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fNDICE TEMÁTICO 

(ABL) IDdlc:açiD do 11011110 do escnlllr, jomahsla 
1 .-a 

Adusoa Vasconcelos como c:anclldalo a wna l: na 
""'drmia Brasileua de Lcttu. Sen José RobenO Aml-
da. .......... ··•·•·•·· -···· .•.•.....•....•..... t ·-
(AC) (Vide RECllÃO AMAZONICA> 1 
AEROPORTO 

Apoia 10 MimiiiO da Aenlúubca, 10 ar 
..................... da IDfraom .. Advopdo-(loral da u .... 
1m: I obn ele amphaçlo do IOiopariD ele BOI Vlllfl. YiiiO 
...... lllillem mil flllllllu - llllllUOla ...... Sen 
RcnDeruJucl. • ....•. -·· .............•..•.•..... !.. ... 

I 
AOROPECUARIA 

I 
Satiam l Clmora dos Depulados que .......,.. 

uma decllllo liDai aobre o PJOJfliO ele .,. -.; bue a
labelece 01 jwos I 11010111 pnllcados 11111 lillanciali.emos 
para a IIJOIIOCII*ia do Nonlesb: SeD. HmnbenO Luoe-
..._ -·· ······-···········-··-- ···-···· --·······-·········-·-·····+------· 

ADdlue da ~ llrasdeln, 001110 o -
eeccJi""'"I&Jmco~.;; que DIIIS piOiride 110 Pais. Sen. J1lllo Cam-
pos. .••.•.•. -···· ······-·············· ····-·· ................ .L ••••••• 

ANAIS DO SENADO 
Sohala lniDsaiçlo 11111 Allalll do s.-lo Fede

nl do art1J0 da JCIIIII]Ista Ebane Canllllhlde, IIII .JCIIIIIl 
llalba de 5.Palo. aob o lflulo "O bode lllqllll&io" Sen. 

Cuddo MalclaDa:. ···-· • ··-·· •••••••••••••• ---··· - ·-···· 
Solic:ila lriiiiiCiiçla DOI Allalll do Soudo Padeo 

nl da cona ele Femlllllo Robello AUJa,de, Plesicleubo da 
Soordacle Rural ele Manra Clalos (MG). Sen. Hlllllber-
10 Luc:eaa. -··-········-··-···· ........................ ·-··· ......... .. 

Sobata IIBIIICnçio nos AD11s do llea8do Fede
nl do lenDO de cleclalaçlo do Dlma- ele Somços ele 
Teleccmuuucoçl! ele Sanra Caranna -11!LI!SC, """""' 
da quebn ele IIJÜO lelelllnico do Parbdo Propeslllll 
IIIISileiJu naquele Ellldo. Sen. CIS1Ido Maldanc:r ........ . 

Solicila lriiiiCnçlo 11111 Allllls ........... Fede
nl, do lrllgo da leVISIB Maacbeb! do dia 5-7-97, IICIIID 

pelo JOIDahsla Carlos Cllaps. IDbllllado: "Quen:m •nrer-
11801011811zar 1 11011a Amlzllrua". Seu. Marluce PiiiiD. ••• 

SobCJia IZIIIIICIIçlo DOI .bois do Soudo J'ode. 
nl. da pauta ele mawldaçlles ele _..... ~epm-

631 oenlabvu do mwucfpio ele Anq....,.. (RO), aobre lli
IUIÇID do 10101" llllcleuaro. Sell.- Amarlm. •••••• 

119 

Sobala ·--~ 11111 Aaoil do ....... .._ 
da - do jorllllllsla Jos6 Mendoaça Teles IIII> o dulo, 
"Babllno CuliUral ele Goma". S.... Olomel Macllado. •••••• 

SobClla lniDsaiçlo DOI .bois ... Soudo Fede
nl do projeiO IIIICiooado pelo Govenlador Man:elo 
Alencar. Sen. Eduonlo Supllc:y •••• _ ··········-··· •••••••••••••••• 

AQOICUL11JRA 
DIIIC<Ine lllln a aqau:ulbua 110 Bruil Seu. Lliclo 

Aldnlala. ••••••.• ···-······ ··--······--············-··-··- •••.••. 

ASSENTAMENTO POPULACIONAL 
Ota _.., ... e oçCies desenvalwlos em llllllis

lfnos elllllltiiiÇGos plblicu, com o ob.Jeci.., do pran11r 
I ...... 1 ........ ......,., O I IICibmivtncio das flmlbas 

29 111111tadas por- o Bnsil Sell. LdciO AldDiara. ...... 

(BACBN) 

310 PriiU:SID - o fa:hamenlll das clelegal:ias do 
11onco C-.J aos - da llobia e do Patt. SeD. 
Adeaur Aildndo. ••••••• .............. • ........................... . 

lnsmsüçJo eatN os funclonmas do Banco Cen
lral. devido lmedlçlo da MP ri' 1..535-6196, que odiou 
em 30 dias o~ ullniL Sell. GdviDIIIolps ••..•. 

22 
BISPO 

11eiJ1Jtra o~ dos bispos da Jle&ilo 
Nane l popullçlo, 1efaDio-se liiiiiiiÇio ICGIIOmic:a e 

29 10C111 do E-s. do Patt. Sell. Ademlr Aildndo. ••••••••• 
Lellllil e .....-...,. """""' do documealo ..... 

il8do pelos bispos do Polll. aobre ollillllçlo .....om;.a e 
social daquele .,._ Sen. Adeaur Andnde •• -······---· 

93 (BNDESJ 
Nec:essulacle ele IOCIIiiOI do BNDES para a coas

liUÇio da llldieJEinca ele Santo ADI&uo ao Vale do Jon 
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(PA), bem UIIIIO a modcnuzaçlo Da fillnc:a ele celulose 
""mosma~eg~lo Sen. Sebasblo Roc:ba. .......... . .... -·· 

EIOtpa o desempenho do Banco NaCJonal ele De
scnvoiVJmento SocW - BNDES, pela sua ""'"""'te 
aiUaÇiO como pn>pulsor do clescnvolwneDIO do Bnsd 
Sen Joio Rocha. •• •••• • •••••••• •• 

BORRACHA NA ruRAL 

Agndece o pedido fato 1110 l'lalclenle do Senado. 
Andlmo Carlos Maplhllos. por ler ..,.....00 nas so:ssilos 
exllliOrthMnas, o (IOJeiO que chspOe sobn: a conc:csslo ele 
subvençilo ec:onônuca aos prodlltOieS ele IJorracha naru· 
ral da Amazôrua Sen Emancles AmonnL •• 

lnauguraçio ele duas uSinas ele benefiCiamento da 
bomlcha nos Muruclp~os ele Xapun e Sena Maduretro 
(AC) Sen Manna Stlva. 

CARDIOPATIA HIPI!RTENSIVA 
Registra o pli-eofano do Senador Anur da T6vo

la, clesqando ..., bn:ve restabeleamento Sen llemaido 
Cabral ••• 

CARTÃODECRá>ITO 

Rerere-ae 1110 c1esc:aso das ad1n1rusttadons ele car· 
liles ele cr&lito paro com 1rul111e1115 pesaoas em IDeio o 
Brasil. Sen. VaiiDir Campelo • ••••• • • ••••.•• 

CBNSURA (VIde INCONS1TilJCIONAUDADE) 

(CERON) 

Alalla paro a a...,guaçio das reaponsabilidades 
par""""""" IJ1eiiUiarea esllbeleados pela Comi- ele 
Elelnc:idade ele Roud&ua- CERON. durlnle a admuua
llaçilo lllllenCir. Seo Emancles Amonm 

C1lMA 

Dogradaçlo ambiental causada pelas allelliÇiles 
cbndbc:as clea>,.,.. da polu1ç1o Sen Ney Suassuna. . 

COMEMORAÇÃO (Vule POLtnCA ECONOMICO
FINANCEIRA) 

ReiJISba a COIIIOIIIOiliÇI do cento e IIOiaiiB e qua
bO 11101 ele lllclepeldDcla do Estado da Balua. Sen 
Walcleck 0me1as. • • • ... • ··- ·-· •••••• •• • ••• • • •• 

f'assa&mJ do 65' ........... da Revoluçlo Cons-
b .... onabSia ele 1932. Sen Romeu Tuma. 

TI1IIISQUSO do 65' aruvenú1o da Revoluçlo 
ConslliUCI~cle 1932 Sen Abcbas NIIICIIIIOIIIO • 

Comem01açiles """""' do ten:euo ano do Plano 
Real Seo. GUilherme Palmeira. •• • •• • •• • • ••••• • •••• 

Passasem do 107' arn-.o de Boa Vista. capi
tal do Eslado ele Ronuma Sen Romem Juci 

CONFER!NCIA INil!RNACIONAL 
Coasulenlçaes sobre o pnmunc1amento do l'real

den~e Feroando Hennque por DeaSIIo da Conrerenc:lllln
temaCIOJtal para lntegniÇio e Desenvolvimenm, ocomda 

em Slo Paulo. ooc1e o pniiCipal ~~:ma obcmlado roo o re-
457 nGmeno da J(obahzaçlo. Sen Romeu Tuma. ··-·· • • •• 

CONGRESSISTA (VIde CARDIOPATIA HIPERTEN
SIVA) 

621 RessaiiB a necessidade ele se,_ pnmdin-
CIIS quanto ao epts6d10 envolvoado a Senaclom M.vula 
Sdva. Sen. Gudhenne Palmoua. • 

CONORESSO NACIONAL 
Comemmo acerca da moVImenraçlo em tomo 

das reformas a serem vo!lldas e a cobrança da ~~~~prensa 
28 em relaçlo ao C01J810SSO NaCJonal pam com as mesmas 

Sen LW:•o Alcãnwa • • • 
Dlscomo sobre a Clllll(lOIIha de enfraqueamcnto do 

612 Congresso Naaonal que...., sendo desenvolVIda. oeguudo 
ele, pelas classes ooononac:amenre llonunantes, 110 IOCIIIIte l 
aprovaç1o das reformas. Sen. Josaphal Mannho ..... . 

EsfOIÇO do C01J810110 NaCJonal para com a YOII>
çlo das reformas consbtuciOIIIIs Sen. Romeu Tuma. • 

3 Trabolho lrduo do eo......., N111:10081 pam apm-
vaçlo das reformas constiiiiCIOIWS Sen. Ramez Tebet 

CORREGEDOR 
SoliciiB IIIIIDnZ8Çio da Mesa. como Conegedot 

23 da Casa. para dar ...,nm1idade ls IDvesbpçlles JUDIO l 
Policia Federal ooble OSplonageDI ldelllmca que tem In
vadido a priYaCJdacle dos momlxos do Senado Federal 
Son. Romeu Tuma. • • •• • • ••••• • •• •• •• • .•••• •• • ••••• 

(CPI) 

Regillla • sobCiraçlo ele - WIIIIJidUijna da 
CP1 dos Pmc:at6nos, e o Dllo-a>mp8reCI""""' do Sr. 

34 Paulo MaJur • Ccmisslo ........_ Sen. Eduardo Sopbcy 
Julllftcando a...en:iado Sr Paulo Malufna CPI 

doo Precalmos. Sen.l!pldao car-ro...... ... .... .. 
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Sobala 1110 Senador Eduardo Suphcy que apresen
te O 18jUODIIIODIO ele COIIYOCIÇio do Sr Paulo MaJuf DI 
CPI dos l'ncall!nos Sen Benwdo Cabral 

CRÉ>ITO RURAL 
Pnooc:upoçlo com o.....,_., dado pelo Gover

no Federal ao pnx:esso ele aloo..,....., e securibzaçlo 
das diVIdas onguWias das operaçiles ele cRdlto rural 

94 Sen. Jonas Pinheuo ..... ••••• •• • • • ..... • • • ·- •• • • 

447 CRIME 

456 
ConslcleraçGes sobre o preocupmre ourto ele Cli

mmal•dacte ao País Sen. EmaDdes Amonm .. .. .. 

591 (CVRD) 

Leltula ele 11018 Ollllbda pelo SmdloaiO dos Traba-
620 llladola da Companlua Vale do Rio Doce, relabva l 

campanha salanal em curso Sen. Jc1R Eduardo Duua. 

DEI'JCIENTE FlSICO 
Traia da ducnDUnaçlo O prea!IICCIIO 80S portado-

lU ele cleficlenaa. Sen Jdho Campos ••••• 
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DélcrrPilBuco 
~ do daiclt pdbllc:o, resultante do esrouro 

Clllllblll Da Tollllldia. Sen. Jelfenall Nla ................. . 

DENÚNCIA 
MOlinHe iDdiiJIIdo com u JeCOD!a doadnciu 

eaWIIvado o Governador de Santa c.mina, Paulo 
AfOnso VIeira, detutpando a 11111FJD daquele ~. o 
qual Julsa ..,. exemplo de CldadamL Sen Blpendllo 
Am1m. ., ................................ -- ..•• • ••... .. . .. •. . .. 

DESEMPREGO 
Aborda a questlo do claempreso nos dltunos ris 

111101, ftl1181tando a IJI"'"'SJclade de oe erndiCII" a uuso!ria 
e as desJsualdades s6c:Jo.econ6mic. Sen Eduardo Su-
plicy o 000 0000 ......... •• •••• •••••• • •• 000 •• • ••• 00 o o 

DESENVOLVIMENTO (Vide BNDES) 

DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 
Alpoctas 1111111111:10111115 que IIII(IUWonam o ........ 

YOivimento da lpJ]IIOCIIbl do Estado de Rond&aiL 
Sen. OclacJr Soara •. o o ••••••• o 000 ••••• o o ••••••• 

DESMATAMENTO 

l'lax:u)lll-oe com a Olllmlllo dos destJ.......,_. 
taol"""'izwlo• aa Am"""'a llruileua, tendo o~ de 
R-a como campe1o. See Ocladr Soara ............ . 

l'lax:upaçlo 00111 01 ........... desllllllllllllnm 
cm RamllaiL See. Odocir Soara ............................. . 

mSCRIMJNAÇ}.o (YJde DBI'ICIEN11! FfSlCO) 
Repudia • dec:llniilo de..- ...... do Mlmstm 

das Taawpcw:leS. Bileu Pdlha. ., wmpaa o Mmlllm 
~-Biporra, lldoan ........ do-
10, Pelf, com o lllíiiiD. SaL Alxbas Nasc:uDalro •••••••••• 

DOAÇÃO 

c-..... com • ediçlo do decreto - ... 
JU]amentaçlo da LeJ de Doaçlio de Óqlos. See l..dao 
Alclmara. •...••. o o ••••••••••••••• o ......................... . 

DOENÇA 

Alelll8 pora I probfenlçlo da deape DO pall, IOil

do o Estado da PmftJa o llllllllliDIIdo pela epideoua oa 
"''liJo Ncmles~ See. Hlllllbertll Laceaa. ...................... . 

DROGA 
...,_ 01 pnmoilos mnJradoo da Oponçlo 

Poneua Fecbacla do Noite, de...- ao llific:o de cbo
ps na Amaz6Dia, que obleve a ooopeuoçlo da PolfCII. 
Fedenl, das Forças Armadas, lbama • Ra:elll Fedenl 
See. Odac1r Soans. o o •• o ••••• o •• o ••••• o o ••• o .... 

EDUCAÇÃO 
Açiles do <lovemo Fedenl voltadas pora a molho

na da ednraçlo lnsdmn, em pullCU]ar. o ........ fwlcla
mental pilbbco. See. Eapondolo Amlm. •••• ••••• • ••••• 
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EI..Eiç0Es (VJde PRESIDEN"ll! DA Rl!l'()mJCA, 
REFORMA POÚI1CA) 

EMENDA 

FI!C a• 22197, que llraa o .:1. 64 e seu nspeco
.., I 3" da Ccmtituiçao Pecleral. See. Gu11bermo Pal-
meara. ................................................ ······-- .. -- .... . 

Sable emenda COIISiituc:icmal de 1111 autona que 
tnll da ..... olo da Cmsbtwçlo, llnlvá de nol'elmldwn 

26 popular. Sen. Pedro Stmon.. .. ..... • . ••. .... • ........... . 
Bmenda a• 2-PLEN (Substiblbvo) ao PLC n• 

71196 See. Benedtta da Silva.... .••••.•••• .......... • •• • 

EMI'Rá11MO 

AsstiiiiUtl. """" o Banco IDienunencano de De-
47 oenvoiYOmento-BJD e o Banco M1llllltaL e o Gcwemo do 

lho Omnde do Sul, de JXDJOIOI de empábmos, pora 111-
lllhar o pequeno pnxlwDr datftele Estado Sen. Pedm 
Simon. ....................................... o ...... ooOO o o oooo _ o 00 0000 o 

ENCARGOS PREVJDENCIÁRIOS DA UNIÃO 
429 Ptopenolo do Govemo l'emiDdo Heonque ....... 

çllo de WD fUndo de lb>QS. desbawlo ao JII&IIIIOIIIO doo 
eot:11rJ101 ~01 da UDIIIo. See. Odactr Soans.. 

ENCON11t0 DE r.ÉDICOS VEI1!RINÁRIOS 
129 • PartictpaÇio de S. J11L0 ao 1!DcoDtro NICICIOII de 

M&ltoos VlllmlÚIOI, em Bel6m O'A), ao dta 4-7-!11, 
204 DO qual leve IJpOIIUIUdade de pmferir .,u- - O 

28 

Mcn:osul. See. Rommo Já······· o ••••••• ····-······-·· 

I!NI!ROIAElÉ1UCA(YJdeUNHADE"IRANSMIS5Ao) 

~~Nm~~cv•m~~m 

ESTABD..IDADE 
Sobre 1111 postura cootra a queln da Clllbtbclade 

do-plibhco. Sen. Bentanlo Calmtl ••••••••••••••• 

108 
Crfttca l quebn da allbthdade do oervldor ptlbli-

co. See. Beaedtta da SOva. ..................................... . 

FAUNA 

PleservaçSo da fawta ~~~- bnstleim. See. 
309 llemardo Calnl. ................ o o o·-···· ........................ . 

(FCO) 

Rep111a ala•laçlo DO dta 8-7-!11, do em ... ho 

Doltbentttvo do Faado Coastituclonal do Ceabo-Oeote-
CONDEL See. Joaas Piabeao ••......••......•••.••.•••••• 

37 PINANCIAMENTO (Vide AGROFI!CUÁRIA) 

FOME 

Elojpa o JIIOII'IIIIII de oombare l fome do Goner
aador do Estado de Gotú, Ma&wto Vtlela. Sen. Otoaiel 

134 Machado o• ooo oooooooooooooooooooooooooo ooooooooo •••• ••oo•o-oooooo 
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GLOBALIZAÇÃO (VICie CONJ'ERaNCJA IN'IERNA
CIONALI 

HOMENAGEM I'ÓS'IUMA 

Co11111111ca ao l'leiWio a 1110r1e do Deputado pd
cho Ivo Mamanb. Sen Bomanlo Cabral • • ..... .. • .. 

Hcnnenasem de pesar pelo falecimeniD do De
sembargador Joio Mtnnda Sobrinho, Presulente do Tri
bunal de JUSbç.a do Estado do Manlnblo. S.... EdJsoo 
Lobio .. .. • .. ... 

Homonagem de pesar pelo falOCimeniD de Man:o
IUIO Carlos de Sousa. pnmo~ro pn:!eno eleno da adacf<o 
de Tres Lagoas (J.IS) Sen Ramoz Tebet 

Homenagem de pesar pelo faleCimento do ex-Mt· 
ntstro e ex-Deputado Federal, Ant6mo Famra de Olt
vetra Bnto. Sen. Humberto Lucena . .. .. .. ... 

Assoaa-se u bomenagens prosmdas 1 Antõtuo 
Penara de Obveua Bnto Sen Antoruo Carlos Map· 
lbks. .. .... . . ... . • ............. .. 

Homenagem de pesar pelo falocnneniD de Dom 
Ccmslantmo Lllers, BISpo 111116nto de Peaodo e Vtpno 
Paroqmal de Slo FI'IIIICISCO de AsSis. Sen Teot6mo Vt-
lela !'ilho. ..... . ..... . . ....... . .. •. -- ..... .. .. 

(IBAMAl (VICie IMPRENSA) 

Repudta as decJanlçiler do Fmldente do lboma. 
ao ta: afirmado que s EJLI rena lrDcado 1 &tca por vo-
1<15, no IDcame ~ defesa do 111010 amb"""" e a CIIIII1IUÇio 
da rodcma BR-364. Sen. ManDa Silva. ... • .. ............. . 

Reg!Sinl o oficio ftiiZbido por S El", dq l'lal· 
dente do 1bama. Eduardo MarbDS, JUIIllicaado .,.llilu
de no IDcatltr 1 eabeVISIII ~ tnJSIII Voja, oa qual msul
lllu callltiiOIIUIIOOie sua pesaoa. Sen Manoa Stlva... .. .. 

"IMPEACHMENT' 

Solino a dociSio do Supremo Tribuoal Federal que 
I:OtlllOCieu bllttlllr ao Go-..ador de Santa Catanna. 
Paulo Afoaso Voeua e ao V'JCe-Govematfor, pan. por
manec:ell!m DO C1rJ!0 IIIi a A•"'111blo!uo Leplaliva da· 
quele Estado dec:idtr pela poced&tCI8 ou alo de ...,. 
"ttllJIOII"hments" Sen Casildo Maldaoer •• 

Constclenções &Obre 1 nilo-n:a!Jzaçlo do processo 
do "unpeaclunoDI" do Vtce-GoYemador de SaDia C&wl· 
aa. Dr lo&<! Auguslo Wtlsoo, efettvada pela Assemblo!uo 
l.egJslaltva daquele Estado. Sen Castldo Ma1daller ... 

IMPRENSA (VICie ANAIS DO SENADO, CONGRES· 
SO NACIONAL mAMA. MARINHA) 

Lamellta I eabeYlsla do Presidente do Jbama. 
Eduardo MarbDS, concedula ~ ,.,sta VeJa, cnbcando o 
Governo Federal, as ONG e os polfllcos em geral Sen. 
MannaSJiva. ... .. .. ...... 

Ptotesta c:oatia as doclaraçiles calumosas do Pre
stdonte do lbama, Eduardo Marbns, ~ pe.ssoa da Senadl>
nMannaStlva,c:m-.lsta~....,staVeja Sen ~ 
ruo Carlos Magolhlos. . 

Sobdarlza-se l pessoa da Senadol:l Marma Süva 
com relaçlo u cahlmas profendas contra aquela Seoa
dora pelo Presidente do lbama em eotle\'ISta ~ ,.,,,. 
Veja Sen Owlbenne Palmena.... ... .. .... .. ........ 

C<tno:n!He oom llOI(aa dmtlpda.., )lliOII Wrio 
de Cldab6, &Obre a "'"""""Ç'o.IIOUilCIOda pelo DNER. das 

3 ae. ntdo>us tllli5 _!Si ..... do E'IIBdo de Maio Gros&o. 
as BRs-163,070e 174. Sen.JIIItoCimpos. .............. .. 

Comendrios sobre noticia vetculada oo )lliOII O 
Eotado de S.PaoJo. do dia 4-7-'17. mamlada. "Cr1!dito 

III oorre o mator nsco nestes 17 anos" Sen Benedlta da 
Stlva. • ... • ...... 

Artigo do Profes&Or Ant6mo Corr& de Lacerda. 
127 Presulente do Conselho de Ec:ononua de Slo Paulo e 

Ptol'essor da PUC. no Jornal O E&l.ado de S.Pulo. Sen 
Jefferson Pães ...... 

158 
INCONS1TruCIONALIDADE 

Sobre as deasl!es da Suprema Corre Norte-
159 Amencana de tnCODSilruc:tonahdade da let que YISI 

censwar a Internet, e a tlegalidacle da euiiDÚ18 no 
Pais Sen Ulao AlelntarL ... . ...... 

211 ONCRAl 
Cnaçlo da Superllllelldenclo do IDcn DO IIII do 

Pará. Sen. Adenur ADdrode ...... .. • ....... .. ............. . 

INSI'I'ruiÇÃO BENEFICENI'E 
Elosia • tDSIIauçilo m-6pu:a l'lllldaçio Altino 

53 Ventura, em Reafe (PI!), por.,. dluoa USISIÕnela aos 
deafavotoetdos. Sen Joel de Hollanda.. .. . . . 

INVEmGAÇÃO POUCIAL 

181 NecesSidade do Senado Feclenl de ""'P da Poli-

21 

178 

cia Federal e do Mitusráto da -ça, a unedtata apwa
çio do eptaddJO das ~ clanclealtbl lllODCIO

DBdas pelo Seoador Jost! Robalo Amtda em ""' pro
tiiiiiCiomeato Sen. Anl&uo Carlos Mogalbies. .... .. • • 

(LDO) 

Dlsposiavo da La de Duolnas e Bases do Orça
IIICIUIO, que unp11e o valor das ...mas desrgnadas lsadde 
no ano de 1998 IICJam equiva1entes ~ do ano do 1997. 
Sen. Ney Suassuna. ... .... .. • .. .. .. ... .. .. ........... . 

UlGISLAÇÃO BLEn'ORAI. 
Dificuldade• ..,...._ da regulamentaçlo da Let 

Eleitoral para o ano de 1!1!111. Sen Mamo Mtranda. ..... 

LINHA DE 'IRANSMISSÃO 
Reumlo de cluetores da Elellononc • ...,..... 

.......... da COIIlplltllttl de -~para debater 
a COJtSIIUÇio da lutlla de lrattsnusslo, que 1nlrli ._ 

SO da Venezuela IIIi Boa VISta (RR) Sen Romero Jucá. 

MADEIRA 
Pteoc:upa-se llOIII a srave SdUaÇio do ....,.. madel-

93 mm em ROIId6ma. Sett Emandes Amonm . ........ . .. .. 
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MARINHA 
SalidanzHe l 1101a da Monnba do BnstL publi

cada em IDCioa .. jonws do Pais. 110 liDCIIIIID ls dettdn
au de OOIIInbattdo 1101111111111 de lllll fn>tL Sett. Valmir 
Campelo .................. _____ - ·--··-·····--·· ·-··· •••.• o •• 

MECANIZAÇÃO 

Cottpalula-se ao "PPo.JOIO Tena Tombada", piO
grama clc IIIOCIIIIZIIÇio qtfcola de Rond6ma. Sett. ()da. 
ars-.s.. 

MEDIDA PROVISÓRIA (Vide BACEN) 

MP ri' 1.5771'17, no seu 1rt. 2". que defute a ae
cesstdade de IDCioa .. estados terem o aeu CoaseJbo Es
bldual de Refcxma Aadna. Sett. Caututlto Jorge . 

Afecta para alrençlo de dtlpostavo da Medtcla 
PnMIC!na ri' 1.51 1196, • qual bcnefiettri .... parte da 
populaçlo da- Sat. Nabar Jtlnio<., ••••• ··- o ·-

Crrbc:u l mecbçlo da MP ri' 1.511J97, que, oe
l!mdo S. EJ.I, m um empecdlto para o daenvoiY!men
"' da Regtlo Norte o DI porte 11D11e da noiJio Cenlm-
Oeole. Seo Leomar Qut.-Dta. ···- ........ . ............. . 

MEIO AMBIEN11! (VIcio ClJMA) 

Realizaçlo da Assembláa du Naçllcs Umdu ..,.. 
bno Mao AlltbteDbo e DelenvoiY!IIIeiiiO - CGpula da 
Tena -. eom o ob.Jettvo de faor IDDI llllo6ltse orftlca da 
execuçlo da Apnda 21, DO mk do jtmbo de 1'197. Seo. 
Beraardo CobnL -······-···· ............. ···-··-.. ······-··-····-···· 

Neces·utacte de •abc:lc:cw sistema illlegndo de 
JIIOieÇio ao mmo ll!llblellle, por 111110 de 1111111111 de coo
pentÇio ....... dtt"en:nlos - do Poder l'llbltco 
Sat. Jdho Campos ••••••• -.... ·-··-··- o ·-····- -··-··- ···-· 

MENSAGEM 
Leian da Mmnr• ri' 119197 (ri' 735197, oa 

onpm), do Pn:sldenre Fenumdo Heoriqae c.doso, que 
IIIIOriza o Poder EJ.ecudw a abrir ao Otçamt1110 fi1C81 
da Uttilo, em ra- da Secrsna de Auwtlos Eslratist· 
-. cr&Jito mpleDDür 1111 Yalor de quiaze llll1hGes. 
qwnhenllls • dois mil, IIO'f .... 405 • - .......... 
pam os filll que eapoedica, IIIICKIIIIdo e IIIDifomtodo 
DI Lei ri' 9A641'17. Sen. Joel de Hollllllla. ..• - ........ .. 

(MERCOSUL) (Vide VJOilÁNCIA SANITÁRIA) 

MINISTáuO DA EDUCAÇÃO 

Considençlles a respetiD du modldas IDIIIICI
pelo MUIIII61o da l!dnraçlo a noopeiiD das nt"'IIÇI' 
cumc:u1ores IIII 21 ptlll D1S eoco1u bruileiru Seo. JaR 
Robeno Anuda. ·······-·· ••• ...... 00 ____ ,, ____ 00000 ··-·· o 

Sobn: J110P01b1 do Mwsdrlo da Educ:açlo pm 
alleraçlo do -no de 21 pt111 110 Bruil Seo Valnur 
Campe1o o 00000 o ······-···· •••••• 00 ••• o o ....... 00 - o 

MINISTRO DAS COMUNICAÇ()Es 
ecn-tdt:MA acen:a do lato do oficio do Mimo

IrO das Comtmu:açl!es. Sdqpo Mola. ........... por s EJ.I. 

229 

10bno a quebra do IIJtlo da conta IOiefllmca do Parddo 
Ptopeslista Bnslleilo-PPB. Sen. Espencblo Aatim. -

MINIS11!.0 DOS TRANSPOR11!S (Vade DISCRIMI-
NAÇÃO) 

Elogta o DSforço do Mmasao dos Tnasporta, 
Elueu l'llddba .... """"""'"'o ............. de-
- do pograma "Brasil em Al;lo". Seo Mauro MI-
randa. ..................... -··· o 000 ···-··· ... ••• • ...... .. 

'JJT/ MORll! 

Regasrra a c:aplllrlelllorte de DaYKI Alex Dlllllla, 
comandante da ...,st&t<:ta dmonmse em BICIII-Timor 
Leste Sen. Eduardo Supticy ........ ooo•• • • •• •• • • • •••••• 

146 SoliCita 10 ClovaDO bnstlearo DO senado de to-
mar almetabq clc apelar l COIIIIDUdaclc llllemiCIOIIaJ el 
ONU pam que 11!11 urtellipda as nolis eondaçlles da 

228 morte de DaVId Alex Daabtla. Sen. Eduardo Suphcy. •• 

(MRE) 

Crlaçlo da Alsessona clc RelaçGes Feclo:nb ... 
309 que ..... O IIIIWID de - os CCIIIIaiDI do llllnlllnly 

com • açGes alaDaS de estados e lllllllicfpaos. Seo Jto. 

232 

439 

111011 Tama. 00 ·- •• - ................................... ···-···· -······ 

MUlJJER (VIde VIOl.aNciA) 

OBRA ARTfmCA 
Aldltle da abn: "Um numdo, paOJMiado CRIIIIo: 

I obaesstYI l6p:a do capilaiiiiiMI Jllobal", do jonlaliiOI e 
lllllh• """"-omerlcano, WlWam Omder. Seo. Eopen-
dtlo Amlm. o o '-··· o ...................... ·--····· 00 o ·-······-

PAJIFCBR 
l'lnocer ri- 341197-Caml- Dinoun, que IIJD-

1011111 nodoçlo liDai do PR ri' 1119'7 Sen Marluce Pinto .• 
l'lnocer ,. 342197-Caml- o..-. que ...... 

1101111 nodoçlo filial do PR ri' 112197. Seo. Jllma Mariae •• 
l'lnocer ri- 342197-Caml- Daaon, que ope

IIOIIta nodaçlo IIMI do PR ri' 112197. Sen. Marluce PiniD •• 
- ri- 343197-Canalalo Danmn, que IIJD

IIOIIta nodoçlo liDai do l'rlL ri' 22193 (ri' 197192, aa arl-
1 aem). Seo Rataldo O!lllla Uma. -· ······-···-··· .• o •••••••••• 

226 

l'lnocer ri' 34419'7-Camllllo Diietom, que IIJD
IIOIIta nodaçlo liDai do l'rlL ri' 72196 (ri' 26!1196, oa an-
aem). Seo Rataldo O!lllla Uma. ---······· .. ···-··· 

l'lnocer ri' 345197-Camiulo Dlnolom. que IIJD
aeota nodaçlo lloaJ do l'rlL ri' 11197 (ri' 328196, DI an-
aem). Sen RaaakJo O!lllla Uma. --······ o ................ . 

......... ,. 346197-Comh•lo de AlsuniOs SoCiais, 
IIObre o PLC ri- 47/94 (ri' 1.777191, DI anpm), que cita
pile IObno o oxen:fc:lo pnlfiuioaal de T6c:mco de Sep-

nnça Palnllllllllll. Scn .losi! AJ ...... ·-······· o o ·-······--···· 

l'mecer ri- 34719?.1"mnlllo de AsuEJo Sacius. 
110bre o PLC ri- JG94 (ri' 2.072189, oa ClrtJCIII). que..,... 
Jamonta I paafilllo de a'ljl .......... Seo. Carlos Be:zemo. •ooo 

l'lnocer ri- 341197-Comtulo de Aaumos Socws 
""""o PLC ri'»'!!' (ri' 2.0114191, aa onaem>. que cita-
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I 

VI 

pile sobre a profisslo de Bombeuo CIVIl. Sen. Ollvam 
Borges. .... ......... ........... . ...... ... .. ... - ................. .. 

Panoc:or ri' 349197-Comwio do Consbtmçllo, Jus
liça e C.dadama. IIOble o PLC ri' 98196 <"" 917195, na 
ongem), que define oompdênaa. .egu]BDIOIIIa os sem
ços concemonr.s ao p!OICSio do titulas e ooll05 docu-
mentos Sen Espendilo Amlm..... • .. • ... • • • ....... 

Panoc:or ri' JS0/97-Coausslo de ConsbiUIÇio, Jus
liça e Cidadania, sobre o PLC ri' 8191 ( ... I 069191, aa 
ongem), que dispõe sobre a implantaçlo e a pslliO do 
Parque H1st6nco NBCional dos GuiiillrllpOS Sen Rober-
to Fre1re .. . .. . . . . . ..... . ... . . .. 

Parecer rfl. JS 1197-Comlsslo do Cons11tu1çlo, Jus
liça e Culadan•a. &Obre o PLS o" 11196. que diSpCie sobte 
O [OIIIOCimento gtaiWIO do ttanspone c:o1eD. YO urbano, a 
e1enms lalderues em ..,.... urbanas. em dia do elelçCies. 
Sen Lúcio Ak:8nrara. .. ... • .. .. 

Parecer rfl. 3S2197-Conusslo de Assuntos Socws, 
sobre o PLS rfl. 56196, que estabelece mpuSIIOs para a 
c:oncesslo do certificado do habduaçlo lécmca para pdo
los CIVIS de aeronaves de motor a mrbma Sen Casildo 
Malclaner .......... _,.,. ..... • ............... . 

Panoc:or ri' 3S3197.C0nusslo de Assuntos Socws 
sobte o PLS rfl. 235196, que dlspCie solm: o '"IPIUO aas 
--fiocalizodcJns do e•m:iclo do profissões Sen. 
Vallllll' Campdo... . .. . . .. ..... . . .. . ...... • 

Panoc:or ri' 3S4197-Coausslo do AssuiiiOS Ec:on&
DUCOS, sobte o PLS rfl. 2S197-complemenlar-, que ena o 
Puodo de Tonas. Seo OWnar Dias ........... . ...... .. 

Panoc:or ri' 35SI97.C01111ssio de Coasallliçllo, J ... 
bça e C.dadama. sobte a PEC rfl. 2196, que allaa o I 41' 
do III. 18 da CoosbiWÇio Federal • acn:sc:cDia ..... pa-
rl,pafos ao mesmo llltlgo Sen. Jeffenon Nres. ... _ ... 

Panoc:or ... 356197-Coausslo do CoosbiWÇio, Jus
liça e Cldadama. sobre as PEC rfl. 39196 (ri' 367196. aa 
ongeml • ri' 23196. que aamuam 0111 COIIJIIIIfO, ambas 
allaalldo o t 71 do art. 14 da ConsamiÇio Fodaal. Sen 
Edison '--- .... . ..... . ... . . • ... .. .. .. . .. 

Panoc:or ri' 357197-Coausslo de ConsbiUIÇI.o, Jus
liça e Culadama. sobte o Rcquenmenlo rfl. 876196, pelo 
qual se ooliCita o sobnoslameniO do esiiUio da PEC rfl. 
S119S, que alraa cbspoSibvos coosaiUCIODals ldabvos 
aos 'bDUI<S IIIÚimos do Idade para a IIOIIIOIIÇiio de ma
gisttacloa e amusuos de lnbunOIS e para a apooentadona 
compulsdna do semdor púbbto em geral Seo Ney 
Saassuna. ...................................... . 

Panoc:or ri' 3S8197-Comisslo do ConsniiiiÇilo. Jus
liÇa e ,..,.._ sobte o PLC rfl. 71196 (1.838196. aa 
onsemJ. que 111Sb1U1 o Fundo de Aposenradona l'logr&
mada lncbVIdnai-FAPI e o Plano do Incentivo l Aposeo
tadona P!ognmada lncbVICiual Sen. Romeu Tuma ·-· . 

Panoc:or nl 359197-Coaussio de Assunros ~ 
nuc:os, sobre o PLC rfl. 71196 (PFL I 838-A/96. na on
gem), que ln&nlw o Fundo do Aposentadona Prosrama
da Individual (FAPI) Sen JOS<! Sena... .. . .. . .. 

Panoc:or oral ao PLC rfl. 71196 Sen Bello Parp. .. 
Panoc:or sobre a Emenda rfl. 2-PlJ!N (Subsiiiii!IVO) 

ao PLC rfl. 71196 Sen José Sem. .. 
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Panoc:or sobre a Emenda nl :Z..PLEN (Subsllllltlvo) 
ao PLC rfl. 71196. Sen. Romeu Tuma....... ..... ... . ..... 

Panoc:or sobte a Emenda ri' 2-Pll!N (Subslllllllvo) 
ao PLC rfl. 71196. Sen Bello !'alga. ..................... . 

Parecer sobre a Emenda ri' 2-PLEN (Subslllllbvo) 
ao PLC rP-71196. Seo Bdnaldo Supbcy ........ 

Lellura do Panocer ri' 361W7- Connssão DIRiora. 
que apresenta mdaçl1o final do PLC rfl. 71/96 (ri' 
1.838196. na origem) Sen Ronalclo Clmha Lima.... . 

Parecer oral ao PLC ri' 62195 (rfl. I 164191, na on
geml. que InDUta em conJUnto com o PLS nl 164/9S), 
do IIUCIIbW do PraJdenl< da Repllbllca. que cbspCie SQo 

bre as sanç&s penaiS e adlruruslr'Bbvas denvadas do 
condulaS e atlvulades leSivas ao melo ambiente Sen 
Ll!c10 AJclntara. .... • .. ... 

Parecer sobn: as emendas apresentadas ao PLC .,_ 
6li9S. Sen Manna Silva. . ... . . . ... .. .... 

Parecer rfl. 361197-Comwio Dlretora. que apre
senta nodaçio do ....,.do. pma o rumo suplementar. do 
Subslllllbvo do Senado ao PLC rfl. 6219S (ri' 1164191, 
aa ongem) Sen. Ronaldo Cunba Lima. ........ 

Parecer ri' 362197-Coomssio Dlrelora. que apre
senta nodaçio final do Snbsblubvo do Senado ao PLC nl 
6219S (nll 164191, aa ongem) Sen LucfdiO Portdla. •• 

Parecer IOble o PLC nl 2SI97 (ri' 2.757197. aa 
ongem), que d4 nova ltdaçlo ao .:1. 33 da Lei r{! 
9 394196. que estabelece as d11etnzos e bases da educa
çlo aaciona1 (ensmo rehiPOSOl· Sen. Joel de Hollanda. .. 

Parecer ,. 363197~ Direlxn. que apre-
senta redaçl1o final do I'R ... 84197. Seo Ronaldo Clmha 
Lima...... ......... .. .... ....... .. ............ - .. .. 

Parecer.,. 3641!17-Cmmsslo do ConMdl"çlo. Jus
liÇa e C•dadluua. 10b1e o PLC ri' 24197 Cri' 821195, na 
ongem), que cbsp!le sobte a IXJlllllzaçlo dos aemços de 
tdec:omulllcaçi a cnaçl1o e fUIICIOIIBIMOO> de um 6r
slo .egulador O 0111100 lllpOCIDS IDSbiUCIODBIS, DOI ler· 
mos da Emenda Consbtueional ri' 8I9S Sen. JOS<! !pá-
CIO Ferreira .... .. . .... , .. .... . ... •••••·· ...... . , 

Parecer ri' 36SI97-Comlssio de AssuiUos-
DIItol, sobte o PLC ri' 24197 (nl 821195. aa oripm), 
que cbspi5e sobte a otpmzaçi«> dos semços de l<leoo
IIIDIIICIÇi5es, a c:naçiD e funcioaamento do um 6rgiD ,._ 
JDlador e OObOS aspectos UISbiUCIODaiS, DOI ll:nDOI da 
l!menda Consatuclonal ri' 8195 Sen Fernando Dezena. 

Parecer rfl. 366197-Coausslo de SerVIços de IDlia
Esaurura. solm: o PLC rfl.24197 (ri' 82119S. aaongem~ 
que dlspCie IOble a otpmnçlo dos semços de ..,...,... 
mnmcaçlles, a cnaçl1o e lilnclonamaiiO do um ÓIJIIO ,._ 
plador e OUIIOS aspecDII ÔISIIIIICIOIIBIS. nos 1a1DOS da 
Emenda CoosbiUCional ri' 8195. Sen. Hugo Napoleio ... 

PA11UMÕNIO IIISTORico 
Repaa dowe aprovado pelo CoDIIIi do Paln

mllmo da UIICICO em Pans. que reconhoce. Slo Luis. ca
pllal do Maruhio. como Cidade Palnm&mo Cultutal da 
Humamdade. Sen Ecbson Loblo . • .. ... 

Declara que a Cidade de Slo Lu!& est.t pRStes a 
tomar-se Palnm&mo da Humarudado de\1do ao-
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amemo ela UDosc:o elo l'ni.JOIO Rem-. de IIIIIXIa de S. 
&I. Sen. Epilklo CafelrmL ··- ...................... -······· -

POLICIA FEDI!ILU 
Açlo ela l'aHCia Fedenl em Bruma em ,..ea.1as 

c:landesbDIS de ilrmbpçlo, Cll1de foi apnoendulo ,_. 
nal llepl que llride I IIIOIIIIIIID llpOIIII de - ......... 
mas lambem de IIIIOndada doo Poderes Lesislab.., e 
Juchc:idno Sen. JOSI! Robeno Anuda. ..... ···-····· •••••••• 

POLICIA MILITAR 
5olm: O baixo IOldo doo PohCIIIS MJblllel DOS 

Eslldos elo l'lauf e Mato Gnlsso elo Sul. Sen Emaodes 
Amonm. . ........................ .•.• . ............... . 

POLfnCA AORfCOLA 
Duc:one IOble 1 quesllo qlfcola e os elevados 

CUSIOI de pnxluçlo. Sen Esperidllo Amim. ••••••••• • • ••••• 

POI.tnCA I!CONOMICO.FINANCEIRA (VIde CO. 
MEMORAÇÃO) 

Analisa os bons lnlhces que o Plono Real aouxe 
poro I ecooomia lns1leua, IÇIIiSirlllldo O IIIIISCUIIO de 
- .......,lmvcrdrio Sen. tido Alvares. •• •• • • • • •• 

Complemalla o cllscuno do Seoador Abdlu Nas
a.- .....,. dls del:lançllos doo Mlmllnlo de Estado 
do Oowomo l'enwldo llcnnque- o -IIIi--
..... do Plono Real. Sen.llduanlo Suphc:y ••••••••••••••••••••• 

Aoilue do Plono Real pelo............, de seu ler· 
COIIO IDi ......... $en. JOSI! Sem. .............................. . 

ACida que I CIIOIOilclaçllo elo PiaDo Real de
pende da llpOWIÇio das bts reformas COIIIIIIUCIOIIIIS 

que - 110 ll"lllllilllçlo DO Ccnp:sso N- Seo. 
Vabmr Campelo ......... ................................ • •••••••• 

Pnlocupaçllo com os 1011101 ela eoGIIOIIII1 bruilel-
n. Seo. Jelfenoo-- ............ ·--·· ................ -····· 

l'tU!SIDENI1! DA ltEPÚIIUCA 

Cumpn- doo ....... ou ..... do Praulonte 
Femaodo Hennqoe reiiDI 10 lillldo de ltcnuoa DO Jll'" 
rfodo das eleoçGes do ... de 1994. Sen. Romenl """"- ••. 

I"REV!DattCIA SOCIAL 
Refanoa ela I'IIMdeoCia SoCiaL Seo. Jose Alves ••• 
DiiCIIIIIIocJa do.......- IIObte 1 J1ftJ11011a de al~e

nçlo de diapooiliWJ da ..... ela l'leYicliada Social, 
11p1cseolldo pelo Rloror, Seoador Beoi Veru Seo. Be-
-IB da SDYL ···-······-··-······-··- ... .......... • ............ . 

(PROÁLCOOL) 

Disc:one - I 1lllpCIIfllu:la do l'nldlcaol C01D0 
uma allanallva de llllllllz ~poro o Brasd Sen. 
Ney Suassuna. ........ . .... . .................................... . 

AollocJo mallzado pelo 1'n1ic1en1e Femando Hen
nque DO 10e1n1e llllloçlo de medidas, Jllll' a IIIIOUIIda 
do Pn>pama NIICiollal elo Álcool- PROALCOOL Sen. 
Jonu Plnbouo • •••• • ••• - • •••• •••• ...................... • • 

443 
PRODUÇÃOAoRfCOLA 

Menaooa os Sistemas Aaraflcnslais - SAF, 
como allanallvu ecllll6lluc:u e ecol6jpoa exoq111vms 
de produçlo lp{aJia poro u "''iDeS de llolesiBI llllpl-
cals Seo. Odll:lr s-es. .................. ... . .. ········- .. . 
PROJ!m) DB DECRJn'O LEGISLATIVO 

159 leiiUII do PDL ol !n/97 (11' 3881!17, aa origem), 
que llpiOYI O leXID do Acordo de Coopeniçlo DO Domf. 
ftiO elo Turismo, celebndo entre o Oovemo da Replibl1· 
ca Fedenbva elo BnsU e o GoYCIIIO da Repllbhca da 
Coma. om BnsRia, em 11 de OUIIIblo de 1996 Sen 

612 Valnur Campelo... _ •..•• .• ...... . . . ••. .•.•. • ..... 
Lemua do PDL nl SB/97 (nl 414197, 11a oriseml, 

que 1pnJY1 o teXto do Acordo sobn: o Een:ício de Ali· 
YKlades ltemunendas por parte de Depc:udema do Pes-

201 aoal Dlploadbco, Omaular, AãümsttaiiWJ e T&:ruco. 
celebndo _.. o Oowomo da Repllbhca Fedenbva elo 
Bns~lo o Oowomo da llepdblica do'-· em Bns!-
ha,23deoumlll0del996.Sen ValmirCampelo ...... . 

Lcitara do PDL ol S9l97 (ol386197, 11a orisem), 
que llpiiiYII o lato elo Acordo por Troes de Nolu --

16 .., .., ~do Bnsll, 110 qualidade de membro p1eoo. 

137 DO Comi!! elo Aço ela 0rpniZIIÇio J1111- I Cooperoçlo e 
O DooeavoiYI,_. E!canOnuco-OCDB, celebndo -.o 
o Govemo ela Repdblica Federativa do Bnsll e aqoe1a 
arpnizaçlo, om Pino, om 17 de .JUDho de 1996 Seo. 

44 Valmir Compelo •••• - ...... ·-·· ................................... . 
Lemua do PDL ol fiJ/97 (ol415197, na onsem), 

122 que llpiiiYI O """" do A<:onlo IIObn CAiapenlçllo 1 1\a
lllt!ocla .._ aa A- do Cam- l Pnxluçlo e 10 
Tdllco llldto de a...poceo1101 e ,,_ ... ~ 
piCOS e A•I"W CaneiiiOs, ceJebmdo..., o 0cmmo 

16S da Repdb!ic:a F"edl:rmva do Bnsil e o GoYCIIIO ela Repll
bhca ela Arrica do Sul, em l'lel6na, om 26 de DOYelllbnl 

323 de 1996. Soo. Vabmr Cllmpelo...... •• _ ................... . 

PROJ!ITO DBU!I (VIde RENDA MfNIMA.J 
PLS ol 138197, que •tonza 1 cnoçlo de Dulnto 

Aplpecodno DO lllllllláp10 que menciooa. Seo Rllmenl 
119 Juc:L ···-·· ............ ··--· ................................... ··--

PLS ol 13919'7, qae outoriza 1 cniiÇID de Dlslnto 

"'""""""'" DO IIIIIIIIC:fplo que I'IOIIIinaa. Sen. Romero 
ISI Juct. ........ ·----········-···· ... •••••••••• ·-·· ....................... . 

PLS rf. IG97, que dlsp6e- a ptondade nos 
pnx:ecllmeoiDI ........ adolldos pelo Mim"*'o Pdbhco 
e por 0111ra1 l!qlos. a lap<ilo dls -clus6es das .,.. 

626 - Jlll'lllllllllln:S de inqllmto. Seo. Ramez Tebe!. 
PLS ol 141/97, que cbsplle aobre 1 desiiiiiÇio de 

I8CUl'IOS CII'ÇIIDelltiriOI para O CUtelO das campanhas 
eleltoniL Seo. Ediaoo Loblo .•....•.....••.•••...•....... 

Cemoadnos IIObn o I'LS oll24197, de autona de 
15 S Ex•. que Yll8 pnlllllr llDddslria cuhullll bruileoa, 05 

meios IIDooce!RII .,... oe Ylabihzar e se expandir Seo 
JOSI! Robeno Amoda. •••• • ••• ••• ·····-··· ···-··· • • ••• -· •• 

EKI!Diahando a WI1BÇio elo PLC nl 71196. Seo 
324 Jonas l'iDhcm> •••• ·-·-···················· ... •• •• •••• •• • • ••••••••• 

130 

21S 

217 

219 

223 

41 

42 

43 

IS4 

289 

344 



vm 

Dlsc:ulllldo o PLC (Subsalllllvo) ri' 62195. Sen. 
Joa! ~Jn*:!o Fcm:ua. ..•••... . ...... .......... ... • • ..••.•.•. 

Ducubndo o PLC ri' 25197 Son. Abcbas NIISCI-
mento ............................................................ . 

Dlsc:ulllldo o PLC ri' 25197 Sen Robcno Fre~n• 
Dlsc:utrndo o PLC ri' 2S/97. Son Roberto Re-

qurilo. • • ••• •• •••••• ••••• ......... • •••••• 
Dlsc:uando o PLC ri' 25197 Scn. Sdrasblo Rodra. .. 
Dlsc:uando o PLC rf' 2SI97. Sca. Emlba Ftrrwodcs. 
Enc:ammlwldo a VOiaÇio do PLC ri' 2SI'17 Scn 

Manna Silva .•• 
Encanunhando a OObiÇio do PLC ri' 2SI'17 Scn 

Benedrta da Sdva 
Dlscubndo o PLC ri' 25197 Sen. Espendrlo 

Anum. 
l!nc:anunhando a votaçJo do PLC ri' 2SI'T1 Sen 

Clrlvam Bcqes • • ••• 
Encanunhando a VOtaÇID do PLC ri' 23191 Sen 

Sol8slllo Rocha • • . ••• • ... • .. 
~sobre o projdD ele .. aprovlllo pelo 

Senado Fodaal. que III10ri2a a IIISIIIUIÇID do Purrdo ele 
Apooeidadoualndiwluai-FAPI Sen. ValmrrCampelo. •• 

PLS Jill42197. que drspéic sobre a falencur do de-
wedoraYII Sea.Lauro Campo&..... •... . . . . ... 

PLS Jill43197. que eslabelece haulel pec:urrdnas 
para os pleSCIIIOS - por - os c:hofcs dos po
deles prlbhaJO om todos os n!vers Sen Louro Campos •• 

PLS ri' 144/97, que drspiie ......., a cleduçlo do 
lmposiO ele Rcuda, ele doçlos efeaadas a enadades fi
lamr6pu:as Sen.l!speridrlo Amuo.... ..... 0000 o 00 00 

Rellor6es ......, o PLC ri' 7197, que drspGe ......., o 
tnnspcxre mullrmodal de- Seo Joel de HoDIII!da. o 

PROJE1'0 DE LEI COMPLiliiiENTAR 
l'ro:JCIO ele ler COIDplerncDiar ele 11111 autona, que 

drspi!e sobre a C8lllpODba eloriOnll dos ocupanlel de ..,.. 
gos DO Er<ecubvo, a fim de evrw: o uso dos bens pdbh
eos c o abuso do poder IKimuu-vo Sen. Cluübenno 
Pabneua .. . .. .... .. . . . .. .. 

VOIO cm ICplllado ., PLS ri' 25197-<:CIIIIJllemm
w, que ena o Fundo de Tonu da Reforma A,.ma. 
Sen JOSI! Serra. o o ..... o o 00 

PROJEl'O DE RESOLUÇÃO 
PR ri' 8SI'T7, que ena a Cormsslo ~da 

Amaz&lr.cAM Scn Marluce PiDID o 00 ..... o 000 

CPRONAF) 
Sobre a IIIIHplicaçlo do l'lograrna N111:1011al ele 

Ponalec:r,_ da Aprcultura Famrlrar - PRONAF, no 
Estado ele Ronrma. Sen Romero Jueá. • 

PUBUCIDADE (Vrde TABACIISMO) 

REFORMA AGRÁRIA 
Ccrmendnos acen:a do doc:umonlo do Presrdonte 

Femanclo Hennque, "Reforma AsrW Compn11111sso de 
Todos" Sen Ulao Alcin!Bm • . 

Questlo da reforma opria DO sul do Pari. 5on 
373 Coubnho Jorp 0000 00000 ........... .. .............. 00 - 00 -- - o o 

Allibse da Jears!açlo lgdria, em espeaal u alre-
397 IIIÇ6es pmmovlclas pela MP ri' I 577197 e pelo DeaeiO 
398 ri' 2 250197. Sen. Eduardo Suphcy. ..... • .. ..... .. ....... 

399 REFORMA CONS1Tl'UCJONAL (Vrde CONGRESSO 
399 NACIONAL) 
400 

401 

402 

404 

404 

406 

REFORMA POLfnCA 

Crt'bca l proposta aprovada pela Conusslo de Re
forma Pollnca. que tnta da ermnçlo do oegundo turno 
au eleições para governadores e prefortos Sen Joa! 
Semr 

REGIÃO AMAZÕNICA 

Llrta em prol do desenvolvunenro econ6nuco e 
SOCial da regrlo arrraz6mca e sobretudo do Estado do 
At:.re Sen. Nabor Júmor ... • • ... .. ....... 

444 
REGIÃO NORDES'Il! (V rele DOENÇA) 

4S4 

455 

REGIÃO NOR'IE (Vrde BISPO, DROGA) 

RENDA MfNIMA 
Soble a oançlo do Govcmador do Rio de 111110110. 

Mamelo Aleacar, do pro.JCIO de la que 8111D11Za o Poder 
Eacc:ubvo a aior o~ de Gammra de Rareia Mí-
mma. S.... Eduardo Suphcy .. .. ...... .. • • ..... 

629 REQUI!RIMEI'm) (VICie CPI) 

RequeniiiOIIIO ,. 46S/97. lllhcrrando inforrrraçOe& 
80 MrruiiiU du Minas • Eaeqpa • a ftesido!naa da J'e. 
tmbds, .....,. de nuv[ançao aa base de 1111p<11110111D de 
COIIIbui11VCis para Mllllláplos do Eslado ele Rorulama. 
Sen Jolé BlliDCO . .... ...... .. . ... . .•. .. .... 

Requen11101110 ri' 468197, ele urfonnaçlo 80 
106 Eamo Sr Muusllo da Fazenda, soble u razlles que cle

llelllllllllam a .....,naçlo de 390 C11J10S pnvllbvos da 
..... de Ccaln>leiDtano, - uso ........ de Analrsta 

270 de Fillo8IIÇ8S e Canlrole e 230 ca1J101 de T=ucos de R
rwrças e Controle, a 01111111 6rJios do auiiiSiério que rrlo 
o rnarrnbrclo consntw:ronalmenre (art. 74 da CF) dessa 
flmçiio, aa fiii'DIII do Decrao-LeJ ri' 2.34MI7 Sen. J'e. 

153 dm SiiiiOfl ........ 0000 00000 .......... 0000 o o ....... 

RequonmeaiD ri' 471/97, de lromenl&em ele pesar 
pelo lillea11101110 do ex-MuuiiiU e ex-Deputado Federal 
Anr6ruo F"""'ra de Ohveira Brito Sen Antonio Car-
los Magalhles ...... .... ... .. . .. . ... . .... ... ... . . 

295 RequenmeniO n" 47YJ7, de bcJmenasem ele pesar 
pelo falecimeniO do General de Bngada Gustavo Mo
raes R"80 Reas 5eD Anlômo Carlos Maplhles. ... .. .. 

Requerimento ri' 476/97, de rnfonnaçlo ao Mr
ms~ da Saúde, 111n1vá do Programa Naaonal ele 
Doenças TranBDUssl..,s-AIDS, .....,. dos Estados que 
c1erur11o ele receber recursos para J!ID.JOIOS ele prevençlo 

31 e c:oolrole da AIDS 5eD Romero Juc& 

145 

192 

197 

95 

142 

157 

310 

326 



~ Jl. 481197, IObabllldo que IOJIID 
IIIDICIIIIS DOI Mlis do s-do l'edonl, IS CI01Is publi
cadas ,. odiÇio da - V$ de 9 de )Ilho de 1!197, m 
..... 18, sob o lllulo, "Fààaldo Mamas". Son. ManDa Sü-
YL ........... . ••••·• .......................... •· ........................ . 

RESOLUÇÃO 

l'reocuJII'-10 com a JaOiuçlo ri' 3197. do 
FNDE/MEC, que ebmmaa pos~~blhdade de que escolas 
com monos de 21 1!111101, JeCCbam verbos fede111s. Sen 
Esperidilo Anum. ...... ••• • • • • ••••••••• 

(RO) (VICie MADEIRA. MECANIZAÇÃO) 

RODOVIA (VICie mAMA) 

Gnnde eXpectaiiYB quaniO 10 "Eiu:miiO de ltum
bwa", even10 pollhc:o para a duphcaçlo da rodovia BR-
153 CGOIIIIIa-Sio 1'11ulo). Son. Mauro Mnnda. ...... . 

Dcm!Dcia IObno o eslldo cadlu:o de eoasen-IÇID 
das mdov!as bruileuu Son. Vlllllll" Campolo. .... •••• • 

Sobre lU& IIIISfaçlo qa.aDIO • deeJIIIo do Plest
deale Fomaado Hennque de ratlllnlr IS nxlovlu ln· 
11leuu com .........,. do llaaco MUIIIbll e do 811100 ID
IilnmenCIIIO de DesenvoiWDeiiiO - BID Son. Vllnur 
Campelo. ........................................... ······-·· ...•..... 

SANEAMENrO 
Necess1dado do Govemo Federll de osbldor 

altemativas para fiauclar os propamu que atea
dam u aeeessldades de IIIIIIOIDieDto e moracha da 
popu1açlo bru11eira de baixo renda. Sea. Espen-
clllo Amlm. ·-·--····-- ...................................... . 

SAÚDE I'CBuCA (VICie LDO) 

Relata a aile da lllllde pdblica ao 8111111. Soa. 
Cllomel M-............................................... . 

Revela a IIIIIIÇio -ca o cadbca da llllde 
pdbhca DD Pais Sen. Ney ""UUDL ........................... .. 

Deprimeare quadro do 1111ema de uusllac1a 
l oadde da populaçlo bruiloira. Sea Joe1 de Ho1-
1onda •• •. . . ... . ...................................... ··-·· ....... . 

(SC) (VICie DENÚNCIA,IMPEACHMENI) 

SEGVRIDADE SOCIAL 
Reporta-oe l qaesllo do vllor da allqaola do 

Plano de SeJ1111dade Socill do oerv1dor federal 
Seu. Gt!vam Borps ........................................... .. 

SEM-11!RRA 

"""'"'""" do ddJoao dos eaadades n:pe
IOIIIaiiYU do Grilo da Tem com llllarldades auvema-
lllelllall Sen. Eduardo Suphcy. ........... . ................. . 

SENADO (VICie CORREGEDOR, INVES11GAÇÃO 
POLICIAL) 

SERVIDOR (Vule ESTABWDADEJ 
458 SINDICATO (VICie CVRD) 

SIS11!MA I'ENIIliNCIÁRIO 
Cnnca o 1111ema peairencimo bnsll01ro. Sen. 

Alxllu NISCimenlO •••••• •• • ............................. . 

134 (SUSI 

212 

Queln do Sistema ÚniCO de Sldde Sen Renaa 
Calhe1roo ...... ............. •• .• . ... •• • •• • • .............. .. 

TABAGISMO 
l>'ecessulade de IDieDSificoçlo das cllllplllhas pu

bbC!dnu de c:omblre 10 filmo e de IIIIIIDII age111e1 can-
cerlp:nos. Soa. Ney SIIIIIIWIL ••••••••••••••••••••••••••••••• 

442 
TRANSI'OR11! AQUÁnCO 

Discorre IObm • Y111t1pn1 da ""'"'çlo do 
...... ......, lddniYimo """pafsa que formam o Morco-
1111, ..... do lbo J'ata&ull Soa. Levy Dias. •••• -· ······-

443 

620 

TRmUNAL DE CONTAS, RR 
Aluçlo do Tnbulllll de Colllas do ElUdo de Jlo. 

IIIDIL SaL 1tomao Jud. •. ·••••••••••••••••••••·····-··• •••••••• 

VIAGEM 
1lejpSIIll VI- de S. EJ.I 10 IIII do l!llldo do 

""" ............ ado do MlaisiiO da llaformo Apna, 
Rllll Jllllp1lllll. do l'raldebre do IDcn, Dr. SelJpaa. 

Soa. Ademu-- ····-···· ···-··-·· ···---···- ··-··-····· 

47 1lejpSIIll I lmponlaola da Ylllla do Va:e-Pnsi-
denle. Man:o Maael, I lleelfe (PE), que .......... em be
aeficios e IIICIIIIOI pora o deoeavoiYimeniD da Replo 

198 ~ Soa. Joel de Holllllda. ...................... ···--··-·· 

VIOILÁNaASANITÁRIA 
Repn 1 fiscah•IIÇio e Olllllnlle da V1giJIDcla 

Samdnl IObno IS - dos pafaes do Men:osul. 
Soa. Laddlo FVnella. ··•·········--·····--·-········-·· ............. . 

203 VIOL!NaA (VICie CRIME) 

Apela pelos nmlberes attanpilal que - ..... 
do YÍIIIIIII de YIOI!naa dos lnficanles e da poU"cio lnu-
leua. Soa. Abdw NIICiiiiiiiiiD ••••••••••••••••••••••••••••••• 

191 VISITA (VICie VICE-PRESIDEN1E) 

143 

633 

457 

11 

318 

126 

4 

213 

144 



fNDICE ONOMÁSTICO 

ABDIAS NASCMENTO 

Repudia I doclançlo de cuabo - do Mmls-
110 dosTnlnspones, Bliseu l'ldllba. ., tvPipiiU o MI
Dislro EliiJliOrduln> dos l!lporfa, l!docm Anlnla do 
NIICIIIIOIIIO, Pel6, llOIIl o ufiiiD- ••••• ._. ...... ,,,,_,,_,,,,, .... 

Cribc:a o 111110111 penl""""lino brasdeiiO __ , _____ _ 

Apela pela IIIUihaes ............. que- ...,_ 
do vlbmu de vlolancla dos ll8licallla e da polfaallnsl-
leua. .......... _,_,_, __ ,,_,,,,, .......................... ,,, ____ --

DIICIIIIDdo o PLC r# 2YJ7 ............... _ ........... . 
Tnnscwso do 651 IDIWIÚiiO da a-Juçio 

Caasbtudonabslade 1932-................................. _ .. 

ADI!MIR ANDRADE 

lnlapeloçGes., SeDador Jose Sena-.. o Plano 
Real Apone .. Sen. Joll! Sem- ·-- ·- ·------ - ,,,_,_, ...... 

..,..,. ....., de S. J!xl ., IIII do l!srado do 
Parf, ...,..,... • ...., do Mmil110 da Reforma Apma, 
Raul Junam•nn do~ do IDem, Dr. Sei.,.,., .... 

CnaçiD da Supenlll<lldencia do IDeia ao IIII do 

............. _,,, .......... ···-·······················-············-············· 
Elo&i• o ~ ~ SeDador Jooaphal 

Manaho 110 - .. lnvenlades dlvulpdas pela 1m
....... e pelos ClllpRdnos sobno a IIMIInli•açlo das .e
farmu COIIIIiiUCionaiL A~ ., Seu. Josaphat Mali-
Ilho.- ........... ................... • • ..................... • ...... - • -

Plalato - o fechamaiiD das delop:w do 
B...., Conlllllllll ~da Bahlae do PI"- ...... -·-._ 

Rqillnl O pniiiiiiiCIIIIICIIIO dos bispos da lqilo 
N0111: l populaçlo, lefaindo-oe lliiUIÇio ecoDIIImca e 
IIOCial do Eslado do PI"- ................... -· . -·~ ............... . 

Lr:IIDra e comaduos ICerCa do clon'"""D IDI· 
aodo pelos bispos do Put ....., 1 11toaç1o ""AJAJIImira e 
soaal daquele l!s1ado ........................... .. ................... . 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

l'lola1a - .. dec1lnlçlles c:alumosu do ~ 
siclellle do lbama, Eduudo MaranL l peuoa da lieaalb-
n Manna Silva. em en1m'ista lnovisla VeJa. ............. . 

Requerimeato ,. 471197, de llomena&em de .,..... 
pelo rlleamealo do a-MIIIISIIO e es-~ Fedonl 
~o Permm de Oliveua Brito .. ... ........... .. ...... . 

AsoociHe b llcJmonaaem patadas 1 Anlllnio 

28 
l'em:u1l de Obweln BniD- ............ - .................... - .. 

14l Nece~~~dade do Senado Fedonl de 1Wpr da PaU
cia Fedonl C do MiDulmo da JUibçl, I imodl .. llplllll
çlo do eplocldio das laWIIIIpÇCia d.-.. IIIOIICIO-

144 
m 

IIIIdas pelo Senador Joll! ~aberto Anuda - .... ,..,. 
alll\doweulo .......................... - ................. ___ ...... .. 

. ltequenmonto r#47~. de..._..,... de peoar 
pelo faleciraenlo do Cloaend de Bnpda Gw1avo Me>-,... .................. -·- --- .. ,_, ___ ·- ........... -.......... .. 
BEU.OPARGA 

AIIQdH" lllllllll'eltaçl de pesar pmferic1a pelo 
123 Senador Edllaa LabiiD, pela ,_,., do Deoemborpdcl" 

Joio Minada Sollriabo, ~do Tdbuaal de 111111-
p. doM...-. Apane., Sea.l!disoa Loblo ......... . 

126 ......... anl*' PLC r# 71196. ......................... .. 
......... IIOimo 1Emoada r#l-PU!N (Sn!wtilnQYO) 

126 ., PLC r# 71196. ................................................. . 
l'lnllloalza o Seaador Epdclo Caf«ara pelo ..., 

dosompoll1lo em del'ela da cidade de Slo Luis (MA). 
Apane .. Sea.l!pldl:io c:.r-. ............... _,_ ...... . 

173 
BENEDn'ADASU.VA 

Comoadli011 .....,. IIOifl:ia -=ulada 110 joraal O 
179 Eotado .. IJ'alo, do tlla 4-7.JT7, !!Mjndw!o• "Cz61il0 

cone o 11111or rilco - 17 ..,. ....................... _,,, 
Czllica lquolxada ""'HIkiW do oemdor pdbbco. 

411 71196.~.~-~ ... ~~~~.-~--~ .. ~ 
Encaminhando a YOCaçla do PLC r# '1.5117 ......... . 

600 Dlscordlaaa do poRilOl' llolxe I ,..,.,.... de alle-
l'll!jlo de ollpDIIdYO da Nfanna da Pmidku:la SoCial, 
lpiOSCIUdo pelo ~e~aror. Seaador Bem v .... _ ......... __ 

BERNARDO CABRAL 
..,..,. o p!Hafllfe do Senador Allur da Tlve>-

93 la, desejaDdo seu bnve IIISIIboloounoa ............. . .. .. 

157 

159 

161 

310 

III 
336 

343 

294 
315 

338 
402 

626 

3 



• 

II 

Comunica ao Pleo&1o a mone do Ilepulado 1811-
o:bo lvoMamard! . . . . •. ..... •• . .... . •...•...... 

Panberuza o piOIIIIIICiameDto do Senaclor Volnur 
Campelo a ,..JIOIID da Marmha do BIISIL Apane ao 
Sen V allllll" Campelo. •• • •••• • • .. •• •• • • • • 

Reohzaçlo da AssemblEia das Naç6es Umdas 110-
bte M010 Ambleare e Desenvol~pulo da Ter-
111. com o obJdiVO ele fazer uma aefl1se crfllca da execu
ção da Agenda 21, ao mõo de Jllll)lo de 1997 

Pmervaçio da fauna silvestre brasiiOII"I ... 
Sobre sua postura amtra a quebnl da estabdldadt 

do servidor púbhco •• 
Sohcua ao Senador Eduardo Suphcy que apresen

le o "''Juenmento de convocaçio do Sr. Paulo Maluf na 
CP! dos Pncatónos • 

CARLOS BEZERRA 

l'ara:er ri' 347197-Coausslo ele Assuntos SociOIS. 
sobre o PLC ri' 140'94 (ri' 21112189. na onseml. quere
gulamen~a a profisslo de arqueólogo .•••• • .••• • • .. •• 

CARLOS PATRocfNIO 
Coe&mmla-se ao pn>IIIIDCIIIIIO do Seaador 

Otolllel Macllado oo rocaare l l8lldo pública ao Pais 
Aparte ao Sea. Oloaiel Machado •••• •••• •• ••• • • •••• 

Assoei ..... ao ducuno do Senador Lny Dw que 
1n1.1 da lndmaavegalnhdacle como uma mrermocJalulacJe 
de tnmpotte. Aparte ao Sen. Levy Dw ..... 

CASILDO MALDANER 
Sobre a doallo do Supremo Tribunal Federal que 

CCIIICOdeu b11111181" ., Gowmador ele Santa Calanna. 
Paulo Afonso v,..,. e ao V1ce-Govt:nadcr, pora , per
_..,, DO ...... a a AuembJ6a Le&isl .. va da
quele Esrado deCidir pela JII'I'Cdnaa ou 111o ele seus 
"llllpOI<bmeniS" •••••• ·-·············· ....... ··- •••••• • •• 

Sobc:Jta traascnçlo DOI Aula do s.mo J"ode
nd do artigo da jomahsta Eliane CanllUibede. no Jomal 
Falluo de IS.halo, sob o lftulo "O-.. ..-.··. . . 

Sollcda ll1lnSCnÇio nos ADida do Soaado Pode
nd do ...,., de cleclalaçao do Dlnotor de Senolços de 
TelocoiiiiiiiiCaçiies de Santa Cawlna- TELESC, a:en:a 
da quebr.l ele ugdo lelefilmco do Parbdo Propess~sta 
Brasdaro oaquele Estado • ••• • • • • • • • • 

Coesoderaçllea sobre 1 nlo-reah•açll<> do processo 
de "1...-:bmenr" do V.....OO ........... ele SIIIIB Cari
na. Dr JoSé Au8IJSID Wüsoa, efeavacla pela Asoernbláa 
Lepslabva daquele Estado..... .. . .. ...... . .. ...... . ••. 

Para:er ri' 352197-0musslo de AssiiDIOI Sociais. 
sobre o l'LS ri' 56/96, que esrabelec:e ft1Q111S110S pora a 
coDCeSSio de c:eriJiicado de hablhlaÇio t6:ruca pora pilo-
tos CIVIS de oerooaves ele motor aturb10a • 

COUTINIIO JORGE 

Quesllo da reforma agdna no sul do ParL 
MP ri' I 577/97, no seu art. 212. que define a ae

cessidade de todos os Esrados ,...m o seu Conselho Es
tadual ele Reforma Agrma 

3 

230 

232 
23S 

284 

410 

241 

EDISON LOBÃO 
Assoaa-se ao chscurso do Senador I!Jao AI..,.. 

quanto ao eqwlfbno da eCDDODUI brasdeira beoefiaado 
pelo PiaDo Ral. Apane ao S.... âao AJ..,.. •...•. .• . 

H011101111ge111 de pesar pelo faleCJJIIelliO do De
.............., Jolo Mlllllda Sobrmho. PresJdeo1e do Tn-
bunal de Justu;a do Estado do Monnhio. • . .. • . 

Repstra doslllê aprovado pelo CoDUte do Patn-
mlkuo da Uoe1t0 em Pans, que n:conhece. Sio Lufs. ca
pllal do Maranhio. como CHiado l'alnm6ruo Cullllral da 
Humarudade .. . . . 

PLS ri' 141/97. que chsplle soble a destiDaçio ele 
recursos orçamoniÚios para o custeiO das campanhas 
elt1tora1S • •• 

Para:er ri' 356197-Conussio de Cooslltuiçlo. Jus· 
liÇa e Cllladalu. sobre as PllCs ri' 39196 (011367/96, na 
DngeDI) e ri' 23/96, que 11811UWD em COIIJUDIO, ambas 
aliciando o 17" do art. 14 da Conslllulçio Federal 

EDUARDO SuPLICY 

RessaiLI a 1mporrlnCJa do comp"""""'""to do 
Gov<mador de SaDia Calanna. Paulo Afonso v,.,.... a 
CoDUssio l'llrl11111011tar de lnqufnto (CPI) do SeDado fe.. 

10 deral Apoute ao S.... Casildo Maldaner. ......... ••••• • 
Comp1ernellla o ducurso do Seuador Ahchas Nas

Cimento """"'"das da:lançi!es dos MlaiSiros de EsCido 
14 do OoYemo Femando Hennque sobre o 1ace1ro amver· 

...... do PiaDo Ral ..... ··-.. ... . . .......... . 
AboRia • queslio do llesemplqo IMlSII!bmos llts 

anos. ressaltando a "NZ'Diarle de se erradlc:ar a nns&la 
eu des•paMwtes aonoeconôaucas ... . ....... . .. 

Assoaa-10 ao J1t0111111C1811 da SUiadora Mm
na Srlva, alvo de crflrcas e CJdliluas por pane do ftai.. 
dtllle do lbama, Eduardo Martuls, em Olllrevisra l reYI5-

21 LI Veja. Apodel Seu Marina Srlva ••• • •••••• • ••• 
Rejpstn a capiiiiB e 1110r1e de DaVId AJeo. Dallula, 

colllllldante da ra~stfnn• """""""' em Bacau-11mor 
22 Lesre. •• ··-·· • ••• ..... •••• ·-· .......... . 

SohCJta ao -brasileiro ao aenbdo de tomar 
a miaauva de apelar l comurudacle ,_,..,onal e l 
ONU pora que "'!J& mvestipda as '""'" eorubçCes da 
-ele David Alelr. O..lllla...... . .•. . .. .• . •. • 

93 Retomada do chilogo das Olllidades repre-
senrab•u do Gnto da Tena com autondades goveroa. 
Dlellr&ll .... •••••• • •• •••• • •••• 

Aúhse da leglslaçio qdna. em eapecialas alre-
178 raç6es priiiiiDVIC)u pela MP rJ1. 1.577197 e pelo Decreto 

r/1.2 250197. ••• • • •••• •••• • • • ••• • • ••••••• .. 
Parecer sobre a Emenda ri' 2-PLEN (Substlblllvo) 

ao PLC ri' 71196. • •• • •• .••• .. • •• .. • •• • . •. 
256 Repstta a sobataÇiio ele seasio eotnardlnina da 

CPI dos Precah!nos, e o nlo-compareCIIIIUIIO do Sr 
Paulo Maluf l Co101sslo ........ • •• • ••• 

145 Sobre 1 sançio do Governador do Rio de 1111101· 
ro. Marcelo Alencar, do PIOJOID ele lea que autonza o 
Poder Execubvo a cnar o Programa de Garanba ele 

146 RUida Miruma ... .. . •.. 
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275 

24 
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47 

52 

113 
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191 

192 

343 



Sobc1la II8IISCnÇIIo ... Allllls do Solllldo l'ode
nl do prujero .......,.,..., pelo Govenuodar Man:elo 
Aleac:ar •• -· ••••••••••••••••• ·-··-·-· -········· • ···-··· ··········-· 

moO ALVARES 
Allallsa 01 boDs llldla:s que o Plano Real troue 

pora 1 "':""""!" bnsileua, ~epsllllldo o 1rlnSCIUIO de 
oeu -...om.....ano .... ···-· ·- .......................... . 

EMíLIA FERNANDES 
DI&CUbndo o PLC rJI. 2YTI 

FJ'ITÁClO CAFB"mRA 
Defesa da establhdade do semdor pdbhco. Apar· 

"' .. Sea. Bemarclo Cabnl ............................... _.. • ••• 
JUibficando a ousenc.a do Sr. Paulo Maluf aa CPI .... - ................................................... . 
Dec:ln que 1 cidade de SID Luis eslll JftlleS a 

tmaar«l'abun6mo ela Hllllllllidade devido ao maJDhe. 
aiiiOIIID ela UIIOICO do fiOJero ~~ev~-. de aulllria de 
S.&' •.......•... ·--·· .. ··- ...... ···············-·· .............. . 

ERNANDES AMORIM 
Asndece o pedido feiiD ao Pro o dente.., SeDado. 

And!aio CadCII Mlplhles por llr .......... - -
-.!mAnas, O JIIOJCID que dispCie IIObre I OIIIICIIIID 
de IUbvençlo OCDII&mica .. ...,..,...,.. de llonac:ha .. . 
lllnll ela AIDIZi!nja ········-····· ................................ . 

Almla pano a aoerlpaçlo das _...,..,"Mades 
pariXllllllllll ânpl .... -' ........ pela Cam-de 
Elelriddade de RaadOma- CERON, daranle alldmbds-
1laçlo -····-···-·-·· ..•..•.••. -·-·· •.... - •. ·--· - . 

,._,.,..... ...... pavelllllaçlo ... - madei· 
ftiJD em Raad&lia. ........... - ............ - •••••...••.•.••...••.. 

Sollc:lla lraiiSCrlçllo 1101 Aals do leaado l'ade
nl, ela plllla de ... YUidu:oçllos de lllllldadcs ....... 
10111111- do IIIIIIIIC!p10 de Anquemos (RO), IIObre a 11-

liiiÇio do -llllldenbv. -··· ·•··· ....•....... - . ····•··· 
Sobn: o baixo soldo dos Pblic:illls MiBbllel nos 

EsladOI do Pil1li'. Maio a...... ... Sul ........................ . 
N....,.oidade de............,.. asllelçlles de 1998 

ApodiO ao Son Maum Miranda. ................................... .. 
CoDsiclaaçlles - o pmJCUplllll: llllTO de c:ri-

mlnpljd.te no País . .......................................................... . 

ESPERIDIÃO AMIM 

QwuentArios ......... - ... ofrc:io ... Mmis-
110 das Caalwdc:açlles, Sfqlo Mola, 1IICellido por S. 
Ex", -. quebn. ... aiiJ]D da c:oar:a leldl!mc:a do Plr-
bdol'lopessJsla Jlnsdaro.PPB ................................. _. 

MOib'a·IO lnclipado 00111 .. - dendnc:IIS 
•Wilwndo o Govenuodar de Sllllll ear.ma. Paulo 
Afoaso Vlllin, delwpondo I imopm daquele l!aalo, o 
qual jD1p .... aomplo de CICiadallla. ............................ . 

Açtles do Gcmomo FedenJ vollldas para I meJho. 
na ela rth'Caç!'o lnsllein, em ponic:ular, o eDSiDo fllllda. 
menralpdbbc:o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pmx:upa-se cam 1 Reoolnçlo ri' 3/97, do 
FNDEIMEC, qoe elinuna I polllblhdade de que escolas 

610 com 11111101 de 21 abmos, """'bam- federais .•.••••. 
DI!ICOII"C IIObre a quelllo qrfc:ola e 01 elevados 

CUltOS de pnxlllÇio • ··•••••• . .. ••.••• •••••• ................. . 
l'lrec:er ri' 349197..QvmssiD de OlllsaiUIÇID, Jua

aça e Clcladarua, IIObre o PLC rJI. 98196 (ri' 917195, 111 
16 oripm), que defiDe ClllllpllfiiCII, lepllamenra 01 sem-

137 ÇOI ................. pmiiiiO de lftulos • 0111101 doc:u-

285 

410 

lllelltoL .......... ...... , ............. , ... ,,, ,, ....• , .. ... , .•.. 

Duculmdo o PLC nl 251!17 • •••• • • .......... . 
Anillse da obn: "Um mundo, pr<parado ou alo 

a obsesuvai6JPCI do c:aptllbsmo global", do jomahsra e 
1118bsra IHine-amenc:sno, W1Uram Gmder •••••••••••••••• 

Muufesta sua sol- ao Seaador Romeu 
Toma pelo rema abordado em seu duc:ano IIObre 1 nwo
luçlo CaastiiUCIOIIIbsta de 1932. Apamo 11D Son Romeu 
Toma. ••• ·····- -·····-········--··· ..................................... . 

PLS rJ1. 144197, que duplle 110bre a decluçllo do 
lmposro de Renda, de doaçlles efelaadas 1 eobdades 11-

~ .... ····- ·-· ····-···. ·····--····----····· -··-······ 
Necessjdac!e do Govemo Fedenl de IIIUdar lllefo 

aabYII J11111 tlnaac:Jar 01 FIOilftiiiW que lllmldam u -
oessulades de 111101111101110 oiiiCIIIdia ela populaçlo bnli-
len de..,_ renda. ••• ·-·-··-· ............ ·--··· •••••••••••••• 

FERNANDO BEZERRA 
.......... ri' 365/97-0minlo de A1 PIDIIM J!c:oa6. 

28 auc:os, IIObre o I'LC ri''J4197 (ri' 821195, aaorlpm), que 
cblplle ...... mpninçlo .... IOMÇOI de relecomwd
c:açlles. 1 c:riaçlo c ~de um &JID maula-

34 dor • - upec:IOI illsliiDc:Jooai .... - da 
Emenda CaubbiC:kmal ri' 8195 ...... _ .................. ····-·-

612 

615 

GILVAM BORaBs 
~ • ...- ... alor ela lllquala do Pia

... de SeawldadeSoclll do oemclcl<fedonl. ••••••.•.•••• _ 
.......... ri' 348197-Conusslo de Auunlos Socllls 

- o llLC ri' 3095 (ri' 2.0114/91, D8 onpm). que dia
pile -. pnlfiollo de BombeaiV o.u. . -··--· . ···-· 

F«armnhMHfo a 'ftltiÇIIo do PLC ri' 2YT/ ......... . 
lnlabofaçlo - 01limc:i""*"'" do Banco Cea-

1111, devido t ftldçlo da MP rJ!I. 1.535-6196. que adiou 
em 30 cliu o.......,..,. sall1iaL --······ •••••• • .............. . 

GUILHERME PALMEIRA 
PEC ri' 'J:JH1, que -.o o 111. 64 e ,..lllpeCii.., 

l31cla Cm-çlo Pederll -··-············-··· ................. . 
Sabdariza.se l peasoa da Sonadan Marma Sdva 

25 com relaçlo ls c:sldmu pvfendas CODinl oquela Seoa
clon pelo l'leslcle!do elo lbllma em eDIIeYISia l mv~llll 

V$. ·•·-······ ···-· -··-··-·- ···-····-····--················ ..... 
Ressalta 1 ....,.Sidacle de se ID'"IIIem pn>Yiclaa-

26 au CJ1111110 ao eppldio eovolveado a Sonadan ManDa 
SdVL ······-·· ••• ·-·-· -·····--···· -···· ···--···· ••••••••••••••• 

PrDJOIO de lei c:omplemomar de aua auroria, que 
134 dupde ......... paoba oleitoral dos oc:upanres de c:ar-

134 
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620 

203 

245 
404 
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106 



• 

IV 

,.. no Eucuboo. a fim de ..., ... o aso doo bens ptlb.b
a>s e o abuso elo poder adnllru!llnllvo .... • . . .... ---

ComemDriiÇlles acerca elo ren:euo ono elo Plano 
Real..... . ...................... . 

HUGO NAPOU!ÃO 

l'arocer .... 366/97-CoRUssio ele 5enJços de lnfia.. 
Eslrurura, sobre o PLC .,. '1AI97 (111821/93, na ongemJ. 
que dispõe soble a OQ!1IIUZIÇio elos semços de releco
murucaçlles. a cnaç8o e func:10namenro de um llrglo re
gulador e outros aspectos tnsbtua01181s. nos 1a1110s da 
Emenda CoOS[I[Uc:tonal n! 819S. . 

HUMBERTO LUCENA 

Parabeniza o poounaamento elo Senador Ney 
Suassuna que traia do Programa Pr6olcool Apane ao 
Sen Ney Suassuna. ... . .... . 

Cullll"'mellta o Senador Caslldo - ,.,.. 
seu discurso. re&~sllllllllo que se façaJUSIIÇI ao Governa
dor de Soma Calanna. Paulo Afooso V lOira, BCeR:a do 
p!dido de ..., "1111peacllmen<" Aparre ao Seu C...ldo 
Maldaner. .... ..... ..... .. .. . . ........ ... ... • ..... .. • 

Sobata • Clmanl doo Depulldos que ........... 
uma deaslo 1in.11 sobre o proJCIO de sua IUIIXII, que es
tabelece os jwos a oerem p!llbCidos nos I!Danciamentos 
para a acropocuwelo Nordesle ..... ...... .. .. ....... 

Sohata ttaascnçlo DOS A.- do Soamo Fecle
nl da oana de Femando llobeUo Albaycle. Ptesldenlr: da 
SoCiedade Rwlll de MOIIIIOs Cialos (MG).... .. • • .... 

Coapalala-ae ao pnmuiiCWDIIIIO do Senador UI
CIO A1cllltara, ooble I~ da Lei de Doaçlio 
de Orgias. Aparte ao Sen.Ldc:io Alclntan. _ .. ... . . 

Jlomoaagem de pesar pelo flllecl.-lo do ex-M•-
1115110 e e•-Dc:puado Federal. Anlllmo Fcnma ele Ob-
Yellll Bmo. .. ..... . . .. . .. ... .... .. ... 

ConsramJa-se ao discurso do Senador Josophll 
Mlllllho oobre a aoiOIIOIDia elo Poder Lo81sllbvo. Apor-
re ao Seo. Josapbat Mannho .. . ..... . . .. . 

Asooaa-se ao JIIOIIURCiameniO elo Seuaclor Jeffer
son Péres 'IIIIDIO à obselwiÇ(Ies obonladas a respe!IO 
das momw odmimstrabvas Apane ao Seo. Jeffenon 
Pães- ........ . .. ...... . ........... .. 

Abmla para a probferaçlo da deague 110 pais. sen
do o Ellado da Panlbo o IDIIS Obnplo pela ep1do:aua DI 
Reg~loNordesre ............ .. 

JEFFERSON Páu!s 
Aaechta que o Coaposso NOCional, oNm elo Gc>

vemo Fedenl.llmbfm- a obnp;lo de assegurar ~e
cursos l sodde ptlbbca no s-1. Apa& ao Sen Ney 
Suassuna . . . ... . . ...... • . .. .. ... .. . 

Dificuldades aa reahzaçlo de wna ..rorma tnba
tana no Pais. Aparre ao Sen lAao Alclruara. .. .. .. • 

lll8doqllaçlo das leis do Pais l tahdade bnsllOI· 
n Aparte ao Sen Benwdo Cabnl 

l'lllecer n< 35SI97-Co11Ussio de CousiiiUIÇio, Jus
liça e Cidadania. sobre a PEC ri' 2/96, que al!en o § 411 

do an. 18 da ConsiiiUIÇio Fedelal e...........,_. doss pa-
106 rfpafos ao 111051110 arbll"· . .. ........ _........... .... . ..... 

Aaecbta que a quebn da estabilidade elo I'Unl:lo-
597 nahomo pdbllco ser.lummmcerso Apane ao Seo. Ber-

IWdo Cabral ....... .... .... . . . . .. .. . ........ 
Queslllo do dl!lial ptlbbco, ... uli.OIIIe do estouro 

c:ambtal na Tlillndta. ...... ... .. .. ..... . ....... ......... . . 
Proocupoçlo com os 11111101 da ecoooaua brasdet-

ra. . ..... ...... . ...... . 
Arbgo elo Professor Anl6nto Conéa de La<:enla. 

PresldetUe elo Conselho de Ec:OIIOIIUa de Silo Paulo e 
561 Professor da PUC. no Jornal O Emdo do S.Paulo . 

JOÃO ROCHA 

Elogia o desempenho elo Banco NOCIOnal de De
senvolvunento Soaal - BNDES. pela sua .....,..,te 

16 atuaç1o como propulsor elo desenvolv11nenro elo Brasil 

JOEL DE HOLLANDA 
Lodura da .,......,... .,. 119/97 (a' 735197. D3 

cmgem), do ..... tdea!e Fenuutdo Hauiqae ~.que 
24 autonza o Poder Execubvo a almr ao OtçameDto Fiscal 

da Umlo, em favor da Sccr-.a de Assuntos E&lran!p
cos, cn!dtto oupleiiiOIIlar DO valor de qutii>Je mdblles, 
qumbclllos e dOis 11111, ,.,.......,. e mreara e tres """"· 

29 pata os fins que ospec:tlic:a, SIIIICioaado e lnDSformado 
na Lei a'9.46f/97...... .......... .. ..... ........ • • .•• 

ltqlllrl a uaponlncta da Ylllta elo Vi<e-l'rest-
29 dente, Man:o MICiel, a Recife (FI!), 'III" ...wrou em be

neft'oios e ........,. para O deaenvoiVIIIIOIIIO da rqplo 
Nonles11: ............................................ .. 

10!1 DepniiiOIIIe quadro do 1111101111 de ISSI!dncia l 
sallde da popalaçlo brasllara. .... . ... .. ..... . ...... 

Elopa a uutillliçlo lilana6plca Flmdaçlo AlbDO 
158 Vemwa, em Recife (PE), por sua 6ttma ISSISI!nCia aos 

desfavoreados • . ....... . ...... .. . . .•. 
Parec:a: sobre o PLC a' 25/97 Cri' 2 757/97, na 

172 ongem), que chi nova talaçlo ao 1111. 33 da LO! a' 
9.394196, que al8beleee as cbrmlzes e bases da educa
çlo IIICIOII8i (OIIJIDO teb&toso)..... ........ .. .... 

Reflexlles sobre o PLC ri' 7/97, que cltsp6e soble 
392 o transporte arulbmodal de cargas .. • .. • .. • 

JONAS PINHEIRO 
30!1 l'lrabauza o Senador Levy Dtu pelo seu pmiiiiii-

CIIIIReiiiO sobre a tlllpOIIIDcia do lriDaporle lndrovl*to 
para os pelses fonnacloros do MeR:oarl Apa& ao Sea. 
Levy Dtas .... .... ........ . .... . ....... .. ... -

Proocupoçlo com o tratamou10 dado poJo Gover-
110 Federal ao p<UClOSSO de alanpmoaro e secuniiZaljio 

49 das diVIdas oripninas das operaç6el de mdiro rural. 
AnÚIICIO n•ltzado pelo Presulenre F<mando Hen-

150 nque .., - l odoçio de medidas, para a IOIOIIIada 
elo Programa NOCIOnal do Álcool- PRÓALCOOL. . 

236 Replnlam!llalação 110 dia 8-7-97, do Conselho 
DeltberllbYO elo Fundo CmlsbblCiorud do Centro-Oeste
CONDEL. 
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v .... .... 
JOSAPHAT MARINHO Jos! SERRA 

Dlsc:ane ICiboe 1 campanha de enfllquecill'lelllo 
do c:.ma-oo NICiOIIII que ftlll IOIIdo cleooemtolVICia, 
110JU11C1o ele, pelas ....... ecoaomicamenre dominlllleS, 
110 IIDCanle liiJIOYliÇID das leformas ..................... . 

Defesa da estolnliclacle do-plbbco Apor· 
11110 Sen. Bernardo ClbtaJ ··-·········-... ·• • .•••.. . . . .•. 

Encaminbando a YObiÇio do PI..C .,. 71196 ..••. ··-· 

JOS~ALVES 
Reforma da l'levtclancJa Social .•... . .............. . 
Parecer .,. 346197-Ccmusslo de Assuntos Sociais. 

ICiboe o Pl.C.,. 47194 (,.I 777191, na ...,.,m), que cbs
pae oobre o exerc:ICio profisaiO.IIII de T6:uico de Segu-
IIIIIÇ8 PalniiiOIIial. .. • •• ••• • •••• .. •••••••••••••••• - ••• 

JOS~BIANCO 
Roquerunento .. 465197, IO!Jcltando mforma

çlles ao Mtaistn> das Mtnas e Eaoqp1 e l Presldluc:la 
da Pettobrú, acerca de llllldaDçu aa bale de supri
mento de combustrvmo para Murudpioo do Es- de 
Ronci6mL ....... ,.. •·•••• ·• • . ··• ••• ·•••·••• .............. ·•• 

~EDUARDODU!ttA 
Soln. ~do Lei de Daoçlo de ór-

...... ApiiiiO 10 Seu Lddo Alclntant. ......................... . 
Lelan de - emtbda pelo S111diCIIO doo Taobo

lbadola do Campanbia Vale do Rto Doce, llllldva l 
eompanba 11111111 em cuno ....................................... . 

Defesa do ~"'ade do IOIYidor pdbhco. Apor-
III lO Sca. Jlenwdo Cabral. ··························-· ......... ... 

~ IGNÁCIOFERlU!IRA 

Dil"ttmdo o Pl.C (Subomutivo).,. 62i!IS. ·····-· 
Pmar ri' 361197.Qmúulo de Coalhlwçlo. Juo

IIÇI e Cidadama, oollre o Pl.C .,. 2AI97 <""' I2119S, aa 
cmpm), que c1up11e ..,.... a,.. ... ; ... dos oemçoo de 
IIOieccntauucaç, a cnaçla e ftmctoaatneato de IDD dr
)llo replador e -... llpec:IOIIastiiUdanaio. nos ..,.._ 
DIOI da Emeada CoaldtucioaaJ .,. 8195.. . •.••..•. , .••••• 

J0Sa ROBERTO ARRUDA 
Açlo da Policia Podenl em Brulll1 em qb

clu claodesiiDII de tavesapçlo, onde rot apJeelldtdo 
,.enal ilepl que qride a morallllo apcnu de sua 
pe110a. mas -~ de autondodeo dos l'adens Le-
llslllivo e Judtcijno ............................................... . 
~ ..... pelm doo medtdao IIIIIIIICiodao 

pelo Mmiotmo da Edncaçla a 1ap01t0 das IDI"I•nças 
cumc:tdara 110 21 ..... - - bnslleuu. ............. . 

CometiiÚIOIIIObte o PLS ri' 124197, de •toria 
de S. Ex', que vtaa pnutbr l tnddoala culmral btui
leira, os 1110101 llnanceiroo para se vtabtltzar e ie ex-
patldtr. ••• • . .......................................... ··-··········--· 

IDdtCIIÇID do nome do eoaiiDr, .J0111al- e poeta 
Adtncm VIIICOIICeloo como Cllldldato I IDDI vap DI 
Acadenua Braotloi!a de Letras ••• • ............ ••••••• • • 

. Aú!Joe !'<' Plano Real pelo ll'lllsCuno de seu ..,._ 
CIIIO IIDYBÚriO •••••••······ ........................................ . 

Oíttca. proposta llpiOYIIda pela Comtllllo de Re-
171 bma Polfttca, que lnta do exlinçilo do ......... IUmO 

nu eleiçlleo para pvernadooa e prefeitos........... , ..... . 
288 VOIII em separado 10 I'LS .,. 25197-eomplemen-
344 llr, que ala o Pundo de Tenu da RefonDa Aar*tL --

Panc:er .,. 3S9197-Comuslo de Assuntos I!A:oa6-
nucoo. ICiboe o PI..C ri' 71196 (PFL 1.838-A/96, na on

ISI pm), que inodhll o fundo de Aposcntadona Programa-
da lndtW!ual (PAPI) ••• •••• • •• •• . •••••• •••••••••••• • •• 

Panc:er 10bre a Emondo.,. 2-PU!N (Sublb!Ubvo) 
10 PLC III 71196..... •. . .................. . 

237 .r0uo CAMPOS 

Tnta da dtscnminaçlo e pi«CHICCIIO 101 penado-

..,. de delictenaa. ·············-· ....... ···················--··· .. . 
Allocia-oe ao duatno do Seaadoo 1016 Serra 

pela aatitoe profenda ....... Olllis _. do Plano Real 
Aparll: .. Sea. '""' Sena. .................................... . 

9S Caatente-ae comiiCII!cJa dtwlpda no jomal 016-
.., .. Cala1t6. ...... mGmiÇio, IIIUIICiada pelo 

DNER. .. trls ......... -·llllponameo do Borodo de 
Mato Gmuo: u BR-163, 070 e 174. ••.•.•••••••••••••• •• _ 

110 An6le da ......,..,...,. bnolleira. como o -
eo:oa&mico que mail .......... 00 1'111. •••• ••••••••••••••••••••• 

Nn "'""' de "'IBbeeecer lillema IDrepado de 
195 proteçlo .. melo ambiente, por meio de ......... de ..... 

)ICIIÇIIo- u dll'enntel eofons do PUder Pllbhco.--· 
288 

IÚNIA towusE 
........ .,. 342197-<"natplo DI-. que IIID-

373 - nodaçlo llnaJ do PR ,.12197 •.•••.•••••••. - ............. . 

LAUROCAMPOS 
I'LS .,.142197, que dtlplle-. faNncia do de-

wodor d.U. •····•··•····•• ....... ·--········-······-·-··········-·· I'LS .,..143197, que_.,.., limilllo pecunWioo 
463 para 01 .......... nocobtdos por IOdos 01 cllllfel doo po-

deru pllbbeOiomiDdoo 0111hm. .............................. . 
•I 

U!OMAR QtJJN'I'ANILIIA 
Defesa do Clllbthdade do servidor plblico. Apor-

"' .. Seu. Bernardo CalmtL --·················· ... ··············-
Crftlcu l Nedtçlo do MP.,. 1.!111197, que, oe-

IS!~ pndo SJ!x", lllri.am empecilbo para o cleoeavoloimeti
ID da ...,.., Norte e aa p11110 ......, da lqilo Clmlo-
Oeste ............. ----·· ········-··· ·-··-· ............................. . 

226 CQmprl- o Seo- Joau PiDbetm por -
)llllllllllciamiD que .... da _...... do PtllalcooJ. 
Apure ., Son. J01111 PinbeuD •••••.•••••••.••••••••••••••••••• 

289 LEVY DIAS 
Otmpn- o Senada: Otontel Maado pelo 

oea JIII'IIIIIICIIm oollre a lll1de púbhca ao Pals. 
631 Aparll: ao Seo Otoolel Madtado -····--········· ••••••••••• 

122 

197 

270 

332 

341 

3S 

12.5 

127 

310 

439 

102 

288 

32.5 
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• 

VI 

O.scone IDbro as v.....- da udbzaçio do 
aanspone llldroY16no 1105 paSses que formam o Men:o-
oul, llllavis do Rio ........., .............................. . 

Sohdanza.Je .. proiiiiiiCiamen do Sa1ador Ra
mez Tebet oo~ o ...mo lnbaJho que o OJnsresso Na
aonal Yelll desenvolvendo J11111 YOIIr as teformas Apor-
lO ao Sen. RAmez Tebel...... .. .•• ...•••.. .. . .• . . .•••.. 

Cumpnmenra o Scuaclor Pedro Simon pelo JIIOJO· 
10 du=onado a &IWbar o pequeno qm:u1r« do &lado 
do Rio Grande do Sul. Apane ao S011 Pedro Stmon ... 

LUdOIO PORTELLA 

Rei!JSir.l a liscaltz:açio e controle da VtSIIincta 
SamW.a &Obn: as emp1a15 elos palses do Men:osul . 

PaRcer rP 362197-Coawisio DIR!IOII, que ap~ 
..... redaçJo final do SubsbiUIIYO do Senado .. PLC rP 
62195 CrP I 164191, na ongem) • • • •• ••. • .... • • 

LÚCIO ALCÃNTARA 
Comendnoa ll:eiC& do doc:umento do l'latdenle 

Fen.- Hoanque. "Reforma AIP*ta Compmnusso de 
Todos• ..!.. • ...................................... . 

ara pmJ'IIIllll e açiles desenvoiYidoa em IIIUIIS· 
ll!nos o tnsbiWçlles ptlbhcas, com o abjObvo de pranbr 
a Yl&bthdade oc:onOnu"" e 1 scblellll'fDaa das fanllllas 
ossemadaspor- o BIBSII... •• - ••••••• -·· ...... . 

Ccmlellra-se com a odtçlo do - ootne a ,.. 
8111...-.ç~Q da La do Doaçlo de Óqjlos ••••••••••••••• 

Co.-no ....-ca da IIIOOIIIIOIIIBÇiio em klmO 
das teformas a oemn YOIIdas e a oobnnça da 11111ft11S8 
em tetaçio ao Coagtesso Naaonal p1111 com as ........, 

l'ta....- ri' 351197-Comtsslo de c ........ ç~o. Jusliça 
e C)dac!om• &Obn: o PLS rP I J.CJ6, que dt&piie- o for. 
llllCIIIIeldO ...... 10 de 1111-lb coiObvo mlooDo, I dalo
IOSiaiCIOIIIbS em 101115-. em dtade eJetçGoo. • •• 

Patec:eroral ao PLC rP6219S (rP I 164191, aaon
seml. que biiiDIIa em COIIjiiiiiO com o PLS rP 164195), 
de UIICIIbYO do Ptostdenle da Rep6bhc:a, que dtsplle 10-
Im: as 58IIÇ6es paws o admtmslraavas deriYIIdas de 
condutas e 81lvulades lesivas ao meio IDiblente... • • •••• 

O.scone &Obn: a aqOJculluta no 8nsJI. ..... . .••.•. 
Sobre as doa!IGos da SupiOioa Cone No,.....Ame

ncana de illamsbiiiCIOIIIhdade da lei que visa CCIISIII1II" a 
lnlemel, o a ilegalidade da euranista 1111 País ••• • • ••••• 

MARINA SR. VA 
~ a OIIIIOYisra do Ptostden1e do lbama, 

-.mo MIIRUIS, COIIOOdtda liOYlsra VeJa, OrtllCIIIdo o 
Govomo Pedenl, as ONG o os polltic:os em geral ••• •• 

Repudia as clocJaraço'los do l'n:stdonle do lbama, 
ao ler afilllllldo que S Ex" tena tmcado a Ebca por voo 
tos, no IDCalllel defesa do 111010 amlnen1e e a COII5IruÇio 
da mdoYia BR-364 

Agradece ... - ... pela salalanedade para 
com sua pessoa DO- b IDJUSiaS doolançiies lJIO(e· 
ridas pelo Plallbtte do lbama. ApalllO ao Son O.ulber· 
11te Paltnan .. . . . .. . .. . .. .. . 

Regun o oftl:to IOCOI>tdo por S. Ex", do l'rost· 
donle do lboma. Eduanlo Manms, JUSbfiQiado sua mm

li de no - a ....,..vura l 1001s1a V~. oa qual iasul-
tou calwuiiiiiiiOIIte sua pessoa. • ••••• • .. ... • •• •• 

Pan!ccr sobn: as emendas ..,..,....radas ao PLC Jl! 
62195 .••• -·· •••.•••.• ··-. ...... •••.• •• ••••.•• • •• . •• 

176 Ellcanunbaado a v«aç1o do PLC rP 25197 • . 
Requa111101110 Jl! 481197, soüatando que SOJIID 

lnll5Cnla5 - """'" do Soudo r..-... canas pu-
618 bhcadas D8 odtçio da IOVISia V~a de 9 de JUlho de 

1997, na JMgtll318. sob o lflulo, "EduanloMmons" 
lnauguraçlo do duas usmas do bene6c:tamonto da 

bomtcha aos Mumd"ploo de Xapun e Sena Madumtra 
213 CAC) .. .. ... ... .•. . .. . . 

MARLUCE PINTO 
385 Parecer rP 341197-COIIIIssio DireiOf3. que lpiO· 

~e~~ra IOdaçlo final do PR rP 81197 • • •••• ••• ••• • .• • . 
Parecer rP 342/97-COIIIIssio Dilolma, que ~ 

sentuodaçio final do PR rP 82197 . •.••. .• . ..••.. 
PR rP 85197, que ena a Comissio P'ennanomo da 

31 Amazllnia-CAM.. . ............. . 
Sobc:tra llllllsm!'ID DOS -'- do Soudo Fede

nl, do atll&D da IOYI5ta ..._do dta 5-7JT7, eacnto 
pelo jOIIIIbsta Codos Cbaps. IDbiU!ado "Quomn IDier· 

32 aaaonahzaraii0558Amaz6111a".. • ......... . 

lOS MAURO MIRANDA 
Elo&ta o osfoiÇO do MiniOIIO dos TlliiiSJIOIIeS, 

Elueu Padtlha p1111 cocmleaar o Q011C11n11111 de mvall-
148 montos do pm.,..... "Bnsllem Açlo". ... • .• _ ....... .. 

253 

347 
426 

Grande expoa&bva CJ111111D ao "EncmiiO de lmm
bumt", OYODIO polllwo p11111 dllpbc:açlo da mdoOia BR· 
153 (Got......sio Paulo). ...... ••• • •• • ••• • ••• 

EloiiJos ao Soaador Epit.6cto Caf-.. &Obn: sua 
posan com tolaçlo ao Estado do Mannltlo. Aparlb ao 
Son Eptdao Cofetoira. • ••• •• ••• ••••••••• • ••••• • 

O.fiouldades 1<011:0 da IOplamonlaçio da La 
Elottonl pan1 o ano de 1998 • ••• ••• • . • • ••• 

NABOR JÚNIOR 
Lula em pml do dosenvo!YIIIIODIO econ&mc:o e 

social da ResiJo Amu6ru"" o sobiOtudo do Estado do 
S99 Acto ............. ·····- ••••••••••••••••••••••• 

Alenla pant lllenlÇio de dlsposibYO da Modtda 
ProVIS6na rP Ull/96, a qual beaefic:wll vura pane da 
populaçlo da AnutzOmL... • • • ••• • • .•.•• • . •• .• 

Erpi05SI ~ l Marialta do Blllsd--
~ ca das dellllnctas de CIJIIII8bando aos 08YIOS de sua ftota. 

ApalllO ao Son ValtmrCampelo. • 
CUmpnmellla o Senador Bemmdo Cabnl pelo 

,... clllcuno em defesa da Replo Amaz6ruca. Aparte ao 
53 Son. BonwdoCabnl .. •. . ....• 

NEY SUASSUNA 

DI""""" soblo a DDponiDcla do Plotlk:uol como 
lOS uma lltemabva de 1118b1Z ~ J11111 o Bnsd ... 

181 

361 
401 

612 

101 

102 

153 

184 

135 

212 

446 

615 

'127 

228 

230 

234 

15 



Rewla a IIIIIIÇID clrlndbca e c:a61ica da l8llde 
pdbhca DO Pais. • .... ... .. ... - ......................... _ .. .. 

Dlspollb>O da Lei de 1luelnzes e Bases do Olço-
111111111, que Impilo o valor das vabas dcslpadas a sadde 
DO 1110 de 1998 "'.JJIIl eqmYIIeola a do 1110 de 1997 .. 

..._.,. 357197-0mdllllo de Canatillll;lo. Jus
liça e Clclldama, oolxe o Rlquonmonlll ,_ 876196, pelo 
qual se soiiCIIB o IIOboellamenlo do esiUdo da PEC ,_ 
57/95, que aill:nl cllspollb- COIIIIIIIICICIIIIII relab..,. 
1111 bmilel IIIÚIIIIOI de ulade para a DOIIIOIIÇio de ma· 
p!llnldo5 e mlniSIIOI de tribunais e para a oposenwlona 
compuil6na do aemdor pdblico em plal ................ . 

Dogndaçlo lllllnemal C8llllda pelas almaçlles 
cllrMbcOI doc:omiUes da poiiDçlo ... .. • ., .. , .. , .... 

Solldanza ... ao 111......., da Seoadon lleoedna 
da snva .., - a defesa da eslabiHdade pdbUca. 
Apane l Seo. llenecbta da Silva..... ..... ..... ............. .. .. .. 

Elop o Seaador Epldao Caf-.. por sou ..,.. 
balbo lellbzado em pol da~ do Ccn110 Hlll6-
nco de Slo Luis (MA). Aplrle ao Seo. Epiddo c:.r--
ra ...... .......................................................................... . 

Neceasidade de llllellsilicaçlo das campaniW pu
bUCidnas de comboio ao fumo e de OIIIIDS qe111e1 can-
c:afsalos ..... -·--· _,,..... ....... . • ..... ..... ·- .......... .. 

ODACIR SOARES 

llqllllll oa JIIIIIIOÜIII IOIIIIIadoa da OpeiiiÇID 
........, Feclladado Norle. de OOIIIbole ao atiico de dro
ps DI Amm'lala, que olleve a ~ da Polfda 
Pedenl, daa Fa&ças Amladas,lbama elteoeda Fedenl. 

........ .,..... com a alenllo doa delllonoslamen
..,. ........... DI A-• bnslleln, lelldo o Eslodo de 
RoodGma como .. ...,..... --- ..... _ ..................... _.,_ 

M.,..cma oa Silllomas Ap1fionollals - SAl', 
como -..... .. OCIIIIIImicas e lllOJ6P:ao euqlilvels 
de pRICiuçlo IIPfcola para oaleglllos do 11ans1as IIOpi-
CIIs ................................. ................................... . 

Preocupoçiio t:11111 oa ..- deamalamellloa 
em R""MMIIoiL .... • ........ .............. ...-........................... . 

Conpalul-.se ao "Pnn.Jeto Tena Tombada", pm-
JIIIIIIII de nwam"''Ç"' qdcola de RondOala. .............. .. 

Alpeclo5111111111C100ais que lmpulsiooam o.....,_ 
>O(villlelllll da ............... do Eslodo de llcadllmL ..... 

l'lopeaslo do ao- FerD8ndo Hemlquo • ata
çlo de um fimdo de athas, desboado ao Jllll"'"''*' doa 
.......,. p!eVICieDcdnas da Umlo ...... - ........ ....... ... 

OSMARDIAS 

..._. ,. 354197.t"am,lllo de Alllmlas EI:IJd. 
1111001, IIObno o PLS ,_ Z5197........,lemenllr, que ena o 
Fundo de Temo ·-· ......... ... ...... .. • .. ........................ . 

OI'ONJEL MAOIADO 

Relata a cnse da llllde pdblica 110 Bmsll ............ . 
Elosi• o pi08I'IIIIII de ........... fome do Gaver-

- do Estado de Goüs, MilpiiO V dela.. . .......... . 

Solldanza ... ao ponuncillnealo do Sea.lor Ncy 
47 SuasiUDI que re1111a o estado pndno da aadde pdbhca 

11D Pais Apone ao Seo. Ncy SUISSUIIL ....................... .. 
SoliCita llllllmÇio 11DS ADais do 8eD8do Fede. 

48 ral da cnlaica do jomalill:l Jos6 Mendcmça Teles IOb o 

280 

313 

316 

457 

Ululo, "BIIIsmo Odtural de Ocnlma" ........................ .. 

PEDRO SIMON 
Solidanza-se ao diSCIIIIO da Senadora Manna S!J. 

•a. -.o das declançl!es calumosas do P!esi
denle do lboma. Eduanlo Manms. em enaevista conce
cbdalleVISI:I V. Apamo l 5en Mama SIIVL, ......... 

Soble emenda COOSbiUCIOIIal de sua 11110na que 
11a11 da mY~slo da Consbllllçlo. 01ravá de le!emldum 
popular .. .. • ......... ....... ........ .... • . ..... • • ............. . 

Requerilllllllll ,. 468197, de IIII'OIIIUIÇio ao 
EluDo Sr Mlllllllm da Fazenda, IIOble 11 ..-qoe cle
IOniiUianm a desbD!IÇio de 390 C111J101 pnvlb..,. da 
illea de CooiiOie lalemo. sendo 160 ......,. de ADahll:l 
de FIIIIIIÇU e CooiiOle e 230 C111J!01 de Dcrucos de Fl
aançu o Coabalo. a -..s c!rsiDs do lllllllstmo que alo 
O IIICUIIIbldo ooosliiUCIOIIIIDWIIIO (111.74 da CF) deasa 
lilllçlo,na lilrma do n..:.--Lm al2.346187 ................ .. 

A•eiunn 1111re o BIIICC Late:twiclno de De-
senvolvimeoiD-BID e o Banco Mlllllllal. e o ao....., do 
Rio Onlnde do Sul. de Jlllljelol de em(dsaiiiiiS, para ..,.. 
JUIIar o pequeno pllldulor daquele Ellado .................... . 

RAMEZ'IEBET 

Sobdanza-ae ao diiCIUIO do Sea.lor Levy Dias 
37 IIObno o obooletD IÜiaDI de awpou"" DDS palsea que 

fanDam o Men:oaul Apode ao Sen. Levy Dias ......... _ .. 

129 

130 

204 

429 

623 

263 

7 

PLS ,. IG97, que displle- 1 ~ 1101 

jiiiiCIOIIImenla ......, - pelo Milllat6io Pllbbco 
o por OIIIIDS dqlos, a tapellll daa CIIIICiulllos daa c:o-
IDissl!es~de ....... lll ...................... .. 

Cumpnlllllllla o Seaodor Pedro 51111011 pelo pm
nunclamoniO IIObno a mnslo OOIIIIbuclonal. Apone ao 
Sen. Pedro Simoa. ........................................ - ............ . 

HCJIIlOIIIFIII de pesar pelo faleclllleniO de Man:o
lmo Cldoa de Sausa, jiiiiiiOIIII pnol'oiiO eleUo da cidade 
de Tres Ll&ou (MS) ................................................. ·- -

Trabalho llnloo do Cclapsso NICIOIIal para lljiiOo 

vaçlo daa mfomw oanslillldooa!L .,.,, '"""""'""""' , ... 
PanbeDiza a s....donl Beoecbl:l da Silva por 11:1' 

abonlado o 1em1: a esllbilldade do IOmdor pdbhco. 
Apone l Seo. Beoedll:l da Silva. ................................. .. 

BiOIPI O Senador Romeu Tuma por 11:1' abonlado 
o 1em1: a -hdade do servidor pdbhc:o. Apane ao 
Sen ..,_, Tuma. .................................................... ·- • 

Bsc1arec:e ao Seoador Emondos Amonm, que o 
aoldo das PoUCIIS Mi611111 aoa Estados a que se .men. 
S. Eo' em soo p!IIIIIIIICIII1 • o ....... 11C1aCic1o de 
Jfllllicaçiles e iDcorporlçilea. Aparto ao Son l!mondes 
Amanm. .. - ............................... _, ......................... . 
~ IIObno a lqlaaa de lquiiiiiOIIIar a 

l.egllllaçlo EloiiDnl para o 1110 de 1998. Aparte ao Sen. 
lO MIIIIIO Mulllda. ....................... -. ... .. .. .................... . 

VD .... 
50 

211 

52 

113 

142 

617 

12 

43 

115 

127 

174 

317 

613 

616 
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VIII 

RENAN CAUIEIROS 
Qudn do Slllelllll Úmc:o de Slllde 

ROBER10 FREIRE 

-ri' 350197-<:onussio de CaDSblUIÇID, Jus
liça e CulaciiiiWI, sobno o PLC ri' 8197 (ri' I.Cl69191, aa 
ongem), que cbsp«<e sobre a unplantaçio e a gado do 
Parque HISI6na> N-dos Guarmpes. •...•.••.. 

Dlscunndo o PLC ri' 2$97 

ROBER10 REQUJÃO 

Dlscuundo o PLC ri' 2$97 

ROMEROJUCÃ 

PLS ri' 138197, que autonza a onaçlo de Distnto 
Agropec:dno no muruclpto que menctona.. . .... .. 

PLS ri' 139197, que autonza a cnaçllo de DlstniD 
Agropecudno oo murucipu> que menctona. •• -· 

Cumpnmento dos c:ompmnu.ssos do l'lesldento 
Femaodo Hemque falOs ao &lado de Ron~ma oo pe
ríodo elas eleJçGes do 1110 de 1994 . ••. ...• .• .. . ....•. 

Reulllilo de cbiOIDRS da Eletronolle • nopre
- da COIIIJIOIIIua de '"'"'J!l8 el&nca ...... debora" 
a COIIIII1IÇIIo da lmba de 1180Smuslo, que 1rUi OIIOIJill 
daVeaezuelaarélloaVJIII.a(RR) •••••••••••••• .. •••• 

ApeJa ao Muulllo da Aaoll6uaca. ao Dln:rm
l'lesulome da IDfneJo ao Advogado-(lenl da Umlo. so
ln a o1n de amphaçlo do .opono de Boa VJSJa. YISIO 
que, lllUSiem mil famllias Jaideaa llllqUOia 6loa. •• • •• 

............. o 5eaador Bemanlo Cabral por la" 
· abonlado o Jema. -.JKiade do ...-vidor polblu:o 
~ao Seu. Bet-do Cabral..... . ... ..... . ......... . 

Sotne a J!lo.opiJ•açln do Proanma Naaoaal de 
l'orlaleamen1o da Aanoul!llla Fanuhar - PRONAF, ao 
Es- de ltonlma. ••.•. -· -·· ······- . ···- . . ···-·· . . .. 

l'lrllapaçilo de S Ex' ao Ellconao Naaoaal de 
MédJCOI Ve~m.W.os. em Bellm (PA), DO dia 4-7.1Tl, 
DO qual teve opar!llllldade de pmfenr palesUa aobn: O 

Men:osul.... -· - .••.•.• ···-··· - ... •.... •• 
Aluaçlo do Tnbunal de Conlas do Es!ado de Ro-

nJma. ····- • - ••••••••••••••••••••••••• o 

Requen1110111D li' 47&'97, de lllfonaaçlo 10 MI· 
111S1á1o ela Sllhle, auavá do l'lopama NK~ooal de 
Doeaças Tnmsnussloeos-AIDS, ocen:a dos estados que 
claxlllio de noc:eber .......... JIBIII ........ de pteW:IIÇio 
e COOIIOie da AIOS. - .. . .... . . . .... ..... •.. • ·-·· 

Pusaaem do I071111ivenmo c1e Boa v~~~a, .. .,.. 
III do Earado de ltonlma. .. . . •.. . •.. • .... 

ROMEU ruMA 

Plnbeniza o Seoador QIOruel Machado por oeu 
cbscmso aobn: a cn~< da slllde pdbhc:a no BIUIL Ap""" 
110 Sen OIDruel M- . ..... ..... . . ... ... . ..... -... 

Conplula-le .. Sallldor Levy Dias, pelo d!scurso 
sobre a !elevloaa dos .......,... luclnmmos 11111 poises 
fot11od .. s do Mc:n:ooul Aplrto ao Sen LeYy Dias .• • 

633 

250 
398 

399 

41 

Cnaçllo da Alseasona de Relaçiles Feclenb!"' 
que 1e1D o JDDIIID de .....-dalar OS CQIIIaiDs do lllm8ll!IJ' 
com u IÇiles ""tomas de esllldos e DDIDiáptOS ··-· ••••• 

AssoCia-se ao cbsl:uno do Senador Colllmho Jor
ge pelos falOS ocomdos aa aoluçlo de gnodes problr>
mas oo S1JI do PaJá. Apare ao Sen. Colllmho JOJgt ••• 

Sokala 11111JnzaÇ1o da Mesa. como Comgedor 
da Casa, para dar Cllllbawdade t.s IDvesllgaÇIIes JUDIO l 
Polfaa Federalsolxe tspJoaagem llelemmca que lellllll
vadldo a pnvaadade elos membros do Senado Federal. 

COJwdmçiles sobre O pnliiWICIIIIIORIO do l'lesl
den!e Fernando Heonque por ocaslio da ConfOiincJa Jn.. 
toma<:Jonal poralnlegi'IIÇio e Deseavolvuaen10, oc:omda 
em Slo Paulo, onde o pniiCipallellla abcmlado fOI o fe-
n6meno da globahzaçlo. •••••••••• • •• 

Esforço do Congraso Naaooal para com a VOia· 
çlo das n:formas c:oasamciOIWS • •• •• • ••• • • •• 

Pmcer ri'358197-Coausslo de Coasa!WÇio, Jus-
42 bça e Cidadania, sobno o PLC li' 71!96 (1.838196, DI 

ongem), que IIISDDII o Fundo de Apooenlldona Plogla
mada lncbVIdual - PAPJ, e o Plano de lac:aJbvo l Apo-

119 seo!adona l'lopamada lncbYIIIual • .... • •••••• • ..... 
l'mcersobre a !!monda ri' 2-PLEN (SubsbiDDvo) 

119 

119 

287 

295 

318 

326 

620 

aoPLCri'71!96 ............. ······- .... ··· ........ . 
Panbeoiza o Senador Epl...., Cafclma pelo 

l'loJOID Reviver. Apode., Sea Ept'*"o Cardara. • •• 
Passagem do 6Siamvenmo da Revoluçlo Coos-

DIUI:IoaaiiS!a de 1932. ...... •• • _....... • •• • ·-· •• 

RONALDOCUNHA UMA 
Panoceral 343197-Conusslo nu-a. .............. 

n:daçlo 8Dal do PllL ai 22193 f1'-l971')2, DI ongeDI). •••• 
........... 344197-Conll- Duolon. qoe ........... 

n:daçlo liDai do PllL al'l2!96 (rll2Ci!l!96. DI-.! . .• 
Panoceral 343197-Conllnlo Damn. qoe .......... 

n:daçlo- do PllL all8197 C1'- 328196, .. ...,...., . . 
l.ellln do l'ln:cer ti' 361W7-Comaslo Dmouxa. 

que 11pesC111a n>daçlo fiaal do PLC ri' 71!96 (DI 
I 838196, aa Dlipm).... • •••••••• ••• •• .... • • • • • •• ••• • 

Pmcer ri' 361197-Conusslo Dlmon, que çre
seoll ftdaçlo do oenado, puo o IUmD supl..._.,., do 
Subsamavo do Senodo ao PLC ai ~ (rill.l64191, 
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Ata da 1!!. Sessão Não Deliberativa 
em 12 de julho de 1997 

&! Sessão Legislativa Extraordinária da 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães 
Geraldo Melo, Valmír Campelo e Lúcio Alcântara 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo} - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, senador Joel 
de Hollanda, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado: 

N2 119, de 1997 (n2 735/97, na origem), de 30 
de junho último, referente ao Projeto de Lei n2 3, de 
1997- CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Secreta
ria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no 
valor de quinze milhões, quinhentos e dois mil, nove
centos e oitenta e três reais, para os fins que especi
fica•, sancionado e transformado na Lei n2 9.464, de 
30 de.junho de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

DIVERSOS N2 35, DE 1997 

AVISO N2 510/MF 

Brasília, 30 de junho de 1997 
A Sua Excelência o Senhor 
Antonio Carlos Peixoto de Magalhães 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao Ofício n2 686/97, de 25 ·de ju

nho do corrente, tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência, em anexo, expediente que nesta 

data me dirigiu o Presidente do Banco Central, Dou
tor Gustavo Loyola. 

Como Vossa Excelência se servirá verificar, os 
dois casos explicita!Tiente menciorul.dos E;!m ~u ofício, 
respectivamente relativos à Prefeitura e ao Governo do 
EStado do Rio de Janeiro, tiveram seus processos re-

--tardados por razões claramente expostas no parágrafo 
82 do exPediente anexo do Banco Central. 

.O atraso nos dois processos, assim como em 
outros que Vossa Excelência aponta, não deve ser 
entendido nem como negligência desrespeitosa para 
com a Câmara Alta da República, o que seria inacei
tável por todos os títulos, nem como problema in
transponível COrT1 () qual tenham()s que conviver. Ao 
contrário, permito-me tomar minha a sugestão conti
da n!Yparágralo_z'!_do gtícToªqPç!!~igente do B<J.f!CO 
Central no sentidO de que sejam claramente determi
nados os prazos mínimos de antecedência com que 
Estados e Municípios passem a apresentar àquela 
autarquia os pleitos que necessitem ser submetidos 
à apreciação do Senado Federal. -

Atenciosamente. - Pedro Sampaio Malan, Mi
nistro de Eõstªdo dª Fazenda. 

PRESI-97/1888 

Brasília, 30 de junho de 1997 
A Sua Excelência o Senhor 
Pedro Sampaio Malan 
Ministro de Estado da Fazenda 
Esplanada dos Ministérios, Bl. P 
700480-900 - Brasília - DF 

Senhor Ministro, 
Reporto-me ao ofício OF.SF/686197, de 25-6-97, 

por intermédio do qual o Exrn2 Sr. Presidente do Sena
do Federal reclama do encaminhamento, pelo Banco 
Central,_ àquela Casa LegislatiV~~de pleitos de emis
são de títulos -públicos,-pc)r EstadOs-e Municípios, com 
muita proximidade da data de vencimento de títulos a 
serem refinanciados, tomando ínfimo o prazo para 
apreêiaçãõdas níã.1erias pelo Sénado Federal. 

2. São mencionados, no ofício, os encaminha
mentos feit"Js pelo Banco Central. em 24-6-97, relati· 
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vos às autorizações pleiteadas pelo Estado do Rio 
de Janeiro e pela Prefeitura do Município do Rio de 
Janeiro, para emissões de títulos públicos destina
das ao giro de dívida mobiliária vincenda no segun
do semestre do corrente ano, inclusive parcela vin-
cenda em 1 º-7-97. · 

• 3. A propósito, cumpre-me esclarecer que a as-
sinalada exigüidade de tempo para tramitação no Se
nado Federal e finalização, em tempo hábil, de pedidos 
de autorização para operações de Estados e Municí
pios não se deve, em absoluto, a negligências deste 
Órgão nas providências que lhe competem. 

4. É oportuno registrar que, além dos. trabalhos 
de rotina que resultaram na emissão de 457 parece
res no corrente ano, relativos a operações de Esta
dos e Municípios regidas pela Resolução nº 69/95 
do Senado Federal, houve ao longo do semestre em 
curso substancial incremento de demandas sobrE'! () 
Departamento da Dívida Pública - em função de so
licitações da CPI dos Títulos Públicos e da imple
mentação dos Programas de Ajuste Fiscal e de Refi
nanciamento de Dívidas dos Estados, bem como de 
aumento de pedidos de informações por parte de 
parlamentares e de Tribunais de Contas. 

Não obstante, e apesar das dificuldades que o 
Banco Central tem enfrentado com a redução do 
quadro de pessoal ativo, atingindo também o Depar
tamento da Dívida Pública, as pertinentes análise e 
o encaminhamento, ao Senado Federal,_ dos pleitos 
dos Estados e Municípios têm-se realizado com ob· 
servãncia do prazo estabelecido na Resolução n' 
69/95 daquela Casa LegislatiYa (prazo de dez dias 
úteis, contados do recebimento de toda a documen
tação necessária). 

6. O que tem ocorrido, muitas vezes, é a apre· 
sentação tardia dos pleitos, a este Órgão, pelos Es
tados ou Municípios, e, mais freqüentemente, a re
messa de documentação incompleta ou incorreta, 
implicando a exigência de novos documentos e 
fluência de novos prazos para análise, em conformi
dade como o disposto no art. 17 da Resolução nº 
69/95. Quando ocorre essa demora na apresentação 
da documentação necessária, via de regra tem o De
partamento da Dívida Pública realizadC> esforços ex
traordinários para concluir a análise e encaminhá-la ao 
Senado com a maior brevidade de tempo possível. 

7. Convém salientar que não existe regulamen: 
tarmente uma antecedência mínima para os Estados 
ou Municípios encaminharem os pleitos a este Ór
gão, nem para atenderem às solicitações de retifica
ção ou complementação de documentação. No intui
to d:= evitar que os Estados e Municípios regligen-

ciem o encaminhamento da documentação a este 
Órgão em tempo hábil para viabilização das perti
nentes análises e apreciações dos pleitos, conviria 

_que o· Senado Federal estabelecesse norma, obri-
gando os pleiteantes a entregarem ao Banco Central 
toda a doc(Jmentaçãonecessária com antecedência 
de pelo menos 45 (quarenta e cinco dias) do primei
ro vencimento de títulos a serem refinanciados. 

8. Nos casos específicos mencionados no su
pracitado ofício do Exmº Sr. Presidente do Senado 
Federal, relativos ao giros de dívida mobiliária do Es
tado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Município 
do Rio de Janeiro, encaminhados por este Órgão 
àquela Casa do Congresso em -24-6-97 (terça-feira), 
cabe esclarecer que: 

a) embora o pleito do Estado do Rio de Janeiro 
tenha sido datado de 13-5-97, não veio ele acompa
nhado de toda a documentação necessária para a 
análise, tendo sido necessárias diversas solidfaÇoe5 
de documentos àquele Estadc;, a última das quais veio 
a ser atendida somente em 20-6-97 (sexta-feira); 

b)_o p!Elito da_Prefeitura do MuniCípio do Rio de 
Janeiro, datado de22-4-97;- igualmente-não veio-

- ªcornpanhado de toda a documentação necessária, 
exigindo também diversas solicitações de documen
tos ao Município, a. última delas atendida somente 
em 19-6-97 ( q-uinta~feira); e. 

c) tendo em conta a exigüidade de tempo para 
completar as análises e elaborar os pareceres relati
vos aos citados casos, funcionários do Departamen
to da Dívida Pública -trabalharam inclusive durante o 
fim-de~sernana nessas atividades,c:>que veio a per
mitir q_ue se fizessem os ajustes finais e os pertinen
tes encaminhamentos nos dôls dias seguintes, -viabi
lizando-se a entrega dos pareceres, à Mesa do Se
nado, em 24-6-97. 

9. São esses os esclarecimentos e considera
ções que julgo oportuno apresentar a V. Ex!', acerca 
do episódio. 

Re-speitosarriemte, Gustavo -Jorge-laóoissie
re Loyola, Presidente. 

OF.SF/686/97 

Brasília. 25 de junho de 1997 
-ExceTentissimo Senhor 
Dr. Pedro-Sampaio Malan 
Ministro de Estado da Fazenda 

Senhor Ministro, 
Através dos ofícios PRESI-97/1795 e 1796, o 

E'resiçlf:'1f11!'l cjg_ Bªo«_o __ ~n!~l_ encªminhou hoje, dia 
2_4 de junhoL ao ~enad_() Fed_eral, ex~dientes:-res~ 
pectivamente, da Prefeitura e do Governo do Estado 
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do Rio de Janeiro referentes a pedidos de emissão 
de Letras Financeiras, cujos recursos serão destina
dos ao giro da dívida mobiliária daquelas Unidades 
da Federação, vencíveis no segundo semestre do 
corrente ano. 

Acresce a circunstância de que os primeiros tí
tulos têm vencimento determinado para o dia 12 do 
próximo mês de julho, cabendo ao Senado Federal 
prazo ínfimo para a apreciação das matérias, uma 
vez que a Resolução desta Casa, para a efetivação 
dos pleitos, deveria ser promulgada, no máximo, a 
30 do corrente mês. 

Fatos idênticos vêm se repetindo com freqüên
cia em várias outras ocasiões, sendo tais expedien
tes encaminhados à apreciação do Senado, pelo 
Banco Central, órgão vinculado ao Ministério dirigido 
por V. Ex", quando não há mais tempo de um seu 
exame mais acurado por parte da Comissão de As
suntos Econõmicos, órgão encarregado de sua ins
trução para esclarecimento do Plenário. 

Ao levar o assunto ao conhecimento de V. Ex" 
para as devidas providências junto àquela institui
ção, esclareço que esta Presidência teve a oportuni
dade de afirmar, em Plenário, não mais aceitar tal si
tuação que impede, a nós Senadores, de cumprir, 
com segurança, a tarefa que nos é constitucional
mente atribuída. 

Atenciosamente, - Senador Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente do Senado Federal. 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O 
aviso lido será publicado e remetido à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

Sobre a mesa, ofício que será Lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte 

OF. PSDB/IIN" 2.549/97 

Brasília, 30 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência o Senhor Deputado Marconi Perillo, como 
membro titular, para integrar a Comissão Mista desti
nada a analisar a Medida Provisória n2 1.578/97, em 
substituição ao anteriormente indicado. 

Atenciosamente, Aécio Neves, Líder do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Será 
feita a substituição solicitada nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência comunica que, em virtude da convoca
ção extraordinária do Congresso Nacional no perío
do de 12 a 25 de julho do corrente, ficam assim esta
belecidos os calendários de tramitação dos Projetas 
de Lei n2s 5 e 7, de 1997, do Congresso Nacional. 

PLN5 
até 12/7 encaminhamento do parecer final à 

Mesa do Congresso Nacional. 
PLN7 
dia 12/7 prazo final para apresentação de 

emendas; 
até 6/7 publicação e distribuição de avulsos 

das emendas; 
até 16/7 encaminhamento do parecer final à 

Mesa do Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - En

cerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 
1997 (n2 4.797/94, na Casa de origem), de iniciativa 
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a 
reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau 
da 1 ~ Região, e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, 

oportunamente, a partir de 12 de agosto. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há 

oradores inscritos. 
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma rápida comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com 

base no art. 14, Inciso VIl, do Regimento Interno, 
concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca
bral, para uma breve comunicação. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de fazer 
apenas um registro, que demonstra como a vida do 
político militante às vezes se cruza com as dificulda
des que nem sempre são previsíveis. 

Li, hoje, na imprensa, que o nosso Companhei
ro Senador Artur da Távola teve um pré-enfarto. 
Nessa circunstância, fez uma angioplastia, no Rio de 
Janeiro, e, ainda segundo o mesmo noticiário, ele se 
está recuperando. 

O mesmo artigo trouxe a notícia do falecimento de 
um Companheiro Constituinte nosso, seu e meu, que foi 
o Deputado Ivo Mainardi, do Rio Grande do Sul. 

O que me leva a fazer esse registro? Em pri
meiro lugar, Sr. Presidente, a coincidência de estar 
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V. Ex" ora na Presidência. Por isso, na qualidade de 
ex-constituinte, assim como eu, eu pediria a V. Ex" 
que enviasse um telegrama à família do nosso sau
doso Ivo Mainardi, dizendo da nossa saudade pela 
passagem daquele Companheiro. Depois, já um re
gistro não tão c.ercado pela tristeza, solicito que al
guém, em nome da Mesa, transmita ao senador Ar
tur da Távola, em c.aráter oficial, votos de que o Se
nado pretende vê-lo restabelecido de imediato. Tão 
logo seja possível, encaminharei um requerimento a 
V. Exª nesse sentido, que espero seja colocado em 
votação. 

Faço esse registro, Sr. Presidente, não só por
que S. Ex" foi Constituinte conosco; quando era De
putado Estadual, e eu, Federal, fomos cassados no 
mesmo dia. Há entre mim e S. Ex" uma amizade 
muito grande. 

Portanto, solicito a V. Exª, na condição de Pre
sidente - mas levando em conta o nosso convívio de 
ex-constituintes -, que dê essa notícia à família do De
putado Ivo Mainardi e, depois, em caráter oficial, atra
vés da palavra desse seu modesto amigo, que trans
mita ao Senador Artur da Távola votos de pronto resta
belecimento dos seus Companheiros do Senado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - No

bre Senador Bernardo Cabral, a Mesa se solidariza 
com V. Ex" com relação ao nobre Deputado Ivo Mai
nardi. Esclarece também que, ontem, o Plenário do 
Senado Federal aprovou um requerimento, redigido 
por mim e pelo Senador Osmar Dias, no sentido da 
proposição que V. Ex!' faz nesse momento. Vamos 
juntar a preocupação e a solidariedade de V. Exª 
com as condolências que a Mesa encaminhará à fa
mília do nobre Deputado Ivo Mainardi. 

Com relação à segunda proposição, a Mesa a 
considera tão justa quanto a primeira. V. Ex" pode 
ter a certeza de que a Mesa já entrou em contato 
com o nobre Senador Artur da Távola para desejar
lhe que se recupere o mais rápido possível e o seu 
breve retomo ao nosso convívio no Senado Federal. 

Agradeço a V. Ex!' pela sua preocupação. 
O SR. BERNARDO CABRAL- Muito obrigado 

a V. Exõl. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em 

permuta com o nobre Senador Levy Dias, concedo a 
palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. 

V. ExB dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR- JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna, 

nesta tarde, para registrar, com muita satisfação, 
uma viagem do Vice-Presidente da República, Mar
co Maciel, ao meu Estado, onde participOu de uma 
série de eventos da maior importância para a Região 
Nordeste. 

TIVe oportunidade de acompanhá-lo nesses 
eventos, ocorridos na quinta e na sexta-feira, na ci
dade do Recife. É com muita satisfação que pretendo 
registrar o apoio que S. Exª, o Sr. VJCe-Presidente, deu 
ao Nordeste, particularmente ao Estado de Pernambu
co, abrilhantando uma série de realizações concernen
tes ao desenvolvimento daquela região. 

Em primeiro lugar, assinalo que o Vice-Presi
dente da República, Marco Maciel, convidou o Minis
tro da Saúde, Carlos Albuquerque, para participar da 
reunião mensal do Conselho Deliberativo da SUDE
NE, realizada no Recife. Essa reunião contou com a 
participação do General Nilton Rodrigues, de Gover
nadores, de representantes de vários Ministérios, 
empresários, Parlamentares, Prefeitos e lideranças 
da região. 

A reunião foi importante para assinalar a preo
cupação do Vice-Presidente em fazer com que 
membros do Poder Executivo pudessem prestar 
contas das ações que estão realizando em favor do 
Nordeste. Isso foi o que aconteceu com o Ministro 
da Saúde, Carlos Albuquerque. S. Ex!' fez uma ex
posição sobre todas as ações do Ministério da Saú
de em relação ao Nordeste, destacando os princi
pais programas, projetas e resultados alcançados~ E 
o que é mais importante, Sr. Presidente, propiciou a 
assinatura de vários convênios para a liberação de 
recursos para a região, convênios que totalizaram a 

.importância de R$147,9 milhões. Desse total, 
R$119, 1 milhões destinam-se ao Programa de Re
forço e Reorganização do Sistema Único de Saúde, 
Reforsus; R$19,8 milhões foram destinados ao com
bate à dengue e R$9 milhões, ao chamado Projeto 
Nordeste. 

O Reforsus, como sabemos, é um projeto do 
Ministério da Saúde, que visa à recuperação física, à 
capacitação técnico-gerencial, reerguimento dos ser
viços de saúde pública. 

Caberá a Pernambuco o recebimento de uma 
parcela de R$18,5 milhões, o que será suficiente 
para atender a 47 hospitais da região, destacando
se, entre eles, o Hospital da Restauração, um dos 
principais hospitais de atendimento à população ca
rente do Recife e das cidades vizinhas e também o 
Instituto Matemo Infantil de Pernambuco, lmipe, mo
delar instituição hospitalar, que inclusive já recebeu 
prêmios da Unicef pela forma eficiente com que 
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atende, sobretudo recém-nascidos oriundos de famí
lias pobres. 

Durante os três anos de duração do Projeto 
Reforsus deverão ser aplicados em todo o País o 
equivalente a US$650 milhões, sendo R$300 milhõ
es obtidos junto ao Banco Mundial e R$350 milhões 
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento. 
• O Ministro Carlos Albuquerque assinou tam
bém convênio com prefeitos de 44 Municípios de 
seis Estados nordestinos que estavam presentes à 
reunião da Sudene, a saber: Alagoas, Bahia, Mara
nhão, Sergipe, Pernambuco e Paraíba, para cujos 
Municípios foram repassados recursos da ordem de 
R$19,8 milhões. A verba é referente à primeira etapa 
do Plano de Erradicação do Aedes aegypti, trans
missor da dengue. Em Pernambuco, o programa vai 
beneficiar os Municípios de Angelim, Cabo, lbimirim, 
ltacuruba, São Joaquim do Monte, Jupi, Tracunhaém 
e Palmeirinha. Foram definidos, nessa reunião da 
Sudene, critérios técnicos para o repasse dessas 
verbas. A Fundação Nacional de Saúde decidiu prio
rizar, nesta primeira etapa do plano, o atendimento 
às áreas de acordo com o risco epidemiológico. 

O Ministro Carlos Albuquerque anunciou tam
bém a liberação de R$1 milhão e 594 mil para a Pre
feitura do Recife, importância destinada à compra de 
equipamentos para o Hospital da Oftalmologia, Hi
pertensão e Diabetes do Recife. Além disso, o Minis
tério deverá liberar mais R$6,7 milhões para o Reci
fe combater a dengue. 

O Prefeito Roberto Magalhães e o Secretário 
de Saúde da Prefeitura de Recife, Guilherme Robali
nho, estiveram presentes também nessa reunião e 
puderam testemunhar a importância do apoio do Mi
nistério da Saúde para esse programa da Prefeitura 
do Recife, que é o de dotar o Hospital de Oftalmolo
gia, Hipertensão e Diabetes do Recife de equipa
mentos necessários ao bom desempenho de suas 
atividades. 

Eu gostaria de salientar ainda que, nessa mes
ma reunião da Sudene, o Ministro Carlos Albuquer
que assinou convênios com os Governadores de 
Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba e Sergipe para 
a transferência de R$9 milhões para os programas 
incluídos no chamado no Projeto Nordeste 11. 

Foi importante a presença nessa reunião da 
Sudene, Sr. Presidente, do Secretário Especial de 
Políticas Regionais, Dr. Fernando Catão. S. Ex- teve 
a oportunidade de assinar- esteve presente o Vice
Presidente Marco Maciel- tema aditivo ao programa 
de geração de emprego e renda, que prevê investi
mento de R$3,5 milhões em todo o Brasil, incluindo 

a contrapartida dos Governos Municipais. O progra
ma é voltado para a organização e capacitação pro
fissional. Após a assinatura, o Governo iniciará a 
execução do serviço de pesquisa e cadastramento 
das áreas que serão beneficiadas. 

Vale salientar que o Governo já investiu quase 
R$2 milhões no projeto, que já existe em oito labora
tórios que funcionam em São Paulo, Espírito Santo, 
Alagoas, Pernambuco e Tocantins. Com esses no
vos irrvestimentos, os laboratórios serão ampliados 
para 25 unidades, cabendo à Sudene ficar encarre
gada de coordenar o programa em todo o Nordeste. 

A reunião do Conselho Deliberativo da Sudene 
também aprovou investimentos de R$9 milhões para 
a Alcoton Têxtil S/ A, empresa cearense que teve au
torizada ainda a sua relocalização, transferindo-se 
para o Município de Maracanaú, no Ceará. 

Foram aprovados reinvestimentos da ordem de 
40% do Imposto de Renda para as empresas G.B. 
Gabriel Bacelar Construções Ltda, de Pernambuco e 
o Laboratório Madrevita Ltda, do Ceará. No reinves
timento, a empresa pede para deduzir uma parte do 
Imposto de Renda, recebendo depois esse valor da 
Sudene para compra de equipamentos. Nesse caso, 
a primeira recebeu . recursos da ordem de 
R$92.733,00 e a segunda ficou com R$63.677,00. 

Além dessa importante reunião da Sudene, 
quando o Vice-Presidente da República pôde presti
giar a assinatura desses convênios para o Estado de 
Pernambuco e para os Estados vizinhos, outro even
to que foi realizado também na Sudene. Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, refiro-me à reunião da Dire
ção da Sudene com os empresários nordestinos, 
para definir critérios do Fundo de Investimento do 
Nordeste, o Finor. 

O General Newton Rodrigues fez questão de 
convidar o Vice-Presidente da República e os Parla
mentares pemambucanos - tive a oportunidade de 

-- ser um deles - para participar desse encontro no au
ditório da Sudene, quando foram apresentados os 
novos critérios para a aplicação do Rnor na região. 

O Fundo de Investimento para o Nordeste pas
sará a aceitar novos projetes, dentro da nova siste
mática, a partir deste ano, depois de ter ficado três 
anos sem receber adesões. Essa é uma notícia im
portante, uma vez que, por seu intermédio, pode-se 
perceber que a Sudene está caminhando na direção 
certa. 

Até há bem pouco tempo, tínhamos projetes 
em excesso tramitando na Sudene, mas não havia 
possibilidade de atendê-los com recursos do Finor. 
Agora, a partir da nova sistemática, a Sudene, após 



6 ANAIS DO SENADO FEDERAL JULHO DE 1997 

uma triagem, uma seleção dos projetos viáveis, pas
sará a aceitá-los, desde que sejam considerados im
portantes para o desenvolvimento da região. 

As novas regras operacionais serão mais sim
plificadas, conforme informou o General Newton Ro
drigues. Os procedimentos ficarão mais claros já a 
partir da carta-consulta, proposta inicial que todo o 
pretendente a financiamento precisa entregar. Me
diante a carta, os empresários precisam demonstrar 
experiência empresarial, capacidade financeira, ficha 
cadastral satisfatória e idoneidade. 

O orçamento do Fundo para 1997 - e esta é 
uma boa notícia para a região - está estimado em 
R$560 milhões. A equipe técnica da Sudene deta
lhou a operacionalização do convênio da autarquia 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social (BNDES) e do Banco do Nordeste, no 
valor de R$500 milhões, que servirão para agilizar a 
implantação dos projetas do Finor. 

Portanto, Sr. Presidente, esta é uma notícia ex
tremamente significativa para a região nordestina: o 
Finor conseguiu obter um de seus maiores orçamen
tos, cerca de R$560 milhões e, além disso, gestões 
da Sudene com o Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social e com o Banco Nordeste 
vão colocar à disposição também dos empresários 
da Região mais R$500 milhões para apoio aos pro
jetes em desenvolvimento na Região. 

Finalmente, nessa reunião da Sudene com os 
empresários foi apresentada a sistemática de rene
gociação e a prorrogação do pagamento das debên
tures já vencidas e a vencer, garantindo maior prazc 
para ~s empresas do Sistema Rnor. 

Além dessas duas reuniões da Sudene, o Vice
Presidente Marco Maciel também solicitou informa
ções e recebeu a pronta resposta do Ministro do 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le
gal, Gustavo Krause, para assinar uma série de con
tratos e convênios para financiamento de diversas 
obras hídricas em Pernambuco. Foi também um ou
tro evento da maior importância de que pude partici
par como representante de Pernambuco, ao lado do 
Vice-Presidente Marcos Maciel, do Ministro Gustavo 
Krause, do Líder do nosso partido na Câmara, De
putado Inocêncio Oliveira, e outros Parlamentares 
federais, estaduais, além de prefeitos do Estado de 
Pernambuco. 

Um dos mais importantes convênios assinados 
nesta oportunidade, Sr. Presidente, diz respeito ao 
início do primeiro trecho da Adutora do Oeste, antigo 
sonho de todos os sertanejos pemambucanos, que 
vai abastecer o sertão do Araripe, beneficiando 35 

cidades e cerca de 320 mil habitantes no Estado de 
Pernambuco. 

No contrato entre o DNOCS e a Construtora 
Okal, vencedora da licitação, foram liberados recur
sos da ordem de sete milhões para a primeira etapa 
da obra, havendo previsão de que fique pronta até o 
final de 1998. 

O primeiro ramal da Adutora do Oeste tem 85 
quilõmetros, com conclusão prevista para março do 
próximo ano. O DNOCS adquiriu, a partir de 1996, 
50 quilômetros de tubulação para dar início à obra, 
com investimento de R$30 milhões. O segundo ra
mal, que liga os Municípios de Ouricuri e Araripina, 
num total de 80 quilômetros, e os ramais secundá
rios, com 270 quilômetros, têm conclusão prevista 
para dezembro de 1998. 

A Adutora do Oeste prevê um investimento to
tal de R$60 milhões e tem reservados R$20 milhões 
no Orçamento Geral da União (OGU), de 1997, e 
R$40 milhões no próximo ano. 

A obra é destinada exclusivamente ao abaste
cimento de água na Região, atingindo 35 cidades, 
como disse, de Pernambuco e 320 mil habitantes em 
nosso Estado. Um terceiro ramal fará ligação da 
adutora ao Estado do Piauí, atingindo 40 mil habitan
tes e cinco cidades piauienses. 

Sr. Presidente, outros convênios também fo
ram assinados, nesta oportunidade, na presença do 
Vice-Presidente Marco Maciel, na sede da 3ª Direto
ria Regional do DNOCS em Pernambuco, dirigida 
pelo Dr. José Gaspar Cavalcanti Uchôa. 

Os convênios assinados, naquela ocasião, fo
ram: 

- ordem de Início de Serviço para a execução 
da estrada de contorno da bacia hidráulica do açude 
Serrinha; 

- abertura _do processo licitatório, pela modali
dade de Concorrência Pública, objetivando a contra
tação das obras de infra-estrutura básica para relo
cação das vilas atingidas pelo lago da barragem de 
Jucazinho; 

- autorização para abertura do processo licita
tório, pela modalidade de Tomada de Preços, objeti
vando a contratação dos serviços de recuperação da 
infra-estrutura do Perímetro de Irrigação Cachoeira 
11, com vistas a sua emancipação neste ano; 

- autorização para abertura do processo licita
tório, pela modalidade de Tornada de Preços, para 
construção da barragem de Senharó. 

Sr. Presidente, essas obras foram obras hídri
cas da maior importância, cujos convênios foram as
sinados na diretoria do DNOCS na nossa presença 
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e, sobretudo, com o prestígio da presença do Vice
Presidente Marco Maciel, que sempre foi um bata
lhador pela realização dessas obras. 

No depoimento de todos os participantes desse 
evento ficou patente a importância da participação e 
do empenho do Vice-Presidente Marco Maciel para 
que tanto os convênios relacionados com a Sudene 
cbmo esses relacionados com o DNOCS fossem 
viabilizados. 

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de salien
tar o último evento cumprido pelo Vice-Presidente 
Marco Maciel no Recife. Refiro-me à inauguração, 
no encerramento do 'Workshop sobre Oportunida
des de Comércio na Internet', realizado pela Univer
sidade Federal de Pernambuco, do supercomputa
dor SP2, doado ao Departamento de Informática da 
Universidade pela IBM do Brasil. 

O supercomputador custa US$1 milhão e tem 
nove processadores Interligados em altas velocida
des, com 2,5 gigabytes de memória principal. Seu 
sistema de armazenagem pode guardar 40 gigaby
tes de informação. O aparelho equivale a 100 micro
computadores pessoais de última geração. 

De acordo como Vice-Presidente, neste ano o 
Brasil vai investir 0,8% do PIB em Ciência e Tecno
logia. Antes, só haviam sido aplicados 0,3%. No final 
de 1998, o País espera investir 1,5% nessa área. 

Essa é também uma boa notícia, sobretudo 
para nós, nordestinos, que reconhecemos que sem 
o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia a nossa 
Região não terá condições de competitividade em 
relação às regiões mais desenvolvidas do País. 

Na oportunidade, o Vice-Presidente Marco Ma
ciel destacou ser também importante inserir a inicia
tiva privada no processo de fomento à pesquisa e 
lembrou que ao se falar em desenvolvimento científi
co e tecnológico é preciso pensar-se em todas as 
Regiões do País, para não se concentrarem- esfor
ços em um só local. S. ~ disse, ainda, que dá total 
apoio ao esforço da Universidade Federal de Per
nambuco para desenvolver tecnologias de informa
ção adequadas ao crescimento e posicionamento do 
Nordeste. 

Portanto, Sr. Presidente, este é um relato que 
tenho muita satisfação de fazer e que mostra como 
foi importante a presença do Vice-Presidente Marco 
Maciel, durante dois dias, em Recife, quer na Sude
ne, quer no Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas, com dois Ministros de Estado - o Ministro 
da Saúde, Canos Albuquerque, e o Ministro do Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, 

Gustavo Krause -, assinando e trazendo recursos 
para o desenvolvimento da Região. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joe/ de Hol
landa, o Sr. Valmir Campe/o deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ge
raldo Melo, 12 Vice Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra o Senador Otoniel Machado. 

V. Exª dispõe de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como médi
co, vimos acompanhando com muita a~enção os 
desdobramentos da crise da saúde pública no Brasil 
e consideramos o momento mais do que oportuno 
para que o Senado possa se pronunciar a respeito, a 
fim de agilizar a busca de soluções compatíveis com 
a urgência que o tema requer. 

Nós últimos dias, a imprensa vem produzindo 
farto material mostrando, nos diversos pontos do 
País, o dramático estrangulamento a que continua 
submetida a saúde pública no Brasil, a despeito de 
todos os esforços e extrema dedicação do Exm2 Sr. 
Ministro Dr. Canos Silva Albuquerque e de sua labo
riosa equipe, a quem reconhecemos o trabalho infa
tigável que vem realizando para superar os comple
xos problemas que persistem nesse setor. 

Trata-se de uma realidade dramática. porque 
vidas continuam sendo ceifadas devido à falta ou à 
ineficiência do atendimento médico. São crianças. 
adultos e idosos das camadas mais pobres da nossa 
população que estão morrendo nas filas dos hospi
tais porque faltam médicos, porque faltam medica
mentos, porque faltam leitos, porque falta, acima de 
tudo, justiça social. 

São os nossos semelhantes entregues à pró
pria sorte, deparando-se com uma realidade injusta 
e desumana, que deve merecer de todas as autori
dades brasileiras um cuidado redobrado para impe
dir que novos acontecimentos continuem vitimando o 
sofrido povo deste País. 

Sabemos perfeitamente que assas fatais defi
ciências são históricas e estão na raiz da crise social 
brasileira. Mas já não temos mais tempo para lamen
tar e justificar esse estado de coisas! Antes é preciso 
agir - e com rapidez. 

Do ponto de vista estrutural, o Sistema Único 
de Saúde, criado pela Constituição de 1988, é, sem 
dúvida, o mais adequado para o caso brasileiro. O 
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SUS permite a administração descentralizada do se
ter, é moderno, humano, contemporâneo, mas ape
nas na teoria. Na prática, entretanto, o sistema não 
conseguiu reafirmar os propósitos que originaram a 
sua criação. 

Trata-se de uma desorganização incontrolável, 
de dimensões gigantescas, de tal forma que os ad
ministradores da saúde brasileira nos diversos Esta
dos do País se sentem de mãos atadas, incapazes 
de impedir as dores irreparáveis que o sistema pro
voca, ao não cumprir a sua missão central: salvar vi
das e garantir o bem-estar de todos. 

Enquanto isso, as filas se multiplicam nas por
tas dos hospitais públicos nas grandes cidades bra
sileiras. Em muitos casos os médicos sequer dispõ
em de um simples analgésico para aliviar a dor, o 
que nos leva a reafirmar este providencial alerta: a 
saúde brasileira é uma questão de absoluta emer
gência. 

De acordo com os dados do Ministério da Saú
de, em recente publicação oficial, o orçamento para 
o setor em 1997 é de R$20,3 bilhões. A Pasta conta 
com 129 mil servidores em atividade, número que 
quase dobra se nele forem incluído os mais de 98 
mil aposentados e pensionistas. Mesmo assim, fal
tam médicos e enfermeiros, os recursos humanos 
são insuficientes, revelando um Brasil ainda doente, 
que precisa ser socorrido com trabalho e ajuda de 
todos. 

O Ministério da Saúde informa que mais de 1 O 
milhões de brasileiros não têm sequer o atendimento 
básico. Os recursos são aplicados de maneira de
sordenada, sem fiscalização eficiente, sem cobrança 
de resultados. Os hospitais vivem superlotados por
que os postos de saúde funcionam mal. 

De acordo com esse diagnóstico, a população 
do País está dividida em três grandes grupos: o Bra
sil dos que têm um plano de saúde, o Brasil dos que 
são atendidos na rede pública e o Brasil dos que não 
têm acesso a nenhum tipo de socorro médico. São 
os que padecem das doenças, da miséria e da de
sinformação, os mais de 34 milhões de brasileiros 
que ainda vivem o martírio da fome, constituindo-se 
em vítimas inocentes das moléstias. 

A população predominantemente urbana possi
bilita a queda gradual e progressiva das doenças in
fecciosas e parasitárias como causa de mortes. Mas 
aumentam as doenças crónico-degenerativas, em 
particular as relacionadas com o coração, causadas 
pelo estresse do mundo moderno, avalia o relatório 
do Ministério da Saúde. O mais grave é constatar 
que a desnutrição persiste como uma das principais 

causas de incapacitação para milhares de brasileiros 
carentes de proteínas e calorias. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, as esta
tísticas indicam que a cada mil crianças que nascem 
anualmente, 43 morrem por diarréia, pneumonias e 
causas perinatais. A desnutrição ainda atinge 31% 
das crianças menores de cinco anos. O País chegou 
a atingir a condição de oitava potência económica do 
universo, mas foi incapaz de resgatar o maior de 
seus males, que é essa pesada divida social. 

O momento, portanto, requer a adoção de açõ
es imediatas e eficientes, tendo em vista estabelecer 
políticas públicas para a saúde brasileira, de modo a 
solucionar o problema da superlotação dos hospi
tais, prevenir e curar, com eficiência, as moléstias e, 
sobretudo, salvar vidas. 

O Sr. Levy Dias- Permite-me V. Exª um aparte? 
O SR. OTONIEL MACHADO - Concedo um 

aparte ao nobre Senador Levy Dias. 
O Sr. Levy Dias - Uma das grandes virtudes 

da divulgação dos trabalhos da Casa, através da TV 
e da Radio Senado, é a de poder levar a milhões de 
brasileiros um depoimento como o que V. Exll faz 
hoje. Quero dizer a V. ExB que tenho batido insisten
temente numa tecla, aqui no Senado, que é a da 
nossa responsabilidade no que diz respeito à fiscali
zação e à distribuição do dinheiro do Tesouro Nacio
nal, ou seja, o destino desses recursos. Recente
mente fiz um pronunciamento veemente - e digo 
isso sem nenhum constrangimento, apaixonado até 
- contra a votação do recurso destinado a salvar o 
Banerj. Se . aqu_ele dinheiro se destinasse à saúde 
pública do Rio de Janeiro, votaria a favor. Ao ver V. 
Exll discorrer sobre a saúde pública do nosso País, 
como médico que é, lembrei-me de que, na noite se
guinte à aprovação desse recurso destinado ao Ba
nerj, o Jornal Nacional mostrou, com toda a clareza, 
a situação dramática da saúde pública no Rio de Ja
neiro, que, aliás, riao é muito diferente da dos de
mais Estados. O que vemos todos os dias através 
da televisão, Senador Otoniel Machado, causa-me 
grande preocupação, porque quer me parecer que 
isso não causa rriafs impacto nas pessoas, que es
tão achando esse assunto normal. Lembro-me de 
que me referi a um quadro mostrado pela televisão a 
respeito da saúde no Rio de Janeiro, onde aparecia 
um cidadão fazendo respiração boca a boca em um 
membro de sua família, que estava deitado na calça
da; há também um outro quadro onde um cidadão, 
sem camisa, e com uma criança nos braços, cami
nhava de umâe laclQ. para o outro, pedindo, pelo 
amor de Deus, que alguém o ajudasse. Um portão 
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fechado, atrás do qual havia vários policiais, e as 
pessoas morrendo à míngua. O pronunciamento de 
V. Exi' é extremamente oportuno, porque traz de vol
ta à consciênda das pessoas a verdade do que vem 
ocorrendo na ~aúde pública brasileira. E nós, aqui 
no Senado, que temos em nossas. mãos a força, o 
pçder e o dever de fiscalizar a aplicação dos recur
sos públicos, que tenhamos a coragem, acima dos 
partidos políticos, de brigar duro quando recursos são 
aplicados para salvar bancos e não são aplicados na 
saúde pública. Cumprimento V. Exi' mais uma vez pelo 
seu pronunciamento. Cumprimento o Estado de Goiás, 
que tem um Governador bicampeão - pelo segundo 
ano consecutivo é considerado o melhor Governador 
do País. Cumprimento V. Ex" e o povo de Goiás pelo 
Projeto Solidariedade, porque permite a V. Exª e aos 
demais Senadores de Goiás subir à tribuna e dizer 
de peito cheio que no Estado de Goiás não há uma 
pessoa sequer passando fome. Não passar fome é 
saúde. Meus cumprimentos. 

O SR. OTONIEL MACHADO - Agradeço as 
palavras de V. Ex", que tem a mesma sensibilidade 
que tenho. O Brasil, antes de tudo, precisa se preo
cupar mais com a saúde do nosso povo, com a des
nutrição que leva às doenças. Muito obrigado, nobre 
Senador Levy Dias. 

O Sr. Romeu Tuma- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. OTONIEL MACHADO - Ouço V. Ex" 
comprazer. 

O Sr. Romeu Tuma - Quero apenas cumpri
mentá-lo. Em primeiro lugar, dizer que ser vizinho de 
gabinete de V. Ex• traz bons fluidos para a convivên
cia do nosso corredor. A simpatia de V. Ex" e do Se
nador lris Rezende são coisas que nos encantam, 
que nos dão a alegria de pertencer a esta Casa. 
Com respeito ao pronunciamento de V. Ex", sinto um 
pouco de angústia e tristeza com relação ao que vi
mos como Senador e antes como Diretor da Polícia 
Federal: as falcatruas, as· quadrilhas que se forma
ram para assaltar os cofres da assistência médica, 
mancomunadas, muitas vezes, até com membros do 
Governo, falsificando dias de internamento, cirur
gias, falcatruas que V. Ex" deve conhecer bem, e 
que não seriam motivo deste aparte. Recentemente, 
tivemos ac mortes em hospitais, não só os casos de 
hemodiálise no Nordeste do País, como casos de 
mortes infantis em alguns hospitais do Norte do 
País, Região que tive a ocasião de visitar com a Co
missão Especial do Calha Norte. Penso que essa 
tristeza alcança muito a sociedade brasileira. Esse 
alerta, esse pedido de providências e as regras que 

V. Ex" traz no seu discurso são de um especialista, 
de um homem que conviveu, provavelmente toda a 
sua juventude, com isso, porque o médico tem esta 
qualidace, que é uma dádiva de Deus, de conhecer 
no início do seu aprendizado o sofrimento dos po
bres no atendimento à saúde. Isso porque as esco
las médicas só trabalham com os carentes. E V. Ex" 
traz, da sua vida universitária e também da profissio
nal, todo esse conhecimento que orientará esta 
Casa na fiscalização e nas decisões que possam 
melhorar a assistência à saúde do nosso País. Para
béns, Senador! 

O SR. OTONIEL MACHADO - Agradeço as 
palavras do nobre Senador, visto que o seu pronuncia
mento nos encheu de satisfação e de alegria de ter 
mais um parceiro na área médica. Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o momento, 
portanto, requer a adoção de ações imediatas e efi
cientes, tendo em vista estabelecer políticas públicas 
para a saúde brasileira de modo a solucionar o pro
blema da superlotação dos hospitais, prevenir e cu
rar com eficiência as moléstias e, sobretudo, salvar 
vidas. 

A primeira constatação básica é a de que a 
saúde brasileira não poderá prescindir, em 98, dos 
recursos oriundos da CPMF ou de qualquer outra 
fonte financeira. São R$6 bilhões que, em 97, estão 
sendo utilizados principalmente para o pagamento 
das dívidas. Mas, superada essa etapa, esses recur
sos podem funcionar como a tábua da salvação, e, 
pelo menos, -amparar um projeto consistente de 
atendimento à população nos hospitais públicos, fa
zendo com que não falte socorro aos que precisam, 
permitindo investimento na ampliação dos recursos 
humanos e dotando as estruturas de saúde de todos 
os medicamentos suficientes para atender à deman
da. Nesse sentido, concordamos integralmente com 
o Ministro Carlos Albuquerque, que prega uma pro
funda reforma no processo de administração hospi
talar do País para corrigir distorções e alcançar a efi
ciência. 

Ao mesmo tempo, impõe-se o gerenciamento 
- de programas espeeíficos de investimentos em me
dicina preventiva. Essa diretriz é uma exigência dos 
padrões de racionalidade, quando, de fato, se pre
tende realizar uma ação consistente no combate às 
causas das moléstias. Simples e de baixo custo, a 
prevenção é a receita mais eficiente para a mudança 
de comportarrieri1o epiderl1lologico de diversas doen
ças. Com essa orientação, com um trabalho redo
brado, estaremos evitando milhares de mortes, esta
remos salvando milhares de vidas. 



10 ANAIS DO SENADO FEDERAL JULHO DE 1997 

Insistimos no exemplo goiano como a principal 
experiência que o País vive no campo da prevenção 
às verdadeiras causas das doenças: o programa de 
combate à fome, implantado pelo Governador Ma
guita Vilela, traz efeitos concretos no campo da saú
de pública, melhorando sensivelmente as condições 
de vida das populações. Esse projetas de apoio às 
famílias carentes tem o pronto reconhecimento do 
Unicef, como uma iniciativa eficaz na busca de indi
cadores positivos no campo social. 

Cento e cinquenta e oito mil famílias de baixa 
renda estão sendo amparadas pelo Governador de 
Goiás nas áreas de alimentação, saúde, hàbitação e 
geração de alternativas de renda. Noventa mil crian
ças em todo o Estado recebem diariamente pão e 
leite, prevenindo doenças e construindo um futuro 
melhor. Através desse procedimento, a fome, a sub
nutrição, o abandono, o desabrigo, o desemprego e 
a desesperança estão gradualmente sendo substituí
dos por uma vida melhor. 

Desta forma, para resolver e amenizar os pro
blemas da saúde, é fundamental a participação dos 
governos federal, estadual e municipal, que devem 
assumir integralmente a coordenação e execução de 
ações conjuntas a curto, médio e longo prazos. No 
mesmo sentido, toma-se decisiva a ação política 
permanente, a mobilização e organização dos seg
mentos sociais, visando a eficiência da oferta de ser
viços e a consolidação do SUS. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em face da 
gravidade dos problemas que continuam vitimando a 
saúde brasileira, quero neste momento fazer um 
~peio e uma exaltação ao Congresso Nacional para 
que possamos assumir esta_c_ausa generQl>a,luta_n_c 
do de maneira efetiva na busca de soluções emer
genciais para o setor. 

Faço um apelo no sentido de que todos os par
lamentares dêem as mãos ao Ministro Carlos Albu
querque, que vem batalhando de maneira incansável 
para dar respostas às urgentes necessidades da 
saúde pública em nosso Pais. É através desse espí
rito de solidariedade que vamos empreender as 
grandes conquistas, diminuindo o sofrimento de nos
so povo, impedindo que prosperem a dor e o deses
pero que continuam rondando_os nossosbo~pitais. 

Com programas específicos de combate à fome 
e à miséria, com uma fonte de financiamento definida e 
estávei para enfrentar os principais problemas estrutu
;ais. com a participação de todos, vamos encontrar as 
melhores soluções para a saúde brasileira. Como par
lamentares, como cidadãos, temos o dever ... 

O Sr. Carlos Patrocínio - V. Exª me permite 
um aparte? 

O SR. OTONIEL MACHADO - Com prazer, 
ouço V. Exª 

O Sr. Carlos Patrocínio - Eminente Senador, 
eu gostaria de me congratular com V. Exª quando 
profere, da tribuna do Senado Federal, um discurso 
que nos chama à profunda reflexão e que diz respei
to a saúde~ E este é cognominado o Ano da Saúde 
pelo Presidente Fernando Henrique. V. Exª ressalta 
o trabalho do excelente Governador Maguito Vilela 
na luta pela desnutrição, pela cobertura vacinai e por 
melhores condições de vida para o povo goiano, e sa
bemos que S. Exª tem-se preocupado com esse pro
blema. É necessário que assuntos como esse sejam 
sempre repetidos aqui no plenário do Senado Federal. 
A meu ver, depois do desemprego, o problema da saú
de é o que mais aflige a população bras~eira, e V. Exª 
apresenta sugestões às quais também deveremos 
acrescentar outras mais. É necessário que, de uma 
vez por todas, a saúde tenha a sua fonte, para que 
não faltem recursos como em todo o final de ano, 
como sempre ocorre por ocasião dos meses.de se
tembro, outubro, novembro e dezembro. Estamos 
apresentando uma emenda à PEC ela Previdência So
cial para que os recursos, já estabelecidos em medida 
provisória - ou seja, contribuição social dos aposenta
dos e pensionistas, estabelecido pelo Governo Federal 
-, sejam canalizados para a saúde. Além do mais, no
bre Senador Otoniel Machado, em boa hora a Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Rscaliza
ção do Congresso Nacional instituiu que, no decorrer 
de 1998, não deverão ser destinados recursos aquém 
dos que já foram destinados em 1997. Portanto, a 

-coo-garante o mínimoae recurso-s-para-a.--saúde~ 
como o que foi ou o_qúe será aplicado neste ano. V. 
Exª cita que prova-velmente a CPMF deverá ser prorro
gada. Já sabemos disso. Isso já deve ser vontade do 
Governo Federal, mesmo porque a CPMF está ultra
passando as expectativas em termos de arrecaclação. 
Penso que logo ela deverá ser canalizacla totalmente 
para a saúde - e V. Exª bem frisa isso - , depois de 

·pagar Várias contas que tem ]unto aos hespitais priva
dos, aos conveniados e aos públicos, e sobretudo jun
to ao FAT, para o atendimento final, que é o atendi
mento da população brasileira. Portanto, congratulo
me com V. Ex-' pela importância de seu discurso, e 
peço, como médico que é, como grande guardião da 
saúde no Estado de Goiás, que volte a debater as
suntos da mesma importância deste que V. Exª pro
fere nesta oportunidade. Assim sendo, as minhas 
congratulações efusivas. 
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O SR. OTONIEL MACHADO - Agradeço as 
palavras de V. E~. ainda mais por ser um compa
nheiro, um colega da área médica e vizinho do nos
so Estado. Quero conclamá-lo para um trabalho de 
parceria, lutarmos para a melhoria da assistência 
médica nos nossos Estados. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com 
programas específicos de combate à fome e à misé
ria, com uma fonte de financiamento definida e está
vel para enfrentar os principais problemas estrutu
rais, com a participação de todos, vamos encontrar 
as melhores soluções para a saúde brasileira. Como 
Parlamentares, como cidadãos, temos o dever e a 
obrigação de agir agora, de agir rápido. Não existirá 
obra maior no Brasil do que garantir a melhoria das 
condições de saúde de seu povo. É a partir daí que 
poderemos moldar um país fraterno, solidário e so
cialmente justo. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Otoniel Ma
chado, o Sr. Geraldo Melo, 1e Vice Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Garfos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Levy Dias, por permuta 
com o Senador Joel de Hoflanda. 

O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, tenho procurado, du
rante todos os meus pronunciamentos no Senado, 
abordar temas que considero da maior importância 
para o meu Estado e para o Brasil. 

Um dos aspectos nem sempre devidamente 
valorizados da formação de um grande bloco comer
cial internacional - como o Mercosul - é a necessi
dade da integração entre os sistemas de transportes 
dos países que o compõem. De fato, a disponibilida
de de uma malha de transportes raciona! e modema 
constitui um fator de primeira importância para o su
cesso das atividades económicas em geral e, de ma
neira mais destacada, para o comércio. Entre as ca
<aeterísticas mais relevantes de um tal sistema de 
transportes, destaca-se a intermodalidade como 
principal estratégia de otimização do emprego dos 
recursos naturais e intra-estruturais de uma região. 

Infelizmente, a começar pelo Brasil, os países 
do Mercosul apresentam uma infra-estrutura de 
transportes obsoleta, desarticulada e, o que é pior, 
em péssimas condições de operação. É notório, por 
exemplo, o estado de ruína das rodovias brasileiras, 
as principais vias para o escoamento da produção 

nacional de todo tipo de mercadorias. Essas estra
d4.s de rodagem - que talvez fosse mais apropriado 
chamar 'estradas de solavancagem', tantos os bura
cos em suas pistas - são também, em nosso País, o 
principal meio para o transporte de passageiros, se-

. jam migrantes, turistas, ou trabalhadores residentes 
na periferia das cidades onde trabalham. 

A velha opção preferencial - quase exclusiva -
petas rodovias e o descaso com sua conservação 
contribuem para o elevado custo médio da tonelada 
de carga transportada em todo o Brasil. Mesmo com 
as estradas em perfeitas condições de utilização - o 
que, repito, está longe de ser o caso no Pais-, o em
prego extensivo _de caminhões resulta em maiores 
custos por tonelada-quilômetro que as alternativas 
ferroviária e hidroviária, pois cada litro de combustí
vel consumido por caminhão transporta uma tonela
da de carga ao longo de 25 quilómetros; consumido 
por locomotiva, transporta a mesma tonelada ao lon
go de 86 quilómetros; consumido por rebocador-em
purrador de barcaças, transporta-a ao longo de 219 
quilómetros! Deixar de lado a opção do transporte 
fluvial, portanto, constitui estorvo à competitividade 
do País, tanto no âmbito do bloco regional de que 
faz parte quanto em termos globais. 

Que dizer, então, Sr'!s e Srs. Senadores, de 
um bloco comercia! servido per uma grande bacia 
fluvial, como é precisamente o Mercosul, que tem no 
rio da Prata e em seus formadores uma rede de 
transporte quase pronta, presenteada pela nature
za? Que dizer desses países se não souberem apro
veitar essa dádiva, desperdiçando-a pela preguiça 
ou pelo pouco caso em fazer as pequenas obras ne
cessárias para viabilizar seu emprego? 

Digo 'pequenas obras' porque, segundo estu
do do Dr. Aldayr Heberle, apresentado no seminário 
'Hidrovia, portos e pesca predatória', realizado na 
cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, no últi
mo dia 28 de junho, patrocinado pela Comissão do 
Meio Ambiente da Assembléia Legislativa, presidida 
pelo ilustre Deputado Paulo Correia, será suficiente 
fazer o desenrocamento de alguns trechos do rio Pa
raguai, em território do país guarani, e implementar 
um sistema de sinalização notuma, para que a nave
gação entre aquela cidade sul-mato-grossense e 
Buenos Aires se possa fazer de maneira. ininterrupta, 
sem paradas notumas e sem manobras de desmem
bramento de comboios para contornar pontas sub
mersas de pedra. 

Cabe advertir os que podem pensar que essas 
obras resultariam em agressão ao meio ambiente 
que elas não consistem no desenrocamento de bar-
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ragens naturais de pedras que contenham o fluxo 
das águas do rio, criando habitats isolados. Tratar
se-ia simplesmente da retirada de pontas submersas 
de pedra que se aproximam da superfície da água e 
impedem a passagem direta dos comboios de barca
ças, retirada que não alteraria as condições de vida 
natural das espécies nativas. 

As vantagens da modalidade hidroviária in
cluem ainda a maior capacidade de carga e a menor 
taxa de poluição entre todas as formas de transpor
te. Essa modalidade tem maior capacidade de carga 
porque cada barcaça, adaptada às condições de na
vegabilidade do rio Paraguai, pode transportar 1.500 
toneladas de carga, o equivalente a 30 vagões ferro
viários ou a 60 caminhões. No rio Paraguai, cada 
comboio é formado por 16 barcaças, o equivalente a 
960 caminhões. Ano passado, mesmo sem a realiza
ção dessas obras, 8,6 milhões de toneladas de car
ga foram transportadas por essa via, entre as quais 
3,2 milhões de toneladas- de grãos e subprodutos, 
2,2 milhões de toneladas de minérios e 2 bilhões de 
toneladas de produtos de petróleo. Imagine-se o po
tencial dessa hidrovia quando for implementada! 

. Por sua vez, o transporte hidroviário é o menos 
poluente. Segundo estudos realizados nos Estados 
Unidos, os caminhões jogam na atmosfera sate ve
zes mais hidrocarbonetos que os rebocadores-em
purradores, e os trens, cinco vezes mais. As propor
ções de emissão do venenoso monóxido de carbono 
em relação de navios são de três vezes para os 
trens e dez vezes para os caminhões. A poluição por 
emissão de óxido mítrico, por sua vez, é três vezes 
maior no caso dos três e dezenove vezes maior no 
caso dos caminhões, em relação aos rebocadores
empurradores. 

Restará ainda alguma dúvida, Sr"s e Srs. Se
nadores, de que o transporte fluvial é o mais barato 
e o mais limpo que existe? Por que será que os Es
tados Unidos, a nação mais rica e poderosa do mun
do, transportam por essa via, anualmente, 1,2 bilhão 
de toneladas de carga? Será que eles não precisa
ram regularizar também sua bacia do Mississipi-Mis
soure para poderem fazer dela o grande escoadouro 
da enorme produção agrícola e industrial da região 
banhada pelos afluentes desses grandes rios? 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é imen
so o potencial produtivo ainda por ser explorado na 
Região Centro-Oeste. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. LEVY DIAS - Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Levy Dias, V. 
Ex" aborda a navegabilidade do rio Paraguai, o 
transporte intermodal, as possibilidades da realiza
ção desse transporte através do secular rio Para
guai, que já realiza esse transporte embora de ma
neira precária há mais de um século, num momento 
de grande importância. O discurso de V. Ex" tem 
uma oportunidade ímpar, mas deixa transparecer em 
seu pronunciamento que há vozes que se levantam 
contra a navegabilidade da hidrovia do rio Paraguai, 
sob a alegação de que é preciso preservar o meio 
ambiente. V. Ex" está demonstrando em profundida
de, de forma serena, que essa alegação não proce
de, que essa navegabilidade é importante para a 
economia do Brasil e, principalmente, para o Centro
Oeste e para o Estado que nós dois representamos, 
Mato Grosso do Sul. Cumprimento V. Ex" e, ao mes
mo tempo, aproveito a oportunidade do seu discurso 
para parabenizar os técnicos do Ministério dos 
Transportes e do Ministério das Relações Exteriores 
que estão estudando esse assunto, dando-nos a 
tranqüilidade de que essa navegabilidade passa por 
aquilo que é desejo e filosofia do nosso Governo, o 
desenvolvimento auto-sustentável, quando se discu
te a hidrovia Paraguai-Paraná. A filosofia é: vamos 
adaptar a embarcação ao rio e não fazer o contrário. 
Os técnicos e as autoridades brasileiras estão de
monstrando que estão bem, quando estudam a fun
do o assunto e indicam que esse é realmente um ca
minho ainda a ser aproveitado para o bem da econo
mia do Brasil e do Centro-Oeste. Meus cumprimen
tos a V. Ex". 

O SR. LEVY DIAS -Muito obrigado, nobre Se
nador Ramez Tebet. Quando decidi trazer esse as
sunto ao Plenário do Senado Federal, o que me mo
veu foi exatamente o sentido de nós todos - Executi
vo e Legislativo - fazennos um trabalho conjunto. 

Entretanto, existe muita desinformação, muita 
falta de conhecimento. Estou trazendo os dados nu
méricos com o objetivo de mostrar que esse tipo de 
transporte não é poluente, é econômico e que é o 
grande meio de transporte de todas as nações do 
mundo. 

Agradeço o aparte de V. Ex". O nosso Estado 
bem como o Estado de Mato Grosso, o Estado de 
Rondônia, o Estado de Tocantins serão grandemen
te beneficiados. Conversava, na semana passada, 
com o Governador do Tocantins, Siqueira Campos, 
e S. Ex", no mapa, estudava uma ligação Tocantins
Araguaia, também na busca de uma solução econó
mica para o transporte de grãos daquela região. 

Naturalmente, o caminho será esse. 
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ó Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex" um 
aparte, Senador? 

O SR. LEVY DIAS- Concedo o aparte a V. Ex". 
O Sr. Jonas Pinheiro - Também quero incor

porar o meu aparte ao seu pronunciamento exala
mente pela oportuna posição que V. Ex!! destaca 
neste instante. Em Mato Grosso nasce o rio Para
guài e seus afluentes - o rio Cuiabá, o rio São Lou
renço, o rio Jauru e outros rios menores, porém, to
dos navegáveis. Pedi este aparte porque sou um ri
beirinho da margem do rio Cuiabá; lá nasci, passei a 
minha infância e ainda moro. Lembro-me da época 
em que, através do Paraguai, subindo o· rio Cuiabá, 
houve o grande desenvolvimento ou o descobrimen
to do nosso Mato Grosso. Lembro-me muito bem 
das indústrias açucareiras, das w;;inas de álcool e 
açúcar que existiam nas margens do rio Cuiabá en
quanto aquele rio era navegável. Portanto, nunca o 
meio ambiente foi prejudicado pela navegação dos 
nossos rios. Hoje, Mato Grosso busca a solução 
para o escoamento da sua produção e do seu poten
cial de produção, através já do uso do rio Madei
ra/Amazonas, rio Tapajõs, Teles Pires, Juruena, rio 
Araguaia, Tocantins, rio das Mortes. O rio Paraguai, 
a partir de Cárceres, está pronto para navegar; e, de 
Cárceres a Nova Palmira, passando exatamente pe
los trechos da hidrovia a que V. Ex" se refere, são 
3.400 quilômetros, disponíveis para o transporte do 
nosso produto. Eu, tanto quanto V. Ex!! e o Senador 
Ramez Tebet, estamos todos a imaginar quanto será 
pródigo às nossas Regiões e aos nossos Estados o 
dia em que pudermos estar transportando, na pleni
tude, a nossa produção através do rio Cuiabá, rio 
São Lourenço, rio Paraguai e todos aqueles rios que 
dão acesso às propriedades, às regiões, às áreas de 
alta produção como hoje já acontece no nosso Esta
do. Parabéns a V. Ex" pelo tema que traz à discus
são. Quero dizer que também queremos nos incor
porar·a esse trabalho. Muito obrigado. 

O SR. LEVY DIAS - Agradeço o aparte, Sena
dor Jonas Pinheiro, V. Ex" e eu temos alguma coisa 
em comum. Jonas, nascido em Cuiabá, morou mui
tos anos em Campo Grande, onde se formou veteri
nário. Eu, nascido na região sul, em Aquidauana, 
morei em Campo Grande e depois em Cuiabá, como 
Deputado Estadual. Essa integração é bem conheci
da nossa. 

O Senador Jonas Pinheiro é, sem sombra de 
dúvida, a maior autoridade que temos aqui no Sena
do da República nessa área de grãos. S. Ex" partici
pa de perto do trabalho de retirada dos grãos do seu 
Mato Grosso, da Chapada dos Pareeis para o rio 

Madeira, depois para o /,mazonas e, de lá, para a 
Europa. Agradeço de coração o seu aparte, Senador 
Jonas Pinheiro, que enriquece e fortalece o meu pro
nunciamento, pois a palavra de V. Ex" é a palavra de 
uma autoridade que conhece o assunto. 

O Sr. Romeu Tuma- Pennite V. Ex" um aparte? 

O SR. LEVY DIAS- Concedo o aparte a V. Ex". 
O Sr. Romeu Tuma - Muito obrigado, Senador 

Levy Dias. Cumprimento-o pela oportunidade que 
nos proporciona de discutir esse assunto. Tivemos 
dois eventos importantes em São Paulo: o primeiro, 
na cidade de Araçatuba, onde se discutiu o proble
ma dos transportes pelas hidrovias. São Paulo avan
ça muito na hidrovia Paraná-Tietê, que já está prati
camente com mais de 70% de suas vias navegáveis. 
Na oportunidade, discutia-se a interligação das hi
drovias Paraná-Tietê e Paraguai-Paraná. Durante as 
exposições, como bem disse o Senador Ramez Te
bel, o ltamarati trouxe resultados e ficou de nos en
viar cópia do relatório no qual se discutiam aspectos 
ambientais do Pantanal, os possíveis prejuízos eco
lógicos a que a revista :lleja e outros jornais se refe
riam com relação à hidrovia Paraguai-Paraná. Dizia
se que o impacto ambiental não é tão preocupante 
quanto se pensou de início, provavelmente com pe
quenas obras seria resolvido. Acrescento ainda, se 
me permitir, ao discurso de V. Ex" observações tam
bém a respeito do transporte intermodal. O Presi
dente, ainda ontem, quando se discutia o problema 
dos transportes com a Confederação Nacional dos 
Transportes, levantou o problema da Ferronorte. É 
uma pretensão do seu Governo investir na conclu
são imediata da ponte e a ligação pela estrada; as
sim, a hidrovia, a Ferronorte e algumas outras estra
das - como disse um Senador do Mato Grosso 
quanto à questão da estrada de Santarém - propor
cionará maior facilidade e uma diminuição do custo. 
O transporte, no Custo Brasil, é o que mais onera as 
nossas mercadorias exportadas, quando chegam ao 
Porto de Santos e a outros portos que estão funcio
nando - aguarda-se a inauguração de mais três por
tos: Sepetiba e mais dois outros. Com esse investi
mento nas hidrovias, acredito, teremos mais compe
titividade no exterior. Além da questão da poluição, 
conforme dados trazidos por V.Exl sobre a rodovia, 
hidrovia e ferrovia. Parabéns a V. Ex". Acho que se 
trata de um marco a discussão desse tema no Sena
do, que é tão importante. 

O SR. LEVY DIAS - Muito obrigado, Senador 
Romeu Tuma. Na voz de V. Ex!!, falou o poderoso 
São Paulo, que tem já a experiência no trecho de hi
drovia Tietê-Paraná. Até a palavra de V. Ex" é muito 
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importante porque prova que é o caminho correto, é 
o meio mais fácil de se transportar as cargas no 
mundo inteiro. Creio que o Brasil desleixou muito 
desse problema de hidrovia, ao longo dos anos, 
quando estabP.Iecemos uma política de transporte 
através de rod<Nia, ou seja, transportando sobre 
praeus, diferenterr,ente do que ocorre no resto do 
mundo. E a experiência de São Paulo, para nós, é 
muito importante, primeiro, porque São Paulo é meio 
Brasil; segundo, porque é uma experiência já conso
lidada, operando, trabalhando naturalmente. 

Se calcularmos o que vai acontecer com as 
nossas rodovias, Senador Romeu Tuma, -no futuro, 
com a violência da produção de veículos automoto
res do nosso País, com a violência da produção que, 
no mundo inteiro praticamente, durante muitos anos, 
durante muitas décadas, apenas algumas montado
ras operavam. Hoje, temos dezenas de montadoras 
e, naturalmente, não vamos ter a curto prazo uma 
solução não só do problema mercadológico mas, 
acima de tudo, do problema das nossas estradas. 
As montadoras jogam no nosso mercado, todos os 
meses, aproximadamente 180 mil veículos, e as es
tradas são as mesmas, as avenidas são as mesmas, 
as ruas são as mesmas. Então, esse transporte, 
além de todo benefício que traz, vai aliviar gigantes
camente o tráfego rodoviário, vai diminuir os aciden
tes e facilitar a vida dos brasileiros. 

Cumprimento V. Ex" e agradeço pela interven
ção feita. São Paulo vai participar deste pequeno, 
humilde e pálido pronunciamento com a grandeza de 
sempre. 

Muito obrigado, Senador Romeu Tuma. 
O Sr. Carlos Patrocínio - Permite V. Ex" um 

aparte? 
O SR. LEVY DIAS - Concedo o aparte ao Se

nador Carlos Patrocínio, do Tocantins. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O tempo de V. Ex" está findo, de maneira que soli
cito a V. Exª, após o aparte, que conclua as suas 
considerações. 

O SR. LEVY DIAS - Atenderei com muito pra
zer à solicitação da Mesa, Sr. Presidente. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Nobre Senador 
Levy Dias, eu gostaria de fazer coro a tantos quan
tos me antecederam em apartes. V. Exª trata da 
modernização da matriz de transporte de carga em -
nosso País, que é de suma importância. Ainda bem, 
nobre Senador Levy Dias, que a hidronavegabilida
de, a intermodalidade de transporte em nosso País 
está inserida no plano de metas ou no Plano Brasil 
em Ação do Presidente Fernando Henrique Cardo-

so. Acredito que a Hidrovia Tietê-Paraná foi uma das 
maiores obras contemporâneas e que _abriu todo 
esse leque de opções, porque temos, talvez, a maior 
bacia hidrográfica do Planeta E principalmente, 
quando se fala em globalização da economia, o Bra
sil tem que repensar a sua matriz de transporte. E V. 
Ex', de maneira muito oportuna, traz este assunto 
para o Plenário doSenado Federal. Talvez V. Ex" 
possa me responder se é correta a informação que 
tive de que há urna liminar da Justiça obstruindo o 
desejo de se iniciar, já no decorrer deste ano, o 
transporte de carga pela Hidrovia Tocantins-Ara
guaia, sobretudo em Nova Xavantina. Não sei se por 
razões ecológicas, ainda não tenho conhecimento 
da inteireza desse documento. Talvez V. Ex" ou o 
Senador Jonas Pinheiro tenham conhecimento. Eu 
gostaria de dizer que os números de V. Ex" são irre
futáveis. A hidrovia é a modalidade de transporte 
mais barata, muito mais barata, que já vem sendo 
praticada no mundo todo e que nos garantirá a com
petitividade com as demais nações do mundo e, so
bretudo, é a que menos impacto causa ao meio am
biente. Portanto, só esses números apresentados 
por V. Ex" e essas duas questões já nos dizem que 
temos que partir, efetivamente, para modernizar a 
nossa matriz de transporte, sobretudo de carga. Pa
rabéns a V. Exª. 

O SR. LEVY DIAS - Obrigado, Senador Carlos 
Patrocínio. 

Consulto V. Exª, Sr. Presidente, para saber se 
V. Exª me concede cinco minutos para que eu possa 
concluir o meu pronunciamento. É possível, Sr. Pre
sidente? 

Para concluir o meu pronunciamento, eu preci
saria de cinco minutos. V. Exª me concede cinco mi
nutos, Sr. Presidente? Estou apelando ao coração 
de V. Ex", porque o assunto é muito importante para 
o Senado. E falo pouco, Sr. Presidente, então hoje 
eu queria concluir este pronunciamento, se fosse 
possível. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlOs Magalhães) 
-Peço a V. Ex" que logo que possa_concluir conclua, 
porque o precedente nao é bom. 

O SR. LEVY DIAS - Agradeço de coração, Sr. 
Presidente. 

A_per-sp~tivª _Qa_ra o de_~~mtQ!vimento indus
trial da região é promissora, por sua riqueza mineral, 
mais ainda agora que disporemos do gás boliviano, 
com a construção do gasoduto Bolívia-Brasil, tema 
sobre o qual também já fiz pronunciamento nesta 
Casa. Além disso, Mato Grosso já é o segundo pro
dutor de soja do País, devendo colher mais de cinco 
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milhões de toneladas neste ano. A expectativa é de 
que se tome, já em 1998, o primeiro produtor nacio
nal, superando o Paraná, crescimento que ainda po
deria ser maior se o transporte até a Argentina esti
vesse facilitado. 

De fato, o parque industrial de beneficiamento 
de oleaginosas daquele país atingirá, ano que vem, 
a capacidade de 27 milhões de toneladas. A agricul
tura argentina só produziu, este ano, cerca de 11 mi
lhões de toneladas, tendo potencialidade, em anos 
muito favoráveis, para atingir 14 milhões de tonela
das. Há, portanto, 13 milhões de toneladas poten
ciais de capacidade ociosa de beneficiamento de 
grãos na Argentina, capacidade que poderá ser ocu
pada pelo insumo do Centro-Oeste brasileiro e da 
Bolívia, se o custo do transporte for compatível, isto 
é, se a Hidrovia Paraguai-Paraná for implementada. 

É muito relevante, para a análise desse poten
cial, a infra-estrutura já instalada de portos e termi
nais na região. Corumbá e Puerto Aguirre já são 
hoje grandes portos de carga, descarga e transbordo 
de grãos e poderão ser tomar ainda mais importan
tes. Empresas privadas estudam a possibilidade de 
se construir um terminal graneleiro na localidade de 
Barranco Vermelho, 270 quilômetros ao sul de Cáce
res pelos meandros do rio e a apenas 60 quilôme
tros em linha reta, que podem facilmente ser venci
dos por rodovia - o que demonstra que não estou in
teiramente contra esse tipo de transporte. Esse ter
minal viabilizaria o escoamento de parte da produ: 
ção de soja de Rondonópolis, evitando também a 
necessidade de obras de dragagem e retificação do 
rio, muito sinuoso nesse trecho. 

A hidrovia poderia representar, ainda, uma al
ternativa para o transporte de contêineres por cami
nhão desde Montevidéu até o Centro-Sul do Brasil, 
rota utilizada em face dos custos irrealmente eleva
dos da descarga desse tipo de carga pré-lingada nos 
portos brasileiros. Cabe lembrar ainda a recente 
construção, pelo Governo paraguaio, do porto de 
Concepcíon, o investimento do grupo Beltancor Tra
ding num terminal em Nueva Palmira, no Uruguai, e 
a existência, nas barrancas do Rio Paraná, de inú
meros terminais graneleiros privados. 

São dados objetivos que demonstram a imensa 
potencialidade econômica da exploração da bacia do 
Paraná-Paraguai como via para a navegação e para 
o transporte de carga. Não devemos esquecer, tam
pouco, o grande potencial turístico dessa_ f!id_I"O'{ia,_ 
que permitiria aos visitantes a possibilidade de fazer 
uma bucólica viagem de barco desde Buenos Aires 
até o pantanal mato-grossense. Sendo o turismo a 

indústria~ que mais_ cresce no mundo, e a área da ba
cia do Prata cheia de belezas naturais e de sítios 
históricos, essa alternativa econômica não é nada 
desprezível. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores,_ gostaria de manifestar aqui o meu apoio à 
proposta de se viabilizar a navegação segura, efi
ciente e barata pelo maior rio navegável do mundo 
sem eclusas, que é o Paraguai. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Ney Suassuna, por per
muta com o Senador Guilherme Palmeira. 

S. Exª dispõe de 20 minutos improrrogáveis. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: 

1 - No atual quadro de transformações da so
ciedade e do Estado brasileiros, uma questão crucial 
a ser enfrentada é a da nossa matriz energética. E, 
mais especificamente, a geração de energia a partir 
de fontes alternativas aos combustíveis fósseis. 

z-=-Reestruturar as respectivas matrizes ener
géticas pela diversificação das fontes de energia e 
pela procura da menor dependência dos recursos 
não renováveis, sobretudo o petróleo, é política dos 
países desenvolvidos, dentro do planejamento estra
tégico de seu futuro. 

3 - Não seria o caso de investirmos, nós tam
bém, em fontes alternativas? De dotarmos o Brasil 
de uma matriz e_nergética flexível e ágil, capaz de 
enfrentar possíveis crises nas fontes não renováveis 
de energia? 

4 - Os Estados Unidos têm hoje um programa 
de produção de álcool, a partir do milho, que já al
cança o equivalente a 45% do nosso Proálcool, e é 
fortemente apoiado pela opinião pública. 

5 - Por que, então, tratarmos o Proálcool como 
um enjeitado, deixando-o morrer à míngua de recur
sos e de perspectivas de futuro? 

6 - O Proálcool é mais do que uma alternativa 
energética transitória. Não pode ser desativado, sob 
o pretexto da obsolescência. 

7 - Hoje produzimos gigantescas safras de 300 
milhões de toneladas de cana-de-açúcar, das quais 
extraímos como_derivados: o álcool hidratado auto
motivo; o álcool anidro, que, misturado à gasolina, 

___r~uz_o_seu potencial poluente; o açúcar, item impor
tante de nosso consumo interno e de nossa pauta 
de exportações; o bagaço da cana, matéria-prima 
para a geração de energia elétrica para as usinas e 
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destilarias beneficiadoras da cana; e a levedura de 
cana, alimento de altíssimo valor protéico. 

8 - Como vemos, o Programa do Álcool não é 
somente um programa de produção de combustível. 
Ele movimenta cerca de R$9 bilhões por ano; em
prega aproximadamente um milhão de- pessoas no 
campo; gera energia automotiva e elétrica; e, ainda, 
produz alimentos como o açúcar e a levedura. 

9 - A geração de energia à base de matérias
primas alternativas é uma questão que já está colo
cada na mesa das decisões das grandes nações 
deste planeta. 

10- Investigar a sua viabilidade, desenvolver 
tecnologia, baratear custos e tomar os produtos eco
nomicamente viáveis são opções estratégicas que 
estão a exigir posicionamento das sociedades mais 
conscientes. 

11 -O horizonte é o ano 2050, para quando se 
estima o esgotamento das jazidas petrolíferas. 

12 - O Proálcool não é um programa que deva 
ser medido apenas pelos seus aspectos económi
cos. Suas implicações sociais e estratégicas são tão 
ou mais relevantes que as puramente económicas. 
Assegurar seu Muro é vital para o Brasil, já que a 
gasolina não é eterna e a lavoura de cana pode ser 
renovada. 

13 - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a 
inserção definitiva do álcool c.arburante e de outras 
fontes renováveis na matriz energética brasileira é 
uma questão que diz respeito ao futuro do Brasil 
como Nação independente. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfa
ção, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Senador Ney Suas
suna, desejo ir ao encontro das palavras de V. Ex" 
para dizer da oportunidade do seu pronunciamento 
sobre a questão tão atual da restauração do Progra
ma do Álcool no Brasil, que foi objeto inclusive de re
cente entrevista do Senhor Presidente da República 
nos Estados Unidos. O Brasil é um País que deve se 
ufanar de ter descoberto a tecnologia do álcool car
burante e procurar implementá-la o máximo possí
vel, inclusive com vistas à exportação. Sabe V. Ex" 
que, além de internamente termos, com o álcool car
burante, a possibilidade de diminuir o problema da 
poluição ambiental, temos também a imensa possibi
lidade de aumentar as nossas divisas com a sua ex
portação para países que já começaram a utilizar o 
carro a álcool como transporte alternativo. Meus pa
rabéns a V. Ex". 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nador Humberto Lucena. O aparte de V. Ex" soma
se ao meu discurso, para minha honra. 

É vercjade. Realmente o álcool poderá ser um 
item importante na pauta de exportação. É bom que 
busquemos também essa alternativa. 

Continuo. 

14- O desenvolvimento de fontes não poluen
tes de energia é capital para um País do peso do 
Brasil no cenário mundial. 

15 - Pensar, planejar e viabilizar uma matriz 
energética compatível com condições ambientais sa
dias, de efeitos e de custos suportáveis para nossa 
população, é obrigação da geração presente para 
com as que nos sucederão. 

Por todas essas razões é que recebi, com 
grande entusiasmo, a auspiciosa notícia de que o 
Governo pretende reativar o Proálcool, ampliando a 
incidência do imposto verde ou ambiental, conforme 
anteprojeto em estudo na Comissão lnterministerial 
doÁicool. · 

Em que pesem as controvérsias decorrentes 
da natureza polêmica da proposta, no que tange aos 
seus aspectos operacionais - principalmente no âm
bito das contas internas da Petrobrás -, o fato é que, 
ao defender a reativação do P,roálcool, enquanto 
medida estratégica de defesa do meio ambiente, o 
Presidente Femanao Henrique Cardoso abre novas 
perspectivas para a reestruturação das matrizes 
energéticas no contexto económico brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares, 
por permuta com o nobre Senador Osmar Dias. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso tem cunhado alguns neolo
gismos para descrever, com propriedade, certas fa
cetas da realidade nacional ou da postura psicosso
cial do brasileiro. Uma dessas expressões cunhadas 
pelo Presidente é a "fracassomania". Com efeito, a 
inegável gravidade das mazelas do País, associadas 
à longa história de equívoco das tentativas - ou 
pseudotentativas - governamentais de solucioná-las, 
habituou-nos i um sentimento de catástrofe iminen
te, de falta de saídas ou de perspectivas de melhora. 
Enxergar e apontar aberrações, injustiças, desvios é 
sempre fácil, e o mais- desinformado cidadão tem na 
ponta da língua uma longa lista de motivos para a 
sua indignação cívica. 
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Quando essa indignação c1V1ca é canalizada 
construtivamente para reivindicar, para exigir corre
ção de injustiças, depuração ética nas instituições, 
ação efetiva do Governo ao encontro dos ariselos 
populares - e isso vem ocorrendo com frequência e 
intensidade cada vez maiores na história recente do 
País -, ela - a indignação - representa amadureci
mento da cidadania e aprofundamento da prática e 
da consciência democráticas. Quando, no entanto, a 
indignação se converte em "fracassomania", o que 
prevalece é o negativismo injustificado e a desespe
rança, que conduzem à inércia e à apatia. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, •a fracas~ 
somania", o ceticismo em relação ao País e a sua ca
pacidade de superar dificuldades acabam por fazer 
com que não enxerguemos a exata dimensão dos nos
sos êxitos. Esse é o caso do Plano Real, no momento 
em que se comemora o seu terceiro aniversário. 

lnobstante o generalizado apoio ao Plano Real -
não somente evidenciado nas pesquisas de opinião, 
mas também manifestado por porta-vozes dos mais di
ferentes setores sociais -, não creio que tenhamos 
aprendido com exatidão a profundidade das transforma
ções que ele vem trazendo à vida do País -parece que 
rápido demais esquecemos a situação que vigorava an
teriormente a julho de 94, perdendo, assim, os parâme
tros de comparação que nos pennitiriam valorizar ade
quadamente o novo momento que o Brasil vive. 

Façamos, portanto, esse exe~ício. Transportemo
nos 3 anos ao passado e olhemos em direção ao futuro. 

Estamos em julho de 1994. A inflação está em 
torno de 40% ao mês. A taxa anualizada já chegou a 
4.000%. Nos últimos 13 anos, a indústria brasileira es
teve estagnada, o PIB cresceu apenas 21 ,45%, a ren
da per capita caiu 5%. O empresário nacional, por ab
soluta inviabilidade de realizar planejamento, em face 
da caótica situação da economia, não se arrisca á in
vestir. O investidor estrangeiro não quer nem ouvir fa
lar em Brasil. Boa parte dos desempregados sequer 
aparece nas estatísticas, porque, em face da falta de 
perspectiva, até desistiu de procurar colocação. 

Naquele momento - julho de 94 -, quem daria 
crédito à previsão de que, dentro de 3 anos, a infla
ção anual estaria reduzida a 7%? Quem admitiria a 
possibilidade de um crescimento do Produto Interno 
Bruto - PIB - da ordem de 13,6%, em apenas três 
anos? Quem apostaria no aumento de quase 9% na 
renda per capita, nesse mesmo e curto período? 
Quem ousaria prever um aumento no rendimento 
médio real dos assalariados de 22%? Quem poderia 
prognosticar crescimento superior a 50% da massa 
salarial real? 

Este é, sem qualquer sombra de dúvida, um 
aniversário a ser comemorado. Um aniversário a ser 
comemorado com efusão, com alegria e, sobretudo, 
com mUito-orgufllo: b cainmho percorrido por nossa . 
Pátria nesses 3 anos, o avanço obtido, as transfor
mações concretizadas são algo de extraordinário. 

Talvez seja Intrínseco-à natureza humanà acos
tumar-se facilmente aos avanços obtidos, às melhorias 
alcançadas nas condições de vida Assim, o ser huma
no passa a pe~r a nova situação como nonnal, 
deixando de valorizar adequadamente o progresso 
que conquistou; concentra-se, uma vez mais, naquilo 
que ainda lhe faffa, no que almeja conseguir. 

No entanto, até para melhorar nosso moral nas 
batalhas que estão pela frente - e serão muitas e 
grandiosas, não há dúvida -, é fundamental que de
mos a devida apreciação a um êxito importante 
quando ele é conquistado. A dimensão do êxito rep
resentado pelo Plano Real dá a medida do potencial 
do Brasil e da capacidade dos brasileiros. 

No passado recente, a utilização do verbo "mu
dar" e do adjetivo "novo" em slogans governamen
tais desgastou-se por completo, pois, apesar das pe
ças publicitárias usarem esse apelo à exaustão, 
nada mudava e nada era novo. Hoje, sem que o Go
verno tenha necessidade de brandir slogans, basta 
uma breve recordação da situação que o País vivia 
há 3 anos para termos a clara pe~epção da profun
didade das mudanças, da amplitude da renovação. 
Hoje, já não se trata de reclamar: "Muda Brasil"; o 
Brasil está· mudai1do! Hoje, o Governo não faz pro
paganda do "novo Brasil", o povo pe~ebe que este 
é um novo País na sua mesa de refeição. 

No que tange à preservação do efetivo valor da 
troca da moeda nacional, mais significativo ainda do 
que o fato de convivennos hoje com taxas civilizadas 
dé inflaÇão -é o fatõ de que essas télXas Se mantêm 
constantemente em queda. No ano passado, a infla
ção ficou entre 9 e 10 %; este ano, deverá ficar entre 
6 e 7%; no ano que vem, muito provavelmente, tere
mos uma inflação inferior a 5%. 

Um País que já viveu a realidade da hiperinfla
ção sabe avaliar as vantagens que lhe advêm dessa 
nova situação. Logicamente, houve o imediato au
mento do poder aquisitivo da população mais pobre, 
que não tem conta em banco, não aplicava no over
night e, portanto, pagava integral e diariamente o 
imposto inflacionário. Entre uma data de pagamento 
salarial e a próxima, o valor do salário percebido de
teriorava-se- a taxas superiores a 1 o/o ao dia. No fim 

·do mês, o quilo do feijão na "venda" podia estar 50 
-OU 60% mais caro. 
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No entanto, esse é apenas o resultado mais 
imediatamente perceptível da estabilização económi
ca. A completa extensão de seus efeitos vai muito 
além. A questão da previsibilidade, da possibilidade 
de planejar gastos e investimentos é também funda
mentaL Há 3 anos, com preços que se alteravam da 
m~nhã para noite, o brasileiro não sabia o quanto 
ganhava, nem o quanto gastava, porque não sabia -
ninguém o sabia de fato - quanto valia a moeda. 
Hoje, as famílias, as empresas e o próprio Governo 
têm condições de fazer orçamentos reais, de progra
mar seus gastos e seus investimentos. 

No caso das empresas isso é condição sine 
qua non para fazer investimentos. Na ausência de 
previsibilidade, dificilmente um empresário está dis
posto a assumir riscos, pois, embora eles sejam ine
rentes à sua atividade, nessa situação crescem de 
maneira intoleráveL 

Com a estabilidade monetária, o empresário 
não apenas sabe o valor efetivo do investimento que 
está realizando, mas também pode estimular razoa
velmente o retomo que terá. 

A partir desses efeitos diretos, imediatos na es
tabilização monetária, vêm os efeitos indiretos se
cundários. É o caso do crescimento económico que 
já se faz sentir de forma acentuada. Em 1997, o ní
vel de produção será superior em nada menos do 
que 30% em comparação ao nível anterior ao Plano 
ReaL Considerado somente o terceiro ano do Plano, 
o crescimento do Produto Interno Bruto, em termos 
reais, foi de 4,8%. 

Se o crescimento já acontecido é significativo, 
a expectativa para o próximo período é de cresci
mento ainda mais forte, como resultado da recupera
ção da capacidade de investimento e do ânimo em 
investir, dada a perspetiva otimista que o país apre
senta para o futuro. 

No que concerne aos investimentos externos 
diretos, seu crescimento pode ser qualificado como 
fabuloso: há 4 anos atrás, eles foram inferiores a 
US$900 milhões; em 1995, chegaram a US$3 bilhõ
es; em 1996, chegaram a US$9 bilhões; em 1997 
superarão US$14 bilhões e em 1998, na pior das hi
póteses, repetirão o desempenho deste ano. Esta
mos falando, portanto, num incremento superior a 
1.300% Com isso, a taxa de investimento, que era 
de 14% do PIB, no período 93/94, situa-se hoje en
tre 17% e 18% do PIB. Ainda no que se refere a in
vestimentos estrangeiros, sua participação nas Bol
sas de Valores brasileiras foi amoliada de 10% n;or:o 

30%. Se os investimentos diretos na economia brasi
leira refletem, com muita clareza, a confiança do in-

vestidor estrangeiro, a captação de financiamentos 
no exterior só faz confirmar essa impressão. Na Itá
lia, o recente lançamento de bônus com o prazo de 
30 anos foi um sucesso, havendo tomadores volun
tários para os papéis brasileiros que só irão vencer 
no ano 2027. São apostas no Brasil e no seu futuro. 

Outra conseqüência.doPiano foi o vigoroso au
mento do comércio exterior brasileiro, que pratica
mente dobrou, passando de US$50 bilhões, antes 
da implantação da nova moeda, para US$1 00 bilhõ
es em 1996. 

______ SJ. PrE!sidente, Srªs_e Srs. Senadores, um as
pecto importante que não podemos deixar de ressal
tar, neste momento em que mencionamos algumas 
das conquistas económicas tomadas possíveis pelo 
Plano Real, é o fato de que tudo isso tem sido ga
rantido com muita tranqüilidade. Diferentemente de 
outros países - que, ao realizar os processos de 
afuste de suas economias, enfrentaram monumen
tais crises fiscais, às vezes catastróficas, no sistema 
financeiro-, vimos conseguindo ajustar a nossa eco
nomia sem ocorrência de traumas mais significati
vos. Na Albânia, na Venezuela e em outros países, as 
crises nos sistemas financeiros desencadearam confli
tos sociais e polítiCos da maior gravidade. Aqui, ao 
contrário, conquanto a transição do regime de inflação 
a~a para o de inflação baixa tenha atingido fortemente 
os bancos, forçando-Os a realizar grandes ajustes, 
conseguimos assegurar a tranqüilidade e a confiança 
da população em seu sistema bancário. Isto tem um 
significado muito importante: evitar uma crise sistêmica 
era fundamental, pois uma corrida aos bancos poderia 
representar o fim do Plano ReaL 

A administração _de um programa como o Plano 
Real, que representa uma profunda reestruturação em 
tooa a vida eeoriõmlcadoBrasil, exigiu notável compe
tência, sem a qual não teríamos conseguido evitar os 
fantasmas da débâcle do sistema financeiro e da crise 
fiscaL É importante destacar que a manutenção do 
plano não tem prejudicado o necessário controle so
bre as contas públicas. Ao contrário, o déficit público 
está em queda. Enquanto em maio de 1996, ::> déficit 
do setor público como um todo situava-se em 5,44% 
do PIB, hoje ele está em 3,44%, e no frnal de 1997, 
provavelmente tenhamos_ um déficit inferior a 3% do 

- PIB. Trata-se de um trabalho que vem sendo feito não 
só pelo Governo Federal, mas, principalmente, pelos 
Estados e Municípios. Os_resultadm;,. como _vi_mos, já 
roTneçam a aparecer. Talvez; nos pró)dmos anos, a si
tuacão fiscal deva melhorar aind" m:oi<: 

Os efeitos do Plano Real sobre o poder aquisi
tivo da população assalariada, principalmente a mais 
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pobre, são notáveis. O ilustre economista e ex-Minis
tro Mailson da Nóbrega afirma que o Plano resultou 
em aumento médio da renda salarial de 20% acima 
do índice de inflação do período. Segundo o ex-Mi
nistro, o proyrarna de estabilização reduziu em um 
quarto a pobreza d0 País, permitiu o acesso de am
pla camada da po~ulação ao mercado consumidor, 
diminuiu a chamada classe "E" e expandiu simulta
neamente a classe média. 

Já o Ministro da Indústria, do Comércio e do 
Turismo, Francisco Domelles, destaca que o Plano 
Real retirou mais de 13 milhões de brasileiros da po
breza absoluta, constituindo, na sua opinião, •o ins
trumento mais importante de política social que o 
Brasil já conheceu·. 

Com efeito, as opiniões de Mailson e Dornelles 
encontram respaldo nos levantamentos do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE. Números 
da Pesquisa Mensal de Emprego e Rendimento rea
lizada pelo Instituto mostram que a proporção de po
bres caiu de 33,4%, em 1994, para 27,8%, em 1995, 
e para 25,1 %, em 1996. Esses resultados são con
seqüência da elevação da renda per capita em 
2,8% ao ano de 1995 e 1 ,5% em 1996, refletindo 
ainda a queda no grau de desigualdade que passou 
de 5,73%, em 1994, para 5,13% no ano seguinte e 
para 5,7%, em 1996. 

O aumento do poder aquisitivo dos mais po
bres é também constatado pelo Líder do meu Parti
do na Câmara dos Deputados, o eminente Deputado 
Inocêncio Oliveira, que avalia em 30 milhões o nú
mero de brasileiros introduzidos no mercado consu
midor graças ao Plano Real. 

Frente a essa realidade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, não nos pode causar qualquer surpresa o 
resultado da mais recente pesquisa segundo a qual 3 
entre 4 brasileiros estão satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a condução da política económica e social. 

Alguns opositores do Real têm procurado 
transformar a questão do desemprego no seu cavalo 
de batalha. Analisada a questão com um mínimo de 
profundidade, veremos que os argumentos contrá
rios são falaciosos. 

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a pro
blemática do desemprego está longe de ser uma pe
culiaridade brasileira, constituindo, nos dias que cor
rem, o maior desafio aos condutores da política eco
nómica, tanto dos países industrializados quanto dos 
países em desenvolvimento. A modernização das fá
bricas, a automação das linhas de montagem, a in
formatização generalizada são realidades inexorá
veis, incontornáveis, contra as quais não se faz sen-

tido rebelar-se, como, aliás, reconhecem os próprios 
líderes sindicais. 

A supressão de postos de trabalho, no contex
to desse processo, é um dado de realidade ao qual é 
inútil opor-se. Cabe, isto sim, · buscar alternativas 
para a criação de ocupações novas e diferenciadas, 
em que se possa alocar a força do trabalho. 

Na verdade, nesse contexto mundial de autên
tica revolução nC> mundo do trabalho, a situação do 
Brasil é até privilegiada. Nossa taxa de desemprego 
é um terço da vigente na Argentina e metade da que 
se verifica na Europa 

Todo o processo de estabilização económica 
está sendo feito com pouco sacrifício em termos de 
emprego. Nos 3 anos de Real foram criados no País 
1.151 milhão novos empregos, sendo mais de 360 
mil nos últimos 12 meses. O número de pessoas 
procurando trabalho aumentou, mas conforme pes
quisa do lpea a taxa de desemprego manteve-se 
baixa, situando-se em 5,2% no terceiro ano do Real. 

É importante compreender que a nova situação 
da economia criou a perspectiva de emprego, fazen
do retomar ao mercado de trabalho boa parte das 
pessoas que haviam desistido dele durante os anos 
de 1990 a 1993, quando a recessão diminuiu em 
1 O% o número de pessoas em busca de trabalho. 
Após a introdução do Real, a procura por emprego 
tem aumentado cerca de 2,3% ao ano. 

O Plano Real é um património da Nação. Um 
património que o povo muito preza e não admitirá 
seja colocado em risco. Como muito bem apontou o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso em seu pro
nunciamento em rede nacional de rádio e televisão, 
ontem à noite, a consolidação final dos resultados 
obtidos com o Plano só depende, agora, da aprova
ção das reformas constitucionais pelo Congresso 
Nacional. E aqui quero fazer um elogio público e ex
presso como testemunha, juntamente com os de
mais Líderes, da ação do Presidente do Congresso, 
Antonio Carlos Magalhães, que, além de ter sido 
permanentemente um destacado defensor dos tra
balhos do Congresso, tem envidado todos os esfor
ços, inclusive agora, na convocação extraordinária, 
chamando todos os Senadores para o esforço de 
trabalho que é da índole desta Casa, a fim de que se 
consigam votar as matérias que foram incluídas na 
convocação extraordinária e, principalmente, deixan
do a reforma da Previdência numa situação a partir 
da qual já poderemos definir as votações em primei
ro e segundo turnos. 

Urge que se aprovem as reformas para que a 
estabilidade económica seja duradoura, para que o 
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País possa crescer ainda mais e, assim, evitar-se o 
desemprego. A convocação extraordinária do Con
gresso, neste mês de julho que hoje inicia, determi
nada pelo Presidente da República, sinaliza clara
mente a prioridade que o Executivo confere a essa 
questão e nós, do Legislativo, se Deus quiser, va
mqs dar-lhe uma resposta eminentemente positiva. 

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. ELCIO ALVARES- Ouço com prazer o 
Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão- Eminente Líder Elcio Al
vares, a economia brasileira, nos últimos-40 anos, 
passou por dois momentos de significativa importân
cia: o primeiro deles foi durante o Governo do Presi
dente Castello Branco. O País estava mergulhado 
numa inflação que beirava os 100% ao mês, àquela 
época. Com a politica econõmica adotada pelo Go
verno Castello Branco, tendo à frente os seus Minis
tros Roberto Campos e Octávio Bulhões, transfor
mou-se uma economia caótica numa economia de 
equilíbrio. Agora, temos um segundo tempo com o 
Plano Real do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, que-é _um sucesso admirado no Brasil e no exte
rior. Cumprimentos, portanto, a V. Ex- pelo registro e 
pela análise que faz deste momento de grande im
portância para a economia brasileira 

O Sr. Sérgio Machado - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ELCIO ALVARES- Depois do aparte 
do Líder do meu Partido, PFL, ouço com satisfação 
o Líder do PSDB, Sérgio Machado. É muito interes
sante, porque, na verdade temos, tanto no PFL 
quanto no PSDB, um apoio sistemático em favor do 
Governo, ao lado de outros partidos que sustentam 
a nossa base partidária no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Após os apartes, se V. Ex" puder concluir suas pa
lavras - brilhantes palavras, aliás -, eu o agradece
ria, porque outros oradores estão inscritos. 

O SR. ELCIO ALVARES- Pois não. 
O Sr. Eduardo Suplicy- Mas eu apreciaria ter 

a oportunidade de um breve aparte também, Sr. Pre
sidente, dada a importância do pronunciamento do 
Líder do Governo. 

O Sr. Sérgio Machado - Eminente Senador 
Elcio Alvares, hoje é uma data importante. O Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e todos nós, que 
lutamos a favor do Real, temos um grande desafio. 
O grande desafio que temos é o da inclusão social. 
O Brasil durante muito tempo trabalhou para uma 
pequena minoria. De cada 10 brasileiros, 7 foram ex· 

cluídos do processo e a primeira medida importante 
de mudança estrutural, que é pré-condição para todo 
o salto, para todo o desenvolvimento, é exatamente o 
controle da inflação. A inflação era o imposto mais per
verso que existia neste País, porque tirava dos pobres 
e concentrava nos ricos; escondia a incompetência 
dos governos, porque através dela se .faziam os ajus
tes das contas públicas. E sempre a população mais 
pobre pagando a conta, pagando o ajuste. Hoje, vi· 
vemos um momento diferente. É um momento em que 
precisamos ter coragem de fazer o que é certo e não o 
que é conveniente. A conveniência levou a um país in
justo. Precisamos ter coragem de avançar. E, neste 
aniversário do Real, temos que refletir e continuar nos
sa luta - neste Senado e lá na Câmara - para que a 
possamos votar as reformas necessárias, não refor
mas meia-sola, mas as reformas necessárias que o 
Brasil precisa. Tenho plena confiança de que nesta 
convocação extraordinária, as lid~::ranças que com
põem o Congresso vão avançar em busca daquilo 
que a população quer, deseja e sonha .. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, con
sulto se, ao término do discurso, ainda há tempo 
para apartes. Praticamente necessito de 2 minutos 
para concluir o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. E~ não tem mais tempo para ser aparteado, so· 
bretudo por apartes contrários. V. E~ prossiga com 
o seu discurso. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
para finalizar, quero dizer o seguinte: a população já 
compreendeu que agora compete mais ao Parla· 
menta do que ao Executivo realizar o esforço final 
para que o prowama de estabilização econõmica 
seja concluído. É nosso dever assegurar a votação, 
ainda neste período de convocação extraordinária, 
das propostas de emendas constitucionais relativas 
às reformas administrativas e da Previdência Social, 
juntamente com a prorrogação do Fundo de Estabili
zação Fiscal. 

O equilíbrio fiscal é imprescindível à preserva
ção do Plano Real, no longo prazo; e as reformas 
constitucionais são imprescindíveis ao equilíbrio fis
cal. Tal como se encontram hoje redigidos, alguns 
dispositivos constitucionais impedem a racionaliza
ção da despesa pública, "engessam" o setor público, 
tiram sua flexibilidade. Só as reformas podem garan
tir essa flexibilidade. Sem elas, o Governo não pode 
reduzir sua despesa na proporção necessária. Com 
a despesa pública elevada, toma-se necessário bus
car recursos no mercado financeiro para financiá-la, 
o que impede a redução das taxas de juros. A redu-
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ção das taxas de juros é condição necessária ao ple
no desenvolvimento económico, e este, por seu tur
no, é condição necessária à superação de nossos 
graves problemas sociais. 

O Brasil inteiro comemora hoje o terceiro ani
versário do Plano Real, um programa de estabiliza
ção que mudou drasticamente a vida económica e 
social do país. Depois de muitos anos de estagna
ção e até de retrocesso económico; depois de mui
tos anos de empobrecimento dos brasileiros; depois 
do fracasso de inúmeros planos de estabilização, as
sumiu o Governo uma equipe competente, séria, 
com visão estratégica e um projeto coerente, viável 
e conseqüente para o pleno desenvolvimento nacio
nal. Numa radical inversão de rumos, o Plano Real 
veio trazer grande incremento nos investimentos pri
vados; acentuado crescimento da produção e do 
consumo; elevação da renda da população assala
riada em geral; melhoria das condições de vida dos 
mais pobres; redução da desigualdade social. 

Não se pode dizer que sejam resultados modes
tos. Muito menos pode-se dizer que sejam afirmativas 
meramente retóricas, ocas, afastadas da verdade. Ao 
contrário, são todos fatos economicamente mensurá
veis e estatisticamente já comprovados. 

É em face dos resuHados já obtidos que afirmo 
ser o Plano Real um património nacional. Quem é 
contra o desenvolvimento? Quem é contra o aumen
to do consumo popular? Quem é contra a redução 
da desigualdade social? Duvido que alguém se posi
cione contrário a esses progressos já assegurados 
pelo Plano Real. 

Pois bem, se todos defendemos o crescimento 
económico, o aumento do poder aquisitivo dos mais 
pobres, a justiça social, aí está, em pleno funciona
mento, produzindo resuHados efetivos, um programa 
económico que comprova, na prática, ser apto ao 
atingimento desses aHos objetivos. O Plano Real de
pende, agora, de nossa ajuda. Aprovar as reformas 
constitucionais ou colocar em risco o Plano Real! 

Que cada um assuma a sua responsabilidade 
perante o povo brasileiro e os destinos da Pátria! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, 
por cessão do Senador Josaphat Marinho. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Hoje não há muita questão de ordem, mas V. ~ 
pode falar pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BLOCO-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
sinto constatar que o Líder do Governo foi protegido 
por observação do Presidente do Senado, no senti
do de não dar o aparte a um Senador da Oposição. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Permita-me, Excelência, não houve isso. O tempo 
de S. ~estava findo. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Claro que foi 
opção do Senador Elcio Alvares não dar o aparte à 
Oposição e falar por mais 3 minutos, mas registro 
que o Presidente do Senado, neste caso, não foi 
propriamente imparcial. 

É um registro, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Lamento que V. Exª tenha feito esse juízo, quando, 
na realidade, eu teria o maior interesse em ouvir o seu 
aparte, sempre bem-vindo pelo Plenário e pela Mesa 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

~renuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e no
bres colegas, ontem, mais ou menos neste horário, em 
Santa Catarina, um paredão estava armado, e na hora 
de se puxarem os gatilhos para o fuzilamento do Go
vernador e do Vtce-Governador do meu Estado, eis 
que surge o Supremo Tribunal Federal e diz "não". 

O País, no dia de ontem, assistiu a dois espetá
culos memoráveis: o primeiro foi a devolução pelo 
Império Britânico da cidade de Hong Kong à China 
após um século de colonização inglesa; o segundo 
foi uma autêntica aula de democracia e de Direito 
emanada pela nossa Corte Suprema, que, por una
nimidade, concedeu liminar ao Governador Paulo 
Afonso e ao Vice-Governador, para, em contraposi
ção aos interesses de seus opositores, permanece
rem no cargo até que a Assembléia Legislativa deci
da pela procedência ou não da denúncia que pedem 
os seus impeachments. 

Outro fato marcante é a quase unanimidade da 
imprensa, que, na sua análise política, constata a 
tentativa de golpe contra o Governo do meu Estado, 
quando indagam: "Por que só o Governador de San
ta Catarina?" Não bastassem essas manifestações 
dos articulistas dos principais jamais, vimos também 
a opinião das mais diversas lideranças partidárias do 
País, que repudiaram veementemente a orquestra
ção rnaquiavélica dos partidos de oposição. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, esse 
episódio, com certeza, já faz parte da História do 
Brasil, só que de forma positiva, pois vem demons
trar o grau de maturidade política dos nossos diri
gentes e da sociedade brasileira, que, no caso espe-
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cífico do meu Estado, saiu às ruas para se solidari
zar com o Governador e com o nosso Vice-Governa
dor, num ato de total repúdio aos meios empregados 
para destituí-los. Até os estudantes, o povo em geral 
e militantes, conscientes da importância do seu pa
pel na consolidação da democracia, foram para as 
ruas dar o seu apoio ao Governo estadual. 
• Desejo, nesta oportunidade, solicitar à Mesa 
que faça constar dos Anais da Casa o artigo da jor
nalista Eliane Cantanhêde, da Folha de S.Paulo, 
publicado hoje sob o título •o bode expiatório•, que 
passo a ler. 

Terça-feira, 12 de juiho de 1997 

Folha de S.Paulo 

O BODE EXPIATÓRIO 

Eliane Cantanhêde 

Brasília - O processo de impeachment 
do governador de Santa Catarina, Paulo 
Afonso Vieira, é uma aula de política. 

A CPI da Assembléia Legislativa ouviu 
depoimentos, colheu provas e ·chegou a 
conclusões com uma eficiência, digamos, 
exemplar. Nem esperou a CPI do Senado. 

Desde então, o que se discute é se o 
PMDB mantém o governo, o que sobra para 
o PFL, como será a nova correlação de for
ças - e de cargos. 

Se o sujeito é culpado, e em que grau, 
parece que pouco importa. O que vale mes
mo é sua capacidade de arregimentar, ou 
não, os votos necessários para se manter 
no governo. 

Por tudo o que Roberto Requião e ou
tros senadores da CPI federal dizem, a ori
gem do esquemão dos precatórios é a Pre
feitura de São Paulo, com Paulo Maluf pre
feito e Celso Pitta secretário das Rnanças. 

Foi ali, diz a CPI, que se criou a "tecno
logia• do assalto aos cofres públicos com a 
desculpa esfarrapada de pagar dívidas judi
ciais. Deu certo e o fio se estendeu para Per
nambuco e Alagoas, além de Santa Catarina 

Maluf, Miguel Arraes e Divaldo Surua
gy, porém, são diferentes do novato Paulo 
Afonso: velhos profissionais da política, já 
foram de tudo um pouco. São "cobras cria
das·, como se diz. 

O governo de Arraes meteu a mão na 
cumbuca dos precatórios, mas conquistou o 

apoio velado do governo federal e ninguém 
fala em afastá-lo. 

Para Suruagy, essa história de preca
tório é fichinha. O que dizer do desmando, 
do colapso das contas públicas, do atraso 
de dez meses no pagamento do funcionalis
mo, do clima generalizado de impunidade? 

Pois bem, Pitta anda meio abalado 
com o bloqueio de seus bens, mas não se 
cogita de impeachment. Suruagy reuniu a 
maioria da Assembléia e, antes de mais 
nada, garantiu o mandato. Arraes mal apa
rece no noticiário. Maluf nem foi depor. 

Paulo Afonso, enfim, é o bode expiató
rio. Não que seja santo. Nem que deva ser 
absolvido. 

Mas a pergunta que ele fez, ao vivo e 
em cores, não me sai da cabeça: "Por que 
só eu?" 

São manifestações como essas já explicitadas 
que nos fazem continuar a busca incessante da Jus
tiça, da democracia e, fundamentalmente, da inde
pendência dos Poderes, pois uma qualidade da Jus
tiça que devemos aos outros é fazê-la imediatamen
te, sem retardá-la; fazer esperá-la é injustiça. E foi 
essa soberana decisão do Supremo Tribunal Federal 
que adiou uma iniciativa da Assembléia Legislativa 
do meu Estado, que, agora, com um pouco mais de 
tempo, refletirá sobre a insensatez de seus atas. 

Faço essas considerações, Sr. Presidente, 
para tecer mais alguns comentários. Do que vivemos 
nos últimos meses? Do que, principalmente nas últi
mas semanas, viveu o meu Estado, Santa Catarina? 
Ontem, como disse logo no início, um paredão esta
va montado. Os soldados foram chamados e, na 
hora de o gatilho ser acionado, o Supremo disse: 
"Chega. Não". O espólio já estava decidido, já esta
va inventariado em Santa Catarina. Trago isso com 
sinceridade, dentro da revolta que se viu nos quatro 
cantos de Santa Catarina, desde a fronteira com a 
Argentina até a ilha no Atlântico, onde milhares de 
pessoas se concentraram para questionar por que 
iriam fuzilar o Governador e o Vice-Govemador. 

O palco estava montado. Invocou-se, inclusive, 
um caso ocorrido em Santa Catarina, em que nossa 
Assembléia Legislativa cassou o Deputado Paulo 
Street Rigert. Depois tentaram recuperá-lo, mas foi 
inútil, porque a "pena de morte• havia sido aplicada. 

O meu Estado - é bom que se diga - rasgou o 
Regimento Interno, quando previa a Constituição 
que a votação, no caso de afastamento, seria por vota
ção secreta Transformou-se em votação aberta. Em 
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sendo aoorta, o Presidente não vota, apenas em caso 
de desempate. AHerou-se também o Regimento para 
que o Presidente passasse a votar naquele instante. 

Preparou-se o circo e o local para que o Gover
nador e o Vice-Govemador fossem conduzidos 
como cordeiros para o sacrifício. Dia e hora marca
da. A festa estava pronta. Tudo estava inventariado. 
Os' restaurantes, ontem à noite, já estavam reserva
dos, em Florianópolis, para banquetearem o espólio, 
o inventário. Tudo já estava acertado. 

Milhares de pessoas que_estavam assistindo, in
dignados, indagaram: "Não é possível isso. Será que 
não há alguém que trate isso? Será que não há al
guém que diga: "Vamos esperar, vamos aguardar?" 

Sr. Presidente, Trata-se de uma questão nacio
nal. Afinal de contas não foi o início lá em São Pau
lo, há três, quatro ou cinco anos? Não foi São Paulo 
que abriu caminhos, que passou pelo Banco Central, 
passou pelo Senado? Afinal de contas, outros Esta
dos não trilharam esses caminhos também? Será 
que não foi com o beneplácito, com o referendo do 
Banco Central; com a análise têcnica, com o referen
do do Senado da República? Por que só nós temos 
que ser expurgados? Por que só nós temos que 
passar pela cadeira elétrica? Era a pergunta que se 
fazia, ontem, em praça pública. 

Por que não se espera ou por que não se apli
ca, então, sob o mesmo teto pátrio, essa mesma le
gislação, o princípio isonõmico neste País? 

Na hora de puxar o gatilho, graças a Deus, 
chegou a decisão unânime do_ Supremo dizendo: 
"Esperem aí, basta. chega! Vamos respeitar os pra
zos, vamos respeitar a legislação, vamos dar o direi
to de defesa, vamos dar o direito do contraditório, 
vamos fazer com que impere o princípio da justiça e 
da lei". Foi um alívio! 

Claro que para alguns, Sr. Presidente, nobres 
colegas, foi um desgosto. Não sei como ficaram as 
despesas, não sei se as festas aconteceram. Acredi
to que não. Sei que os convidados já estavam lá, 
para a partir de ontem à noite participarem dos feste
jos, das alegrias, em função do "enterro" do Gover
nador e do vice-Govemador. Não sei como ficou 
isso. Mas claro que houve um respiro, um alivio, por
que ainda existe, nesse caso, o Supremo Tribunal, 
que está acima das questões partidárias, para anali
sar com eqüidade, sob o princípio de justiça, uma 
questão como essa que está posta. Não só em rela
ção ao meu Estado. É bom que se diga que Santa 
Catarina não quer privilégios, mas também não-quer 
que sob o mesmo princípio federativo venha a ser 
expurgada, deixada de lado. É este o princípio que 

rege o Gov~mo cat<Wnense: nós catarinenses não 
queremos privilégios, mas também não queremos 
que seja praticado crime de discriminação no mes
mo País. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite V. Exª um 
aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER - Ouço com pra
zer V. Exª. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, não 
devo entrar na análise do problema de Santa Catari
na, embora o ouça com toda a atenção. Aproveito 
apenas a oportunidade do seu discurso para assina
lar no plenário do Senado, nesta hora, como tenho 
feito em diversos outros momentos de discussão so
bre a reforma do Poder Judiciário, a importância de 
se manter a independência desse Poder, sobretudo 
a do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. CASILDO MALDANER - É com muita 
honra, Senador Josaphat Marinho, que acolho as 
ponderações de V. Exª. 

É por isso, -Sr. Presidente, nobres colegas, que 
venho_ a esta tribuna, aliviado,_ para dizer que preva
leceu o boní senso; que ainda há um Poder, que ain

- da há a Justiça para dirimir as dúvidas, os conflitos. 
A justiça chegou na hora certa, na iminência de o cri
me ser praticado. 

Sr. Presidente, nobres colegas, venho também 
dizer que foi válida a solidariedade que Santa Catari
na recebeu das-pess6as âe bem deste-País,-de vá
rios lugares do Brasil. Estávamos aguardando por 

-:1m consenso, por justiça, por um princípio que vies
se a impedir que se praticasse algo que, todos sa
bem, Sr. Presidente, não era uma questão só relati
va ao Governador: era uma questão de poder, não 
era a questão de se ferir ou não o art. 33 das Dispo
sições Transitórias da Constituição de 88. Se fosse 
sob esse ângulo não estaria sendo envolvido, como 
um todo, o vice-Govemador, que deveria ser afasta
do ontem, culminando com o afastamento do Gover
nador. Afastél.·se o vice-Govemador de quê? De 
nada. Ele é o vice-Govemador, mas estaria impedi
do de voltar ao Governo. Era essa a pena de morte? 
É isso o que se e_stá praticando? Foi contra isso que 
houve a indignação catarinense contra aquilo que 
estava sendo praticado, que iria acontecer. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pode
mos dizer que ainda há, neste chão pátrio, um Poder 
a que se pode-recorrer na hora certa; se não fosse 
isso, teríamos que recorrer aos céus, e não haveria 
mais jeito, ficaria muito difícil. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex!! um aparte? 
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O SR. CASILDO MALDANER - Com muita 
honra, Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Advirto que do tempo de V. Ex'l só restam quatro 
minutos. 

O Sr. Eduardo Suplicy · Senador Casildo Mal
d;;mer, acredito que a decisão do Supremo Tribunal 
Federal deve ser analisada junto com a decisão da 
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina. 
Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do 
Senado Federal - que ainda não tem uma conclusão -
e da Assembléia Legislativa constataram evidências 
de problemas sérios, seja na utilização de recursos ad
vindos da emissão de títulos para o pagamentos de 
precatórios e os demais, no que diz respeito à interme
diação, à forma como se deram as operações de com
pra e venda, instituições que acabaram sendo benefi
ciadas. Esses são fatos que ambas as CPis constata
ram. Acredito que a decisão do Supremo Tribunal Fe
deral poderá fazer com que o processo de impeach
ment, aprovado por 29 votos a 11 na Assembléia Le
gislativa, seja efetuado com isenção e imparcialidade. 
Espera-se que esse júri, formado por cinco Deputados 
Estaduais e por seis Desembargadores, possa exami
nar em profundidade os fatos e chegar a urna conclu
são que seja a mais imparcial, à luz da legislação e do 
ato cometido, o qual feriu a lei. Pelo menos, é o que se 
está prevendo. Senador Casildo Maldaner, eu gostaria 
de registrar, ainda mais diante dessa decisãu, que é 
importante que o Governador de Santa Catarina, Paulo 
Afonso V~eira, possa colaborar para que os trabalhos da 
CPI do Senado sejam concluídos de forma adequada e 
que, passado esse episódio do dia de ontem, em que as 
duas decisões foram tomadas, S. Ex'1 possa atender ao 
convite da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sena· 
do que, em princípio, marcou urna reunião para amanhã, 
à qual esperamos que os três convidados - os Governa
dores Paulo Afonso e Miguel Arraes e o Prefeito Darei 
Acorsi - possam comparecer. Para concluir, quero dizer 
que considero extremamente importante que o ex-Prefei· 
to Paulo Maluf possa atender ao convite da CPI, porque, 
diante da decisão do juiz de colocar em indisponibilidade 
os bens do seu ex-Secretário e hoje Prefeito Celso Pitta, 
é de se esperar que o Sr. Paulo Maluf tome a atitude de 
aqui comparecer e de, inclusive, fazer a defesa do seu 
ex-Secretário de Rnanças. 

Portanto, Senador Casildo Maldaner, gostaria 
de registrar que espero que todos os convidados 
compareçam à CPI. 

O SR. CASILDO MALDANER - Senador 
Eduardo Suplicy, V. Ex'l pondera, afirmando que os 
trabalhos dessa Comissão não estão conclusos. 

Houve, na minha opinião, um açodamento na 
decisão em Santa Catarina. Revelaria bom senso 
aguardar, no mínimo, a vinda de Prefeitos ou Gover· 
nadores à CPI dos Precatórios, que, ao concluir 
seus trabalhos, permitiria que as Assembléias Legis· 
lativas ou as Câmaras de Vereadores pudessem to· 
mar decisões. Entretanto, em Santa Catarina, foi to
talmente diferente. 

É por isso que, também com muita honra, ouço 
o eminente Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Eu pediria que, após o aparte do Senador Humber
to Lucena, V. Ex'1 concluísse as suas palavras. 

O SR. CASILDO MALDANER · Agradeço as 
ponderações de V. Ex'l, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena - Quero cumprimen
tar V. Ex'l em meu nome pessoal e em nome da 
Bancada do PMDB, u1:1a vez que o nosso Líder, Se
nador Jader Barbalho, não está presente. Entendo 
que a decisão do Supremo veio numa boa hora, so
bretudo se salientarmos um aspecto fundamental, 
que foi posto em relevo pelo Senador Eduardo Supli
cy: isenção no julgamento de uma matéria tão impor
tante, como a denúncia, por crime de responsabilida
de, de Governadores de Estado. Não podemos ficar 
à mercê, nobre Senador, seja. nos Estados e nos 
Municípios, de maiorias ocasionais. Veja V. Exª que 
o que ocorreu em Santa Catarina, pelo que se sabe, 
também ocorreu na capital de São Paulo, em Osas
co, em Alagoas e em Pernambuco. Contudo, apenas 
em Santa Catarina fala-se em processo de im
peachment contra o atual Governador, justamente 
porque S. Ex'l não contava com os 14 votos neces
sários para evitar que esse processo fosse autoriza
do pela Assembléia daquele Estado. Não podemos 
ficar sujeitos a números. E a decisão do Supremo foi 
a de buscar, por intermédio do Ministro Jobim, que 
foi o relator, na legislação em vigor, a figura da corte 
isenta, composta de Deputados e Desembargadores 
e presidida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, para se fazer, então, o impeachment, como 
já foi autorizado. Por outro lado, gostaria também de 
dizer a V. Ex'l que isso se explica justamente porque 
lá, como nos demais Estados, não há bicameralis
mo, só há Assembléias, e, por isso, a solução foi 
buscar justamente um Tribunal composto de Deputa
dos e Desembargadores. Esperamos, portanto, no
bre Senador, que, com tranqüilidade, tudo se desdo
bre e que afinal se faça justiça ao Governador e ao 
Vice-Govemador de Santa Catarina, para que S. 
Ex'ls possam ter amplo direito de defesa e um julga-
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mente absolutamente isento, como assim determi
nou o Supremo Tribunal Federal. 

O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, 
para finalizar, recolho as ponderações do Senador 
Humberto Lucena. É bem verdade, Santa Catarina é 
o único Estado que está colocando no "paredão' o 
Governador e o Vice, entretanto, foi o último Estado 
que lançou os títulos, seguindo os mesmos cami
nhos de outros Municípios e Estados do Brasil. 

Não quero entrar no mérito sobre se esta ou 
aquela parte é incorreta; sobre se houve ou não o fe
rimento de um princípio constitucional. Neste mo
mento, não quero discutir. Sei que há foros compe
tentes para esta discussão sem paixões político-par
tidárias. Essa é a grande verdade. 

Por isso, seguindo o princípio da Justiça, sinto
me em paz e, como o povo catarinense na sua gran
de maioria, realizado pelo que ocorreu ontem. 

Desse modo, é com tranqüilidade que venho 
enaltecer a Alta Corte deste País que, nos momen
tos difíceis, tem dado o seu concurso para que o 
princípio da Justiça seja aplicado. Muito obrigado. 

O SR. ESPEAIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Concedo a palavra ao nobre Senador com Lí
der, por cinco minutos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Como Lí
der. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, pedi-a palavra como Líder partidário 
para dar conhecimento ao Plenário - uma vez que a 
nossa CPI, ainda, não tem uma data de funcionamento 
- de texto de ofício que recebi, ontem, na condição de 
Presidente do Partido Progressista Brasileiro, do Sr. 
Ministro das Comunicações. Vou anexá-lo ao meu pro
nunciamento, extraindo do ofício o seu_§ 22 : 

'No .caso da reportagem veiculada na Revista 
'lstoÉ", edição nQ 1.441, sob o título 'Eminência Par
da", páginas 26 e 28, foi constatada pela Auditoria 
da Telebrás quebra de sigilo de informações, não 
autorizada, contendo números de terminais telefóni
cos' - números de terminais telefónicos do Partido 
Progressista Brasileiro de Santa Catarina. 'Este fato 
foi reconhecido pela empregada" - segue-se o nome, 
o qual não direi em público - "que, no seu depoimen
to declarou ter assim agido atendendo pedido do Di
reter de Serviços de Telecomunicações da Telesc, 
Sr. Francisco Evangelista Vieira - irmão do Sr. Paulo 
Afonso Vieira-, versão esta por ele negada'. __ _ 

Faço a transcrição nos Anais da Casa porque 
recebi esta correspondência ontem à noite, como 
Presidente de Partido. 

Ocupo o restante deste tempo não para w
mentar este assunto, pois o meu partido está solici
tando agora sindicância, mas para dizer que esta au
ditagem tem que se tornar pública para que essa 
empregada não seja punida, porque não terá sido 
ela que levou ao conhecimento da imprensa o extra
to da conta de um partido político. Por menos do que 
isto, o Nixon foi alcançado. E o Nixon foi citado aqui 
por um ilustre Senador na última sexta-feira para 
exemplificar o caso de Santa Catarina. Se fosse fa
zer como em Santa Catarina, seria alcançado o Ni
xon e o Gerald Ford, que não foi vice do Sr. Richard 
Nixon. Por sinal, aproveitando a citação, o seu vice -
por outra razão - também foi cassado. 

ViCe pode ser cassado, sim! Era o Sr. Spiro T. Ag
new. V1ce _não ~-~aJcansável. ~ pena de, daqui a 
pouco, estabeie<;e_r-seumaregra de impunidade. Quan
do um prefeito ou governador quiser fazer alguma tra
vessura - no sentido figurado da palavra -, deixará que o 
seu vice assine, porque este será inalcansável. 

Quero também deixar aqui caracterizado que a 
Assembléia Legislativa do meu Estado está agindo 
com exemplaridade, inclusive quanto ao bom exem
plo que está sendo dado por aquela Casa. Não vi 
nenhum Senador considerar que a decisão da As
sembléia Legislativa de Alagoas, tomada há quase 
dois meses, tenha sido extemporânea. Todavia, 
essa mesma Assembléia sequer aguardou o relató
rio preliminar. Ninguém disse nada, nem mesmo a 
CPI tampouco o Senado. Ninguém censurou a As
sembléia Legislativa de Alagoas. Será porque já se 
sabia qual seria o resultado? Será que a Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina está sendo censurada, 
porque lá não se sabe qual o resultado? 

Finalmente, quero deixar aqui caracterizado 
que em Santa Catarina aceitaremos sempre bons 
exemplos. Precisamos deles, tal qual o Brasil. O 
meu Estado não aceitará a pregação da impunidade 
ampla, geral e irrestrita, porque alhures não se faz 
justiça, urria vez que, em algum lugar, as coisas são 
jogadas para baixo do tapete, não quer dizer que lá 
deva ocorrer a mesma coisa? 

A decisão do Supremo Tribunal Federal, Sr. 
Presidente, foi aplaudida por mim. Não vou dizer que 
o ilustre Ministro Nelson Jobim foi Deputado pelo 
PMDB; não vou fazer como os representantes do 
Governador, quando o Tribunal de Contas do Estado 
rejeitou suas contas, que disseram: aquele foi Depu-

__!_ad() pelo PDS; ta_ml:lém não vou adotar o entendi
mento -de alguns, quando o Tribunal de Justiça, por 
ima-nimiaaâe, aciilfoú dlmúncla-de corrúpção sobre 
aquela ponte: isso é assunto antigo. 
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Quando o Tribunal de Justiça acolhe por 8 a 6 
ação de anulação da sessão da Assembléia Legislativa, 
que aprovou essa lei malsinada, dizem que o Tribunal 
agiu açodadamente. Respeito, como cidadão e Presi
dente de Partido, a decisão do Supremo e a aplaudo. 
Por quê? Porque ela teve o condão de, tendo sido toma
da pública antes da votação da Assembléia - pois esta 
ocbrreu à tarde-, retirar do ar o argumento do golpe, o 
único argumento apresentado pelo Governador do Esta
do, baseado na hipótese de que a decisão da Assem
bléia objetivava que alguém assumisse o poder. 

Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal, a 
Assembléia votou: 29 a 11 foi o resultado da vota
ção, não para assumir, mas para julgar, com o pro
pósito de que uma Corte, com maioria de desembar
gadores, promovesse a instrução do processo com a 
finalidade de não se jogar para baixo do tapete essa 
suspeição. Vinte e nove a 11 no caso do Governa
dor; 28 a 12 no caso do vice-governador, que, desa
fortunadamente, é autor, pela assinatura em dois do
cumentos de capital importância, do processo de 
lançamento das Letras e assumiu, por inteiro, na CPI 
da Assembléia, a autoria, a responsabilidade e a so
lidariedade quanto a isso. 

Rnalmente, pàfa que n-ão se pense que o gol
pe é da Assembléia, quero comunicar ao Plenário 
que ultimamente tem saído Diário Oficial com data 
atrasada em Santa Catarina. O leilão do Banco Ve
tar foi com data atrasada. Hoje, antes da votação 
dos decretos legislativos, que se deu à tarde, os Srs. 
Paulo Sérgio Galotti Prisco Paraíso, Secretário da 
Fazenda, e João Carlos Hohendorf, Procurador-Ge
ral do. Estado, foram exonerados. Exonerados com 
data atrasada. Está aqui o Diário Oficial que faço 
anexo ao meu pronunciamento! Isso é que é golpe, 
repito, isso é que é golpe. 

O Governador do Estado, safo e faceiro pelo 
Supremo, exonerou o Secretário da Fazenda e o 
Procurador-Geral do Estado porque a caravana da 
impunidade, pelo mau exemplo, conseguiu seguido
res em Santa Catarina. Essa é a maior demonstra
ção de que o que o Governo de Santa Catarina quer 
é a impunidade. Exonerou hoje, com data de ontem, 
porque julga que com isso a Assembléia não poderá 
responsabilizar cc-autores de um crime que enver
gonha o meu Estado. E a Assembléia Legislativa 
tem o direito federativo, com seus Partidos, com 
suas falhas, com suas imperfeições, de responder à 
sociedade, para que não continuemos a assistir aqui 
em Brasília propaganda de supermercado dizendo: 
"Nossas laranjas são boas; não são laranjas nem de 
Pernambuco nem de Santa Catarina". 

Não vai ser a caravana do mau exemplo, Sr. 
Presidente - e agradeço pela tolerância de V.Ex" -, 
não vai ser a caravana da impunidade que vai nor
tear as ações de um Estado que tem sido exemplo e 
que, pela ação de seu povo e de suas instituições, 
merece vo!tar a sê-lo. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ESPERIDIÃO AMIM EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
_ Gabinete do Ministro 

Carta n2 49/MC 

Brasília, 30 de junho de 1997 
A Sua Excelência o Senhor ---
Senador Esperidião Amin 
Presidente Nacional do 
Partido Progressista Brasileiro- PPB 

Senhor Senador, 
Reporto-me à correspondência de Vossa Exce

l~nç_iª- Q_odia 14 ele_ mai<l__® 1~7Lwra _jnformª_r_que 
_por intermédio da Telecomunica_ções Brasileiras SIA
Telebrás foi efetuada, no âmbito da Telecomunicações 
de Santa Catarina S/ A- Telesc, rigorosa audiagem so
bre os fatos contidos em seu Ofício e outros relaciona
dos às solicitações da CPI/Títulos Públicos do Senado, 
cujo resumo, apoiado nos elementos levantados junto 
àquela empresa, a seguir faço destaque. 

2. No caso da reportq.gem veiculada pela Re
vista lstoÉ, edição n2 1441, sob o título "Eminência 
Parda", páginas 26 e 28, foi constatada pela Audito
ria da Telebrãs quebra de sigilo de informações, não 
autorizada, contendo números de terminais telefóni
cos. Este fato foi reconhecido pela empregada Maria 
Cristina de Oliveira Freccia Taulios de Mesquita que, 
no seu depoimento declarou ter assim agido, aten
dendo pedido do Diretor de Serviços de Telecomuni
cações da telesc, Sr. Francisco Evangelista Vieira, 
versão esta por ele negada. 

3. Em relação aos procedimentos adotados 
para atender às solicitações da CPI - Títulos Públi
cos do Senado Federal ocorreu, no âmbito da Te
lese, uma indução à quebra de sigilo, não autorizada 
que não se concretizou por ter sido detectada e 
abortada em tempo hábil. 

4. Em razão da gravidade dos fatos levantados, a 
Direção da Telebrás, está tomando medidas junto a Te
lese buscando apurar as responsabilidades. 

Alenciosameme-.- - Sérgio -Motta, Ministro de 
Estado das Comunicações. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra por cinco minutos, para uma comu
nicação inadiável, o Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, uso a palavra neste momento 
para agradecer a atenção de V. Exª em atender a um 
pedido do povo da Amazônia, principalmente dos se
ringueiros daquela terra FIZ a V. Exª esse pedido, e V. 
Exª, junto ao Presidente da República, fez incluir em 
pauta de sessões extraordinárias o projeto que dispõe 
sobre a concessão de subvenção econômica aos pro
dutores de borracha natural da Amazônia. 

Isso é de grande importância, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores. Muitos seringueiros estavam 
sendo transferidos para a periferia das cidades por 
não terem mais condições de trabalhar e de produzir 
borracha, vez que não conseguiam competir com a 
produção de borracha da Malásia. 

Por isso, em nome dos seringueiros e do povo 
da Amazônia, uso esta tribuna para agradecer o es
forço feito por V. Ex" 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Agradeço a V. Ex". 
Concedo a palavra ao Senador Abdias Nasci

mento, que dispõe de cinco minutos improrrogáveis. 
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sf-!s e Srs. Senadores, tenho 
insistido, desde que tomei posse nesta Casa, na 
questão do combate ao racismo. Tenho apresentado 
projetes de lei e feito pronunciamentos, talvez até 
com excessiva insistência, condenando essa verda
deira chaga, esse câncer que corrói a sociedade 
brasileira. 

Ainda agora, houve outra demonstração la
mentável de racismo no Brasil. Declarou o Sr. Minis
tro dos Transportes, Biseu Padilha, que "Existem 
dois pretos que são admirados por todo o Brasil. Um 
é o Pelé, que é o nosso rei sempre. O outro é o rei 
asfalto, todo mundo gosta do asfalto. É o preto que 
todo mundo gosta". Essas declarações foram repro
duzidas pela Imprensa de todo o País. 

Ora, Sr. Presidente, S. Exª não atingiu apenas 
o Ministro Pelé, mas toda a população de descen
dência africana neste País, que é, aliás, a que forma 
a maioria do povo brasileiro. 

S. Exª pertence ao Governo do Excelentíssimo 
Senhor Fernando Henrique, que, ainda há pouco 
tempo, abrindo um seminário internacional sobre a 
ação afirmativa em favor da população negra, decla-

rou-se contra o racismo, dizendo mesmo que tinha 
um pé na cozinha, como uma metáfora.da sua as
cendência africana. 

Sr. presidente, não S!'! trata apenas de um bra
sileiro qualquer que manifestou esse racismo, mas 
de um Ministro de Estado. Não sei como esse Minis
tro pode pertencer a um governo que combate o ra
cismo e falar contra o povo negro, de ascendência 
africana. 

Queria, desta tribuna, assumir o raciocínio do 
grupo das mulheres negras de São Paulo, do Institu
to da Mulher Negra Geledés. Diz o documento: 

"Que comparação possível pode haver 
entre Pelé, um homem negro, o maior atleta 
do século, e o asfalto? A cor? 

. Nem Pelé é preto, nem o asfalto é negro; nem 
Pelé é coisa, nem asfalto é gente. 

O que autoriza alguém a comparar gente a coi
sa é a desumanização e a coisificação de seres hu
manos que o racismo e a discriminação produzem. 
Para o Ministro Eliseu Padilha, Pelé não é compará
vel a nenhum outro ser de sua raça porque é consi
derado uma exceção dentro dela, já que é o único 
admirável. E também não pode ser comparádo aos 
melhores de outras raças porque todos os seus ta
lentos ainda não lhe garantiram o status de detentor 
de plena humanidade. 

Por isso ele só seria comparável a um derivado 
de petróleo, uma das poucas coisas pretas valoriza
das no mundo. 

Essas são as honras reservadas a um rei ne
gro no Brasil. 

Para os demais negros como Jorge Paulo, men
digo, 48 anos, queimado enquanto dormia na Cinelân
dia, resta o extermínio. Talvez como forma de punição 
por não ter conseguido ser Pelé, nem asfalto. 

Talvez pela expectativa de que, como uma fê
nix, de suas cinzas misturadas ao asfalto resulte 
mais um "ser" que possa ser "admirado' pelo Brasil 
como Pelé ... 

Talvez renascer com o tipo de 'humanidade" 
pretendida pela professora negra Eliane Alves da 
Silva, para quem deveriam ter morrido 20 milhões de 
judeus aos invés de 6, candidatando-se assim a uma 
vaga de membro -honorário do próximo Reich, para 
desespero dos discjQ.uJ9S de_ Hitler. 

Três dimensões perversas e assustadoras do 
racismo no Brasil: a coisificação/desumanização, a 
eliminação física pura e simples ou a opção de tor
nar-se o outro, o racista opressor. 

Esse _dgc!Jrngn!Q, Sr. E.r!tsidente, dá uma de_
monstração da isenção das organizações negras 
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que combatem o racismo. Ele não somente combate 
o racismo do ministro de Estado, mas também com
bate o racismo de uma mulher negra, professora da 
Universidade Federal Fluminense, que se manifes
tou de forma racista numa sala de aula. 

Eram essas. Sr. Presidente, minhas considera
ções de repúdio e de lamentação ao procedimento 
desse ministro de Estado do Governo do Senhor 
Fernando Henrique Cardoso. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Abdias Nas
cimento, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) -· A 
Presidência concede a palavra ao Senador Humber
to Lucena, para uma comunicação inadiável, pelo 
prazo de cinco minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
uma comunicação.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, há muito tempo o Senado aprovou um pro
jeto de minha autoria estabelecendo que os juros a-
serem praticados nos financiamentos para a agrope
cuária do Nordeste, particularmente do semi-árido, 
seriam de 30 a 50% a menos do que aqueles prati· 
cados no resto do País, tendo em vista as dificulda
des- que V. Ex!', como nordestino do Ceará, bem 
conhece -, do semi-árido em matéria climática. Não 
podemos comparar uma situação como a do Nor
deste, sobretudo a do semi-árido, com a do resto do 
País. Pagar se lá os mesmos juros que são pagos 
no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, é um absurdo. 

· :-'or isso, Sr. Presidente, estou nesta tribuna, 
para apelar à Câmara dos Deputados, no sentido de 
que dê uma decisão final sobre esse projeto de lei 
de minha autoria que lá se encontra há tanto tempo 
e, ao que me parece, sem parecer. E para corrobo
rar o que digo quero ler, a fim de que conste nos 
Anais, a seguinte carta que recebi de Montes Claros: 

"Excelentíssimo Senhor 
Dr. Humberto Lucena 
Senador 
Neste momento que o Conselho Mone

tário Nacional decide sobre juros para o se
tor da agropecuária brasileira, em reunião 
prevista para quinta-feira, 22/05/97, urge re
pensar as taxas de juros praticadas nos fi
nanciamentos para o Nordeste brasileiro. 
Principalmente nos programas do FNE, Nor
deste Competitivo 'BNDES' e FAT, com ta-

xas de T JLP +juros (correspondentes hoje a 
16% ao ano). 

Com a estabilidade da economia, o ín
dice de Preço Pago ao Consumidor (IPP) 
subiu cerca de 52% do início do Plano Real 
até a presente data, sendo que o Índice de 
Preço Recebido (IPR) sofreu um acréscimo 
de apenas 20% no mesmo período e o Índi
ce do Produto Animal subiu apenas 4%, 
acarretando assim a total inviabilidade dos 
financiamentos de investimento ao produtor 
rural nestes patamares. 

Neste sentido, quem contraiu financia
mento nos últimos três anos, com recursos des
ses programas e com o amparo constitucional 
para esta região, está com sua Capacidade de 
Pagamento seriamente comprometida. 

Ao reivindicarmos estas taxas diferen
ciadas para o Nordeste brasileiro, lembra
mos que programas especiais amparados 
na Constituição Federal foram criados para 
beneficiar e desenvolver esta tão sofrida re
gião e não inviabilizá-la. Se as outras regiõ
es do País não suportam estas taxas de ju
ros de 12% ao ano, o que diremos sobre es
tes valores? 

Assim, cientes do seu interesse e sen
sibilidade para com o Nordeste, vimos solici
tar de V. Ex" o empenho para que se cum
pra repactuar estes contratos, adequando
os a taxas viáveis de no máximo 6% a.a. e 
com o referido efeito retroativo, corrigindo 
assim as distorções do crédito rural que inci
diram nesta região. 

Com um cordial abraço, 
Fernando Rebello Athayde, Presidente 

da Sociedade Rural de Montes Claros-MG.' 

Essa região de Minas fica encravada no Nor
deste Legal da Sudene. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, quero ilus
trar a justificativa do meu projeto e pedir mais uma 
vez à Câmara dos Deputados que decida sobre ele, 
sobretudo num momento em que o Senhor Presi
dente da República voltou suas vistas para a ques
tão do crédito rural e até chegou a concordar, como 
é público e notório, com a securitização dos débitos 
agrícolas, particularmente dos médios e dos gran
des. Nós nos referimos aos pequenos produtores e 
às pequenas cooperativas. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Con

cedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. (Pausa) 



30 ANAIS DO SENADQ FED&)ML__., ....,. 1 """.......,~HQP-1; 19,9.1 .-

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli- O Presidente Bill Clinton reagiu, dizendo que 
cy, pe!o prazo de 20 minutos. havia ficado "horrorificado", assim como, certamen-

0 SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. te, todo o povo norte-americano diante da mordida 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora- de Mike Tyson na orelha de Holyfield. Trata-se, cer-
dor.) - Sr. Presidente Senador Lúcio Alcântara, Sr'ls lamente, de uma ação que representou um momen-
e Srs. Senadores, preocupa-me a aparente indife- to de desequilíbrio, totalmente inaceitável, sobretudo 
rença do Presidente Fernando Henrique Cardoso para um campeão dos maiores que já houve na his-
com respeito às declarações de seus ministros e aos tória do boxe, que, entretanto, ali se descontrolou. 
valores que, um após outro, vêm consternando a po- Ainda bem que, ontem, Mike Tyson pediu des-
pulação brasileira, chocando mesmo. Não há uma culpas a todos que assistiram a sua luta e que espe-
reação, à altura, por parte do Presidente da Repúbli- ravam estar presenciando um dos maiores combates 
ca. Será que Sua Excelência realmente está de da história do pugilismo e que ficaram inteiramente 
acordo com declarações tais como a feita. por I ris decepcionados com aquela atitude. É até compreen-
Rezende, por ocasião de sua posse como Ministro sível que tenha, felizmente, tomado a atitude de pe-
da Justiça, quando expressou que, "às vezes, o cri- dir desculpas ao_ povo, a toc!as as pessoas que as-
me é inevitável"? Estava em debate a questão do sistiram à luta, ao próprio Holyfield. Disse ele que 
projeto de lei do Deputado Hélio Bicudo, segundo o irá, inclusive, procurar um médico para verificar que 
qual os crimes perpetrados por membros da Polícia razões o teriam levado a uma ação daquela nature-
Militar, quando no exercício de suas funções, deve- za. 
riam ser julgados pela Justiça Comum. Daí surgiu 
aquela frase. 

Ora, será que poderíamos considerar que, em 
algumas ocasiões, o crime realmente é inevitável? 
Que situações são essas? 

A lei não permite que uma pessoa cometa um 
crime em função de qualquer situação. Vejamos al
guns exemplos. Ainda há pouco, o Senador Lúcio Ai
cântara me dizia que, às vezes, uma pessoa pode, 
por razão passional, ser levada a cometer algo que 
normalmente não faria. Digamos que uma pessoa no 
trânsito, de repente, se veja tão ofendida ou porque 
foi fechada, ou porque levou uma abalroada ou coisa 
dessa natureza, e fique tão furiosa com a atitude da
quele que o fechou, que cometeu uma infração, que 
atropelou ou feriu alguém que seja levada a atitudes 
inesperadas que normalmente não faria. Tal situa
ção, no entanto, não deixa de significar que a pes
soa cometeu um crime se, porventura, tirar seu re
vólver e matar ou ferir alguém. Ainda que se possa 
compreender as razões, a emoção de uma pessoa, 
há que se tentar evitar o crime. 

Dois bilhões de pessoas no mundo ficaram 
chocadas ao assistirem à luta entre Mike Tyson e 
Evander Holyfield nas primeiras horas de domingo 
passado. É verdade que Evander Holyfield deu uma 
cabeçada em Mike Tyson no primeiro assalto, ferin
do seu supercílio. Mas daí a reação de Mike Tyson, 
mordendo a orelha de Holyfield e arrancando um pe
daço ... Ora, vai-se dizer que é um crime inevitável! 
Não pode. Deixo aqui uma ponderação que - imagi
no - o Presidente Fernando Henrique Cardoso deve
ria estar fazendo com o seu Ministro da Justiça. 

Mas será que_a ca~çada de Holyfield justifica
ria o crime? Aquilo teria sido inevitável? É claro que 
aquela atitude poderia ter sido evitada, tivesse Mike 
!yson _um _p<>uc;o rJ1aj!:u:fe_ r~fl~l@Q, tivesse ele se 
acalmado e procurado revidar a falta grave de Holy
field, a cabeçada não registrada pelo juiz, com a po
tência de seus golpes extraordinários. É claro que, 
tendo machucado o olho, ele estava em desvanta
gem. Mas não se pode justificar a sua atitude. Ob
viamente, ele merece uma punição. Certamente, a 
Comissão de Boxe de Nevada vai decidir por uma 
punição. 

Sr. Presidente, outra declaração que causou 
grande preocupação na opinião pública, ressaltada 
até pela Folha de S-Paulo, foi a do General Minis
tro-Chefe da Casa Militar, Alberto Mendes Cardoso, 
que considerou uma sorte muito grande o tiro dispa
rado contra manifestantes em Belo Horizonte, ape
sar do sacrifício pessoal do Cabo Valéria dos Santos 
Oliveira. O Governador de Minas Gerais, Eduardo 
Azeredo, enfrentou uma situação extremamente difí
cil de revolta justa dos policiais militares, em função 
da baixa remuneração e do fato de estarem há tanto 
tempo sem qualquer reajuste. 

Mas vejam só o que disse o General Alberto 
Cardoso diante da pergunta •o que fez com que o 
movimento recuasse?", feita por Rui Nogueira e Wil
liam França: "No momento do tiro, parece que houve 
um choque, e a turba percebE;!IJa gLavid_age_do_que 
estavá. por Vir. E. felizmente, tomou a consciência 
coletiva de que tinha que suspender suas ações 
agressivas. Foi uma sorte_muito1}@nde. O tiro foi 
uma fatalidade, mas que impactou a consciência co-
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letiva, fez com que ela voltasse à razão. Infelizmen
te, com o sacrifício daquele cabo. • 

Ora, como afirmar "que a morte de um Cabo foi 
uma sorte tão grande, e que o sacrifício dele como 
que pareceu ter sido necessário", na avaliação do 
General Alberto Cardoso? 

Trata-se da expressão de um valor que nos 
chpca. E seria importante que o Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso tomasse uma atitude pública 
com respeito a tal declaração. 

Sr. Presidente, outra declaração que gostaria 
de aqui ressaltar, também extremamente chocante e 
hoje já referida pelo Senador Abdias Nascimento, refe
re-se à declaração do Ministro dos Transportes, Eliseu 
Padilha: "No Brasil, existem dois pretos que são admi
rados por todos: um é o Pelé, que é o nosso rei de 
sempre, e o outro é o rei asfalto. Todo mundo gosta do 
asfalto; é o preto que todo mundo gosta. • 

Bem ressaltou o Senador Abdias Nascimento que 
não se pode comparar o preto com o negro. É estranho 
que ele mesmo, dizendo-se descendente de pessoa ne
gra- seu pai tem ascendência negra- use o tenno pre
to para coisa, referindo-se também ao Peté. 

Ora, o Ministro Edson Arantes do Nascimento 
até quis contornar a situação, como que não se di
zendo tão ofendido. Mas eu gostaria de ressaftar,-Sr. 
Presidente, que foram muitos os negros que vieram 
falar comigo de sua indignação diante dessa afirma
ção do Ministro Eliseu Padilha. Tanto no úftimo sá
bado como no último domingo, no Encontro Munici· 
pai do Partido dos Trabalhadores, realizado em São 
Paulo neste final de semana, houve a decisão, apro
vada por 976 delegados, de solicitar que o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso tome as medidas ca
bíveis diante do fato que representou urm:- ofensa, 
um ate de discriminação racial, uma vez que na 
Constituição brasileira está expresso: 

"Art. 3º Constituem objetivos- funda
mentais da República Federativa do Brasil: 

IV - promover o bem de todos, sem pre
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 5º Todos são iguais perante e lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garan· 
lindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direi
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segu
rança e à propriedade .. ." 

Está assegurado que ninguém sérá objeto de 
qualquer tipo de discriminação racial. Assim, é de se 
esperar que o Presidente Fernando Henrique Cardo
so diante da observação do Ministro Eliseu Padilha 
tome providências cabíveis. Estamos aguardando 
porque, até o presente momento, não houve uma 
reação à altura por parte do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso em que pese o protesto realizado 
pelos brasileiros, sobretudo, pelos negros e por to
dos aqueles de ascendência negra que têm, entre 
nós, os brancos, a solidariedade total. 

Sr. Presidente, assim, queremos solicitar uma 
-ação concreta do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso diante de declarações que ferem o senti· 

-merrtcn:leníacionalidade, de solidariedade, de espíri· 
to de justiça, de eqüidade que, esperamos, esta Na
ção tenha a partir do exemplo que, sobretudo, o Se
nhor Presidente e seus Ministros tenham a dar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Os 

Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Emandes Amorim, 
Júlio Campos e Odacir Soares enviaram discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex% serão atendidos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma explicação pessoal. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Alcântara) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - (Bioco/PT-SP. 

Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora
âor.r~ Sr. Presidente, quero apenas acrescer que os 
termos do Inciso XII, do art. 5º dos direitos e Deveres 
Individuais e coletivos são os seguintes: •a prática do 
racismo constitui crime inafiançável e emprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos'tennos da lei." 

O próprio Senador Abdias Nascimento disse do 
seu sentimento relativo às declarações do Ministro 
Eliseu Padilha, o que reforça a necessidade de o 
_F_resicjent~ f!!TD<!ndoJ:lenrique Cardoso tomar a pro
vidência cabível a esse episódio. 

_ Q_Sfl. PRESIOENTE_(Lucídio Alcântara) - V. 
E~ falou a título de complementar o pronunciamento 
oo Senador Abdias Nascimento? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sim, Sr. Presi
dente. 

.. O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Os 
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Emandes Amorim, 
Júlio Campos e Odacir Soares enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do. Regimento Interno. 

S. Ex"-s serão atendidos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE) -Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reforma agrária é 
um tema:que-estana-agenda dos grandes assuntos 
nacionais deste final de século. Dela tratam sem 
cessar os meios de comunicação, dela tratam fóruns 
de especialistas pelo Brasil afora, dela tratam os par
lamentos e as assembléias, dela tratam entidades 
de estudantes e sindicalistas, diferentes níveis de 
governo, dela tratam, enfim, diversas instâncias rep
resentativas da sociedade. 
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Muitos o fazem tomados por um impulso apai
xonado que, na maior parte das vezes, acaba por __ 
exacerbar os ânimos, situação incapaz de contribuir 
para se alcançar o consenso amadurecido que 
aponte com serenidade para os melhores caminhos 
e para as soluções mais duradouras. 

Que a sociedade brasileira discuta e se posi
cione favoravelmente em relação ao tema é desejá
ver e louvável. Talvez, ao longo de nossa história, 
nunca tenhamos contado com a adesão tão explicita 
de parcelas significativas de nossa sociedade em 
prol da reforma agrária. Prova disso testemunhamos 
recentemente. A marcha dos sem-terra rumo a Bra
sília foi apoiada e saudada em todos os lugares por 
onde passou. Agigantou-se a olhos vistos; nesses 
últimos anos, a vontade brasileira de ver modificada 
a estrutura agrária do País e reduzidas as desigual
dades no meio rural. 

Isso é bom, Senhor Presidente! Fazer a refor
ma agrária não é tarefa para os governos realizarem 
sozinhos. A participaçã9 da sociedade civil é neces
sária, fundamental, indispensável! Não é sem razão 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso afirma, 
no documento Reforma Agrária Compromisso de To
dos, que ela 'só poderá ser resolvida mediante a inte
gração dos esforços das três instâncias de governo e 
.de um compromisso efetivo de toda a sociedade.· 

É verdade que cabe aos governos a responsa
bilidade maior de promover as ações necessárias 
para sua implantação. Mas qualquer iniciativa gover
namental tem mais possibilidade de obter sucesso 
se contar com o apoio da sociedade. O Presidente 
Fernando Henrique Cardoso já demonstrou cabal
mente que quer a reforma agrária. E o fez explicita
mente no programa de sua campanha à Presidência 
da República. Lembramo-nos todos de seus compro
missos enquanto candidato. 

Imbuído do princípio de não vender ilusões, o 
então candidato Fernando Henrique Cardoso evitou 
o apelo eleitoral fácil de resolver o problema da in
justa concentração de terra no Brasil por meio de 
farta distribuição de lotes. Distribuir terra aos mais 
pobres configuraria, segundo a arguta visão do so
ciólogo, dirigir-se em sentido contrário ao pretendido, 
ou seja, ao invés de levar justiça social ao campo, 
estaríamos caminhando para reproduzir a pobreza 
no meio rural. A posse de um pedaço de terra, por 
mais produtiva que seja, não garante por si só, como 
sabemos, nem a produção desejada, nem os efeitos 
sociais benéficos de uma política igualitária. Ainda 
mais se considerarmos o cenário mais amplo que 
cerca a atividade económica da época atual, que es
cancara diante de nossos olhos realidades como_a 
globalização de mercados, a sofisticação tecnológica 
e a alta competitividade. 

Dessa maneira, objetivou o governo, além de 
promover politicas de reforma agrária, privilegiar a 

agricultura de base familiar, e formular uma estraté
-gia capaz de _ _g§!raLrnais_ e melhores empregos na 
área rural, visando ao aumento do volume de produ
ção, dos níveis de produtividade e do salário real 
dos trabalhadores. 

Por outro lado, não permaneceu esquecida, 
como se comprova na leitura do documento Reforma 
Agrária Compromisso de Todos, a necessidade de re
visar a legislação sobre desapropriações de terras e do 
imposto sobre a propriedade, a urbanização da zona 
rural, a regularização fundiária, a colonização, os pro
gramas de assistência técnica e quaiHicação profissio
nal e os investimentos na melhoria da infra-estrutura. 

Como se pode ver, Senhor Presidente, tratou o 
Governo Fernando Henrique de reformar a reforma 
agrária. De que modo alcançaria esse intento? Ao 
invés de reduzir as iniciativas a ações de caráter me
ramente distributivista, optou inteligentemente por 
privilegiar um conjunto articulado de politicas públi
cas capazes de promover a sobrevivência dos as
sentamentos e garantir sua viabilidade económica. 

É injusta a acusação de que o Governo Fer
nando Henrique Cardoso tem feito pouco para pro
mover a reforma agrária. Ocorre que a meta de as
sentar 280 mil famílias em quatro anos de governo 
é, aos olhos do próprio Executivo, ao mesmo tempo 
modesta e audaciosa. 'É modesta, diante da magni
tude do problema fundiário brasileiro, mas é auda
ciosa, se comparada ao que foi feito ao longo da his
tória do Pais." Mas o importante é que as metas 
anuais têm sido cumpridas, e com relativa folga! No 
biénio 1995/96 a meta era assentar 1 00 mil famílias. 
O Governo foi além: distribuiu terra para 1 04.956 fa
mílias. Foram desapropriados ou adquiridos pelo 
Governo, nesses dois anos, mais de 3 milhões e 500 
mil hectares. É como se o território de um pais como 
a Bélgica, por exemplo, tivesse sido inteiramente de
sapropriado, recortado e distribuído por milhares de 
famílias, numa média que chegou a atingir até 5 mil 
famílias beneficiárias por mês! 

Esses números, embora sempre insuficientes 
diante da contínua demanda do Movimento dos Traba
lhadores Sem-Terra MST, toma-se expressivo se visto 
à luz dos resultados obtidos ao longo da história do 
País, pois corresponde, em dois anos, a quase metade 
de tudo o que foi executado nas administrações ante
riores, que chegaram a totalizar 218.033 famílias as
sentadas, excluídos os projetes de colonização. 

- Passo agora a falar dos programas e ações ar
ticulados em diversos ministérios e instituições públi
cas, no intuito de garantir a sobrevivência e viabilida
de económica dos assentamentos. 

O Programa de Crédito Especial para a Refor· 
ma Agrária - PROCERA é o principal instrumento de 
financiamento do processo produtivo. Garante recur
sos subsidiados aos assentados metade dos quais 
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não terão de ser devolvidos ao governo , para o fi-· 
nanciamento do custeio da lavoura, investimentos e 
pagamento da quota-parte na cooperativa do assen
tamento. Em 1995, 18 mil famílias se beneficiaram 
com os recursos do Procera. No ano seguinte, o vo
lume de financiamento cresceu 144%, e o benefício 
chegou a 42 mil famílias. Prevê-se um crescimento 
'também para 1997, com verba estimada em 250 mi
lhões de reais, distribuídos por 50 mil famílias. Ou 
seja, em três anos, vislumbra-se que aproximada
mente 11 O mil famílias tenham recebido os créditos 
do Procera, programa que, criado em 1985, somente 
em 1993 passou a cumprir suas finalidades. 

Para prover apoio técnico às famílias de agricul
tores assentados, foi criado o Projeto Lumiar, que pre
vê a formação de equipes locais de assistência técnica 
e capacitação profissional para orientar o desenvoM
mento autônomo dos assentamentos. Ainda em fase 
de implantação, o Projeto Lumiar já envolveu 40 equi
pes, a maioria trabalhando na região nordestina, estan
do outras 250 equipes em fase de seleção e treina
mento. Com a destinação de mais de 90 milhões de 
reais no biénio 1996/97, o Projeto já atendeu 150 mil 
famflias, devendo alcançar 240 mil famflias em 1998. 

Aluando na esfera de emancipação dos assenta
mentos rurais, o Projeto Emancipar visa assegurar a 
todo cidadão beneficiário do programa de reforma 
agrária o direito à independência econômica. Essa 
ação vem corrigir uma situação que o próprio Governo 
reconhece como inaceitável e injusta, Senhor Presi
dente, pois os assentamentos não emancipados per
manecem sob a tutela do governo federal, o que origi
na uma forma indesejável de paternalismo, na medida 
em que privilegia esses agricultores, em detrimento 
dos demais pequenos proprietários do País e do pró
prio conjunto da popuiação, inclusive dos segmentos 
mais pobres e carentes, que é quem acaba arcando, 
no final das contas, com os custos dessa situação. Os 
trabalhos do Incra com vistas à emancipação, no ano 
em curso, estarão concentrados em um grupo de 650 
projetes antigos de colonização pública e de reforma 
agrária, e deverão emancipar mais de 180 mil famflias. 

Funcionando nos moldes de uma carta de cré
dito cooperativo, o Programa Cédula da Terra, nego
ciado com o Banco Mundial BIRD, visa conceder fi
nanciamento para a compra de terra, com prazo de 
pagamento de 20 anos. Seu funcionamento é bastan
te simples: grupos de agricuitores sem-terra identificam 
a área que desejam comprar e submetem o processo 
de aquisição à unidade técnica do Estado. Apresentan
do-se como experiência-piloto de um novo modelo de 
politica fundiária. a Cédula da Terra coota, num primei-

ro momento; com o aparte de 150 milhões de reais, 
dos quais 45 milhões do Brasil, destinados à compra 
da terra; 90 milhões de reais do Banco Mundial, para 
financiamento dá infra-estrutura coletiva, produtiva e 
social; e 15 milhões de reais como contrapartida dos 
grupos de trabalhadores interessados. 

Não fora a limitação de tempo, poderia eu me 
alongar por muitas mais páginas para comprovar mi
nha convicção de que o Governo Fernando Henrique 
Cardoso não tem se descuidado de criar as condições 
favoráveis para promover a reforma agrária no Bra
sil. É meta de seu governo, e o Presidente a está fa
zendo! Poderia mencionar muitos outros programas, 
como o Projeto Casulo, que virá descentralizar e ace
lerar a execução dos projetas de reforma agrária Po
deria falar ainda dos projetas de governo direciona
dos aos pequenos agricultores familiares e às coope
rativas e associações de produção, como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

- PRONAF, que beneficiou, em 1995 e 1996, mais de 
350 mil famílias, com financiamentos a juros favoreci
dos para custeio da lavoyra_~dª pecuária e para in
vestimentos, como compra de máquinas, equipamen
tos agrícolas, bens de produção e outros itens de in
fra-estrutura indispensáveis ao empreendimento. 

Poderia falar também do Programa de Geração 
de Emprego e Renda Rural- PROGER RURAL, que 
destina recursos para a agroindústria, visando au
mentar a produção, melhorar a produtividade, criar 
mais postos de trabalho e fixar o homem no campo. 
N()_biênlo_1995/~6. foram aplicadQs ~~iscje_1 t:Jilhão 
e 300 milhões de reais nas mais de 180 operações 
cobertas por esse Programa. 

Há muito mais realizações do Governo Federal 
-- na área: da reforma agrána para se falar, Senhor Pre

sidente_ Mas há um cenário onde ocorreram mudan
ças as quais não posso me furtar de mencionar, ainda 
que brevemente, para não abusar da paciência com 
que os colegas ouvem minha elocução. Trata-se do 
complexo cenário da legislação agrária brasileira, no 
qual se verificaram mudanças necessárias, signifiCati
vas, vindas bem-vindas, melhor dizendo para favore
cer os mais fracos e mais desprotegidos_ 

Podemos dizer que se operou um verdadeiro 
saneamento no Imposto Territorial Urbano ITR, 
transformado, com o passar do tempo, num podero
so instrumento d~ injustiça fiscal no campo, pago pe
los pequenos proprietários que sempre pagam, 
como sabemos, porque a inadimplência se concen

. tr~ do ou.troJado, do facjQ_QQ~_grnns.tes_ em proporçõ
es injustas se compararmos com o que pagavam os 
detentores dos grandes imóveis rurais. Pois bem, 
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Senhor Presidente, no final do ano passado foram truturas e relações mrquas, herdadas dos tempos 
aprovadas, com 0 apoio maciço do Congresso Na- coloniais, sejam corrigidas com vontade firme, atitu-
cional, alterações substanciais na sistemática de cál- des fortes e conduta pautada pelo respeito às leis. 

Era o que tinha a dizer. 
culo do ITR, que vieram não só corrigir uma situação Muito obrigado. 
injusta, como também pôr fim à compra de terras O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. 
para fins espeo;i:Jtivos ou de reserva de valor. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, ciente de que a 

Também na rnesma época o Governo apresen- reforma partidária encaminha para o fortalecimento 
tou e conseguiu aprovar proposta de alteração na dos partidos políticos, tenho dedicado atenção espe-
Lei cOmplementar 76/93, conhecida como lei do rito cial à consolidação do PPB em Rondônia. 
sumário, que trata do processo de desapropriação o partido encontra-se sob minha direção no 
de imóvel rural, por interesse social, para fins de re- Estado, e em cumprimento à programação de suas 

• forma agrária. A nova lei contribui para eliminar sé- atividades, no último fim de semana reuni correligio-
rios conflitos fundiários brasileiros, que se instala- nários e dirigentes do centro-sul de Rondônia, na ci-
vam exatamente no período entre a desapropriação dade de Pimenta Bueno. 
do imóvel e a imissão de posse, ocasião em que fa- o encontro foi coroado de êxito. 
mílias de sem-terra, revoltadas com a demora do pro- Conforme esperado, pude constatar que o 
cesso de desapropriação, acampavam nas proximida- grande anseio da população de Rondônia é a morali-
des das terras em litígio, situação que fomentava cho- dade na administração pública, fundamental para a 
ques e conflitos com os fazendeiros e seus empre11a- restauração do processo de desenvolvimento regis-
dos. A contestação judicial apresentada pelos propne- trado na década de 70, com a expansão da fronteira 
tários de área desapropriada agora não mais impede a agrícola nacional naquela região, que ainda hoje é 
imissão de posse da terra para o governo. objetivo da população. 

Ainda na seara legislativa, foram consolidadas Mas na reunião, ouvindo os companheiros, 
normas relacionadas às armas de fogo, que dificul- pude constatar também que entre os diferentes pro-
tam e restringem o registro e o porte. As novas me- blemas que afetam a população sobressai a inércia 
didas concedem o necessário amparo legal para o da Companhia de Eletricidade de Rondônia - CE-
Governo desencadear uma ampla operação de de- RON, desde sua integração no pro11rama de gestão 
sarmamento em massa no campo, que, com certe- compartilhada, dirigido pela Eletrobras e Bndes. 
za, contribuirá para eliminar, senão diminuir, as mor- Ocorre, Sr. Presidente, que, no âmbito do Pro-
les ocorridas em conflitos agrários. grama de Ajuste Fiscal e Financeiro •. ~ Governo Fe-

Já vou me aproximando do final deste pronun- dera! exigiu que os Estados e Municrpros se subme-
ciamento, Senhor Presidente. Quero, antes de en- tessem ao Programa Nacional de Desestatização 
cerrar, contudo, num último esforço de atenção dos . para obterem financiamento da Caixa Económica e 
colegas que me ouvem, enfatizar que a reforma do Banco do Brasil, usados na quitação de operaçõ-
agrária não se impõe por raz?es ideológicas e ec~- es de antecipação de receita orçamentária contraí-
nômicas. Como afirma o Presrdente Fernando Henn- das com a rede privada em juros extorsivos, após o 
que t,ardoso, no documento Reforma Agrária Com- advento do Plano Real, que exauriu as receitas infla-
promisso de Todos, a questão agrária é "sobretudo cionárias, contingenciou os orçamentos, e desviou 
social e moral". O conjunto de benefícios que ela recursos através do fundo de estabilização. 
pode trazer como parte de uma estratégia global de . ___ Neste Programa de Desestatização, desde de-
desenvolvimento socioeconõmico que visa ao torta- zembro de 1996 a Companhia de Eletricidade de 
lecimento da pequena propriedade e da agricultura Rondônia passou a ser administrada sob comando 
familiar, a geração de mais e melhores postos de da Eletrobrás, que adquiriu do Governo do Estado 
trabalho, o crescimento da renda no campo, a redu- de Rondônia 48,70% de suas ações. 
ção do êxodo rural, esse conjunto de benefícios é Os novos administradores encontraram a em-
que deve ser o norteamento de toda e q~a~q!-le.r poli- presa inadimplente, com um ativo de 91 milhões e 
tica governamental e de toda e qualquer rmcratrva da um passivo de 410 milhões. 
sociedade civil em prol da reforma agrária. Por outro lado, praticamente a totalidade dos 

O Governo está fazendo sua parte, como de- contratos existentes foram imputados irregulares. 
monstram os resultados que acabo de expor. Cabe Esta situação, é certo, demanda apuração das 
a cada um de nós somar nossos esforços ao bom di- responsabilidades. 
recionamento que vêm alcançando as políticas públi- Mas a apuração destas responsabilidades e o 
cas em execução. A sociedade está manifestando saneamento e estruturação da empresa para privati-
inequivocamente o desejo de ver resolvidos os pro-
blemas do setor agrário. o momento, portanto, Se- zação, não significam que se deva paralizar os in-
nhor Presidente, é altamente propício para que es- vestimentos. Que se deva para o atendimento da de-
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manda de refonnas das redes existentes, e instala
ção de novas redes, ou unidades de produção de 
energia elétrica. 

Ao contrário, o que se espera é que a presença 
do Governo Federal na administração da CERON 
possibilite o imediato atendimento de demandas re
primidas no setor elétrico do Estado, até mesmo por
que após a privatização, estas demandas, em pe
quenas localidades, dificilmente serão atendidas em 
ponderações comerciais nonnais. 

Mas ao invés dos investimentos para dotar as 
pequenas localidades e bairros periféricos de ener
gia, ou reformar as comprometidas redes de fistribui
ção, o que se observe nesta gestão do governo fe
deral sobre a Companhia de Eletricidade de Rondô
nia é a tentativa de sua manipulação para captação 
de recursos aos cofres do Estado, cujo Governo é 
useiro no desvio do dinheiro público, como notório. 

A Eletrobrás avalizou um empréstimo do BNDES 
ao Estado, caucionado com o remanecente das ações 
de sua propriedade na Companhia de Eletricidade, no 
próprio tlia em que 48,70% das ações da CERON lhe 
foram vendidas, em dezembro do ano passado, quando 
foi firmado opção de compra do remanecente das ações 
em prazo de 160 dias, com condições de pagamento de 
débitos do Estado com a CERON. 

O aval deste empréstimo foi formalizado por 
ofício do Presidente da Eletrobrás ao Presidente do 
BNDES, finnando que a Empresa se comprometia a 
adquirir as ações caucionadas, no prazo de 24 me
ses, pelo valor do empréstimo. As mesmas ações 
que a Empresa se comprometeu a comprar do Esta
do, em 160 dias, confonne avaliado por consultaria a 
ser contratada, e mediante o pagamento dos débitos 
do Estado com a Companhia. 

Agora, não se sabe de onde surgiu a idéia, se 
está propondo que a CERON emita debêntures para 
serem adquiridos pelo BNDES, sob garantia da ELE
TROBRÁS, e os recursos sejam utilizados para paga
mento de ICMS em valor que não considera prescri
ção, nem alto declaração, sem encontro de contas 
sem a subtração da dívida do Estado com a CERON. 

Em suma, o plano é transferir dinheiro do BNDES 
para a dilapidação por parte do Governo do Estado, fi
cando a dívida por conta da ELTROBRÁS, e o Progra
ma Nacional de Desestatização, na operação de sanea
mento para privatização da empresa estadual. 

O que chama a atenção, Senhor Presidente, é 
que se alega que a Eletrobrás não pretende cumprir o 
compromisso de comprar o rernanecente das ações 
do Estado, no prazo contratual, o que obriga ao encon
tro de contas entre a Companhia de Eletricidade e o 
Estado, porque o Presidente da República teria reser
vas à passagem do controle acionário da Empresa Es-

tadual para a Empresa Federal, quando seu progra
ma de Governo preconiza a desestatização. 

Mas a alternativa apresentada para atender ao 
pensamento de não transferir o controle acionário, é 
uma alternativa que promove prejuízo à Eletrobrás, 
sobre a qual algum acionista minoritário pode recla
mar em juízo, e viabiliza dinheiro nas mãos de um 
Governo que sabidamente é useiro e vezeiro em 
desviar dinheiro público. 

Ao que parece o expediente estaria também 
sendo usado em oU1ras Empresas Públicas. Tanto que 
o Ministro das Minas e Energia teria alertado ao Presi
dente da Eletrobrás para não pennitir a utilização des
tas empresas em operações de quitação de créditos 
dos Governos Estaduais com as companhias submeti
das ao programa de gestão compartilhada, sem que 
os Governos Estaduais, concomitantemente, quitem 
seus débitos com estas companhias. 

Mas isto não basta. 
É preciso que o Governo Federal promova a ime

diata adimplência destas Companhias, e os investi
mentos necessários ao atendimento das demandas 
das regiões periféricas, antes da privatização. 

Neste sentido, atendendo o pleito dos compa
nheiros do PPB do sul do Estado, também encami
nhado por deputado estadual do PT daquela região, 
solicitei ao Presidente da Eletrobrás que promova o 
atendimento de demandas registradas, já objeto de 
projetes aprovados na CERON, e promova também 
a adimplênciá da Companhia, para que suas opera
ções de investimento voltem a nonnalidade. 

Muito Obrigado. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MD - Sr. Pre

sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, continua, lamenta
velmente, nossa sociedade a não dar a devida aco
lhida aos cidadãos portadores de deficiência. Há 
anos vêm lutando as famílias, as organizações so
ciais, os próprios legisladores para obter a proteção, 
a promoção e o reconhecimento efetivo de plena ci
dadania que estão a merecer os portadores de defi
ciência. Essa luta vem dando alguns resultados, é 
verdade, mas ainda estamos longe de uma situação 
satisfatória, de integração do deficiente na vida so
cial, na vida do trabalho. 

É enonne o sofrimento a que ainda estão sujei
tos, desn~ssariamente, os portadores de deficiência 
e suas famílias, sofrimento agravado quando se so
mam deficiência e pobreza. E pobreza é a condição 
que prevalece na grande maioria das famílias em nos
so País. Sofrimento pela falta dos meios mais elemen
tares para aliviar e auxiliar o portador de deficiência. 
Sofrimento pela dificuldade de acesso à educação. So-
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frimento pela falta de acesso a uma reabilitação 
apropriada Sofrimento pela discriminação sofrida no 
mercado de trabalho e nos espaços públicos. 

Carências e sofrimentos que se estendem às 
numerosas categorias e subcategorias de deficiên
cias: as deficiências sensoriais, as deficiências mo
toras, as deficiências mentais. Cada tipo, espécie e 
caso, merecedores de abordagem e cuidado especí
ficos.' Deficiências que podem ocorrer por circuns
tâncias as mais variadas: deficiências de nascença, 
as que resultam de doenças, as devidas a todo tipo 

·de acidente, as das vítimas da violência. 
Onde o Brasil tem, sim, progredido, na questão 

da promoção e integração do portador de deficiên
cia, é na proliferação, muito positiva, de associações 
as mais diversas que militam no apoio aos deficien
tes. Essas organizações são essenciais para que 
avancemos nessa questão, assim como são indis
pensáveis a ação articulada das três esferas de go
verno e a receptividade da sociedade, principalmen
te das empresas. Na base de tudo, há que se dispor 
de legislação adequada que dê cobertura às ações, 
às reivindicações, aos direitos. 

Pois em matéria de legislação pode,se afirmar 
que já estamos bem servidos. Já e extensa a legisla
ção brasileira protetora dos direitos dos portadores 
de deficiência. A começar por nossa Constituição, 
que estabeleceu alguns importantes preceitos sobre 
o tema. Além da legislação federal, Estados, e mui
tos Municípios, têm criado normas legais de apoio 
aos deficientes. Setorialmente, têm sido atendidas 
suas necessidades, no nível legal, quanto a saúde, 
trabalho, educação, assistência social, previdência. 

Anteriormente à Constituição de 1988, são cer
ca de cento e vinte, entre leis, decretos e portarias, 
os diplomas legais federais que fazem referência 
aos interesses dos portadores de deficiência. Desde 
1988, eles já são cinqüenta! 

A própria Constituição Federal foi cuidadosa e 
criteriosa no estabelecimento de preceitos a favor 
dos deficientes. O artigo 7"', inciso XXXI, proíbe qual
quer discriminação no tocante a salários e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência. 
Os artigos 23 e 24 estendem aos Estados e Municí
pios, adicionalmente à União, a competência em re
lação à proteção e integração social da pessoa por
tadora de deficiência. O artigo 37, inciso VIII, reser
va, na administração pública, um percentual de em
pregos para os deficientes. 

O artigo 203, no inciso IV, define como objeti
vos da assistência social a habilitação e reabilitação 
das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária. Em seu inciso 
V, o mesmo artigo acrescenta a esses objetivos o de 
garantir um salário mínimo mensal ao deficiente que 
não possuir meios de prover à própria manutenção. 

O artigo 208, inciso IV, garante o atendimento 
educacional especializado aos portadores de defi
ciência. O artigo 227, relativo à criança e ao adoles
cente, preceitua, no seu primeiro parágrafo, inciso 11, 
o t;einamento para o trabalho e para a convivência, 
em abordagem especializada, do portador de defi
ciência física, sensorial ou mental. E o artigo 244 
preceitua, adicionalmente ao parágrafo segundo do 
artigo 227, a adaptação dos edifícios e logradouros 
públicos, bem como dos veículos de transporte cole
tive, a fim de garantir o acesso adequado às pes
soas portadoras de deficiência. 

Quanto à legislaÇão corrente, já se viu que é 
abundante. A Lei n2 8.742, de 1993, dá seqüência 
ao preceito constitucional citado, do inciso V do arti
go 203, e dispõe sobre a concessão debenefício de 
prestação continuada aos portadores de deficiência. 
O Decreto n2 1. 7 44, de 1995, regulamentou essa lei. 

A Lei n2 7.853, de 24 de outubro de 1989, esta
beleceu as linhas mestras da política de integração e 
promoção do deficiente e criou a COROE - Coorde
nação Nacional de Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, órgão da Secretaria de Direitos Hu
manos, Ministério da Justiça. A mesma lei instituiu a 
tutela jurisdicional dos interesses coletivos e difusos 
do deficiente e disciplinou a atuação do Ministério 
Público na matéria. O Decreto n2 914, de 6 de se
tembro de 1993, instituiu a Política Nacional para a 
Integração da Pessoá Portadora de Deficiência. 

À Carde cabe avaliar e estimular os programas 
dos diversos setores da administração federa!, e de 
outras esferas de governo, bem como das entidades 
privadas, no tocante_ éiOS portadores de deficiência. 

Leis importantes que afetam o deficiente são, 
porexemplo, a Lei dos Planos e_ Benefícios da Previ
dência Social, a Lei Orgânica de Assistência Social, 
a Lei Orgânica da Seguridade Social, todas dos 
anos noventa. 

Um ato legal que pode ter grande repercussão 
para o deficiente é a Lei n2 8.883, de 8 de junho de 
1994 .• que trata _d? Jlº-.rrna_s para licitação e contratos 
na Administração Pública. Seu art. 24, que trata de 
dispensas de licitação, Inclui em seu inciso XX, 
como caso de dispensa. a "contratação de associa
ção de portadores de deficiência física, sem fins lu
crativos e de comprovada idoneidade, para a presta
ção de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, 
desde que o preço cóntratado seja compatível com o 
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praticado no mercado". Esse dispositivo legal tem 
excelente potencial para promover a integração do 
deficiente à vida social e do trabalho, mas ainda não 
é usado na extensão que merece. 

No geral, o que está ocorrendo entre nós é que, 
após uma fase de grande criatividade na inovação le
gislativa e no florescimento de organizações não-go
vernamentais, falta multiplicar os programas práticos e 
efetivos de promoção e integração do deficiente. Falta 
urna articulação, que conduza a resultados concretos, 
entre poder público, entidades não-governamentais e 
sociedade civil. As empresas ainda ignoram, em sua 
maioria, o quanto podem fazer pelos deficientes e o 
quanto os deficientes podem fazer por elas. 

Sobretudo, ainda é forte entre nós a discrimina
ção contra o portador de deficiência. A questão do 
deficiente deve ser vista como uma grande questão 
social. Trata-se de lutar em prol de algo mais do que 
a educação especial, a reabilitação física e profissio
nal, a inserção no mercado de trabalho. É preciso 
superar atitudes de discriminação e de preconceito. 
Trata-se, verdadeiramente, de uma questão decida
dania, cidadania da qual se acham excluídos milhõ
es de deficientes brasileiros. Mais ainda do que as 
dezenas de milhões de brasileiros pobres, os "me
nos cidadãos", que são excluídos de muitos dos atri
butos que caracterizam a cidadania, os portadores 
de deficiência também o são. Sim, os portadores de 
deficiência também são tratados corno não-cidadã
os, de maneira ainda mais exacerbada No entanto, 
respeitadas as suas diferenças, esses cidadãos es
peciais têm direitos, como o direito à igualdade. 

É preciso vencer a barreira do preconceito e do 
desconhecimento. O desafio é a integração do defi
ciente à vida do dia-a-dia, ao mundo do trabalho, ao 
mundo social. Não se deve pleitear o assistencialis
mo ou o paternalismo, num regime de segregação. 
Ao cóntrário: é preciso afirmar na prática, por meio 
da integração, a completa cidadania dos diferentes. 
Para isso, é preciso conscientizar o Poder Público e 
a sociedade. O instrumento para tanto é a informa
ção: em grandes doses; esclarecedora; insistente; 
permanente; continuada. 

Senhor Presidente, é preciso mobilizar em 
campanhas ininterruptas os modernos meios de co
municação, os formadores de opinião. Com seu en
gajamento, poderemos alçar-nos a um novo patamar 
de conscientização social sobre essa grave lacuna 
em nossa cidadania democrática e promover uma 
sociedade mais justa, menos sofredora. 

Muito obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, já tenho manifestado 
em algum de meus pronunciamentos anteriores, o 
prazer que experimento sempre que posso compare
cer a esta Tribuna, para registrar uma boa notícia 
envolvendo algum órgão público. 

Essa satisfação toma-se ainda maior, quando, 
ao lado do registro da boa nova, é possível acres
centar um elogio ao órgão, cujo bom desempenho 
gerou o auspicioso evento. 

Essas considerações eu as faço, senhor Presi
dente, após ter lido em O Globo de 9 do corrente a 
grata noticia de que a Polícia Federal teria desarticu
lado uma quadrilha internacional de traficantes de 
coca na selva amazónica. 

Segundo O Globo, tal quadrilha que utilizava 
pistas de pouso clandestinos na selva brasileira para 
transportar 200 toneladas por ano de pasta-base de 
cocaína entre Paru e Colômbia, era integrada por 
peruanos, colombianos e brasileiros, sob a chefia do 
traficante peruano, Rolando Saavedra Shapiana. 

Este era o intermediário da venda da pasta 
base produzida no Peru, para os traficantes, donos 
de laboratórios de refino estabelecidos na Colômbia. 

Pela mesma fonte tomou-se público, também, 
que dos 26 traficantes até aqui identificados, quinze 
já foram presos, e sete foram condenados, em tem
po recorde, pela Justiça Federal em Manaus. 

Soube-se, por outro lado que 50 pistas clandesti
nas foram identificadas, das quais 15 já foram dinami
tadas, e que dezenove aviões de pequeno porte, utili
zados no transporte da pasta-base, foram apreendida, 
sem falar em sete outros já identificados que estariam 
sendo procurados no Brasil e nos países vizinhos. 

Paralelamente, profalou-se que, dos quinze 
brasileiros identificados como comparsas da referida 
quadrilha, 13 são pilotos pagos para transportar a 
droga pelo espaço brasileiro, ludibriando, dessa for
ma, os radares americanos, instalados na Colômbia. 

A mesma fonte informativa dá-nos a conhecer 
a estimativa do Superintendente da PF em Manaus, 
de que o número de integrantes da quadrilha des
mantelada seria de 60 pessoas e de que seria de 
R$300 milhões, o volume dos negócios movimenta
dos anualmente com o tráfico da pasta-base. 

Muito importante, por fim, é a informação veicula
da na reportagem de O Globo pelo Diretor-geral da 
P.F, Sr. Vicente Chelotti, de que esses apreciáveis re
sultados obtidos pelo combate ao tráfico de drogas, 
constituem os primeiros frutos da Operação Porteira 
Fechada Norte, deflagrada em ação conjunta pela Po
lícia Federal, Forças Armadas e Receita Federal. 
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Plc.nejada sigilosamente na Comissão de Se
gurança Nacional, a Operação Porteira Fechada, en
volve o fechamento das vias fluviais da Amazônia, 
por onde também costuma ser escoada a droga dos 
traíicantes colombianos, e a utilização de um siste
ma de controle do abastecimento dos aviões que so
brevoam a floresta. 

A operação compreende dois projetes: 
O Projeto Fechamento e o Projeto Bloqueio. 
No primeiro, ioram montados cinco bases de 

fiscalização, em Vilhena, RO; em Guajará-Mirim, 
RO; em Pacaraima, AM, em Óbidos, PA e em Taba
tinga AM, sendo fluviais as duas últimas. 

No segundo, foram instalados oito bases de mo
nrtcramento nos rios Madeira, Tefé, Negro, Purus e Ju
ruá. assim como em Manaus, Boa Vista e Tabatinga. 

Graças a essas oportunas providências, pode
se dizer, Sr. Presidente, que a Amazônia já não se 
encontra mais despoliciada 

Como. repres~ntante, nesta Casa, de um dos 
Estados inseridos na região, não escondo., Sr. Presi
dente, a importância· que atribuo aos primeiros resul
tados obtidos pelas au~·)ridades brasileiras, nessas 
operações articuladas para coibir e desmantelar o 
tráfego de drogas. Tal satisfação repousa sobretudo, 
nos seguintes aspectos que cumpre destacar na ci
tada operação: 

· ela resultou de uma ação muito bem planeja
da, ir.tegrando esforços e recursos de diversos seto
res governamentais, inclusive o das Forças Arma
das. o que muito concorreu para emprestar-lhe a 
consistência e o apoio indispensáveis para que obti· 
vesse o êxito que vem obtendo; 

- ela resgata os brasileiros do temor de verem 
a Amazônia consolidar-se como rota do tráfego inter
nac:onal de drogas; 

. ela revigora a confiança dos brasileiros na ca
pacidade das autoridades brasileiras. em especial da 
quelas ligadas aos setores responsáveis por sua segu
rança interna, de enfrentarem com êxito e autonomia 
os problemas que passam afetar nossa segurança, 
tomando dispensável, a oferta não cogitada e um tanto 
constrangedora, feita por órgãos de defesa dos gover
no americano, de envio de contingentes militares da
ql1e!e país, com a obsequiosa finalidade de reforçar a 
vígíiãnc1a antitráfico em nossas fronteiras amazónicas. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, estão a merecer 
nossos aplausos, a Polícia Federal, o lbama, a Re
cema Federal, o Exército, Marinha e Aeronáutica, 
cuja ação articulada e cooperativa veio comprovar 
nossa capacidade de autodeterminação, em matéria 
de combate a essa terrível praga contemporânea, 
que tanto prospera com a produção quanto com o 
consumo de drogas. 

E o que penso, Sr. Presidente. 
Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - A 
Presidência designa para a sessão deliberativa ordi
nária a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minu

. tos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 81, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nQ 81, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão do Pare
cer ng 334, de 1997, com voto contrário do Senador 
Lauro Campos), que autoriza a Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro a emitir, por intermédio de ofertas 
oúblicas, Letras Fina.nceiras do Tesouro do Municí
pio do Rio de Janeiro (LFTM-RJ), destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no zg semestre de 1997. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
-ramento da discussão) 

-2-
PROJETO DE RESc5l.:OcÃiYN!!82, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
-solução nQ 82, de 1997 (apresentado pela Comissão 

ae AssuntOs Econõmicos como conclusão do Pare
cer ng 335, de 1997, com voto contrário do Senador 
Lauro Campos), que autoriza a elevaçao temporária 
dos limites ·de· endilifdamenfo do- Esta:do dó Rio de 
Janeiro para que possa emitir, através de ofertas pú
blicas. Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio de Janeiro - LFTRJ, destinando-se os recursos 
ao giro de sua dívida mobiliária corn vencimento no 
zg semestre de 1997 . 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão) 

AVISOS, NOTAS E INFORMAÇÕES 

I - Proposições que deverão constar da Ordem 
do Dia dos três dias úteis subseqüentes 

(Art. 170, § 2", c, do Regimento Interno) 
Dia 3-7-97, quinta-feira, às 14h30min: Agenda 

em aberto 
Dia 4-7-97, sexta-feira, às 9 horas: Sessão não 

deliberativa 
Dia 7-7-97, segunda-feira, às 14h 30min: Ses

são não deliberativa 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Está 

encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h36min.) 
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ATA DA 91 3 SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 27 DE JUNHO 
DE 1997 

(Publicada no DSF, de 28 de junho de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

À página n° 12621, 23 coluna, no Ofício GSLCAM n° 
115/97, do Senador Laura Campos, solicitando o registro de seu 
comparecimento na sessão deliberativa ordinária de 26 de junho de 1997, que 
por lapso, foi omitido, exclua-se as seguintes assinaturas, por publicação 
indevida: 
José Serra - Valmir Campelo - Jefferson Péres - Jonas Pinheiro -
Fernando Bezerra - José Fogaça - Hugo Napoleão - Pedro Simon - Bailo 
Parga - Beni Veras - Eduardo Suplicy - Francelina Pereira - Ramez Tebet -
José Eduardo Outra - Osmar Dias - Elcio Alvares - Esperidião Amin - Levy 
Dias. 

ATA DA 92a SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 30 DE JUNHO 
DE 1997 

(Publicada no DSF, de 1" de julho de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

À página n• 12755, 1" coluna, na numeração de origem da Mensagem n° 117, de 
1997, 

Onde se lê: 

MENSAGEM N" 117, DE 1997 (No 732/95, lU! origem) 

Leia -se: 

MENSAGEM N" 117, DE 1997 ( N° 732/97, na origem) 

·········································································-····· .. ··········-···-· 
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

01/07/97 
Terça-feira 

10:00 - Sessão Solene Conjunta de instalação dos Trabalhos 
da s• Sessão Legislativa Extraordinária da so• 
Legislatura 

11:00 - "Real: conquistas, desafios e perspectivas": Evento 
promovido pela Ação Empresarial 

Auditório da CNI- Edifício Roberto Simonsen 

15:30 - Sessão Não.Deliberativa do Senado Federal 
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Ata da 2SI Sessão Deliberativa Ordinária 
em 2 de Julho de 1997 

Sã Sessão Legislativa Extraordinária da 5Ql! Legislatura 

Presidência do Sr: Antonio Carlos Magalhães 
da Srª Júnía Marise e do Sr. Ronaldo Cunha Lima 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
BeiJo Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car
los Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Epitacio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperldião 
Amin- Fernando Bezerra - Flaviano Melo - France
lina Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson 
Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Gui
lherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena- Jefferson Péres - João França- João Rocha 
- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Ma
rinho - José Alves - José Bianco - José Eduardo -
José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey -
José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro 
Campos- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio 
Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce 
Pinto - Mauro Miranda - Nabo r Júnior - Ney Suas-
suna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar 
Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez 
Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros -
Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sergio Ma
chado- Teotõnio Vilela Filho- Valmir Campelo -
Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicamos nossos tra
baihos. 

O Sr. 1º Secretário, em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Sobre 
a mesa, Proposta de Emenda à Constituição que 

será lida pelo Sr. Secretário, em exercício, Senador 
Valmir Campelo. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 22, DE 1997 

Altera o art. 64 e seu respectivo § 3º 
da C:onstituJção Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

Art. 12 O art 64 e seu respectivo § 3" da Constitui
ção Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

•Art. 64. A discussão e votação das propostas 
e projetes de lei de iniciativa do Presidente da Repú
blica, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores terão início, alternadamente, na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. 

§ 32 A apreciação das emendas de cada uma 
das Casas do Congresso faf-se-á, salvo no caso das 
propostas de emenda constitucional, no prazo de 
dez dias, observado, quanto ao mais, o disposto no 
parágrafo anterior." 

Art. 22 A Mesa do Congresso Nacional promul· 
gará esta emenda que entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação._ 

O início da discussão dos projetes de lei e dal 
propostas de emenda constitucional de autoria de 
outros Poderes seJnicia na Câmara dos Deputados 
em virtude de uma tradição do modelo constituciona 
brasiiE;!ii'Q,_9ue n~o jeJ11jus!ificativa o.u embasamento 
doutrinário, mas, ao contrário, decorre unicamente 
do § 3º do art. 64 da Constituição de 1946 e das que 
lhe seguiram, não constando dos textos constitucio
nais de 1934 e 1891. O sistema bicameral, típico do 
federalismo brasileiro adotado na República, asse
gurou a igualdade de tratamento, quando se trata de 
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proposição de iniciativa parlamentar. Cada uma das 
Casas serve de instância revisora das decisões da 
outra, competindo-lhe aprová-las, emendá-las ou rejei
tá-las, havendo, por conseqüência, igualdade e equilí
brio de competências em matéria em relação aos pro
cedimentos legislativos ordinários. Neste sentido, não 
vemos razão para a discriminação que o texto constitu
cional em vigor estabeleceu, quando se trata de propo
sições dos demais Poderes do Estado. 

A presente proposta tem por objetivo eliminar 
essa diferença, dando tratamento igualitário a tais ma
térias, ao estabelecer aHemãncia na iniciativa da apre
ciação das proposições oriundas tanto do Executivo, 
quanto do STF e dos Tribunais Superiores. Parece-nos 
um princípio mais justo, consentâneo e coerente com a 
equivalência de prerrogativas que, em nosso modelo 
constitucional, deve ser atribuído, indistintamente, ao 
Senado Federal e à Câmara dos Deputados. 

Milita em favor da proposição uma razão de or
dem procedimental prática, na medida em que con
tribuirá para melhor distribuir as propostas entre as 
pautas das duas Casas, evitando-se, como até ago
ra, sua .concentração apenas na Câmara dos Depu
tados que, por sua própria composição, tem a seu 
cargo número expressivamente maior de projetes de 
lei e de propostas de-emendas constituicionais, em 
cada sessão legislativa. 

Saia das Sessões, 2 de julho de 1997.- Sena
dor Guilherme Palmeira, PFUAL- Artur da Távola 
- José Roberto Arruda - Hugo Napoleão - Levy 
Dias - Regina Assumpção - Freitas Neto - Bernar
do Gabrai - Flaviano Melo - Josaphat Marinho -
Valmir Campelo - Ney Suassuna - Romeu Tuma -
Nabor Júnior - Geraldo Melo - Ronaldo Cunha Lima 
- Jefferson Péres - Bello Parga - Esperidião Amin -
Romero Jucá - Beni Veras - Lúcio Alcântara -
Eduardo Suplicy- Teotonio Vilela Filho- Jáder Bar
balho- Carlos Patrocínio- Ramez Tebet- Roberto 
Freire - Júlio Campos - Jonas Pinheiro - Lucídio 
Portella - Abdias Nascimento - Onofre Quinan -
Fernando Bezerra - João Rocha - Leomar Quintani
lha - Carlos Bezerra - Gilberto Miranda - Casildo 
Maldaner - José Eduardo Outra - João França -
Mauro Miranda- E mandes Amorim- Júnia Ma ris e-_ 
José Agripino- Roberto Requião. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 64. A discussão e votação dos projetes de 
lei de iniciativa do Presidente da República, do Su-

premo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores 
terão início na Câmara dos Deputados. 

§ 12 O Presidente da República poderá solicitar 
urgência para apreciação de projetes de sua iniciativa. 

§ 22 Se, no caso do parágrafo anterior, a Câ
mara dos Deputados e o Senado Federal não se 
manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até 
quarenta e cinco dias, sobre a proposição, será esta 
incluída na ordem do dia, sobrestando-se a delibera
ção quanto aos demais assuntos, para que se ultime 
a votação. 

§ 32 A apreciação das emendas do Senado Fe
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo 
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto 
no parágrafo anterior. 

§ 42 Os prazos do § 22 não correm nos perío
dos de recesso do Congresso Nacional, nem se apli
cam aos projetas de código. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e cidadania) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pro
posta de Emenda Constitucional que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições específicas constan
tes dos arts. 3541:1. se.guintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, cuja 
tramitação terá início em 12 de agosto vindouro. 

Sobre a mesa, projetes de lei do Senado que 
serão lidos pelo Sr. 12 Secretário, em exercício, Se
nador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 1997 
-- ------------- - -- ---- ----

Autoriza a criação de Distrito Agro
pecuário no município que menciona, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar no Município de Iracema, no Estado de Rorai
ma, Distrito Agropecuário -destinado a desenvolver, 
preferencialmente, atividades- de agfópecüáiia~ colo
nização, turismo ecológico, mineração, bem como 
áreas institucionais para preservação e pesquisas. 

Art. 22 O Distrito Agropecuário de que trata 
esta lei terá por principais objetivos a criação de pólo 
de desenvolvimento agropecuário, o aumento da 
oferta de alimentos nos_mercados da Amazônia Oci
dental e, especialmente, dos Estados de Roraima e 
Amazonas, o aproveitamento racional dos recursos 
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naturais, a diminuição dos custos de produção e co- No seu art. 3°, elege-se a Suframa como órgão 
mercialização de produtos agrícolas e extrativos, a incumbido da fixação de diretrizes e normas destina-
criação de tradição ag-rícola e- a· geraçãõãenovos ãas a seleção e avaliação da viabilidade técnica e fi-
empregos na região. nanceira dos projetes a serem implantados no Distri-

Art. 3° Compete ao Ministério do Planejamento to Agropecuário de Iracema. 
e Orçamento, através da Superintendência da Zona É este o escopo do projeto de lei que submeto 
Franca de Manaus - SUFRAMA, fixar as diretrizes e à apreciação dos meus ilustres Pares. 
nórmas pertinentes à seleção e avaliação da viabilida- Sala das Sessões, 2 de julho de 1997. - Sena-
de técnica e financeira dos projetes a serem implanta- dor Romero Jucá. 
dos no Distrito Agropecuário de que trata o art. 1 º· 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta (À Comissão de Constituição, Justiça 
lei, no prazo de noventa dias a contar da data de sua e Cidadania - decisão terminativa.) 

publicação. PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 1997 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação. _Autoriza_a_criação de Distrito Agro-
pecuário no-_municÍploque-nienciona, e 

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. dá outras providências. 

Justificação O Congresso Nacional decreta: 

Não há negar a vocação agropecuária da Ama- Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a 
zônia Ocidental, principalmente do Estado de Rorai- criar no Município de Mucajaí, no Estado de Rorai-
ma, que pode transformar, a médio prazo, no celeiro ma, Distrito Agropecuário destinado a desenvolver, 
da região, considerando a natureza do seu solo, o preferencialmente, atividades de agropecuária, colo-
relevo propício à agrop11Cuária e o clima quente e nização, turismo ecológico, mineração, bem como 
úmido. áreas institucionais para preservação e pesquisas. 

Para desenvolver esta atividade, impõe-se a Art. 22 O Distrito agropecuário de que trata esta 
criação de um distrito agropecuário no município de lei terá por principais objetivos a criação de pólo de 
Iracema, dada sua localização e importância geoe- desenvolvimento agropecuário, o aumento da oferta 
conômica que desempenha no Estado de Roraima de alimentos nos mercados da Amazônia Ocidental 

O modelo a ser adotado para a criação do dis- e, especialmente, dos Estados de Roraima e Ama-
trilo de que se trata é o mesmo que norteou o surgi- zonas, o aproveitamento racional dos recursos natu-
mento do congénere, no Estado do Amazonas, em rais, a diminuição dos custos de produção e comer-
fase de implantação ao longo das margens de cente- cialização de produtos agrícolas e extratívos, a cria-
nas de quilómetros de diversas rodovias, e que, tudo ção de tradição agrícola e a geração de novos em-
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen- pregos na região. 
to agropecuário até agora vigentes, contando com a Art. 32 Compete ao Ministério do Planejamento 
parceria dos Governos Estadual e Municipal abrangi- - e Orçamento, através da Superintendência da Zona 
dos pelo Distrito e com a indispensável participação Franca de Manaus - SUFRAMA, fixar as diretrizes e 
da iniciativa privada. ·c-normas pertinentes à seleção e avaliação da viabilida-

Pelo teor dP.ste projeto de lei, o Distrito Agrope- de técnica e financeira dos projetes a serem implan-
cuário de Iracema, desenvolverá atividades de agro- lados no Distrito Agropecuário de que trata o art. 12 

pecuária, propriamente dita, colonização, turismo Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta 
ecológico, mineração e poderá inserir áreas institiF -- - lei, no prazo de noventa dias a contar da data de sua 
cionais para preservação e pesquisas. publicação. 

Com isso, pretende-se aumentar a oferta de Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
alimentos nos mercados de Roraima, da Amazônia publicação. 
Ocidental e, especialmente, de Manaus, como pólo Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. 
indutor de desenvolvimento regional e, ainda, maxi- Justificação 
mizar o aproveitamento dos seus recursos naturais e 
a conseqüente diminuição dos custos de produção e Não há negar a vocação a agropecuária da 
comercialização de produtos agrícolas e extrativos e, Amazônia Ocidental. principalmente do Estado de 
finaímente, incrementar uma tradição agrícola e ge- Roraima, que pode se transformar, a médio prazo, 
rar empregos. _ nq celeiro da região, considerando a natureza do 
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seu solo, o relevo propício à agropecuária e o clima 
quente e úmido. 

Para desenvolver esta atividade, impõe-se a 
criação de um distrito agropecuário no município de 
Mucajaí, dada sua localização e importância geoeco
nõmica que desempenha no Estado de Roraima. 

O modelo a ser adotado para a criação do dis
trito de que se trata é o mesmo que norteou o_.surgi
mento do congénere, no Estado do Amazonas, em 
fase de implantação ao longo das margens de cente
nas de quilõmetos de diversas rodovias, e que, tudo 
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen
to agropecuário até agora vigentes, contando com a 
parceria dos Governos Estadual e Mu(1i_cipal abrangi
dos pelo Distrito e com a indispensável participação 
da iniciativa privada. 

Pelo teor deste projeto de lei, o Distrito Agrope
cuário de Mucajaí, desenvolverá atividades de agro
pecuária, propriamente dita, colonização, turismo 
ecológico, mineração e poderá inserir áreas institu
cionais para preservação e pesquisas. 

Com isso, pretende-se aumentar a oferta de 
alimentos nos mercados de Roraima, da Amazônia 
Ocidental e, especialmente, de Manaus, como pólo 
indutor de desenvolvimento regional e ainda, maxi
mizar o aproveitamento dos seus recursos naturais e 
a conseqüente diminuição dos custos de produção e 
comercialização de produtos agrícolas e extrativos e, 
finalmente, incrementar uma tradição agrícola e ge
rar empregos. 

No seu art. 3Q, elege-se a Suframa como órgão 
incumbido da fixação de diretrizes e normas destina
das à seleção e avaliação da viabilidade técnica e fi
nanceira dos projetas a serem implantados no Distri
to Agropecuário de Mucajaí. 

É este o escopo do projeto de lei que submeto 
à apreciação dos meus ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 2 de julho de 1997. -Sena
dor Romero Jucá. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N2140, DE 1997 

Dispõe sobre a prioridade nos pro
cedimentos a serem adotados pelo Minis· 
tério Público e por outros órgãos, a res
peito das conclusões das comissões par
lamentares de inquérito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1Q As conclusões das comissões parla

mentares de inquérito encaminhadas ao Ministério 
Público, para que promova a responsabilidade civil 

ou criminal dos infratores, ou a qualquer órgão, em 
diligência ou para a adoção de providências, terão 
prioridade sobre todos os atas judiciais e administra
tivos, exceto o habeas corpus e o mandato de se-
gurança. -

Parágrafo único. O retardamento injustificado 
dos procedimentos previstos no caput implica a res
ponsabilidade de quem lhe der causa. 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

Justificação 

As dimensões dos trabalhos de uma comissão 
parlamentar de inquérito espelham a própria Casa, 
ou, tratando-se, de comissão mista, refletem o pró
prio Congresso Nacional. 

- A -doutrina é unânime quanto ao fato de que o 
exercício da atividade legiferante do Congresso, ou 
de qualquer urna de suas Câmaras, malgrado as ex
ceções, pressupõe a realização de atos que se carac
terizam como próprios desse Poder. O mesmo se apli
ca às comissões parlamentares de inquérito, porquan
to os seus trabalhos não se limitam a resuitados internos 
e, assim como as normas legais, revestem-se de coativi
dade e projetam-se a amplo alcance. 

Desse modo, toma-se inaceitável que os órgã
os a que se destinam os resultados das comissões 
parlamentares de inquérito, aos quais, a partir do 
seu recebimento, impede instaurar inquérito para 
apurar responsabilidades, ou atender a diligências, 
venham a neutralizar, por acúmulo de serviço ou de 
qualquer outra razão, os trabalhos realizados por um 
dos poderes da República. 

Com este projeto, busca-se atacar a lentidão 
com que os processos se arrastam, lentidão que é, 
segundo a procuradora-geral Ela Wieko de Castilho, 
a principal causadora da impunidade. 

Na mesma medida, qualquer eventual inércia 
ou o retardamento de iniciativa dos órgãos, aos 
quais incumbe a concretização de posturas de res
ponsabilização civil ou criminal dos infratores, consti
tui intolerável afronta aos preceitos constitucionais. 

Por conseguinte, objetiva-se contribuir para a 
redução da impunidade, pois vislumbramos, com a 
nossa proposta, a solução para que as conclusões 
de Comissões Parlamentares de Inquérito não ve
nham a sucumbir diante da morosidade imposta pe
los procedimentos ordinários. 

Para concluir, sobreleva o interesse público so
bre os interesses particulares. Este é um principio 
que confere -absoluta preferência aos processos re-
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lativos às matérias de que tratam as Comissões de 
Inquérito, e tem que merecer a cogência expressa 
em lei ordinária 

São estas as razões que suscito para canela
mar os ilustres Parlamentares à aprovação desta 
proposição. 

Sala das Sessões, 2 de junho de 1997. - Ra
mezTebet. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- Decisão Terminativa.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Os pro
jetas serão publicados e remetidos à comissão com
petente, devendo ter a sua tramitação iniciada a par
tir de 12 de agosto próximo. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre
sidência recebeu do Ministro da Fazenda o Aviso nº 
506, de 1997, de 25 de junho último, encaminhando, 
nos termos do art. 3º da Resolução nº 57, de 1995, 
Relatório da Execução do Programa de Emissões e 
Colocações de Títulos de Responsabilidade do Te
souro Nacional no Exterior, com informações relati
vas ao comportamento no mercado secundário. 

O expediente, anexado ao processado do Di
versos nº 34, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre
sidência recebeu do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul o Ofício n• 241/97, de 19 de maio últi
mo, encaminhando, nos termos do § 22 do art. 2º da 
Resolução nº 41, de 1997, a documentação referen
te à oferta de títulos emitidos no último dia 15 de 
maio. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n" 59, de 1997, vai à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Passa
se à lista de oradores inscritos. 

Concedo a palavra Senadora Marina Silva, pri
meira oradora inscrita. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher
me Palmeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao. no!lr.t:l Senador José Ro
berto Arruda~ (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. V. Exª dispõe de 20 min. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco-PT-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr" Presidente, Senadora Júnia Marise, Srs. 
Senadores, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so precisa de um novo óculos que lhe permita ver a 
realidade do Brasil. 

Os pronunciamentos que fez, relativos aos três 
anos do Plano Real, indicam que Sua Excelência 
está vendo apenas o Brasil de forma rósea, somente 
os aspectos positivos como se não houvesse gra
ves, gravíssimos problemas sociais, como se a desi
gualdade já houvesse sido, em grande parte, resolvi
da, como se estivéssemos vivendo numa situação 
quase que de pleno emprego. E também assim fize
ram os seus Ministros, os seus Líderes: num balan
ço dos três anos do Plano Real, trilharam o caminho 
do róseo. Inclusive ontem, aqui da tribuna, o líder 
do Governo, Elcio Alvares, fez um pronunciamento 
nesse sentido. 

Seria importante podermos dar uns óculos ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso que lhe per
mitissem ver que no Brasil há problemas sérios, pro
blemas que aconteceram durante os três anos do 
Plano Real, sobretudo no que se refere à q~;estão do 
emprego. Desde a implantação do Plano Real, o 
Brasil perdeu 733.1 n empregos formais, segundo 
levantamento do Centro de Estudos Sindicais e Eco
nomia do Trabalho - Cesit, da Unicamp. O estudo, 
baseado em dados do Ministério do Trabalho, que 
não considera os trabalhadores autónomos, nem os 
que não têm carteira assinada, mostra que a redu
ção ocorreu em todos os setores. A indústria foi res
ponsável pelo fechamento da maior parte dos postos 
de trabalho: 464.909; o setor de serviços eliminou 
108.727 vagas; a agricultura, 81.262 vagas; a cons
trução civii, 75.256; o comércio, 1. 771, enquanto ou
tros setores fecharam 1.252 empregos. 

O Plano Real consolidou um movimento de de
sestruturação do mercado formal de trabalho inicia
do no começo da década. Desde os anos 30 o movi
mento era contrário: crescia o assalariamento e se 
reduzia o número de empregos sem carteira e por 
conta própria, diz o coordenador da pesquisa Márcio 
Pochman. 
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Agora, o movimento foi em direção outra; as nhos de produtividade, segundo o diretor-executivo 
oportunidades de emprego no setor formal da eco- da Fundação Seade, Pedro Paulo Martoní Branco. 
nomia estão crescendo pouco, ou mesmo se enco- Por que será que o Presidente Fernando Henri-
lhendo, e dado que os trabalhadores no mercado que Cardoso, no seu pronunciamento à Nação, no 
formal têm grande dificuldade de encontrar oportuni- último dia 30, 11ão colocou com maior clareza essa 
dade, obviamente surgem situações no mercado in- grave situação? 

formal. É a forma de sobreviver que os trabalhado- Em 1994, o povo brasileiro elegeu um Presi-
res encontram. 

dente que defendia em sua campanha, em claro e 
A substituição de empregos com carteira assi- bom som, a criação de empregos com maior estabili-

nada por ocupações informais vem sendo apontada dade e segurança. Mais ainda, dizia que priorizava a 
pelo Governo como um paliativo para o desemprego. geração de empregos, como se lê no seu programa 
Entretanto, para os economistas do Cesit e do Diee- de governo, o "Brasil em Ação". Mas o que se vê até 
se, esses novos empregos são precários porque não o presente é que essa saída não se encontra a curto 
dão garantias trabalhistas e oferecem, na média, prazo. 
rendimentos menores do que as vagas registradas. 
Para Pochman, 0 autônomo bem-sucedido e com ai- Nesse perverso contexto está incluído um gru-
tos rendimentos existe mas é uma exceção. A gran- po de trabalhadores que sofrem duplamente os efei-
de maioria dos trabalhadores informais é de pessoas tos da demissão: aqueles que ficam privados de 
que não conseguem empregos formais e aceitam seus postos de trabalho ao alcançarem idade supe-
biscates para sobreviver. rior a 45 anos e, devido a preconceitos de variada 

ordem, não encontram mais colocação no mercado 
A criação de empregos informais não estã sen- de trabalho. São muitas as pessoas que chegando à 

do suficiente para compensar o fechamento dos pos- meia idade, com uma folha de serviços prestados a 
tos de trabalho. Na Grande São Paulo, em Porto empresas, são por elas descartados como se tives-
Aiegre e Brasília, o desemprego aumentou nos últi- sem se tomado um objeto em desuso, um móvel que 
mos três anos. Segundos dados da Fundação Sea- atravanca 0 caminho da empresa rumo a uma discu-
de e do Dieese, do início do Plano Real até maio, tível modernização, uma mera folha de papel que se 
177 mil pessoas licaram sem qualquer tipo de em- amassa e se lança ao cesto de lixo. Não importa se 
prego em São Paulo, elevando o contingente de de- têm família, filhos a educar, compromissos financei-
sempregados na região para 1 ,387 milhão de pes- ros assumidos. Descarta-se e pronto! É desses tra-
soas- 14,6% a mais do que há três anos. A taxa de balhadores que seria importante também falarmos, 
desemprego na grande São Paulo foi de 16% em porque são vítimas da perversa face com que se 
maio último, permanecendo em tomo disso nos últi- mostra a natureza do sistema que caracteriza a eco-
mos três meses- março, abril e maio. nomia brasileira, pois em nome da integração econô-

Em Porto Alegre, o número de desemprega- mica, da chamada globalização de mercado, da cor-
dos, 218 mil, aumentou 21,1 %, enquanto que em rida tecnológica, muitas vezes sentimos um verda-
Brasília o desemprego cresceu 30,5% no período, deiro massacre de seres numanos no que têm de 
com 151 mil pessoas sem conseguir trabalho. mais precioso para garantir a sobrevivência de suas 

o coordenador do Dieese, Sérgio Mendonça, famílias: a sua vontade de contribuir para a geração 
ressaita que os altos patamares de desemprego en- de riqueza no País, a sua vontade de trabalhar e le-
frentados ainda são uma herança da recessão de var para casa uma_ re111u_neração condigna. 

1992. O problema é que o crescimento comedido da A situação de perda de emprego é particular-
economia não tem sido suficiente para alterar a mente difícil para um trabalhador de meia idade. 
pressão soore o mercado de trabalho. A taxa de de- Para este último, as chances de obter um novo em-
semprego nos anos 80 na Grande São Paulo girava prego se afunilam, em parte por que, muitas vezes, 
em tomo de 1 0%. Em 1994, 14,2%; em 1995, as mudanças econõmicas afetam especialmente os 
13,2%; em 1996, 15,1%. Nos primeiros meses deste setores nos quais os mais velhos têm maior presen-
ano, a média se manteve em 15%, mas no último ça, como agricultura, as atividades artesanais. pe-
mês foi de 16%. quenasJoja§ .e oficinas. Algm clisso, os progressos 

Enquanto a economia não crescer acima de 6 - - -tecnológiÇqs e_ a~~t[aris:foiniaçises nos métodos de 
ou 7%. não serão gerados empregos suficientes - trabalho nas grandes empresas empurram para fora 
para compensar o aumento da população e os ga- os traball1adores-de mais idade, cuja educação, for-
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mação, conhecimento e experiência não mais cor
respondem às novas necessidades de produção. 

A mobilidade geogriifica e profissional desses 
trabalhadores é também mais limitada. Enfrentam, 
acima de tudo, um obstáculo particularmente cruel: a 
discriminação etária que carrega o preconceito de. 
que o trabalhador de mais idade é menos produtivo, 
menos dócil, mais predisposto ao absenteísmo e 
mais sujeito a acidentes. 

Na verdade, o fenômeno do envelhecimento 
raramente é visto como positivo nas sociedades mo
dernas. Se há sociedades que vêem as pessoas 
mais velha com grande respeito, dada a sua expe
riência e sabedoria, mais abundantes são as que 
menosprezam o fator idade e atribuem aos mais ve
lhos o estigma de pessoas pouco capazes de produ
zir, pouco afeitas a idéias novas, verdadeiros entra
ves às conquistas da tecnologia. Não é incomum 
presenciarmos, em todas as áreas de atividade, a di
minuição com a idade da importância social e profis
sional das pessoas, sendo-lhes subtraídas as funçõ
es que antes desempenhavam. 

Esse quadro, transposto para a situação brasi
leira, nada tem de tranqüilizador. Ao contrário, nos
sas preocupações tendem a aumentar, dàdo o perfil 
que assume a pirâmide demográfica brasileira, com 
a redução do índice de natalidade e a extrema velo
cidade com que o envelhecimento da população 
vem ocorrendo. 

Portanto, há espaço para iniciativas que bus
quem minorar o amargo panorama dos trabalhado
res com idade acima de 45 anos, demitidos _de seus 
empregos na pujança da capacidade laborativa. Em 
países industrializados e em muitos países em de
senvolvimento, notadamente no setor urbano~ ·medi· 
das vêm sendo adotadas para garantir a manuten
ção do emprego para facilitar a reinserção no merca
do dos trabalhadores de mais idade. 

No Japão, desde 1963, o governo oferece ac 
trabalhador idoso programas de formação e recicla· 
gem e, desde 1966, assegura a criação de empregm 
que tenham em conta a sua capacidade produtiva 

Em 1976, foi estabelecido que 6% do pessoal 
de tempo integral de uma empresa deveriam ser de 
trabalhadores idosos. Subvenções são concedidas 
às empresas que empreguem trabalhadores de 55 a 
64 anos. Para os desempregados idosos, são reser
vados de 60 a 80% dos salários percebidos na ativa. 

A Alemanha, por sua vez, financia para traba
lhadores mais idosos cursos de formação comple
mentar e de reciclagem em suas áreas de especiali
zação. A Finlândia oferece programas deformação 

para trabalhadores de idade avançada;-estimando
se que 75% dos 'treinandos" reencontram um novo 
emprego. Também oferecem cursos de formação 
para trabalhadores de mais idade a Holanda, a Fran
ça, a Nova Zelândia e o Canadá. 
.. . Na Espanha, hã legislação que fomenta a con
tratação de trabalhadores maiores de 45 anos, em 
situação de desemprego. Há requisitos a serem 
cumpridos pelos trabalhadores e pelas empresas. 
Estas últimas recebem determinados incentivos, 
como subvenções pecuniárias por contrato firmado e 
redução da participação patronal no custeio da segu
ridade sociaL 

Iniciativa semelhante tramita nesta Casa, pro
vinda da lavra do ilustre Senador Flaviano Melo. Em 
seu projeto de lei, fica instituído incentivo fiscal para 
as pessoas jurídicas que, na qualidade de emprega
dor, possuam pelo menos 30% de seus empregados 
com idade superior a 40 anos. Essas empresas po
derão deduzir do lucro tnbutável, para fins de cálculo 
do Imposto de Renda, até 30% do montante dos sa
lários e respectivos encargos sociais pagos, no pe
ríodo-base, a seus empregados, observado o limite 
de 15% do lucro antes de computada a dedução. 

O Senador Laura Campos apresentou um 
substitutivo, um voto em separado, onde, mantendo 
os propósitos do Senador Flaviano Melo, observou 
que há casos de pessoas de meia idade ou idade 
avançada que estão numa ta1xa que nao causam 
preocupação. São justamente àqueles aamillistrado~ 
res de larga experiência, inclusive, são, muitas ve
z~. bastante procurados e, ·pon:ausa disso, o no
bre Senador Laura Campos avaliou que poder-se-ia 
não considerar, para efeito desse incentivo fiscal, os 
trabalhaaores ac1ma oe 40 ou 45 anos que recebes
sem mensalmente màis de R$3 miL Propôs que o in
centivo fosse no máximo em 25%, e que também 
houvesse uma limitação, não se admitindo o crédito 
fiscal no caso de se ultrapassar, conn:li\7er56s for
matos, uma situação que levasse uma empresa a ter 
um lucro líquido negativo, simplesmente pelo abuso 
do usufruto de créditos fiscais. 

Assim, acredito que a Proposição do nobre Se
nador Laura Campos aperfeiçoa o propósito do no
bre Senador Flaviano Melo. Mas, certamente, o Se

. -nado Feâeral-poaerá--aincta melhor apreciar, apre
sentando mOdificações. -

Nas economias modernas, o crescimento re~ 

quer força de trabalho cada vez mais qualificada. In
centivos ao treinamento, à especialização, ao com
plemento de formação;· são .. aÇões .. fundamentais 
para -a manutenção e melhor aproveitamento dos 
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profissionais em seus postos de trabalho. Essas 
ações, aliadas à política de manutenção de emprego 
bem definidas, tomam possível combater o precon
ceito de que trabalhadores com mais idade são des
cartáveis do processo produtivo. 

O Brasil tem, hoje, 21 milhões de idosos numa 
população estimada em 150 milhões. Só na Grande 
São Paulo, 30% da população ocupada tinha 40 anos 
ou mais, conforme revelado por pesquisa da Fundação 
Seade e do Dieese, no período compreendido entre 
dezembro de 1994 e fevereiro de 1995. 

Não podemos deixar o contingente de trabalha
dores brasileiros, no qual se incluem como "grupo de 
risco" as pessoas com mais idade, à mercê dos efei
tos perversos de um quadro económico marcado por 
crescimento econõmico medíocre e taxas de juros 
elevadas, sobretudo para as empresas menores. 

Sr' Presidente, o Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso, mencionou a evolução da 
questão da desigualdade segundo os indicadores do 
lpea, e observou que de 1994 até 1996, teria havido 
um crescimento da parcela da renda dos-50% mais 
pobres de 11 ,3 para 12,3%; enquanto a parcela da 
renda dos 20% mais ricos teria diminuído de 64,7 
para 62,4%. Ressaltando, assim, que os mais ricos 
teriam crescido menos do que os mais pobres. Mas 
o Presidente não ressaltou que essas informações 
foram calculadas pelo lpea a partir da Pesquisa de 
Emprego e Rendimento do IBGE para seis áreas 
metropolitanas, que se referem apenas à renda do 
trabalho e não ao rendimento do capital. 

Gostaria de saber, Sr" Presidente Júnia Marise, 
qual será a situação da distribuição da renda, dentre to
dos os brasileiros, quando forem considerados não ape
nas os indicadores de rendimentos de trabalho, mas 
também os rendimentos do capital. Ao fazermos, aqui, 
apenas uma análise preliminar, ressatto que, mesmo le
vando em conta apenas os dados de rendimentos do 
trabaiho, a situação de desigualdade é ainda mais inten
sa do que a que aconteceu no último ano do Presidente 
Fernando Collor de Mello. A parcela da renda dos 50% 
mais pobres em 1992 era de 13,1% e, em 1996, passou 
para 12,3%- portanto, mais baixa-; enquanto que a 
parcela da renda dos 20% mais ricos, em 1992, era de 
61,1% e, em 1996, de 62,4%. Assim, em relação ao últi
mo ano do Governo Fernando Collor de Mello, 1992, ca
racterizado, como sabemos, por tantos problemas, que 
nos levavam à condição ímpar de campeões da desi
gualdade, estamos com pior desigualdade. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)(Fazendo 
soar a campainha) - Solicito a V. Ex• que finalize o 
seu pronunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Assim, Sr!' Pre
sidente, reafirmo que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso, seus Ministros e seus Líderes aqui no 
Senado precisam ganhar novos óculos, que lhes 
permitam ver não apenas o róseo, mas a realidade 
em que vive o povo brasileiro e a gravíssima situa
ção de desigualdade socioeconômica. 

Por isso, não podemos nos contentar com as 
poucas medidas que até agora foram extremamente 
modestas para o objetivo de se erradicar a pobreza 
e melhorar a distribuição da renda em nosso País. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

V. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr!' Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, -em nos5o País, nos últimos anos, a 
priorização de ajustes económicos em prejuízo de 
politicas sociais levaram o sistema público de saúde 
a uma situação verdadeiramente dramática e caóti
ca. 

O cidadão brasileiro, que tem assegurado pela 
Constituição Federal o direito à saúde e deveria ter 
acesso universal e igualitário a um atendimento pú
blico adequado e digno, sofre, infelizmente, as con
seqüências da profunda crise que atinge a saúde pú
blica nacional, sempre carente de recursos e envolta 
em um mar de denúncias, de desmandos, de mal
versação de recursos, de desperdícios e de fraudes. 

A realidade caótica do setor, freqüentemente 
divulgada pela mídia, vem confirmar o que todos já 
sabemos: os gastos sociais não têm sido considera
dos prioritários pelos governantes que dirigiram os 
destinos do Brasil, nas últimas décadas. 

No Governo atual, o quadro alterou-se, mas, 
infelizmente, alterou-se pouco. 

Em 1995, o Ministro da Saúde recebeu 
R$14.700 ·bilhões e, no ano passado, ainda menos, 
R$14.300 bilhões, valores absolutamente insuficien
tes para resolver os graves problemas da saúde pú
blica em nosso País. 

Desde o início do Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso _vem-se registrando, la
mentavelmente-;- Lima tendência- de redução dos gas
tos sociais previsto no Orçamento da União, enquan
to a conta dos juros da dívida externa e interna não 
pára de crescer, engolindo parcela cada vez maior 
da arrecadação do Tesouro Nacional. 

Segundo matéria publicada na Folha de 
S.Paulo, do dia 17 de março, intitulada: "Conta de 
juros supera saúde e educação", nos anos de 1995 
e 1996, caíram, nesses dois anos, as despesas nas 
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funções do Orçamento mais ligadas à área social, 
como educação e cultura, saúde e saneamento, 
agricultura, e outras. 

Embora a saúde faça parte das prioridades do 
Governo, nos discursos oficiais, mesmo sendo con
siderada uma das áreas de prioridade máxima, na 
prática, não se pode dizer, que, nos últimos dois 
ànos, houve melhora significativa do setor. Em 1995, 
o gasto federal per capita com a saúde foi de 
US$96.97, mas, em 1996, esse valor sofreu uma re
dução de 7,6% caindo para, apenas, US$88,70, por 
habitante. 

As conseqüências da insuficiência desses re
cursos todos sabemos muito bem: a deterioração 
dos serviços públicos de saúde, estampadas uma 
tragédias das mortes dos pacientes renais, de Ca
ruaru, dos velhinhos da Clínica Santa Genoveva e 
dos recém-nascidos infectados nos hospitais e diver
sas capitais brasileiras. 

Essas tragédias, que foram amplamente divul
gadas, infelizmente, não são as únicas. Nas estatís
ticas aterradoras do descaso e do desrespeito aos 
direitos humanos, que tão bem conhecemos, com 
certeza não estão registradas as milhares de mortes 
anónimas em razão do desaparelhamento da rede 
pública de hospitais. 

Da falta de atendimento médico, da falta de 
atendimento e até, mesmo, de simples analgésicos, 
do sucateamento dos equipamentos médico-hospita
lares e de tantas outras carências que contribuem 
para o quadro calamitoso que hoje temos na área da 
saúde. 

Setores importantes do Ministério foram dura
mente afetados por cortes e remanejamento de re
cursos orçamentários, feitos indiscriminadamente, 
segundo critérios que priorizam muito mais o aspec
to financeiro do que o técnico. Verbas da Fundação 
Nacional de Saúde, destinadas a programas prioritá
rios como o combate de doenças transmitidas por 
vetares, como a malária e a dengue, dotações da re
cém-extinta Central de Medicamentos - CEME, e do 
Programa de Combate à Desnutrição Infantil, para 
citar algumas, foram utilizadas para o pagamento de 
internações hospitalares, prejudicando a execução 
de ações básicas de saúde, que jamais poderiam ter 
sido afetadas ou interrompidas. 

No meu Estado não havia casos de dengue, 
Srª Presidente, hoje não há cidade do meu Estado
uma região de semi-árido - que não tenha caso de 
dengue. Era uma coisa que não conhecíamos, que 
hoje está generalizada na Paraíba e no Nordeste. 

A ser verdade que metade dos gastos de cus
teio do Ministério da Saúde destina-se aos paga
mentos de atendimento de ambulatório e a outra me
tade ao pagamento de internações hospitalares, tor
na-se patente que a política nacional de saúde está 
priorizando a doença e não, a saúde. 

Gasta-se muito com doenças que poderiam ser 
facilmente evitadas. Desperdiçam-se bilhões de 
reais com aplieação indiscriminada de recursos para 
o atendimento am.bulatorial e hospitalar, sem rigoro
sa fiscalização da qualidade dos serviços, enquanto 
milhões de brasileiros não têm sequer acesso ao 
atendimento básico ou aos medicamentos mais ele
mentares. 

Não é de espantar, portanto, o recrudescimen
to do número de casos de doenças como a dengue, 
a malária, a tuberculose, a cólera e tantas outras 
doenças infecciosas e parasitárias em diversos Esta
dos da Federação, com conseqüências graves, que 
só poderão ser mensuradas totalmente a médio pra
zo, quando, lamentavelmente, a população já tiver 
sido amplamente afetada. 

Todos sabemos que os resultados de políticas 
e ações desenvolvidas especificamente para o con
trole da incidência e prevalência de doenças como 
as que acabei de citar dependem diretamente da 
disponibilidade de recursos para a sua execução, e 
que qualquer interrupção nos programas em anda
mento joga por terra não só o dinheiro público já inves
tido, mas também boa parte do êxito já alcançado. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao rele
gar a segundo plano áreas importantíssimas de 
atuaçã:o do Ministério da Saúde, o Governo Federal 
está penalizando uma enorme parcela da população 
brasileira, principalmente da população mais caren
te, que vive em locais de péssimas condições sanitá
rias e depende exclusivamente dos serviços públicos 
de saúde. 

É essa populaçáo sofrida, que não tem acesso 
a quase nenhum socorro médico e padece das doen
ças da miséria e da fome, que mais está sendo penali
zada com os cortes no orçamento da saúde e a insufi
ciência de verbas para o setor, Sr. Presidente. 

É bem verdade que, para o ano de 1997, o or
çamento previsto é de vinte bilhões e trezentos mi
lhões de reais, sendo que, desse total, quinze bilhõ
es virão do Tesouro Nacional, e os cinco bilhões e 
trezentos milhões restantes serão provenientes da 
arrecadação da CPMF - Contribuição Provisória so
bre Movimentação Rnanceira. 
· · O probiema, e· ;~linda hoje eu falava com o Mi
nistro sobre isso, é que boa parte dos recursos, ou 
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quase a totalidade, a serem arrecadados pela CPMF 
serão empregados para sald~r dívidas anteriores, 
não vinculadas ao Sistema Unico de Saúde, tais 
como o resgate de empréstimos tomados ao Fundo 
de Assistência ao Trabalhador- FAT. 

Com isso, 'o cobertor'' da saúde continuará 
'curto', pois a Presidência da República já sabe que 
o Governo Federal precisa investir pelo menos R$18 
bilhões por ano no setor saúde para garantir o fun
cionamento dos programas prioritários para o País, 
como redução da mortalidade infantil, combate a 
doenças endêmicas, e outros. 

A determinação desse valor, feita por técnicos 
dos Ministérios da Saúde, da Fazenda e do Planeja
mento encarregados de fazer uma análise para des
cobrir qual a necessidade real de investimento fede
ral em saúde. por determinação das mais altas auto
ridades do Poder Executivo, evidencia claramente 
que os gastos efetuados nos dois anos de gestão do 
atual Governo foram insuficientes para tirar a saúde 
pública brasileira do reconhecido caos em que se 
encontra. 

Afirmei, Sr! Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que melhorias foram feitas, mas ainda não são sufi
cientes. Muitas vezes, ao me dirigir a Brasília, em
barco no Rio de Janeiro às 5:30 horas, e nesse ho
rário, quando passo ao lado do Jockey Club, já há 
uma fila de quase um quilômetro, de pessoas que lá 
dormiram para serem atendidas no hospital público. 
Isso se repete em todas as capitais brasileiras. 

Não obstante os gigantescos números dos ser
viços de saúde pública prestados no País em 1996, 
recentemente divulgados, que registram 2,8 milhões 
de pàrtos, 318 milhões de consultas, 12 milhões de 
internações hospitalares, 502 milhões de exames, 
48 milhões de doses de vacinas, há muito ainda a 
ser feito para acabar com as tragédias, com as epi
demias e para recuperar os serviços de saúde públi
ca no Brasil. 

Esperemos que as metas recentemente divul
gadas não fiquem só nos discursos, Sr"s e Srs. Se
nadores. Precisaremos de recurso para atingi-las. 

Na LDO deste ano, colocamos que o ano de 
1998 não poderá ter verba menor que a do ano de 
1997. Onde o Governo vai conseguir o dinheiro ain
da não sabemos, se vai reeditar a CPMF ou se vai 
buscar em outras fontes - emissão de títulos etc. 
Mas a verdade é que a saúde publica não pode pio
rar mais do que já está. 

O Ministro Carlos Albuquerque é atuante, está 
fazendo tudo o que pode para vedar as brechas que 

existem no sistema. Mas S. Exª precisa de recursos, 
e cabe a nós ... 

O Sr. Jefferson Péres- V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfa
ção, Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Ney Suassu
na, concordo inteiramente com o dispositivo da LDO, 
que é inovador, que assegura que, no exercício de 
1998, os recursos serão pelo menos do mesmo nível 
dos atuais para a saúde. Entretanto, creio que o 
Congresso está lla obrigação também de assegurar 
recursos ao Governo, seja mediante a prorrogação 
da CPMF, seja de outra fonte. Creio que será uma 
atitude irresponsável também do Congresso obrigar 
o Governo a despender um determinado montante 
sem lhe assegurar as fontes. O Governo não tem 
como inventar de onde tirar dinheiro. Isso compete a 
nós, no Congresso. Portanto, temos essa responsa
bilidade também.Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. NEY SUASSUNA - Concordo com V. 
Exª em gênero, número e grau, tanto é que acabei 
de dizer que cabe a nós exatamente esta preocupa
ção, porque em economia e em administração n~o 
há milagres, não se inventa recursos de onde nao 
existem recursos. Mas a verdade é que o Congresso 
tomou essa atitude: o ano de 1998 não poderá ser 
inferior ao de 1997. Isso significa, Senador Jefferson 
Péres, R$80 per capita, quando os países dese~
volvidos gastam entre US$700 e US$800 per cap•
ta. Então, cabe a todos nós realmente buscar um 
mutirão de ajuda a esta área. 

O Ministro é um homem sério e está tentando 
vedar todos os vazamentos internos do Ministério. 
Mas a máquina é gigantesca e não é fácil; é uma 
máquina onde se faz operação de fimose em mulhe
res e partos em homens, tudo no papel, apenas para 
arrecadar um pouco mais. Os hospitais, a maioria 
deles, desonestos, buscam só o lucro. O Ministro vai 
conseguir estancar, quem sabe, um bilhão. Mas, 
além desse um bilhão, vamos precisar de outros três 
ou outros quatro bilhões. Precisamos arranjar esse~ 
recursos. 

Particularmente, sou contra a CPMF, mas, se 
for necessário, serei um dos que votarão a favor, 
porque não pode piorar mais do que já_está. D~~-ver
mos o contribuinte que compra um qu1lo de feiJaO e 
paga ali o imposto para ter saúde, educação e segu
rança. E dói, como eu disse, passar às cinco horas 
da manhã na frente de um hospital público e ver 
uma fila de um qullômetro ele pessoas que estão ali 
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sofrendo dor, mas na fila para receber auxílio, que 
muitas vezes não é o suficiente. 

O Sr. Otoniel Machado- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com mu~a satisfa
ção, Senador. 

O Sr. Otoniel Machado - Senador, nesta 
oportunidade, congratulamo-nos com o pronuncia
mento de V. Exª, pois o que mais nos comove é o 
estado precário da saúde no Brasil. Vivemos esse 
problema já há 32 anos, exatamente o tempo do 
nosso exercício na profissão. V. Ex" está inteiramen
te lúcido quanto aos problemas da saúde no Brasil, 
que não se resumem simplesmente na falta de re
cursos. O problema maior hoje talvez esteja na m? _ 
administração da rede hospitalar do Brasil. Hoje te
mos, em termos de território nacional, mais de 20 mil 
leitos ociosos, mas, em determinadas regiões, temos 
carências enormes de leitos. Temos hospitais muito 
mal administrados. Existe muitas vezes também o 
problema da desonestidade de muitos hospitais. Es
tamos sentindo que o pior problema da saúde é o 
mau gerenciamento da medicina, somado à falta de 
recursos, à falta de fiscalização por parte do Gover
no. De maneira que teríamos que exigir das nossas 
autoridades uma vigilãncia maior, porque o dinheiro 
está sendo mal administrado. Verificamos que o 
maior índice de mortalidade se registra na área in
fantil, muitas crianças morrem por falta de assistên
cia médica, situando, assim, o maior percentual de 
internações, proporcionalmente, na pediatria, e o 
grande problema está na desnutrição. Temos uma 
experiência válida no nosso Estado, Goiás, quando 
o Governador resolveu dar uma ajuda especial na 
alimentação das crianças na fase escolar. E isto foi 
uma experiência muito boa, porque os leitos hospita
lares na área infantil deixaram de ter uma ocupação 
tão grande como antes. De maneira que outro fator 
importante para diminuir a mortalidade infantil seria a 
atenção para com os problemas higiénicos e com 
uma complementação alimentar, visto que em Goiás 
o Governador adotou um critério de dar um litro de 
leite e um pão a cada criança pobre. Foi uma expe-

. riência muito válida e que tem resolvido em boa par-
te o problema da saúde em nosso Estado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nador Otoniel Machado. V. Ex", como experto no as
sunto, foi diretamente ao fulcro da questão. O que é 
isso? Medicina preventiva. Temos que cuidar muito 
da medicina preventiva. Claro que as outras, a am
bulatorial, a hospitalar, têm que existir. Mas a verda
de é que o Ministro está consciente disso e está fa-

zendo tudo o que pode. Mas cabe a nós, Parlamen
tares, apoiar o Governo nessas ações, não permitin
do que tenha menor quantidade de recursos para 

__ uma área que é prioritária no País, principalmente no 
que se refere à profilaxia. 

-~ neste_seotjdQ_qu~_hoje venho a esta tribuna 
para alertar o nosso povo, para alertar os nossos di
rigentes, para apoiar e solidarizar-se com o Ministro 
Carlos Albuquerque, porque sei que, a exemplo do 
Jatene, que lutou numa direção, S. Ex" continua na 
mesma direção, mas com o pé até mais fincado no 
chão, buscando corrigir os desvios, com mais elã, e 
encontrar soluções. Cabe a nós, Parlamentares, o 
apoiamento a esta ação, para que possamos, juntos, 
ter um Brasil mais saudável e um futuro melhor para 
a nossa população. 

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Antes 

de darmos continuidade à lista de oradores, comuni
co aos nobres Senadores que, por força do requeri
mento do Senador Abdias Nascimento, as duas ma
térias que constam da Ordem do Dia terão votação 
nominal. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos para proferir o seu 
pronunciamento. 

A SRA .. MARINA SILVA (BLOCO/PT-AG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.)- Sr' Presidente~ Srªs e Srs. Senadores, em pri
meiro lugar, devo comunicar a esta Casa que, na se
mana passada, viajei para o meu Estado, onde esti
ve no Município de Feijó. 

Durante a viagem, enquanto recebia as notí
cias da aprovação, na quarta-feira - no dia em que 
viajei -, do projeto que subsidia a borracha da Ama
zônia, no sentido de rearticular uma política da bor
racha para dar alento_ às_mais de 50 mil famílias de 
seringueiros que ainda vivem dessa atividade, fun
damental para a preservação do meio ambiente e da 
Floresta Amazónica, r:>reparei-me para falar sobre a 
aprovação dosubsíclio; él il1aiJguração, na próxima 
semana em Sena Madureira e Xapuri, das usinas de 
beneficiamento de borracha; o início do treinamento 
que os técnicos da Pirelli, a meu convite e do Conse
lho Nacional de Seringueiros, farão para qualificar os 
seringueiros; a reunião que a Drª Flora está fazendo, 
nesfe momento~ no-Estado do Acre, -p1mi discutir a 
primeira linha de crédito para os extrativistas da 
Amazônia; enfim, uma série de coisas afirmativas. 

Aprendi, como_sofriiTiento da \fida, que éme
lhor lutar para ter coisas para anunciar do que ficar 
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se lamentando e criticando os erros dos outros. La
mentavelmente, em função da entrevista concedida 
pelo Presidente do lbama esta semana, nas Páginas 
Amarelas da revista Veja, fui obrigada a mudar o 
meu discurso, deixando aqueles assuntos para uma 
outra oportunidade. 

Vou me reportar a essa entrevista por uma 
preocupação que tenho com fatos que são do co
nhecimento da sociedade brasileira, das pessoas 
que acompanham a área ambiental, ou seja, o Go
verno brasileiro, lamentavelmente, não tem uma po
lítica de meio ambiente para o Brasil. Essa realidade 
é reconhecida pelo próprio Presidente do lbama, um 
dos órgãos executores da política ambiental do Bra
sil, que afirma que não existe política ambiental, que 
o Governo fala muito e faz pouco e que age por 
pressão externa. Ele também critica as ONGs, di
zendo que elas também são pautadas por questões 
externas, uma série de pontos que são fatos. É 
como se alguém dissesse: 'O rei está nu!' Não tem 
política ambiental. 

O que me estranha na crítica feita pelo Presi
dente do lbama é a capacidade que S. 8", Presidente 
da Instituição de defesa do meio ambiente, órgão exe
cutor das políticas do Ministério, tem de se colocar aci
ma dos problemas e fora deles, como se fosse a cons
ciência crítica do Brasil ou do movimento ambiental. 

Durante toda a sua entrevista, lê-se uma série 
de pontos em relação ao desastre que foi o anúncio 
da retomada do Proálcool; que a política ambiental 
do País está errada; que, inclusive, na ausência de 
uma política ambiental o Governo se pauta por uma 
série de coisas que nem ao menos são prioridades, 
pois elas são frutos de pressão externa; e que as 
ONGS, por receberem dinheiro de fora, defendem 
exatamente aquilo que as agências financiadoras 
exigel"fl. S. Sª chega, inclusive, a dar o exemplo de 
que, se as ONGs estrangeiras decidirem que o 
boom do movimento ambiental é defender o Movi
mento dos Sem-Terra, que todas as ONGs, ligadas 
à questão do meio ambiente, iriam sair correndo 
atrás do Movimento dos Sem-Terra como uma forma 
de financiamento - talvez uma tentativa de chamar 
as ONGs, todas elas, de mercenárias. 

O que está posto nessa entrevista poderia ser 
motivo de grande debate: o Goverrio se colocando 
dentro de seus próprios problemas, ou seja, aqueles 
que fazem parte do alto escalão, primeiro, segundo 
e terceiro escalão, devem se colocar dentro do proble
ma e não fora deles, como se não tivessem nenhuma 
responsabilidade em relação a essas questões. 

Por outro lado, existe uma afirmação que me 
preocupa por demais: o fato de dizer que, se pergun
tassem aos brasileiros qual o maior problema ligado 
à questão ambiental do Brasil, a maioria responderia 
que é a devastação da Floresta Amazónica. Porém, 
em sua entrevista, o Presidente do lbama afirma que 
todos estariam errados, pois o problema mais grave 
é a poluição e outros problemas elencados por ele. 
S. Sª ainda afirma que o problema da Floresta Ama
zónica está fora de cogitação. 

Isso me admira muito! O problema de devasta
ção da Floresta Amazónica é grave. As denúncias e 
os dados levantados pelo INPE são graves e, inclu
sive, do conhecimento do Governo e de todos que 
acompanham a questão ambiental. É no mínimo es
tranho dizer que não se constitui um problema, pois 
no Estado do Acre inúmeras são as denúncias de 
retiradas ilegais de madeira. 

O próprio Padre Paulino Baldassare veio ao 
Presidente da República colocar o grave problema 
da exploração indevida do rnogno. Os inúmeros pro
cessos existentes no próprio Ministério do Meio Am
biente em relação ao cancelamento de licenças para 
a exploração de madeira é uma demonstração des
se episódio. 

Srll Presidente e Srs. Senadores, são inúmeros 
os pontos que, de fora, não se colocando dentro de
les, o Presidente do lbama analisa, criticando o pró
prio Governo, as ONGs e os políticos de um modo 
geral. Fico espantada com essa capacidade de estar 
acima de tudo e de todos. 

Mesmo sendo de um Partido de oposição, 
mesmo pertencendo a uma Bancada de apenas cinco 
Senadores, mesmo representando zero vírgula alguma 
coisa por cento no que se refere às preocupações e ao 
poder de decisão com os problemas ambientais deste 
País, não consigo me colocar fora deles. Coloco-me 
como parte desse problema e tenho procurado contri
buir com a solução dos mesmos. 

A minha postura, diante do Governo, em rela
ção aos problemas ambientais, principalmente àque
les com os quais tenho legitimidade para falar, por 
conhecimento, vivência e trabalho, é sempre a-da 
sugestão. Foi assim que procedi quando me deslo
quei até o Estado do Pará para sugerir à Presidência 
do BASA que criasse a primeira linha de crédito para 
os e:xtrativistas. Foi assim que procedi com o Presi
dente do lbama, à época, o Dr. Raul Jungmann, 
quando levei-o até o Estado do Acre para ver a si
tuação do Estado que representava a maioria dos 
Estados da Amazônia, no que se refere à uma políti
ca para o extrativismo, que é fundamental para a 
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sua preservação, fazendo com que o Presidente re
conhecesse que era preciso investir nél política da 
borracha e instalar um processo de criação de usi
nas de beneficiamento - que serão dez para a Ama
zônia e duas que estão sendo inauguradas no Esta
do do Acre. Foi assim que procedi quando, junta
mente com o Conselho Nacional de Seringueiros, 
em audiência com o Presidente da República, sugeri 
a idéia do custo ambiental, a criação de um Fundo 
de Apoio ao Uso Múltiplo da Floresta para que não 
se fique eternamente na dependência do extrativis
mo, mas para que se possa investir em outras ativl- -
dades a fim de que a Amazônia possa ser desenvol
vida de forma sustentável. 

Essa tem sido a minha postura, sem nenhum tipo 
de ranço, sem nenhum tipo de mágoa, ressentimento 
ou daquela visão estreita da política pequena, ou seja, 
pelo fato de o Presidente não ser do meu Partido, não 
vou apresentar as iniciativas, não vou dar as sugestõ
es, porque, senão, quem vai ganhar com isso é o Go
verno. Entendo, acima de tudo, que quem ganha é a 
sociedade brasileira, quem ganha é a defesa do meio 
ambiente e, particularmente, a Amazônia. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA - Concedo o aparte 
ao Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezada Senadora 
Marina Silva, em função da observação do Presiden
te do lbama, na sua entrevista à Veja, resolvi enca
minhar uma carta à editoria daquela revista, onde 
expresso que V. Exª tem sido uma incansável luta
dora em prol do povo acreano e na defesa do seu 
habitat. No ano passado, sua batalha foi internacio
nalmente reconhecida através do recebimento do 
Prêmio Goldman do Meio Ambiente e do PNAM, prê
mio dado pela ONU às pessoas que se empenham 
na preservação do meio ambiente. Com respeito às 
rodovias BR-364 e BR-371, sou testemunha de que, 
desde 1995, V. Exª tem apresentado emendas ao 
Projeto de Lei do Orçamento Geral da União no sen
tido de garantir os recursos necessários à sua exe
cução. Quando o lbama embargou as obras da refe
rida estrada, V. Exª manifestou-se, através de ofício 
enviado ao Presidente da República, no sentido da 
não paralisação da obra, ao mesmo tempo em que 
apoiava e apóia a realização de rigorosa in~~stiga
ção que possibilite o esclarecimento-das denúncias 
que envolvem sua licitação e construção. Propôs 
também que, além do estudo e relatório prévios de 
impacto ambiental, fossem desenvolvidos estudos 
de modo a não apenas minorar, mitigar os aspectos 

ambientais da obra, no sentido_de <~Presentar solu
ções para melhorar as condições de vida das popu
lações atingidas pela estrada. Seria justo que Eduar
do Martins, Presidente do lbama, tivesse registrado 
esses fatos na sua entrevista à Veja. V. Ex", Sena
dora Marina Silva, tem aqui dado exemplos, sobretu
do à forma de preservar a riqueza da Floresta Ama
zónica, sua natureza e, inclusive, seguindo os ensi
namentos e a extraordinária experiência de Chico 
Mendes. Quero, portanto, dar o meu testemunho e 
expressar a minha soºcj~ri~~fl_ejl. V. Exª. 

O Sr. Pedro Simon- Permite V. Exª um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço o aparte 
de V. Exª, Senador Eduardo Suplicy e ouço, com 
muito prazer, o nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Quero confessar, nobre 
Senadora, que tomei conhecimento, sem entender, 
da gratuita agressão do Presidente do lbama feita a 
V. Ex". Entendo até que o Presidente do lbama te
nha muita razão ao querer criticar a classe política, 
dizer que Parlamentares e políticos vão a seu gabi
nete pedir empregos e favores. Isso não me causa
ria surpresa porque nonnalmente tem acontecido. 
Mas, ao exefT1plificaLo_exercícip Qão bonito da políti
ca na pessoa de v. Ex", ele não poderia ter escolhi
do um exemplo mais infeliz. Duvido que alguém pos
sa apontar o que tem de ruim no Congresso na pes
soa de V. Ex", porque só se pode apontar o que tem 
de bom no Congresso na pessoa de V. Exª. A luta e 
o debate de V. Exª em defesa do meio ambiente e 
em defesa também das condições de vida da gente 
da sua terra é um exemplo. Colegas meus têm des
tacado permanentemente- a-competência e a atua
ção extraordinárias de V. Exª. ·E tem razão o Sena
dor Eduardo Suplicy quando lembrou os dois prê
mios internacionais recebidos por V. Exª exatamente 
por esse trabalho, por sua luta, pela sua dedicação 
que lembra evidentemente Chico Mendes. Só que 
Chico Mendes estava lá e V. Exª está aqui falando 
para o Brasil e para o mundo permanentemente. 
Mas, sob o argumento de que V. Exª tem que defen
der o meio ambiénté, querer o Presidente do lbama 
que V. Ex" se coloque contra a estrada que é funda
mental para aquela região e que todos defendem ... 
Nem que Jenh_;i hªvidQJraudas_ ou licitações ilícitas e 
tudo mais, V. Ex" poderia ficar nesta tese do "quanto 
pior melhor", ou esperar o dia em que o PT chegas
se ao Govemopara então construir a estrada. Aque
la estrada construída, eleitoralmente, talvez seja 
contrária aos interesses de V. Exª. Mas nem per isto, 
porque houve ou nãoJraude na licitação, ou porque te
nha havido licitações -que precisam ser esclarecidas 
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com relação ao não cumprimento de normas de fis
calização do meio ambiente, V. Ex" fica com as suas 
idéias; V. Ex" quer construir a estrada sim, mas quer 
manter a defesa do meio ambiente. Eu não entendo. 
Quero crer que, às vezes, numa entrevista, as pes
soas podem dizer o que não imaginam e cometem 
equívocos que não se entende. Estou na espera, 
sinceramente, que o ilustre Sr. Presidente do lbama, 
homem que eu conhecia do outro lado, do lado da 
luta, em defesa do meio ambiente, numa entidade de 
defesa de ação não-governamental, reconheça que se 
equivocou e, publicamente, peça o perdão que deve 
pedir a V. Ex". Um outro aspecto que eu não entendo 
é que, numa das manchetes da revista Veja, chaman
do a atenção para a entrevista do Presidente do lba
ma, aparece declaração de S. Ex": "Não conheço caso 
de ilicitude no lbama. Tem o caso de um funcionário 
que, todas às vezes em que nós íamos fazer uma fis
calização, avisava às madeireiras, para que não pu
déssemos cumprir. E esse funcionário, diz ele, conti
nua lá e ele não conseguiu tirar. Esta, sim, eu gostaria 
de entender. Ele, que é o Presidente do lbama, diz que 
todo o trabalho do lbama é posto a descoberto, que 
não tem como fiscalizar, porque tem alguém lá dentro 
que está fazendo a 'quinta coluna" e que continua lá. 
Está lá por quê? Esta, sim, é uma questão que me pa
rece importante ser esclarecida Mas aceite a minha 
solidariedade, que não é necessária; meu abraço fra
terno, que não é preciso. Lamento muito que na hora 
em que alguém quer atingir a nós, classe política, a 
classe mais fácil de ser atingida, consegue nos atingir da 
maneira que quiser, a hora que quiser; e lamento que o 
Sr. Presidente do lbama tenha sido de uma infelicidade 
total, escolhendo talvez a pessoa da maior dignidade, da 
maior correção e do maior respeito da sociedade, aqui 
neste Congresso, que é exatamente a figura de V. Ex". 

A SRA. MARINA SILVA - Agradeço a solida
riedade dé V. Exª, Senador Pedro Simon, e também 
do Senador Eduardo Suplicy. Tinha pontuado uma 
série de aspectos da entrevista do Presidente do 
lbama em que notei contradições, ausência de arti
culação, ausência de uma política ambiental dentro 
do Governo - que ele mesmo assume não existir. E, 
se não existe política ambiental, talvez fosse o caso 
de se perguntar quem formula a política que o lbama 
está executando. É uma indagação que deixo no ar 
já que o Governo não tem uma política ambiental. 

O Senador Pedro Simon adiantou e eu vou ter 
que resumir o meu pronunciamento, ao ataque inve
rídico e, eu diria, uma ofensa gratuita, feita pelo Pre
sidente do lbama à minha pessoa. Nunca pretendi, 
na política, ser uma Madre Tereza de Calcutá. Em 

política existem divergências, existem encaminha
.mentos diferentes, formas de pensar as coisas dife
rentes, mas existe uma coisa chamada respeito; e, 
nesse aspecto, nunca esperei que o Presidente do 
lbama, ou quem quer que seja, concordasse 1 00% 
com aquilo que faço e com aquilo que digo. Também 
não é do meu feitio concordar com tudo que fazem 
para agradar. Para mim esse é um relacionamento 
natural das pessoas que exercem a democracia e a 
tolerãncia. O que eu não posso admitir é que, com 
inverdades, me seja assacada tamanha infâmia, di
zendo que eu troco ética por voto. 

Vejam bem, Srs. Senadores, é muito pesada a 
afirmação feita pelo Presidente do lbama de que os 
políticos, de um modo geral, não colaboram com ab
solutamente nada, porque todos eles desconhecem 
os problemas ligados ao meio ambiente e vão ao 
seu gabinete para pedir emprego, para pedir que ele 
faça algum tipo de concessão ilícita com relação 
àquilo que ele deveria fazer na correção da lei. E cita 
a Senadora Marina Silva como sendo o exemplo da
queles que trocam ética por voto. 

E cita o caso do embargo da BR-364, que, se
gundo ele, inicialmente eu havia apoiado e depois 
mudado de posição por causa de votos. 

Primeiro, quero deixar bem claro para esta 
Casa e, principalmente, para o Presidente do lbama, 
o que entendo por votos e qual é a minha relação 
com o voto. Talvez o Presidente do lbama esteja me 
confundindo com alguns daqueles que compram vo
tos com dinheiro de contas públicas; talvez o Presi
dente do lbama não saiba, embora diga, de forma 
demagógica, que admira a minha trajetória política; 
que a Senadora Marina Silva tenha uma vida toda 
dedicada à ética em relação à política. Para mim, 
isso eu tenho dito, a ética é o limite; o único limite 
que me imponho é o limite da minha ética 

E dei demonstração disso, não precisaria repe
tir, quando saí candidata, pela primeira vez, ao lado 
de uma das figuras mais queimadas e execradas da 
política acrear~a: Ghico Mendes, que era espezinha
do por todos os governos até o momento em que foi 
assassinado. Estreei como política ao lado dele; r~
solvi me filiar ao Partido dos Trabalhadores ... 

O Sr. José Eduardo Outra- V. Exª me permi
te um aparte, Senadora? 

A SRA. MARINA SILVA- Só um minuto. De
pois darei o aparte a V. Exª, com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Quero prorrogar a Hora do Expediente por 15 minutos, 
porque há dois oradores inscritos, e pedir a V. Ex" que 
conclua, na medida do possível, o seu discurso. 
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A SRA. MARINA SILVA- Eu me filiei ao Parti
do dos Trabalhadores quando já era uma liderança 
reconhecida em todo o Estado, em 1985, quando 
muitos partidos, desses que trocam votos por ética, 
gostariam de ter a Senadora Marina Silva em seus 
quadros. E mais, mesmo tendo uma religiosidade, 
mesmo sendo de formação cristã, eu assumi ser de 
um Partido de Esquerda, assumindo a minha ideolo
gia comunista. Mesmo sendo contra os princípios da 
fé, assumi essa posição para ser coerente com a mi
nha ética. Se estivesse preocupada em trocar ética 
por voto, com certeza esses procedimentos não te
riam acontecido de minha parte. 

Agora, tenho orgulho de estar no Senado da 
República como aquela que fez campanha com o 
menor orçamento, e os votos que recebi eu honro, 
tenho o maior respeito por eles. 

Faltou com a verdade o Presidente do lbama 
quando disse que a Senadora Marina Silva inicial
mente apoiou e depois, em troca de votos, mudou 
de posição. Eu não apoiei o embargo. O Presidente 
do lbama não conversou comigo, muito embora te
nha conversado com outras forças políticas. 

Somente fiquei sabendo do embargo no dia em 
que ele aconteceu, dentro do estúdio de uma emis
sora de rádio, onde, naquele momento, passei a ser 
acusada por ele. E a única coisa que eu disse é que 
iria me informar; que se o embargo tivesse aconteci
do, talvez fosse por problemas técnicos. 

O Presidente do lbama, na sua entrevista, diz 
que foi o lbama quem tomou a iniciativa do embargo. 
Quero dizer que a iniciativa do embargo aconteceu -
até fazendo justiça ao Presidente do lbama - porque o 
Ministério Público deu entrada de um ofício e ameaçou 
o lbama: se ele não cumprisse as suas funções, ele 
seria processado e responsabilizado por crime de pre
varicação, como prevê a Constituição Federal. 

Quando em contato telefõnico com o Presiden
te do lbama, falei que poderíamos tentar construir 
uma outra alternativa; que o embargo deveria ter 
sido feito no período chuvoso, que é de 6 meses, e 
não durante o período do verão, quando a popula
ção esperava a estrada; e que o Governador - acu
sado, e com processo na Procuradoria da República, 
meu e de outros Senadores - iria se fazer de vítima 
e o processo não iria dar em nada. 

Mais ainda, não troquei ética por voto e deixei 
bem clara a minha posição, desde o início, em dois 
oficias que encaminhei ao Presidente da República 
pedindo que desembargasse a estrada, oferecendo 
alternativas para que a estrada, em vez de malefício, 
se constituísse em benefício para a população, com 

a reguiarização ;undiária, com a demarcação das 
terras indígenas, cem uma série de atitudes que po
deriam ser tomadas. 

Consulto o Sr. Presidente se ainda há tempo 
para conceder um aparte. 

O SR. PRESIDENTE ~<\ntonio Carlos Magalhães) 
- Senadora Marina Silva, lamento, porque três Sena
dores querem aparteá-la e V. Exª já esgotou o seu 
tempo em 5 minutos. Tenho a impressão de que vou 
interpretar, na hora em que me dirigir ao Plenário, o 
pensamento dos Senadores. 

A SRA. MARiNA SILVA- Agradeço os Sena
dores que desejaram me apartear. Eu gostaria de ter 
mais tempo para apresentar fatos, com muita tran
qüílidade, sem nenhum tipo de rancor, porque essa 
injustiça eu entrego, em primeiro lugar, a Deus. 

O P;esidente do lbama sabe o quanto a Sena
dora Marina Silva tem sofrido devido à calúnia que 
lhe tem sido atribuída de que foi ela quem fez o em
bargo das estradas, em todos os meios de comuni
cação. O Jbama em nenhum momento se pronun
ciou. E em nenhum momento a Senadora Marina Sil
va tomou a atitude de dizer que o Governo deveria 
começar as estradas sem que as exigências am
bientais fossem cumpridas. Fiz questão de assinalar, 
nos documentos que enviei ao Presidente, todas as 
alternativas. Mas aquela estrada é fundamental para 
o desenvolvimento do Acre, para ligar Cruzeiro do 
Sul ao vale do Acre, para que as pessoas que não 
podem andar de avião possam ter algum tipo de 
acesso per te:raa 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta é a 
minha poslç&o: dizer que foi injusto e mentiroso o 
que disse o Presidente do lbama, porque não me 
ouviu, porqCJe formou a sua opinião a partir de infor
mações ce :;essoas que não têm as melhores cre
denciais nara falar a meu respeito ou para dizer 
quais são. os posicionamentos que defendo. 

Se tiv'?sse iido os documentos que enviei ao Presi
dente, com cópias para ele próprio, o Presidente do lba
ma, com certeza, não teria árto que inicialmente apoiei e 
que depois, em troca de votos, mudei de posição. 

Com certeza salberia que sou a favor de todos 
os pré-requisitos necessários à preservação do meio 
ambiente, mas defendo a estrada, assim como colo
quei nos documentos que assinei. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
A SRA. MARINA SILVA EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 
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MINlSTERIO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Acre 

OF.IPRJAC/no 159/96 

Excelentíssimo. Senhor 
Dr. Eduardo Marcins 
DD. Presidente do JBAMA 
Brasili:t DF 

Senltor Presidente, 

Rio Branco, 1 O de maio de J 996. 

A Procuradoria da República no Estado uo Acre. 
M.inistêrio PUblico Federal, órgão fiscalizador e de defesa do ordenamento 
juridico, vem, respeitosamente, representar a essa autarquia, expondo 
fatos gravíssimos contra a Floresta Amazónia e, ao final, requerer o 
embargo de obras ilegais , potencialmente lesivas ( perigosas, de 
risco) ao meio aillbiente, que o Estado do Acre está prestes a iniciar, 
com a complacência do DNER e do IBAMA. 

DOS FATOS 

O Estado do Ac:.-e, através do Departamenro Estadual 
de Estradas e Rodagens ( DERACRE) • .após sub-rogação tardia de 
convênios entre o DNER e o 7 o BEC, passou a assinar vários 
contratos de Õbras públicas no Estado do Acre, tendo como objeto a 
terraplanagem , pavimentação de estradas de duas vias e obras de anes 
correntes ( pontes. etc) . Estas obras são, naàa menos. que a tentativa 
de asfaltar duas estradas federais ( Brs. 317 e 364) que seriam a saida 
para o Oceano Pacífico. Obras que exigiriam o licenciamento ambiental 

do IBAMA , com Estudos Pré'"·ios de Impacto Ambiental minuciosos\ 
devido ao risco de irremediáveis danos ao meio ambíente . 

Desde o inicio estas obras foram marcadas por 
indícios de conupção e pela ameaça de rondonização e devastação 
ambientaL 

O Governador do Estado do Acre, sr. Orle1r Messias 
Cameh, assmou vários contratos tendo como objeto a pavimentação de 
estradas Vejamos abaixo relação das empresas contratantes: 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VEi'iCEDORAS DAS LICITACÕE~ 
NAS RODOVIAS BR 317 E BR 364 

jFIRMA jtrn.ECHO llv4LOR I 
ETESCO RODRIGUES AL VESIRJOI24.187 .503.1 ü 

LIBERDADE 
ETESCO TARAUACN RI0117.174.20S.3-

ACURAUÃ 
PRIMA V SENA MADUREIRA 11 1.317.346.132 
EI\.1PA KM52/SENAMADURE!RA 11!.353.151,37 
PAVIMENTAÇÃO 
UNIÃO LOTE 02/BR 3 J7 l6441.852.2E 
ENGENHARIA 
MART'S LOTEOIIBR 317 15.382.437.3° 
CONBRÁS LOTE 02/BR 364 l3.44i.IiLSS 
C. R. ALMEIDA LOTE 03/BR 364 13.092.036.6~ 

CONSTRUTORA 12.970.678,67 
MENDES CARLOS 
CAPA LOTEOIJBR3!7 11.165.9ó4,Si 
CONSTRUÇÕES 
ETENGE LOTE 03/BR 317 1!.!65.964.8! 
ALBUQUERQUE LOTE 04/BR 317 ! 995.129,46 ri ENGENHARIA 

/TOTAL 90.138.249.24 I 
O total seria de R$ 92.000.000.00 ( noventa e doi;; 

- milhões de reais}. Pois hã ainda a Concorrênciõt n. 12, onde 2 

empresa Transportadora Equatorial venceu, no total de 2,3 milhões de 
dólares. A empresa penence a Saul BenchimoL 

O primeiro grande escândalo envolvendo as 
estradas , obscessão do Governador Orleir M. Cameli, foi a tentativa de 
arrendar o Acre a mna empresa-fantasma da Colômbia ou do Panamá 
Esta empresa Mobil tinha corno fim, de acordo com o Senador Romeu 
Tuma, apenas lavar dólares do narcotráfico. Vejamos abaixo· 

CASO MOBIL AMI 
ARRENDAMENTO DO ACRE 

O governador do Acre, Orieir Cameli , par<:~ arrair 
capital privado para investir na pavimentação das rodovias BR<~ 1 i e BR-
364. as principais rotas de acesso à costa do Pacifico tentou captar dinhein' 
atravês da obtenção de financiamento internacional. 

_O Sevador _Romeq Tuma denunciou, no Con1-'"fess0 
Nacional, que o GoVernacJOT 6o -EStado do Aâe teil.lou a contratação de um 
empréstimo da- ordem de US 165.000.000,00 (CENTO E SESSEKTA E 
CINCO WLHÕES DE DÓLARES). oferecidos por wna empres;: 
colombiana, a MOBll. Alvii Research Colômbia SIA. oferecendt"' como 
garantia, nos termos de uma Carta de Intenções firmada entre as panes. em 
04 de abril deste ano. a cessão. em regime de comodaro, de mais d~ um 
terço do tenitório do Estado do Acre, da floresm tropical br2silcira. a 
empresa colombiana, caracterizando tal feito, um anificio para esqui\'ar-s<>" 
aos impedimentos constitucionais que proíbem a hipoteca de terrcls federa1~ 
e estaduais 

Ou seja. o sr Orieir Messias Camcli 'iolou 
frontalmente a soberania do Estado brasileiro ao oferecer como g.arantt(j de 
um empréstimo, terras pertencentes quase todas à União. a uma empresa 
suspeita. A Mobil Ami tinha como CJpital 55.000 dólar~?s de 
patrimônio, uma casa média, e tentava emprestar um bilhão e me10 de 
dólares para os Estados do Acre. Rondônia, Tocantsns . Rormm.: e 
A"Tlazônia Mobil Arni, urna empresa fantasma, po:-;::-ivclmc:lt:: con. 
inscrição no Panamã. Segundo o Senador Romel! Toma . hgad~ a<' 
narcotráfico, ao Cartel de Medeliin. A empresa Mobi! Ami tinila çe>m'' 
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objeto social, principalmente, a exportação de madeiras , do mogno. 
cedro, etc. Madeiras que o Gov. Orleir teria que defender pois são vitais 
para o me1o amb1ente e a retirada implica em morte de seringueiras e 
castanheiras e morte por assoreamento dos rios, do sistema hidrico do Acre. 
a cada dia mrus minguado. A cada ano ficam mais rasos os rios. 
assoreados. 

CASO da CAMBRIDGE 
PARTNERS, LLC, 

O governador do Acre. Orleir Cameli tentou outra 
negociação na tentativa de atrair capital privado para investir na 
pavtmentação das rodovias BR-317 e BR-364. as principais rotas de acesso 
à costa do Pacifico. 

A pavimentação dessas duas estradas. que medem 
1.040 auilômetros e com um custo estimado em US 500 milhões,_ são_ ~
princlpãis metas da administração estadual. O asfaltamento delas é-~a-
obsessão do Gov. Cameli. 

A Cambridge Partners é uma empresa fonnada de um 
pool de empresas estadunidenses, quis emprestar ao Estado do Acre a 
quant1a de US 160 milhões com prazo de pagamento de três anos e juros de 
14% ao ano. Com a empresa colombiana o prazo de pagamento era de 10 
anos e os juros de 8% ao ano. Fonte do Palácio Rio Branco informou que: a 
provincia de Córdoba, na Argentina. ja teria feito empréstimo semelhante 
com a Cambridge, wna empresa instalada em Nova Iorque.. na Park A venue 
Tower, 65, East 55 th Street, suite 3.300, fone 212-508,6500 

Carlos 'Mendes da Silva. A Consbrás é uma finna de SP, pertence a wn 
japonês nascido em 1936. Apenas emprestou o nome. na verdade, foi a 
empresa Capital _, cria~_ por Carlos Mendes da Silva que passou a 
trabalhar. Com que má<Jl,lin~'2 Com qu_e engenheiros? Esses pontos 
devem ser e~lareci4os. CarlQS M~des _da Silva , ao ser quase torturado 
por caçambeiros que queriam receber, disse que não podia pagar a 
estes RS 600.000,00 pois esta soma tinha sido paga a fimcionârios do 
?-stado_9o _Acre como propina. O sr. Carlos Mendes _fugi_u do_ Acr~ _e 
estaria em TocixilliiS:!ii PõHdi Federã.l-e na -PoliCia CiVil Cõrrem dois 
inquéritos e há mandado de captura contra Carlos Mendes da Silva. 
Escândalo de mais de meio milhão de dólares ... , a CONSBRAS teria 
sub-rogado . informalmente, para a empresa " Capital" , recêm-criada em 
Porto Velho, pelo sr. Carlos Mendes. Após ser descoberto o fato. com o 

- surmço de R$ 609.000,00 e do g. Carias Mendes, houve a sub-rogação 
fonnal para outra empresa de Rondônia. a EMPA, sobre a qual será 
dissenado abaixo. 

_CONTRATO COM A EMPRESA 
EMPA - R$ 11.353.151,37 

Finna criada em 15 de agosto de I 995 com um 
capital de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ou dólares). No dia 13 de 

setembro , 33 dias após o nascimento, aumentou o capital para RS 
4.070.321>00. Fez isso incorporando 74 bens (mãquinase veiculas). 

A empresa Enpa- Engenharia e Parceria L TDA., teria 
sede na Av. Miguel Sutil, n° 8695, Ed. Centros Tower, Sala 30/B2, 
pertence- ·a- Jósé ·rnneu ---piacaâor: -eX~pregaao dã- c.--K -Alrneldã e 

Â empresa colombiana. o Gov. Orleir ofereceu como principalmente a Lázaro Queiroz Borges. Criaram esta empresa em 
garantia a cessão, em repme de comodato. _de; wn __ ~erço d-~.flQ~.:ll.i!.ITOP-i9'ª-L 15.08.95, com capital social de 5.000 reais, e, em 18.09.95, 33 dias depois. 
brasileira para que fosse explorada durante dez anos com todos os danos -·ampliaram o capital para 4.070.321,00 reais, principalmente veículos ( 
ambientats c ecológicos. A carta de intenções, cuja negociação foi abortada dezenas de caminhões) anteriormente pertencentes a.... um sócio oculto 
por causa das pressõe!' (do Senador Tuma e varias outros Senadores. e que forneceu 3 Enpa 74 bens ( máquinas., veicules. etc). Este ponto 
boa parte da imprensa nactonal) • foi registrada em cartório pelo está sendo investigado. 
governador. Ela explicitava literalmente a transação: .. Visto que a 
Constituição Brasileira proíbe a hipoteca de terras federais ou 
t"Staduais. o Acre, corno alternatio.·a, concorda em identificar e sujeitar
"e- :a um velho artificio legal conhecido como comodato". 

CASO CONSBRÁS 

O aumento de capital ocorreu pela doação dos seguinte~ 
ben:> móveis: 6 Tratares (velhos 1983 a 1990), 7 Moto-Niveladoras (quase 
todas de 1980 a 1989), 7 Pás-Carregadeiras marca Case. 3 Moto Scraper 
Caterpilar (todas de 1989), 9 Rolo Compact. Vibratório marca Dynapac. 6 
Tratares Agricolas (marca Agrale e CBT), I Dist. de Agragados, I Vassoura 
Mecânica. 2 Rebitadores. 4 Grades .Aradoras, 9 Caminhões Basculante 
marca Volkswagen (Ford e Mercedes Benz), 4 Carros Semi-reboqucs marca 
FNV, 2 caminh~es Munck, 2 Comboio Lubrificante. 2 Cavalos Mecâmcos. 

, . .o ~r. Carlos Mendes da Silva, representante da firma 4 Caminhões Quimicos marca Volkswagwen. 6 Caminhões Tanques e 11 
Consbms S1A. tena d1to, sendo sua conversa gravada nWl1_a_ ~~?_cass~te __ -Caminhonetes (Fiat, Ford, etc.). E vários outros. __ 
cm poder da policia federal e da policia do Acre. que estana paganç!o 
dinheiro como propina a funcionarias públicos. Ocorre que trata-se de obras 

publicas federais, o DERACREsólicitou as obras atraves· da subrogação de 
com-t!nio entre o Dl\.TER e c 7° BEC, logo, age, o DERACRE atra~.>es de 
deie~ção de competência, representando uma autarquia federal. Pane da 
<:erba destinada às estradas tem origem nos cofres da União. A licitaç~o. e 
quaisquer crimes conexos a_esta (comJpção principalmente) tem relações 
com im:eresses da União. Principalmente pelo fato de que as estradas são 
patrimõnio federal. 

Josê Irineu foi funcionârio da C. R. Almeida S/ A. de 
junho de 1976 a setembro de 1995. tendo trabalhado na SR 364/RO/AC, do 
~rrl oo-_ap_ íÇm-_98-e-~~ km~-?~-~ _TSs-:-_E i~~~-na-·pa~,memação 
asfáltica da Rodovia AC 40l,~daBR 364 a~ Plácido dc~ Castro (5iKm\. 

E ~ENfA, __ na_ y~rd~de_:_, se_ri? quase outra forma da 
empresa chamada CONTREÇ_ _ • pe~encente a_ Lázaro Mendes de 
Oliveira Borges. No inquérito sobre o assassinato de Olavo Pires. cm 

O DNER tem um convênio. pela subrogação, com o outubro de 1990, em Rondônia, consta que . no dia 12,10.90. a 
DERACRE. que contrata empresas; para conSfnnr uma esrra-aa teaera1 ae CONTREC teria tefrtadO- subcirilar Clava Pifes. jã que este !"""azia 
pmpncdaàc do DNER, caso tenha ocorrido propina ·~ou corrupção. - deniliiêtãS Sobre o envolvimento da CONTREC com obras 1lec:a:s e o 
envolvendo funcionários do DERACRE. ou do Estado do Acre. conexo?- DE.BLR.P._JJm_a_g~y~~____s_Nbie-ª·mrui~d~OJ~.YQPire§:_dj:z.que ~~-t~ _._.ao 
construção de e~trada federal, que terá verbas federais, _esse assuntQ_ cabe __ ~-e~ _ _r~c~~--subornqJQ_j_metral@_!:lQ. _ Ol!l;!.~ __ çl_g_ gg~ O[ay_Q_):~!~es-_ seri~ 
~ e:stll ~endo investigado pela Procuradoria da República e pela Polícia narcotraficante, teria traido o Cartel. e foi assassinado . De qualquer 
Federal. forma. a empresa CONTREC tambêm ê objero de invesngaçóes e tem 

problemas com a Receita FederaL 
Logo, o caso que foi divulgado pelos jomats. sendo 

~onci:1 de crime. tanto pode ser "propma" que envolve obra pUblica federal A ENPA seria outra fonna da CONTREC devido ao 
t'cua arravés de deie~açào de poderes ou simples apropriação indêbita do Sr. fato que. dos 1 1 engenheiros que apresentou para provar experiência 
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técnica ( para os lotes 1 e 2) , dez eram engenheiros àa CONTREC (os 
senhores: Rubens, Leocindo. José !-,.faria, Â.ngeto, .A.ntônio, Wellington, 
José Antônio, Kleber e lido). Somente V.ialmir M. Lage não seria, mas 

. foi funcionário do DERIRO, quando o DER-RO tinha grand(!S contratos 
com a CONTREC. No mais, o Grupo CONTREC era composto de seis 
empresas com este nome , situadas em Brasilia, Bela Vista c Porto 
Velho. O dano era Uzaro Mendes de Oliveira Borges,. que colocou se" .I 
filho Lázaro como sócio de José Irineu. A EMP A pertence 
formalmente a Lázaro Queiroz Borges ( filho de Lázaro Metraiha) e a José 
Irineu. O sócio oculto seria o benfeitor que , no dia l8 de_ seterpQço de 
1995, deu 4 milhões de reais para o aumento de capital da firma , ou- -, 
então, seria apenas fraude tão estranho aumento. A ENPA !lasceu tendo 
como vicio oculto este aumento de capital , .cuja fonte ê desconhecida e 
que mostra fatos que merecem explicações. Os pontos .:speaificos sobre 
Direito Ambiental serão explanados mais adiante. 

ETESCO-
CONTRATOS DE 41,3 MILHÕES 

Quando o Estado contrata uma empresa o contrato é 
pessoal, apenas poderá haver sub-rogação parcial de trechos, sempre sob 
a responsabilidade da contratada. Do contrário, a formação de cartel seria 
clara: p. ex.. a C .R Almeida S/ A nomearia procuradores em cada 
grande cidade e ganharia todas as licitações, depois, sub-rogaria a. 
empresas locaís. Isso é proibido ~las leis brasileiras. pcl:~. Lei de 
Licitações. Inclusive pelo fato de que ~ub-rogações devem ser públicas __ e 
a empresa sub-rogatâria deve ter as mesmas exigências que a empresa 
que, sub-roga. Ora, a Etesco sub-roga para a EMSA, que ni!o tem 
eqwpamentos nem empregados no Acre e estaria usando, segundo 
denüncias na imprensa acreana, empregados da empresa Marmud 
Cameli Ltda,, empresa do Gov, Orleír. 

acreana, a pessoa que estaria alug--::111do jatinhos para as viagens de Orleir 
( foi anotado o prefixo de um destes jatinb.os e a pesquisa junto ao DAC 
teria revelado o proprietário, que disse que o jatinho estaria alugado não 
ao Gov. Camcli e sim a Marcelo Siqueira Vieira Pinto, mas quem usaria 
tais jatinhos seria· o Gov. Orleír). 

Marcelo Siqueira Vieira Pinto teria sido indicado por 
Amazonino Mendes a Orleir Cameli,. assumiu o cargo de assessor técnico de 
representação do Acre em Brasília. mas quase nunca• compareceu ao 
trabalho. Segundo reportagens nos jornais do Acre~ a funcionária Euvânia 
infonnou que Marcelo Pinto talvez compareceria a ~a:rtição na próxima 
semana. ""Ele possui uma loja aqui em Brasília. Se for alguma 
correspondência, avisaremos e o :Marcelo vem buscar", acrescentou. 

O díretor da Emsa, uma fuma de engenharia sediada em 
Goiãnia, com escritório de representação em Manaus, l!m;ílía, São Paulo e 
Miami, onde atua como Emsa Intemational Engineering lnc., estava nos 
Estados Unidos durante a viajem dos três governadores. Na época, o fato 
mereceu destaque numa reportagem assinada pelo correspondente do jornal 
O Estado de S. Paulo em Washington, Paulo Sotero. Came!i foi o primeiro 
governador a levar para mna rewlião no BID o representante de uma 
empreiteira, o que constitui wna violação potencial das regras do BID e do 
Bírd. 

"A partícipaçio de empreiteíras em projetes é decidida 
por Hcitaçio. A presença do representante da Emsa nas discussões 
preliminares com o banco sobre o empréstimo para os três Estados 
amazónicos ~ ~ f;JJ:>~ ~gem a e~ empresa numa eventua1 
concorrência em qualquer dos três projetas-e seria causa suficiente para 
impugnação dos resultados por outra firmas, caso a Emsa ganhasse", 
observou Paulo Sotero. Trata:va-se de uma possibilidade apenas teórica, 
pois nenhum dos três projetas apresentados ao BID pelos governos 
amazôniros teria recebido prioridade do governo federal ou foi ativamente 
considerado pelo banco. 

Assinados entre o Estado d.o P..cre e a empresa 
Etesco. com sede em São_ Paulo_ Esta sub-rogou para a empresa A revelação das irregularidades envolvendo Cameli 
EMSA Vejamos alguns dados sobre esta última: Ef>ASA _ L!moresa despertou dívidas sobre a ligação do governador com a Ensa e liquidou 
Sul-Americana de Montagem SfA, com sede na BR 153. J(.m 8.5· em qualquer chance de um aval federal ao projeto, que visava melhorar o 
Aparecida de Goiânía/00._ Controlada peia _ e:n:presa Comipe Com.' Ind. abastc:iment_o de água po~vel em Rio B~co ... 0 diretor ~temacio~ ~ 
Part: LIDA, que detém 97% dãS ações -da EMSA:- A-empreSa pertence-.-- Emsa ~ próXUDo de Cameli e gosta de exibrr em rodas de anngos um relo~? 
Annibal Crosara. A EMSA possui filial até mesmo em 'Miami EUA. Rolex de ouro que garante ter ganho de presente do Govema~or do ft.-~ , 
Crosara em geral mora em Miami. relatou o correspondente do Estadão. Menos de um ano depots, as dü.Vldas 

se confirmam. 

Tem como diretor internacional o sr. Marcelo 
Siqueíra Vieira Pinto, RG n' 458.791 - SSP/AM, CPF n' I! 1.297.277-34. 
Este representou a EMSA na licitação, em 26.10.95. 

O contrato assinado pelo Estado do A~e com a 
Empresa Sul América de Montagens S.A. (Emsa) - para a pavi."Tlentação de 
um trecho da BR-364, entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacâ- tem 
várias nulidades e irregularidades. O assessor técnico d2 representação do 
Acre em Brasília, Marcelo Vieira Pinto, é diretor internacional do: Emsa. O 
jornal " O Estado de São Paulo'' publicou tais fatos, que também estão 
sendo investigados. 

No ano passado. o governador Orleir Cameii e seus 
colegas do Amazônas, Amazonino Mendes, e de Rondônia,. Valdir Raup?~ 
se revesaram em visitas à capital dos Estados Unidos para explorar suas 
chances de obter empréstimos do Banco Internacional de Desenval~ento 
(BID) para projetas de saneamento bãsico. As visitas chamara."ll a atencão 
no BID nor urna razão: nas reuniões cem as comitivas estaduaiS. a mesma 
pessoa foi apresentada ao banco como assessor de Cameti .. ·\m:azom'!_o ..: 
Raupp. O onipresente assessor chama~se Marceio Siqucira Vtdra Pinto. 
Este mesmo cidadão se~ de acordos com denúncias na lmprensa 

Marcelo ocupa um cargo de ·confiança na 
Administração esta4ua1= e __ a erilpresa· que _representou executa uma obra 
onde o govetiiador orteíf ·cameli fem -interesse eSPecial. 

Boa parte dos fimcionários da Marmud Cameli LTDA 
teria sido demítida e cOiitÍ'atada pela Emsa ~ Taraucá e Cruzeiro do Sul~ 
o vereador Moisés DU:ili:.. de Tariruacá. tirou fotos e é testemunha destes 
fatos. --- - -

A ETESCO sub-rogou para a EMSA, que é apenas 
uma empresa subsidiária da COMIPE., esta é a acionista ( 9~/t> ) 
principal. Vejamos quem está por trás da 3.S!".inatura dos dois contratos 

-que chegam a quase 42 milhões de dólares. 

Ttata-se do -sr. Anrubal Crosara., nascido em 
26.05.1935, filho da sra. Elvira Marega Crosara. Seu endereço é o 
apartamento n. LZOT;·da Rua 20, prédio n. 744, no Setor Oeste , da 
cidade de Goiãnía GO. 
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ANNIBAL CROSARA 

Possui nada menos que 18 empresas: 

Este senhor A.nnibal Crosara, dono de várias 
empresas de mineração, possui 1% das ações da EMSA , o resto das 
ações pertence a COMIPE, que também pertence ao mesmo Annibal 
Crosara. Logo. Annibal Crosara , empresário em Goiás , seria o 
responsável por quase metade do total dos contratos. Quantas máquinas 
possui a EMSA no Acre? Nenhwna., segundo denúncias populares, 

' . 
seriam da Marmud Cameli. E a empresa Conave, da familia Cameli, 
transportaria o asfato de Manaus a Cruzeiro do Sul para a construção 
das estradas sem EIAJRIMA prévio. 

A PRIMAV CONST LTDA 
E O SR. CECILIO REGO DE ALMEIDA 

A Primav Construções e Comércio LIDA tem como 
representantes o sr. Cecilia Rego de Almeida. dono da C. R. Almeida. Este 
mesmo senhor é~ também, o dono desta empresa • criada em 1988. 
Nasceu em 05.12.1988, como "Primav Imóveís Ltda" • tendo objeto 
social somente a .. comercialização de imóveis próprios. fora da faixa de 
fronteira". pertencia (e ainda pertence) ao sr. Cecília do Rego Almeida e 
a Henrique do Rego Ahneida. Este último é hoje senador peío Estado do 
Amapá. No di:i\ 14 de setembro de 1995, houve a 14 a alteração do 
contrato social, foi quando a Prirnav hnóveis Ltda mudou de nome, 
passando a chamar~se "Primav Construções e Comércio Ltda". Tem sua 
sede no Rio de Janeiro , na rua Teófilo Ottoni, n. 63, 3 ° andar. E filial em 
Curitiba PR. na Av. Vicente Machade. n. 1.771. Também possui um 
escritório na Alameda Gabriel monteiro da Silva,n. 2.373. saia A. Jardim 
Paulista, São Paulo SP. 

Em 14 de setembro de 1995, também deixou de ser 
apenas uma imobiliári~ passou a ter também como objeto social a " 
execução e a exploração da indústria da construção civil; a execução ou 

a exploração dos serviços relativos a todos os setores e modalidades de 
limpeza pública. coleta de lixo, vanição e destinação final dos residuos 
sólidos, podendo ser resíduos domiciliar. industrial ou hospitalar seja por 
regime de contratação ou concessão pública; manutenção de áreas verdes, 
parques e jardins, capina química, aplicação de produtos saneantes 
domissanit:á:rios em seus caminhões coletores e locais públicos, podendo , 
igualmente, dedicar-se a todas e quaisquer atividades conexas ou 
correlatas. '" Eis o que é a Primav, misto de empresa que trata lixo 
com imobiliária, com uma pitada de construção civil. 

A Primav possui 51.000.000 de quotas , das quais 
50.999.589 pertencem a C.R Almeida S/ A Engenharia e Construções, e 
seu capital atinge a 51 milhões de reais ( uma quota vale um real). O 
segundo sócio em valores possui apenas 21 O quotas, é a empresa 
Participare-Administração e Participações Ltda, tendo como sócío~gerente 
o sr. Cecília do Rego Almeida. Que , não por coincidência, também é o 

Diretor·Presidente da C.R. Almeida S/A Logo, 99.99% do Contr~to 
pertence ao sr. Cecília do Rego Almeida 

Boa parte dos documentos de •• Nada Consta•• usados 
na licitação pela Primav ainda constam o velho nome .. Primav Imóveis 
Ltda. « E toda a docwnentação de acervo técnica, que deve provar 
experiência técnica anterior da firma. são documentos da C. R. Almeida 
SI A Engenharia e Construções e não da Primav. 

Sobre Cecnio Rego de Almeida, vale copiar o seguinte 
artigo da revista" Veja", de 24 de abril de 1996, na pág. 43: 

•• Ceciiiolandia. o país Rego Almeida • compra 
superfazenda 

O empreiteiro Cecilia do Rego Ahneida, dono da 
construtora CR Almeida, acaba de comprar seu próprio 
país. Depois de muita negociação, e por apenas 6 
nu1hões de reals, o empreiteiro adquiriu wna fazenda 
monstro no município de Altamira, a 740 quilômetros 
de Belém. no Pará. São 4 miijlões de hectares. wna ârea 
onde cabem dois El Salvador ou dois Estados como 
Sergipe. A terra é tão grande que abriga 28 rios. e um 
avião bimotor precisa de seis horas para cruzá-la de um 
oxtremo a outro. Com a compra,. o empreiteiro passou a 
ser o maior proprietário de terras do Brasil, tomando o 
lugar do paulista Pedro Aparecido Dotto, dono de 2,1 
milhões de hectares no Acre. Encravada num pedaço 
riquíssimo da Região Norte, a fazenda do empreiteiro 
contém 60 milhões de metros cúbicos de vinte espécies 
diferentes de madeira nobre, aiém de jazidas de ouro e 
cassiterita. Especialistas avaliam que aquela terra pode 
vir a produzir mais de 600 milhões de reais só com o 
que a natureza a presenteou. 

Paraense de Óbidos, C~lio do Rego Almeida tem 
múltiplas atividades e possui um patrimônio pessoal 
avaliado em 1_~3 bilhão de dólares. Animado com a sua 
Ceciliolandia, e tomado por uma desconhecida 
sindrome ecológíca, no inicio de abril esteve com o 
governador do Pará, Aimir Gabriel. e anunciou que 
pretende transformar a área numa reserva ecológica. O 

mesmo discurso Almeid~ fez_ no Ibama. em BrasíÍia. 
· Seria_ uma _bQã iniciati~ Se a propriedade não estivesse 
podre. O Instituto de Terras do Pará, Iterpa, o Incra 
locai. analisoJt o contrato feito pela Rondon 
AgroP=Jária. empresa do grupo CR Almeida, e pela 
imobiliária Xingu, responsável pela venda. Descobriu 
uma porção de irregularidades. Um delas: junto com 
seu pafs, Ahneida comprou uma aldeia indígena 
Segundo as conta Jterpa, um quarto das terras c 
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propriedade caiap6 e está ocupado pelos índios. Não foi 
por outro motivo que Cecilia do Rego Almeida 
comprou a propriedade por preço de banana: 1~50 real 
por hectare. 

TRUQUE - Pelos estudos do Iterpa. o empreiteiro 
parece estar brincando de banco imobiliário, aquele 
jogo em se compra o "incomprável", como a Avenida 
Paulista ou a Baía de Guanabara. Por meio de um 
levantamento cartorial feito na região, expediente 
adotado por qualquer cidadão normal que vai adquirir 
uma propnedade técnicos descobriram que a faztmda 
não tem registro. «Ela não existe" Carlos Larneirão, 
diretor jurídico do instituto. Há doze anos, um sujeito 
chamado Umbelino José de Oliveira Filho foijou em 
cartório a ·escritura da área, com base nwn 
levantamento diário feíto pelo Incra. Como os antigos 
colonizadores, Oliveira Filho aplicou um truque e 
declarou-se o legítimo do lugar. Um mês antes de sacar 
seu talão de cheques, Cecilia Rego Almeida foi avisado 
de que as terras são irregulares. Mesmo assim foi em 
frente e assinou o contrato. uEJe agiu de mã-fé", acusa 
o presidente do Iterpa. Rona1do Barata. ( tanta confusão 
legal, o país de Cecilia do Rego Almeida pode 
desmorar. Mas, conhecendo como funciona o outro 
país, aquele em que os poderosos cosnnnam dar um 
jeito para tudo, também pode ser que a Ceciliolândia. 
prospere para sempre" . 

O sr. Orleir Messias Cameli, em 1985 e 1987, retirou 
milhares de metros cúbicos de mogno, por sua firma Marmud Cameli Ltda, 
de áreas indígenas. Já foi indiciado, em 1991, pelo crime de plágio. 
Responde a vários inquéritos Responde por madeireiras ( mogno) desde 
1971. Decididamente ... , não pode ser chamado de ambientalista. Nem o 
sr. Cecília Rego de Ahneida, com problemas ambientais no Amapá e 

outros Estados. O mAMA não pode descentralizar atividacies rios 
Estados da Região Norte .... , muito __ menos pem:ritir que obras sem o 
licenciamento que compete ao IB~ sejam feitas sem fiscalização 
ambiental. Este oficio v:isa dar ciência perfeita ao senhor de tais 
problemas, e pedir o embargo imediato. O .MPF itâ ajuizar ação civil 
pública em junho e a pavimentação <hs Brs 317, 319, 364 e 174 ( 
Manaus- Boa Vista) sem EPJ.AJR.IMA. anterior. será um dos temas do 
Encontro na~;:ional de Procuradores da República que trabaJham na área 
ambiental. 

AS ESTRADAS SOB O PONTO DE VISTA 
DO DIREITO AMBIENTAL 

PAVIMENTAÇÃO DE PICADAS NA FLORESTA 
AMAZÔNICA SEM EIAIPIMA 

OBRAS II:.EGAIS 

Todo o procedimento administrativo de licenciamento 
ambiental, bem como o procedimento administrativo relativo ao EIAIR..IMA 
devem ser, no caso concreto, de cornpetêD:cia do IBAMAIACRE, por força 
do que dispõe o art. 10, § 4°, da Lei n° 6.938/81, com a redação da Lei n° 
7.804/89: ~ -

'Art. I 0- A construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva 
e potencialmente poluidoras, bem como os capazes, sob 
qualquer forma de causar degradação ambiental, 

dependerão de prévio licenciamento do órg-ao estadual 
ccmpetente. integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 

---em -cará.ter supletivo, sem prejuizo de outras licenças 
exigíveis. 

(Omissis) 

§ 4"~ Compete ao instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recw-sos Naturais Renováveis - IBAMA. o 
licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de 

atividades e obras com sígnificatívo impacto arnbienial, 
de âmbito nacional ou regional.' 

Há princípios constitucionais de responsabilidade civil 
objetiva por dano ambiental e de responsabilidade solidária dos causadores 
de danos ambientais, sejam decorrentes de sua ação, sejam decorrentes de 
sua omissão. As estradas têm potencial de impacto ambiental não só 
regional ou nacional, e sim mundial, pois alteram regiões de rios afluentes. 
do Rio Amazonas. 

A responsabilidade civil é solidária entre 
engenheiros, empreiteiros e, principalmente, autoridades federais que 
não cumprem o dever de zelar pelo direito difuso da população a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. A responsabilidade criminal • 
inclusive do senhor, é clara, no art. 15, da Lei n. 6.938 (alterada pela Lei 
n. 7 .804/89). 

Os entes públicos, encarregados de assegurar a 
efetividade do direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. nos 
termos do art. 225, § I 0 , da Constituição Federal, quando transgridem -
como estão fazendo os agentes públicos - esse comando constitucional, 
devem responder, em igualdade de condições com ~ 
partículares(empreiteiras e engenheiros). pelos prejuizos causaàos pelos 
atas omissos com efeitos comissivos. como aqueles praticados pelo 
JMA.C/ ACRE e o DNER, propiciando o inicio das obras sem a realização 
do EIAJRTh.1A e o segundo assinando convênio (subrogação) sem exigir o 
EIAJR.IMA e com entidade inadimplente junto ao INSS. O mesmo vale 
para o IBAMA., que tem o dever de zelar pela Floresta Amazônia. 

Desta forma,. dentre os agentes passivos que podem ser, 
e serão, acionados para a reparação dos danos ambientais encontram-se o 
Estado e seus órgãos ( federais indusive, IBAMA) • quando revelam-se 
ineficientes no cwnprimento de suas obrigações, permitindo -ª terceiros 
deteriorarem 2 meio ambiente além de, solidariamente, a pessoa juridica de 
direito privado que concretizou e continua concretizando as ilega]idades 
acima referidas. 

HISTÓRIA DOS CONTRATOS SOBRE AS 
ESTRADAS FEDERAIS· Brs. 317 e 364 

No dia 10.08.95 foram publicados no Diário Oficial 
os extratos de contratos (sob os n°s 004, 005, 006, 007 e 008/95), com as 
empresas vencedoras da Concorrência, todos com data de assinatura do dia 
08.08.95. 

-~jamo_s_alguns dos contratos sobre a BR 317: 

.. Instrumento contratual n. 004/95, com a empreiteira 
MARTS TRANSPORTES E SERVIÇOS LIDA Subtrecho 
entre o Km 155 e 175.20 Km, Obras de arte correntes 
e terraplanagem , mais pavimentação asfá1tica no 
subtrecho, entre o Km 23 e 78,7, 55,7 Km.· 
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Valor: R$ 5.382.437,37. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4901.16885313-072, Elemento de 
despesa4.1.1.0.00, Fonte: 21 TIE; 

Instrumento contratual n. 005/95, assinado cQm a 
UNIÃO ENGENHARlA LTDA. Subtrecho : obras de 
arte correntes e Terraplanagem do Km 155 ao Km 195 ( 
20 Km) e Pavimentação asfáltica no subtrecho do Km 
78,7 ao Km 146. Valor: R$ 6.441.852,26. Mesma 
dotação orçamentaria ; 

Instnunento contratual n. 006/95, com a ETENGE -
Empresa de Engenharia em Eletricidade e Comércio 
Ltda, subtrecho do Km 195 ao 215 ( 20 km) , com 
valor de RS 1.165.964,81, mesma dotação 
orçamentária~ 

Instrumento contratual n. 007/95, com a empreiteira 
ALBUQUERQUE ENGENHARIA LIDA. subtrecho 
do Km 215 a Brasiléia , totalizando 20 Km, no v3Jo~ de 
R$ 995.129,46, mesmadotaçi!oorçamentária; 

instrumento contratual n. 008195, com a emPreiteira 
CONSTRUTORA MENDES CARLOS LTDA. 
rodovia estadual AC-023, trecho entre Xapuri 
( Br 317), 18,5 Km, lote 05, 

no valor de RS 2.970.678,67, mésma dotaÇão 
orçamentária". 

No dia 31.08.95 , 23 dias após a assinatura ( assunçi!o 
de obrigação díreta por parte do DERACRE , que exige dotação 

O Edital concernente à BR 317, entre "'Rio BrancO e 
Brasiléia, deixa claro que nos cinco lotes ( totalizando 98,5 quilômetros ) 
haverá tenaplanagem e pavimentaÇão asfáltica, sendo que em 40 
quilômetros (entre os quilometras 195 e 232 .lotes 3 e 4) haveria também 
obras de arte, ou sej~ construção de pontes sobre igarapés e rios, 
eseoam.eitto de àgriaS"PfuViais, etC.-Olofé n: 5. -sobre a AC 023, trata de 
estrada estadtiãl, inas comO íoi englobada-na liC"itação, é aqui tratado. 

A BR317 , em quase todo o trecho, nunca teve asfalto. 
OS-112 quilômetros , entre o entroncamento com a AC 040. para a cidade 
de Plácido de Castro e a cidade de Brasiléia (Km 23 ao Km 235). Apenas 
123 -qwlômetros já tiveram asfalto algum dia, mas as chuvas lavaram ( é 
pal'ecido com a BR 319, entre Manaus e Porto Velho. hoje, sequer hã 
trânsito na estrada ou picada de terra que sobrou) , além dos caminhões 
com cargas de 28 toneladas (de madeira extraída iíegalmente) e- o peso dos 
caminhões ( 6 toneladas), totalizando pesos de 34 toneladas. Alguns 
caminhões ainda excedem este peso, tal como tratores de esterra DSL, 
com 38 toneladas, dos maiores do Brasil. A argila pura, tabatinga , não 
suporta tais pesos. a camada de asfalto de 6 centímetros ou bem menos, 
cede c-omo- casea de ovo . -

---Dia 27.07.95 foi assinado entre o Diretor Geral do 
DERACRE e o Gen. de Di v. Joelcio de Campos Silveira, Diretor da DOC/ 
Ministério do Exército, com a anuência do- Diretor Geral do DNER, 
Raimundo Tarcisio Delgado, o 5° Tenno de Cessão ou Subrrogação Parcial 
do Convênio PG-019/94..00, tendo como Cedente/Subrogante o Ministério 
do Exército, através da Diretoria de Obras de Cooperação e como 
Cessionário/Subrogado o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
do Acre e Interveniente o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
tal termo foi publicado no D.O.U, passando a vigorar, em 31.07.95 . Antes 
dessa data, nada havia de responsabilidade do governo do Estado para com 
a recuperação e manutenção das rodovias federais no Acre. 

orçamentária prévia, segundo a Constituição do Acre e a Lei n. 4.320, pena No dia 23.08.95 foram assinados os contratos de 
de nulidade do contrato), foi pub~icad~. no Diário Ofic~ do Estado_ o empreitada global com as três grandes empreiteiras, no dia 25.08.95 foram 
Decreto ~ 676, de 29.08.95_,_ ?bn.gd9 no -~~~n~Y!_a_~t~-~--~~t~_ publicados no Diário Oficial do Estado do Acre os extratos àe contratos 
suplementar de RS 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS), para_ comas empresas vencedoras da Concorrência. 
reforço de Dotação Orçamentária, ainda assim totalmente insuficiente, 
conforme a discriminação abaixo: 

Fonte de Recursos: RP 03 ~ 04 ~Anulação 
4.0.0.0- Despesas de Capital 
4.3.0.0 ~Transferências de Capital 
4.3.1.0 Transferências Intragovemamentais 
4.3.1.1 Auxílio Para Despesas de Capital 
10.000.000,00 
4900 ~ Departamento de Estradas E (sic) Rodagens do 
Acre - DERACRE 
4901 - Departamento de Estradas E (sic) Rodagens do 
Acre - DERACRE 
4901.16885313.072 - Pavimentacão Construcilo 
Restaurac~o Melhoramentos e Conseryacão de Rod a 
Cargo da Dir. de O DERACRE". 

Paralelo a todos os trâmites legais em curso, o governo 
do Estado fez ampla campauba na midia sobre o "asfaltamento da BR 317 
até Brasiléia". Como, graças às verbas publicitârias • tem verdadeiro 
controle sobre os meios de comunicação, apresenta as es_tradas como 
caminho do Paraíso. Podem ser fonte de progresso sócicranlbíint31,- coffi 
bom EPI.A.!RlrviA ( Estudo Prévio de Impacto Ambiental ) , que considere 
o componente ambiental e social nos custos da obra. As MEDIDAS 
MITIGADORAS poderão fazer estradas com PROTEÇÃO 
AlviBIENT AL, que tragam a paz social, o progresso social e ambiental 
e um desenvolvimento económico equilibrado .• evitando conflitos como 
o de Corumbiara ou como o ocor:rido ei!l Marabâ PA. 

Dla3l.08.9lioi publicado QO_OiáriQ_Qíicial do Estado 
o Decreto N" 576, de 29.08.95,~abrindo "no Orçamento vigente o crédito 
suplementar de R$ 10.000.000.00 (DEZ MILHÕES DE REAIS), piora 
reforço de Dotação Orçamentária. conforme a discriminação abaixo: 

Fonte de Recursos: RP 03 - 04 ~ Anulação 
4.0.0.0- Despesas de Capital 
ü.oT--Transferêricias decapitai 
4.3.1.0-TranSfer. intragovemamentais 
4.3.1.1 ~ Auxílio para Despesas de Capítal 
10.000.000,00 
4900 ,.Departamento de Estradas E (sic) Rodagens do 
Acre- DER- ACRE 
4901 - Departamento de Estradas E (sic) Rodagens do 

-Acre - DER - ACRE 
4901.16885313.072 Pavimenta~o Construção 
Restauração Melhoramentos. e Conservacão de Rod. a 
Cargg da Dir de O. DER- ACRE". 

Paralelo a todos os trâmites legais em curso. o governo 
do Estado fez ampla camp3nlia- tia midia sobre 0 .. asfaltamento da BR 364 
até Sena Madureira". Imagens de progresso social, que podem existir se 
fo~IJI .. ~stradas _ ecol_ógicas_ ••_ com __ plani~cação popular com base em 
Estudos de ImpactÕ AmbiCntal e -Audlênciãs Públicas. Se forem 
estradas para ·maaeirefrOS~ -iriV"ãSõres-de lérras indígenas, para 
incêndios e pecuária extensiVa, só vão liquid:ir as selvas e o 
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maior santuário ecológico da hur.~anidade, além de 
povos da Floresta. 

sepultar os 

Logo, para a construção ( pavimentação e obras de 
arte, com terraplanagem pre\1a '! da BR-364 foram assinados os 
seguintes contratos. em 23_08.95: 

Instrumento contratual n. 014/95 , com a CR Almeida 
Mlneração SA.. valor : RS 3.092.080,14, tendo como 
clausula sexta a dotação orçamentaria: 
ProjetoiAtiVJâadc 4901.16885313-072, Elemento de 
Despes2.: 4.1.1.0.00, fonte: 21 - TTE. Empreitada por 
preço global. Medições mensais. 

instnUTJemo contrarual n. 013/95. com a CONSBRÁS 
S'l\. - Construçõe~ Terraplanagem e Pavimentação, 
s.ubtrecbo entre o Km 82 ao Km 11.2. Valor : 'R$ 
3 47í.!í2.ES. Medição mensaL Mesma dotação 
orçamentaria que 2 m~nciormda :acima. 

lnstrtlment.-:- cor::tratual n. 012/95, com a CAPA 
Construçóe:. e pavimentaç:.ao Ltda , valor: R$ 
:!.5~V.7ó':',ót• • :n!;f.;çôes mensais. tendo a mesma 
dor::!.Cão crç:t."!lent:ina. totalmente insuficiente. 

L!::-t=NÇ.AS .Ar ... ~S!Et.lTAIS INDEVIDAS 

I·Iouve liega!meme e extemporaneamente, a 
concessão, pelo IMAC ( Insütuto estariual do Meio Ambiente) .da Licença 
de Operações n. 008/95. do Trecho entre Senador Guiomard e Serraria dos 
Padres.. Kro 123 da BR 3i i. data de expedição : 20.09.95. Data de 
pnb!ic?.çào ào Avtsc· à~ Ccr.c~ssãv em 27.09.95. Prazo para incluir no 
RPJAS ( Re!atório C.:: .'\.us·.mcia de Impa..::lo P..robiental Significativo ) , 45 
?ias. No~ que este R.AJAS nada mais é: que a confissão da ilegalidade e 
mconst!tucionahdade 1, e crime~ <i.e não exlgtr o EPIAIRIMA para a 
comruçáo ( pavuner:::..açãc, aifaharr.ento e obras de arte correntes) das 
estradas federaiS com ma1s de :2 vias. 

Em 20.09.9:. :10 mesmo dia da Licença de Oper~ção, 
houve a Licenç:a Prévia n. 002195, Trecho de Km 123 até Brasilé.ia ( 78 km) 
• entre a AC 2:~ trecho Xaj)Uri BR 3i 7 ( 18.) km), km 52 a Sena Madureira 
, 192 lan, n·echo 'la BR 36~ Da:a ele: exnedicão: 20.09.95. Data de 
publicação: 27.09.95. · · 

VIOLAÇÃO À CONSTiTUIÇÃO FEDERAL 
PRATICADA PELO DNER E PELO IBAMA 

H~ ;J dc~~n:un.1ção do art. 17. I da Lei n<' 6.938/81 c/c 
as Resoluções CON.A..M.-4\ n(' OI/86. 

dispõe; 
O a:t I7!. d(l. Lei n" 6.938, de 31 de agosto de J981 

"A..L. !7 - Fica msti~ído, sob a administração do 
Im:tltuiC Brasi!erro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renovãve1s - IBAMA. 

I - C.l'tdastr~.1 Técnico federal de Atividades e 
Insr;rumemos cl.: Defesa Ambienta!. para registro 
obngatóriv de pes..;oas fisicas ou juridicas que se 
dcciicam à consultaria técnica sobre problemas 
cco!6~cos e ambientais( ... )'· 

que: 
O art. 7° da Resolução CONAMA Nc 01/86 dctemnna 

"
4Art. 7"- O estudo de impacto ambiental será realizado 

por equipe habilitada( ... ) 

Já a Resolução CONM1A n° OI/88 impõe: 

•• A Secretaria Especial do Meiuo Ambiente e os 
Órgãos Ambientais, no prazo de 90 dias a part1.r da 
publicação desta Resolução, somente aceitarão para fins 
de análise. projetas técnicos de controle da polu1ção ou 
estudo de impacto ambiental, cujos elaboradores se,1am 
profissionais, empresas ou sociedades civis 
regularmente inscritas no cadastro de que se trata o art. 
l'. 

Art. 3°- O prazo de validade do registro é de 2 I dois) 
anos. cabendo âs pessoas físicas e juridicas cadasrradas 
a iniciativa do pedido de renovação.'· 

O artigo 37 da Constituição Federal dispõe: 

"Art. 37 - A administração pública drreta. indireta ou 
funcional, de qualquer dos Poderes da União. dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade. 
moralidade. publicidade .. 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA LEGALIDADE 

O Decreto n° 99.274. de 06 de junho de 1.990, em seus 
artigos 17122. regulamenta o licenciamento de atividades utilizadoras de 
recursos ambientais. Este licenciamento se faz em três fases: Licença Previa 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). 

A licença gera direitos subjetivos para o licenciamento 
e. desta forma, é preciso que esta seja conferida em estrita consoância com a 

--:::n_oiTll'la legal. 

Assim não foi feito. O IMAC Invadiu a competência do 
IBAMA, e ainda aceitou para anâlise documento que não revesua das 
fonnalidades ·legais. uma vez que foi elaborado por equipe técnica nã::: 
habilitada. Equipe técnica ... , da STCP, ligada a CR ALMEIDA L IDA. 
empresa situada em Curitiba, elaborando RAIAS em dois dias. con 
apenas wn empregado . E o Estado do Acre ,pelo IMA.C, ex1giu RL\lo\ 

. e Estudos de Impacto Ambienta( para o trecho entre Tarauacá e Cruzeiro 
do Sul. mas • isso depois da licitação ... , e pretende ir construtndo 
enquanto isso, com plena omissão do IBAMA. 

O IMAC não obedeceu ãs Resoluções CONA .. i\.1A. e. 
portanto, agiu ilegalmente. O direito administrativo fubnina com nulidade 
absoluta a inobservância ào princípio da legalidade, naquilo que diz respeito 
à fonna na quaJ deveria estar revestido o EI.AJRIMA.. 

Diz Maria Sylvia Zanela cli Pietro: 

•·No direito administrativo, o aspecto fonnal do ate: e de 
muito maior relevância do que no direito privaào,Ja q1.1c 
a obediência à forma (no sentido estrito) e <o c 

(jl 



62 ANAIS DO SENAPO FED~ 

procesimento constirui garantia jurídica para o 
administrado e para a própria administração; é pelo 
respeito À forma que se possibilita o controle do ato 
administrativo, quer pelos seus destinatários, quer pela 
própria administração, quer pelos demais poderes do 
Estado" (DIREITO ADM!NISíRAtfVO) -- S.P. 
ATLAS, I.990,p.l58) 

DNER E ESTRADAS FEDERAIS 

O Decreto-lei que criou o DNER. estabelece que as 
estradas federais ( BR s) pertencem a esta autarquia federal. E 
também 50 metros de cada lado das BR s. Somente ao DNER cabe 
licitar tais estradas ou fixar o itinerário, e isso após EPIP.JRIMA,. que 
pode alterar o percurso. O DERACRE somente pode licitar, com 
convênio de sub-rogação, sendo este instrumento uma delegação de 
poderes • o que toma o DNER e o DER.. .. 4.CRE cc-responsáveis 
solidariamente, ou seja, qualquer dano ocorrido configura 
responsabilidade do DNER do mesmo modo, torna ~a DNER. 
responsável pelos danos ambientais, confanne jurisprudência que segue 
adiante transcrita. 

PAULO DE BESSA ANTUNES, na obra, CURSO 
DE DIREITO AMBIENTAL, 2• ed., Ed. RenoVlii, RJ, 1992, nas páginas 92 
e 93, escreveu: 

"'Reservas e estações ecológicas. 

As reservas ecológicas foram criadas pelo ,art. 9° da 
lei na 6.938/81. A nova redação dada à lei 
supracitada consagrou uma redação diferente ao 
inciso VI do referido art. 9a, não mais constatando 
do mesmo as resenas e estações ecológicas. 
Contudo, parece-me que estas não foram extintas. 

O Decreto na 89336, de 31 de janeiro de 1984, em 
seu artigo 1 o dispõe que : "São consideradas 
reservas ecológicas as áreas de preservação 
permanente mencionadas no artigo 18 da Lei n° 
6.938 de 31 de agosto de 1981, bem como as que 
forem estabelecidas por ato do Poder Público." 

A nova redação do art. 18 da Lei n° 6.938/81 tem o 
seguinte teor: 

"Art. 18 - São transformadas em resenas bu 
estações ecológicas, sob a responsabilidade do 
lBAMA. as florestas e as demais formas de 
vegetação natural de preservação permanente, 
relacionadas no art. 2° da Lei n., 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 -Código florestal, o os pousos das 
aves de arribação protegidos pOr convênios, acordos 
ou tratados assinados pelo Brasil com outras 
nações." 

Aqueles que, de qualquer modo, degradarem as 
reservas ou estações ecológicas, ficam sujeitos às 
penas do art. 14 da Lei no 6.938/81, não excluída a 
responsabilidade penaL 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente ~ CONÀMA, 
através da RESOLUÇÃO CONAMA n• 004, de-18 de 
seteniJro 1985, determinou que são consideradas 
Reservas Ecológicas as formações floristicas e as áreas 
de floresta de preservação permanente mencionadas no 
artigo 18 da Lei n• 6.938/81. 

São Reservas Ecológicas os pousas de ave de arribação 
protegidos por CoiiVênios, Acordos .ou tratados 
assinados pelo Brasil com outras nações; as florestas e 
demais formas de vegetação situadas nos locais 
especificados nos incisos IIXIII da alínea "b" do artigo 

_ 3~ da ~esoluçãp. •• 

Logo, as florestas de conservação permanentes ao 
longo de rios federais são florestas federais. Unidades de Conservação 
federais, de acordo com Resoluç.lo do CONAMA que elenca as 
Reservas ecológicas como unidades de conservação. Obras cujas 
afividades ocorram a 10 quilômetros destas unidades de conservação 
federais devem ser licenciadas pelo IBAMA ( como ordena a Lei n. 
7.804, textualmente, conforme será demonstrada abaixo) e nunca pelo 
!MA C. 

Da mesma forma, há 69 sítios arqueológicos no 
Acre, e as estradas situam-se a menos de 10 km destas, sendo os 
sítios arqUeológicos Monumentos Nacionais, são unidades de 
conservação federais , IÕgo, -outra razão para firmar a competência 
do lBAMA? esta autarquia deve licenciar e deve embargar obr'as 
não licenciadas, como será e:xposto abaixo. 

A FALTA DE LICENCIAMENTO DO IBAMA EXIGE 
QUE ESTE EMBARGUE E PARALISE OS 

TRABALHOS ILEGAIS 

Atendendo ao art. 225 da Constituição da República e 
ao art. 10, da Lei n° 6.938/81~ a regulamentação da lei (Dec. n° 99.724/90), 
dispõe, no§ l 0 doartigo 17: 

"Caberâ ao CONA.MA fixar critérios básicos. se!Zt!ndo 
os quais serão exigidos estudos de impactO ambiental 
para fins de licenciamento, contendo. entre outros itens: 

a) diagnóstico ambiental da área; 
b) descrição da ação proposta e suas alternativas~ e 
c) identificação, anâlise e previsão dos impactos 
ambientais significativos, positivos ou negativos·• 

Esta mesma denúncia será levada ao CONAMA., no 
encontro mais próximo que for possível, dado que o CONAMA pode. e 
deve, exigir que o IB.Alv1A embargue obras ilegais. 

A Resolução n° 001/86 do CONAMA (Conseiho 
Nacional de Meio Ambiente) estabelece, em seu artigo 2°: 

•cnependerã da elaboração de estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental • 
EIAIRIMA,. a serem submetidos à aprovação do órgão 
estadual competente e do mAMA. em caciter 
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras 
do meio ambiente, tais como: 
I ~ Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 
rolamento." 

Das normas legais acima elencadas, se depreende não 
só a necessidade da elaboraç_ão __ dos chamados EPIA·RIMA como da 
importância destes, observância dos requisitos que efetivamérite resguardem 
o meio ambiente, sem o que não se concederá o licenciamento para a obra. 
E, SEM LICENCIAMENTO, DEVE O IBAMA embargar a obra. 
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DA NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DO ElA/RIMA 
PARA PAVIMENTAR, ASFALTAR E FAZER OBRAS DE 

ARTE, ESTRADAS DE RODAGEM COM DUAS OU MAIS 
FAIXAS DE ROLAMENTO E ATRIBUIÇÃO PARA 

FAZER O LICENCIAMENTO 

A citada Resolução CONAMA 001/86. em seu artígo §L 

dita as diretrizes e conteúdo mínimo do EIA, que consoante Édis MiJare e 
Antonio Herman V. Benjamin "não podem, em hipótese alguma ser 
descuradas, sob pena de invalidação".(grifo nosso) ("'Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental". Ed. RT, 1.993, pags. 44 I - --

c1tada: 
São estes requisitos. analisados pelos autores da obra 

"I - Contemplar as alternativas tecnológicas e de 
localização do projeto, confrontando·as com as 
hipóteses de sua não execução 

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impacto~ 
ambientais gerados nas fases de implantação e opcraçâc 
de at1vidade: trata-se de operaç2o tendente a defimr a::: 
med1das corretivas e mitigadoras dos Impacto:' 
negativos ao ambiente, para a correta e oporrum: 
responsabilidade do autor do projeto. 

III -Definir os limites da ãrea geográfica a ser dtrcta ou 

indiretamente aretada pelos impactos, denominada area 
de influêncut do projeto. considerando, em todCls os 
casos a bacia hidrográfica na qua! se localiza. 

IV - Considerar os planos e programas gavcmamcnrais. 
projetas e em implantação na area de influência do 
projeto, e sua compatibilidade: imposta ter presente, na 
execução do ElA. a conformidade do prOJetado 
empreendimento com evenruais programas e planos. 
inclusive os p!urianuaís e aqueles decorrentes do 
zoneamento ambiental. 

Já o artigo go da mesma resolução 001/86. define os 
requisitos mínimos a serem considerados: 

"I - Diagnóstico ambiental da área de influência _do 
projeto; 
II- Anâlise dos impactos arnbienlais: 
III- Definição das medidas mitigadoras." 

A legislação Federal ffiec n. 95.733/88, determina 
percentual mínimo de 1% sobre o custo atualízado do empreendtmenta. 
Estima-se superficialmente este, inicialmente e não atualizado. em cerca de 
S milhões de reais. verifica-se que o percentual minimo legal seria 
insuficiente para a proteção do meio ambJente. Nestas obras. migalhas 
foram destinadas a proteção ambiental (menos de R$ 300.000.00) Na
verdade, falta no Acre algo fundamental: um zonea;nento 
agroecológíco e econômico, instrumento fundamental para salvaguardar 
os Povos da Floresta , para concretizar sonhos e projetas lúcidos de 
Chico Mendes. O correto seria , pelo menos. 30% para gastos sociais 
e ambientais 

O EPIA-RIMA e . com seus estudas. um do~ 

mstrumentos da Polittca Nactonal de Meio Ambiente {cf. Lei r/ 6938/S!"),_E 
necessârio para que o órgão federal competenle. no ca<;o o IBAMA... 

conceda as respectivas licenças prévias (LP). de instalação (LI) e de 
operação (LO) para o empreendlffiento 

Para deliberação da concessão destas licenças, o 
Conselho Nacional de Meio Ambiente, teria que !1-cr ouvido. 

SOMENTE APÓS A LICENÇA PRÉVIA, após o 
EPI.AJR.IMA e após a licitação e assinatura de contratos, poderia , o 
IB.AJ\.1A. autonzar qualquer procedimento executório da obra. É 
totalmente ilegal e mesmo- criminoso que o I.MAC autorize obras 
federais de -impacto ambiental -de âmbito riâo sõ regional, mesmo 
nacional e mW1dial, apenas com lice:Jças prévias e licença de instalação , 
notar que, no caso, foram autorizadas sem nenhtuna licf:nça válida./ E 
atingem ârea de preservação permanente , áreas ao longo dos rios e 
igarapés ( florestas cihares ). etc. Podem transformar o Acre numa 
Rondôma ou Pará ( ou MT) piorados, em tennas de destruição ambiental. 

O perigo destas obras é terrivel, principalmente 
tendo em conta os 1garapes e nos, as máquinas, pesando toneladas, 
estão cortando os rios, enterrando os rios, que no periodo da seca no 
Acre, ficam reduzldos a filetes , já que sofreram assoreamento por 
anos. Notar que os trabalhos de drenagem , a tratamento das caixas de 
empré:stimo para a realização dos aterros , tudo isto padeci causar focos 
de malâria . Quando o trecho entre Porto Velho e Rio Branco foi 
asfaltado, de 1985 em diante, a primeira parcela de desembolso só foi 
liberada em junho de 1986 , nove meses após o inicio da obra, somente 
APÓS A APROVAÇÃO DO PLA.l'IODE AÇÃO PROVI5ÓR10 DE 
PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA E PROTEÇÃO INDÍGENA. dai o 
P.N1ACI I. O Banco lnterarnericano para o Desenvolvimento , BID, 
exigiu es1e componente . Durante anos, 7 anos, verbas eram desviadas, 
mmca aplicadas em proteÇão ambiental. E o CSN impedia, pelo Projeto 

- Calha Norte, a demarcação das âreas índigenas na faixa de fronteira. O 
próprio Chico Mendes teve que ir até Miami e Washington e 
conseguiu o bloqueio das verbas, exigindo a implementação do 
PMACI I . Uma das causas de sua morte. 

A construção do trecho da BR 364, entre Porto Velho 
RO e Rio Branco AC, quase destruiu a aldeia dos Kaxararis, de onde foi 
retirado quase meio milhão de metros cúbicos de brita , causando 
malâria que matou vârios índios. Haverá a propositura de ação civil 
pública desta Procumdoria para exigir indr::ruzação. E o asfahamento 
ilegal e criminoso ( sem planejamento sócio~ambieotal) da BR 364 
causou também a morte do Padre _Ezequiel Ramin, que defendia os 
índios Suruí, no sul de RO. 

Hoje. o probiema e a mesmo, e de novo, as leis 
ambientais sãQ .claras. Dessa vez. caberá açôes civis públicas , cumulado 
com ações de improbidade administrativa (Lei n. 8.429) p2ra autoridades 
que exercem poder de polícia e que se omitirem. O componente ambiental 
e social e necessario, no próprio projeto Básico ( anexo, esta na Lei n. 
8.666 e também no art. 225 da Constituição do Brasil ) e no orçamento 
da obra, proteção das unidades de conservação. Medidas mitigadoras do 
impacto ambiental. 

Chico Mendes, par nove dias, no final de março ~ 
mício àe abril de 1987, lutou conrra a devastação ambientai causada em 
Rondônia. A devastação ambiental em Rondônia atingiu ritmo nunca 
jamais visto , "conflitos soci3ls, queimadas, etc. Tudo, devido ao 
asfaltamento do trecho entre Cuiabã e Peno Velho e dai até Rio 
Branco. Seq,uer o PMACI I foi cumprido , várias ãreas i.,digenas 
nunca foram demarcadas ( somente oito em 28 existentes no Acre)? a 
fiscalização ambiental inex.iste O Zoneamento agro-ecológico mmca 
foi feito, ou seja, um modelo de ocupação, com âreas que protejam o 
ecossistema. A situação fimdiaria do Acre pode gerar, pelos 
Jaüfundios monstruosos ( 2,2 milhões de hectares de Pedro Dotta, IT'_ais 
latifündios de Ahevir Leal. da Paranacre, do grupo Abdalia e outros) em 
detrimento dos índJOs, seringueiros e posseiros, rios de sangue. 
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A TRAGÉDIA DE RONDÔNIA 

Em 1970, o então Tenitório de Rondônia tinha 
113.000 habitantes, em 243.000 quilômetros quadrados. V<tiamos a 
desgraça , o caos social c ambiental: somente em 1983, entraram 
92.723 migrantes; em 1984, 153.327 migrantes. E 107.493 · migráD.tes 
de janeiro a agosto de 1985 , no ano inteiro de 1985, ontraram 160.000 
migrantes em Rondônia. Detalhe: estes números estão aquém da 
realidade, pois fonun fornecidos pelo CE'I'RAJI.ll - Centro de Triagem e 
Encaminhamento de Migrantes, migranteS que não passaram pela triagem, 
ficaram fora destes números. Logo, Rondônia , na década de 80 , ia 
aumentando, de modo irracional, sua população, em cerca de 20 % ao ano. 
A cidade de Rio Branco também apresenta quase esse crescimento ... e o 
caos urllano ( com miséria, prostituição infanto-juvenil, criminalidade, etc) 
irá aumentar, sem o EPlAiRIMA, sem as Medidas Mitigadoras. Se isso 
ocorresse no Acre, estes migrantes não iriam para as florestas , e 
siro para Rio Branco. A capital do Al;re possui , hoje, quase 300.000 
habitantes, mais da metade da população do Estado do Acre. 

A dastruição ambiental e social das populações 
tradicionais do Acre pode ·ser cauSada- por esta!r-eslr.iâaS----sem 
planejamento sério, feito de modo irresponsável. Catástrofe que pode 
gerar um inferno vermelho no Acre. Trata-se de batalha macro-econômica, 
os lat:ifi.índios produtores de soja do Centro-Oeste teriãin gr.üldeS 
beneficias, pois como exportam para o Japão, obteriam diminuição de 19 
dias de viagem de navio para os mercados asiáticos, econoàüZando 9 .doo 
quilômetros. A pecuária também adoraria exportar carne para o Peru , 
Japão, etc. M:as, as populações hipossuEcientes sofreriam bastante. 

O Parque Industtial de Manaus vê a obra com olhos 
cobiçosos , recebe componentes eletrônlcos de Taiwan, Japão e da 
Coréia , a Zona Franca do Governador Amazonino ficaria feliz. Para as 
madeireiras então, seria como o Eldorado, prelúdio do Deserto, do 
Inferno Vermelho, do aumento da prostituição i.Dfanto-juvenil. A borrscha 
da Malásia iria esmagar os seringueiros, etc. Grandes interesses 
económicos concentrados e profundamente individi.J.alistas con~-
se aos interesses fundamentais das populações tradicionais das selvas, 
interesses estes protegidos pelo ordenamento jurídico, logo, Direitos 
Fundamentais. De um lado, microcomputadores , aviões a jato de última 
geração, antenas parabólicas, carros riquíssimos, jagunços , etc. Do 
outro, apenas o amor às •4 colocações", o amor à chuva, aos rios, a 
posse de dezenas de anos, populações analfabetas mas inteligentes, que 
amam a vida como seringueiros, pescadores, etc. Um bom EPIAIRIMA 
poderia garantir a pluralidade da economia acreana, um equilibro, com 
proteçà:o social ao setor extrativista. aos mais pobres e indefesos e 
desenvolvimento social ordenado e humano, inclusive com pecuária 
leiteira, suínocultura,. pólo moveleiro que exporte móveis finos, etc. 

A pavimentação do trecho entre P~rto Velho e Rio 
Branco, da BR 364 durou 7 anos. Inicio em 14.03.85. Conclusão: o 
trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul ( ou Sena Madureira ) , 
pelas leis ambientais e pela Constituição da República ( e para todos os 
biólogos, agronõmos , engenheiros florestais, etc ) exige um PMACI II 
oom um Plano de Desenvolvimento Integrado e um Zoneamento Agro
econômico-ecológico de todo o Estado do Al;re , que poderá ser obtido 
através de bom EPIAIRIMA . 

Vale repetir: de um lado há o grupo de grandes 
interesses econõmicos concentrados ( latifundiários~ madeireiros • 
multinacionais voltadas para a exportação - A.JMEX , empreiteiros, etc, 
ricos e nadando em delicias ) , do outro , quase toda a população 
pobre do Acre ( 60.000 seringueiros cOm suas fimillias • pequenos 
posseiros. ribeirinhos, castanheiros, pescadores artesanais, índios, 
artesões, pequenos camp<meses. etc , com seus interesses difusos e 
coletivos. metaindividuais, todos hipossuficientes, a maioria quase 
analfabeta ), o tAPF defende, neste conflito de interesses, a causa 
social e ambiental. A regularização fundiária ao longo das Brs , com 

mais Reservas Extrativístas e demarcação de Areas Indígenas , cbm 
apoio ao setor extrativista , seriam bons frutos do EPIAIRIMA . Com o 
Zoneamento mais áreas de proteção e conservação seriam criadas . Com 
o EPIAIRIMA sério , as estradas poderiam ser construidás. 

O BANCO MUNDIAL E 
AS ESTRADAS FEDERAIS 

O presidente do Banco Mundial , sr. James 
Wolfensohn. pediu, em 12,09.95 , desculpas aos brasileíros diante 
das cámeras de TV, numa reunião internacional. " Amazonas é uma 
região dificil • onde temos cometido erros '' , pedindo desculpas ' 4 pelos 
erros cometidos na Amazônia brasileira ' 4 

• O banco recoDheceu que 
financiou projetas que resultaram na davastação de Rondônia e outras 
áreaS da Amazôrila ( .Sul do l'ará ) . E que estaria disposto a reparar os 
danos . financiando projetos de desenvolvimento econômico que 
valorizem a floresta e respeitem as populações tradicionais. Ou seja.. 
perdão pela destruição ambiental gerada pelo asfaltamento da BR 364, 
nos trechos entre Cuiabá MT e Pôrto Velho Ró-e Porto Velho RO e 
Rio Branco AC. l'rincipahnente pelo crédito de US$ 65,2 milhões para 
o Programa_" Pólo_do _Nordeste 4

' e a pa~e_n~ção d~ _tr~cbo da BR 364, 
que liga -cwabá a- POrio-Vclho~--- - -- --- ~ -

Tal como Chico Mendes soube convencer 
senadores estadunidenses e o BID (Banco Interamericano) , que financíou 
o trecho entre Porto Velho e Rio Branco, sobre a tragédia de asfaltar o 
trecho entre Põrto Velho RO e Rio Branco AC sem EPIAIRIMA e sem 
um PMACI I • do mesmo modo, urge que o IBAMA exija, de acordo 
com o art. 225 , IV, da Constituição da República, um EPIAIRIMA e 
um l'MACI ll . Nos estudos prévios do l'MACl ll já estava previsto 
o El'IAIRIMA. O PMACl I , apesar de pífio, conseguiu alguns 
mecanismos de proteção ambiental, um PMACI II • oriundo de 
verdadeiro EPIA!RJMA, Pode Ser de fundameõtal importância para os 
POVo_s_ da -Florestã--~---paia--preservar e ief'OrÇM- -as -flOreStaS "e-O IDeio 
ambiente. Beneficiando seringueiros, indios, castanheiros? ribeirinhos, etc, 
a parte mais pobre da população acreana. 

EPIAIRIMA E PMACI 11 

No texto da PMACI II , que foi esboçado e nubca 
implementado, já o PMACI I teve implementação mais que precária 
e totalmente insuficiente , consta , sobre a BR :364, trecho entre Rio 
Branco e Cruzeiro do Sul ( incluindo até Sena Madureira ) o seguinte 
texto: 

AÇ0ES PREVENTIVAS DOS tMPACTOS DAS 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA BR-364 

A pavimentação do trecho da rodovia entre Rio 
Branco e Cruzeiro do Sul provocaria repercussões 
negativas em função dos cortes no terreno, aberturas de 
ciãixas de empréstimo e cruzamentos de 1garapts e areas 
alagadiças etc. Para prevenir e minimizar os 
Impactos previstos é imprescindível que·se elabore 
um RIMA, exigido pela Resolução do CONAMA, e 
que os órgios competentes acompanhem as obras de 
engenharia, visando -~o cu~primento das 
recomendações - téãiiCis,-------siliCridis - -paTa o 
dimensionamento das obras de arte (pontes, 
tubulações e cortes de terreno), com base em estudos 
minuciosos das condições geotécnicas do leito da 
estrada e da dinamica ambiental das áreas a serem 
desmatadas. 
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As condições climáticas da região exigem que os 
estudos se realizem num período curto, entre maio e 
setembro, devendo preceder à contratação das obras. 

Recomenda-se o controle dos impactos diretos, 
não apenas do percurso ao longo da rodovia, mas 
também dos trechos de cursos de água a jusante de 
pontes e travessias de igarapés e rios nos Estados do 
Acre e do Amazonas. O planejamento e a 
responsabilidade dos prováveis prejuizos ambientais 
devem ser feitos com a participação dos dois 
estados. 

Os estudos compreendidos no diagnóstico das 
condições geoambientais, sobre documentos en1 escala 
I :250 000, poderão servir como base para os futuros 
trabalhos de detalhe que precisarão a constituição e 
propriedades dos terrenos. os impedimentos de ordem 
topogr.ifica e de dinamica superficial, ao longo do pe!fil 
que acompanha a estrada. 

Esses estudos deverão ser complementados com 
uma avaliação do comportamento dos cursos do água, 
utilizaDdo-se dados (DNAEE e Defesa Civil) e medidas 
expedidas para garantir a manutenção das obras de 
arte" 

Para asfaltar o trecho entre Porto Velho e Rio Branco 
foi necessário o insuficiente PMACI I ( leste do Acre, sul d~ 
Amazonas e oeste de Rondônia ) , do mesmo modo, deve e precisa 
haver um P:MACI n, precedendo a pavimentação e asfaltamento do 
trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul ( íncluindo Sena lvfadureira 
). Migrayões descontroladas e ínchaços de cidades . ( Rio Branco ) 
são . desgraças saciais, repletas e embebidas do sangue , suor e 
lágnmas das camadas mais miseráveis da população. 

O PMAC! I foi, em sua implementação, ao longo 
de 7 anos ( 1985 a 1992) , um projeto cheio de mentiras ao BID ( 
Cbico Mendes denUIJciou várias mentiras). De 1985 a maio de 1991, 
apenas 3 milhões de dólares foram liberados para demarcar as terras 
índigenas e criar algumas Reservas Indígenas em Rondônia e no Acre. 
Ora, mais de 7 milhOes nunca foram aproveitados, inclusive arcando o 
Estado com multas, por inteiro descaso. Devido a este descaso~ o 
BID terminou por suspender unilateralmente os contratos. Também 
pelo mesmo descaso criminoso, verba de 6 milhões de dólares foram 
perdidas e seriam dadas por entidade alemã, para o zoneamento agro .. 
ecolõgico . 

. Chico Mendes , em depoimento em 1987, já 
denunctaw que , devido à BR 364, de !977 a !987 em 10 anos 
somenteao longo da BR 3I7,foram exterminados 180.0~00 seringue~ 
e cerca de 80.000 castanheirns. Fotos de satélites ( ver INPE) 
mostram, tal como todos os mapas que a devastação ocorre ao 
longo das BR s , durante a seca, as BR s ficaz:n em chamas , 
marcas de fogo em quilómetros ao seu redor. 

A NECESSIDADE DO LICENCIAMENTO . AMBIENTAL POR 
PARTE DO IBAMA, SOB PENA DE l'ol!LIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E EMBARGO DA OBRA 
PELOIBAMA. 

A Constituição Federal em seu art. 225, num dos mais 
avançados textos do mundo, garantiu a todos o direito ao [lleio ambiente 

ecologicamente equilibrado, para assegurar a efetividade deste direito, a 
obrigatoriedade do poder público de defendê~Jo e preservá-lo. 

A Lei rl! 6.938181, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, assim estatui, no seu art. 10: 

" A construção, instalação. ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas -efetiva e 
potencialmente poluidoras, bem como as capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual 
competente, integrantes de Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA e do Instituto do Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovãveis -
IBAMA. em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 
licenças exigi. veis" 

Ao seu turno, o Decreto n° 99.274/90, regulamentador 
da lel 6.938/81 (em substituição ao Decreto 88.351/83, por ele 
expressamente revogado) assim disciplina, no artigo 17: 

textos. 

.. A conStrução, instalação, ampliação e ftmctonamento 
de estabelecimentos de atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencionalrnente poluidoras, bem as sim os 

_ egipreen~~~tos capazes, sob qualquer fo~ de 
causar degradação ambiental, dependerão de previo 
licenciamento do órgão estadual competente, integrante 
do S!SNAMA, mrr prejuízo lk !1l!t!:l!> ~ 
legalmente exígiveis. 

Não - importa a repetição, tal a importância destes 

lnfere~se, dos textos legais supratranscritos, que' a 
exploração de florestas, especialmente na nossa região (património nacional) 
deve ser feita dentro de condições especiais, dependendo obrigatoriamente 
de prévio licenciamento ambiental do órgão estadual competente, bem 
como, principalmente, de prévio licenciamento do IBAMA. A 
exigência de licenciamento também pelo I~C decorre da obra ser 
próxima a unid8de de conservação estadual { Floresta estadual do 
Antimari). 

Destarte, a licença a ser expedida pelo mAMA e a 
licença ambiental fornecida pelo IMAC, não se confundem, são 
independentes entre si. Seria necessârio a licença prévia • e de 
operação do IBAMA, o que não ocorreu, o que justifica a suspensão 
imediata. das obras. 

Por via de consequência, qualquer outra atividade 
importante sô se poderia verificar mediante a expedição de ambas as 
concessões (licença ambiental do IJIJ.A.C e licença do lBAMA), o que nãe 
ocorreU, mormente tendo em vista que o impacto ambiental terá 
abrangência regional, nacional e mesmo nacional. O EPI.A/Rll\4A deve 
ser elaborado , o que salta aos olhos. 

Ressalte~se, outrossim, que os ataques ao meio 
ambiente, alê:m de dilapidarem o patrimônio natural, bem público federal , 
danificando a flora e a fauna silvestre e aquática local, agridem o próprio 
habitat bmnano, comprometendo a qualldade de vida e a saúde da população 
da região, provoc~~o. _ain_Qa,_ g:r;JP.des __ çp,p.fli.tos sociais. Urge, por isso, que 
seja!Õ imediatamente corrigidos pelo Poder Público, ~ y! do art. 225 da 
Constituição Federal e das demais normas legais pertinentes. 
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As florestas protegidas pela legislação federal são vitais 
para um meio ambiente em hannonia. bem de uso comum do povo, como 
dispõe a Lcx Mater, em seu an. 225, "caput": 

.. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 
À coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações." · 

A constituição Federal de 1988 elevou à categoria de 
patrimõoio nacional a Floresta Amazôoica (art. 255, § 4°), o que é 
suficiente para identificar a legitimidade da Justiça Federal para o 
ple.ito. E, dessa forma, do MPF. E também do IBAMA, na esfera 
administrativa. 

A nonna acima referida assim estabelece: ' 4
••• e sua 

utilização far-se-~ na forma da lei. dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao- uso dos recursos 
naturais." 

Ora, -é- bastmte claro que o patrimônio a ser protegido 
reveste-se da maior importância, a ponto de o constituinte pátrio ter~Ihe 
atribuido nonnação especial. Isto porque, como é do conhecimento público, 
tais tipos de vegetação, pertencentes à Floresta Amazôoica, Mata Atlântica, 
Serra do Mar, Pantanal Mato-grossense e Zona Coste~ além do enorme 
potenc1al relativo à biodiversidade, correspondem aos últimos 
remanCscentes de florestas outrora imensas e riquíssimas. Ou seja, 
finalmente o povo brasileiro, atravês de seus representantes no Congresso 
Constituinte, resolveu dar WD basta ao processo irresponsável e criminoso 
de extemúnio do património público. Resta ao IBAMA cumprir a lei e 
embargar obras ilegais , sem EPIA!RIMA. 

Com o advc=nto da Lei D0 6.938, de 31 de agosto de 
1981, que dispôs sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, as fonnas de 
vegetacão natural de preservação permanente relacionadas no Código 
florestal, foram transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob 
responsabilidade do IBAMA (art. 18). Do mesmo anigo da Lei precitada., 
cwnpre destacar: 

'"Parágrafo -Único- As pessoas físicas ou juridicas que, 
de qualquer modo, degradaram reservas ou estações 
ecológicas, bem como outras áreas declaradas como de 
relevante interesse ecológico, estão sujeitas às 
penalidades previstas no artigo I 4 desta Lei". 

A responsabilidade penal dos agentes públicos é 
clara, a Lei n. 7 .804~ que altero~ em 1989. a Lei n. 6.938, exige que 
autoridades cumpram as leis, impedindo até mesmo obras que tragam 
riscos ambientais. 

Não obstante a ordem jurídica nacional indique qu~ o 
meio ambiente deve ser tutelado , é evidente que nos tiltimos anos vem se 
intensificando a preocupação de apreciâvel parcela da sociedade brasileira a 
tal respeito, ainda é prematuro afirmar que já estamos caminhando para o 
atingimento de uma integral consciência ecológica Os meios de 
comunicação social revelam, com freqüência, generalizadas agressões ao 
ambiente natural e, o que é mais grave, mtútas vezes com o beneplácito e 
omissão das autoridades encarregadas de preservá-lo. Ao prelàciar a 
monografia A proteção penal do meio ambiente, de autoria do Prof. René 
Ariel Dotti, o Prof. Fernando Andrade de Oliveira fez observação que 
merece :ser lembrada; 

''"Na verdade~ os dados jã conhecidos revelam que os 
danos ecológicos mais extensos não são aqueles 
produzidos pelos atas de puro vandalismo de algams 
indivíduos, mas sim resultantes de grandes 

empreendimentos de grandes empreendimentos 
ecooômicos, realizados com o incentivo financeirodo 
poder público, e, até mesmo, das atividades de 
certas entidades estartais, projetadas e executadas 
com o iDjustificável sacrifício de bens do patrimônio 
oatual, artiistico e histórico da Nação" (in A proteção 
penal do meio ambiente, Editora Litero-Técnica, 
Curitiba, !978, p. 5) 

O Brasil é signatário da 'Thnvenção para a proteção da 
flora, da fauna e das belezas cênicas naturais dos paises da América". 
aprovada pelo Decreto Legislativo n. 3 de 13 de fevereiro de 1948, e 
promulgada pelo Decreto n. 58.054, de 23 de março de 1996, de modo que 
se obrigou, internacionalmente a : 

•• proteger e conservar no seu ambiente natural 
exemplares de todas as espécies e gêneros da flora e 
fauna indígenas, inclusive aves migratórias, em número 
suficiente e em loCais que sejam bastante extensos para 
que se evite, por todos os meios humanos, a sua 
extinção" 

Bem como camprometeu .. se a: 

.. proteger e conservar as paisagens de grande beleza, 
as formações geológicas extraordinárias, as regiões e os 
objetos naturais de interesse estêtico ou valor históriCo 
ou científico, e os lugares caracterizados por condições 
primitivas,. 

Sob o ponto de vista ecológico tais obras~ desde as 
medidas prelimiares para a sua implantação, multiplicaram os efeitos 
deletérios que uma via ordinária causaria aos componentes da paisagem 
narural. Com a trepidação do trânsito diário, vibrações da estrutura se 
t:ransmit:iriam~ ampliadas, ao solo, ao sub-solo até mesmo onde ocorram 
veios de água e lençóis freáticos; o ruido dos motores se propagaria mais 
livr~ente; levados pelos ventos, os gas;;:s venenosos, emitidos pelos 
motores. se estenderiam ã-rnruores àreas; -.a intei:rilltência da iluminação 
intensa projetada pelos faróis confundiria a fauna crepuscular notuma, 
notadamente a aliada; a considerável massa dos elevados interceptaria 
correntes aéreas, raios solares, precipitações allnosféricas. - Esses são 
apenas alguns dos evidentes macroefeito:s determinados pela inserção da 
pavimentação asfâltica numa paisagem imemorialmente estabelecida. Com 
efeitos ~estrutivos para as Florestas e para os Povos da Florestas. 

_Sob_o ponto de vista técnico, a estrada ca.rroç3.vel. que 
secciona o Acre, jâ importa em grave ofensa ao equilíbrio ecológico da 
região, o pretendido asfaltamento obviamente tem efeitos negativos muito 
maiores. 

Não ê demais lembrar que "as florestas existentes no 
território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de 
utilidade às terras que reverstem, _são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do Pais" (art. I", da Lei n• 4.771, de ]5/09/1965) e que a 
«Politica Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recurperação da qualidade ambiental propícia à vida" (art. 2", da 
Lei n• 6.938 ), sendo um dos seus princípios infonnadores o da "proteção 
dos eçossiStemas~ co01 a preservação de áreas representativas'' (inc. Vl do 
art. 2• da Lei n• 6.93&'81). 

Os provimentos de urgência, tanto embargos 
administrativos como a liminar que o :tv1PF irâ tentar obter, são 
instnnnentos excepcionais de tutela preventiva e provisória nas lides 
interindividuais,. devem ser utilizados como provimentos antecipatórios. 
preventivos. Vittorio denti, um dos grandes processualistas deste século, 
escreveu: 
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'Sob este perfil funcional, a proteÇ<}.o dos intereSses e o conjunto. Enquanto que o ElA tem por objeto um determinado 
coletivos apresenta wn problema centra!: aquele da projeto, claramente identificado, o planejamento é mais amplo, macro 
necessidade de uma tutela de urgência,. que realize mesmo, cobrindo uma série de projetas e atividades, enxergados 
imediatamente a restauração dos interesses ofendidos, globalmente. 
sem o que a máquina do processo funcionaria 
inutilmente, (in «Le 'a.zione a tutela di interesi coUerivi", 
Rivista di Direitto Processuale, CEDAM,. 1974, Ano 
XXIX, P- 547/548)_ 

Divro:rsos paises têm de uma forma ou de outra e em 
maior ou menor extensão, legislado sobre o ElA: Autrália (Federal 
Envirorunental Protection (lmpact of Proposals) Act, de 1974), Bélgica, 
(Decreto de 26.06.85). Canadá (Lei de 1973 e seu Decreto de 1985), 
Dinamarca (Lei de Protecão Ambiental de 1973), AJemanha {Decreto do 
Governo Federal de A[!osto de J 975). França (T_.oi n. 76-629 du 10 joillet 
1976, ··relative a la protection de la nature'", e o J?écret ":· ~-7-1I_4!_ ~-17 
octobre 1977, ••pris pour Paplicatioo de l'articli2 deiãlOi n. 76~29 du 10 
joillet 1976 relative à la protection de la nature") .. Reino Unido The Town 
a'ld Co~.~rttry Planrung {P.ssessment of Enviromental effects) Regulations 
1988 (S. I. n 1199). iJléiJJ.da (Local Government Act de 1976), Luxembrurgo 
(Ld sobre a Proteção do Mt:io Ambiente de 1978 e Lei Sobre as Instalações 
Perigosas de 1979), Holanda (Lei Sobre o Estudo de Impacto Ambiental, de 
13 de mruo de 1986). nova Zelândia (Decreto sobre .. Enviromental lmpact 
Reponíng and Assemem". de 1974~ baseado numa decisão do Gabinete de 7 
de agosto de 1972), Espanha (Decreto sobre o estudo de Impacto 
Ambiental, de 1986), Tailândia (Lei da Qualidade Nacional do Meio 
Ambiente, de 1975)_ 

Decid.ldarnente, EPIA!RIMA é o instiruto mais eficaz 
de prevenção de danos ambientais, é acolhido pela civilização atual e só 
pode ser rejeitado por pessoas ignorantes do fato de que, destes 
institutos, depende a sobrevivência da humanidade e o futuro dos filhos. 
Sem a Narureza , sem wn meio ambiente VIVO, sem a biodiversidade, 
não hã futuro para a vida humana. 

Hoje é impossível falar-se em proteção ambiental 
sem que se mencione o ElA, enxergado pelos juristas ambientais e 
ambientalistas em gcr.a;l ora como um "ooble experiment", orn como 
uma '"parola mãgic.a". ou ainda~ como um '-l.procédure admin~t~tiye 
révolutionnairc" ou, finalmente1 como uma "nouveautéjaridique". 

De fato, a Lei n° 6.938181, expressamente, estabeleéeu 
que ... a constução, instalação ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consià.erados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes~ 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento.'' 

Nota-se,. pois, que o ErA não é fim em si mesmo, 
isolado, i:oseriodD-se ao contrário, em um processo decisional maís 
complexo, articulado em fases. E o licencimet1to ambiental, por seu 
turno, é ~ ou deveria ser - parte de um fenômeno mais amplo: o 
planejamento ambiental. 

Tem-se afmnado, com razão. que o EIA deve "ser visto 
como uma ferramenta de gerenciamento ambiental no interior do processo 
de planeja.-nento de uso do solo." Na Amazônia, é imprescindivel. 

Se a elaboração do EIA por si só já é considerada uma 
tarefa delicad:t, complexa e sofisticada, o planejamento ambiental. então, 
seria. por assim dizer, o maior desafio proposto ao admioistrador público e â 
sociedade como wn todo em matéria ambiental. Um "plano " poderia ser 
conceituado corno o esquema de ação. a longo prazo, formulado como uma 
sêrie de etapas sincronizadas, todas dirigidas à consecução de um 
detenninado objetivo político que, no caso. é a proteção ambiental. 

Logo se percebe que a relação entre o ElA e o 
planejamento ambiental e uma entre a parte e o todo~ entre o elemento 

Mas o fato do EL.o\., assim como o próprio 
Licenciamento ~ voltar-se para um projeto especifico não implica dizer que 
se deve o i Vi dar os objetivos maiores e mais amplos traçados pela política 
ambiental, seja na constituição, seja na legislação ordinária. 

Há~ portaoto~ uma independência absoluta. no 
sistema brassi.Jeiro, entre licenciam~nto e ElA, sendo que a aprovação 
deste "'é pressuposto indcdináve.I para o licenciamento, influindo no 
mérito da decisão administrativa, e constituindo-se na bússola a guiar o 
rumo norte da confiabilidade da solução." Esses textos, alguns, são 
paráfrases dos melhores juristas ambientalistas do Brasil. 

De uma maneira assistemâtica, podemos elencar, entre 
tantos outros, alguns objetivos principais do ElA: a) identificação das 
implicações nega:tivas·do projeto e suas alternativas;· b) avaliar os beneficias 
e custos ambientais; c) sugerir medidas mitigadoras; d) informar os setores 
interesados; e) informar o público de uma maneira geral; e, f) influenciar o 
processo decisório administrativo com o suprimento de informações úteis. 

Tentemos sistematizar, no plano teórico. os principais 
objetivos do ElA 

Quatro são eles: a) prevenção do dano ambiental; b) 
transparéncza adminstrativa quanto aos efeitos ambientais de um 
determinado projeto; c) consulta aos mteressados; e, d) decisões 
admimscrativas informadas e motJvadas. em outras palavras: controle da 
arividade discricionária ambiental da Administração Pública. 

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

o licenciamento ambiental e um procedimento do qual 
fazem parte o EL4. , o RIJvlA e a licença ambiental propriamente dita. E um 

- -dos "i.nst::n.lrtlentos da Politica Nacional do Meio Ambiente. 

Procedimento administrativo é uma "sucessão 
itinierária encadeada de atos administrativos tendendo todos a um 
resultado final e concln~_i.!:~':· Seria, segupdo utn_outro autor, "a sucessão 
ordenada de operações que propiciam a formação de um ato finai objetivado 
pela Administração. É o aer legal a ser percorrido pelos agentes públicos 
para a obtenção dos efeitos regulares de um ato administrativo principal. 

A licença tradicional. via de regra. é w:n ato simples e 
isolado. Se um particular deseja abrir uma loja, basta que preencha os 
requisitos legais ou aqueles estabelecidos pelo órgão~ sendo a licença. então. 
expedida_ 

Diversamente snc:ede com a licença ambiental. Como 
conseqüência da enorme importância que a sociedade moderrut confere 
ao meio ambiente sadio, modificou-se o .arcabouço legal tradicionM 
para a expedição de licença, em relaçio a uma série de obras e 
atividades. Conforme anota Paulo de Bessa Antunes. "a Constinrição. 
implicitamente, determinou que o liceaciaJ;Deoto passe a ser feito mediante a 
adoção de um procedimento _complexo, pelo qual intervém vários agenies. 
Em rápida análise, pode111os identificar a intervenção da admiaistração. da 
equipe técnica e da. própria população, que se manifesta na audiência 
pública. 

Primeiro; fragmentou-se o iter próprio da licença, 
criando-se estágios sucessivos e interdependentes, origWando-se 
verdadeiro procedimento administrativo. Segundo. limitou-se 
substancialmente a liberdade da Adm.inistração quanto à emissão de licença 
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para obras e atividades capazes de provocar alterações significativas no 
meio ambiente. Por Ultimo, trouxe-se, para o âmbito do procedimento de 
lícenciamento ambiental, regras relacionadas com o due process, agora pelo 
enfoque- não do proponente do projeto- mas dos cidadãos atingidos pela 
decisão de licenciamento. 

Só que a licença, ao contl'ário de outras, insere-se, 
como notamos, em um procedimento complexo e, não raras vezes, 
dçmorado. É o que o legislador impôs ao Poder Público,. ao lado do 
dever de Licenciar, o de só fazê-lo com o ElA. 

O ElA se transforma em ato que foge à 
discricionariedade do adm.inistrador, não podendo ele dispensá-lo, não tendo 
o administrado, ademais, direito a licença. sem o devido EIA. presente o 
requisito legal, ato obrigatório, se o administrador, de maneira consciente, 
afasta sua aplicação, pode praticar o crime de prevaricaçao. 

No caso em pauta,. para validade do ato administrativo 
de licença, para que o IBAMA. possa dar a licença, não basta a simpes 
declaração de vontade do Poder Público coincidente com a pretensão do 
particular. Ao revés. a sua emissão está condicionada a requisitq externo 
que é a preparação do E~ adequado e eficiente: "'Dados os termos do 
atual regime constitucional naquilo que se refere ao meio ambiente. o ElA é 
conditio sine qua non para a concessão de qualquer licenciamento de obra 
ou empreendimento de impacto ambiental ... 

É o ElA o guia do administrador na emissão da licença. 
Não custa reafirmar que licença ambiental emitida em desrespeito aos 
dispositivos constitucionais e in:fraconstitucionais, assim como contrariando 
a principiología do direito ambiental e do próprio EIA,. é ato sujeito à 
invalidação. E tendo ocorrido tal ilegalidade na expedição do alvará, não 
cabe qualquer indenização ao proponente do projeto pelo desfazimento do 
ato, quer a invalidação ocorra pela via judicial, quer venha pelas mãos do 
próprio administrador. 

Dai que estando o licenciamento • irregular Por 
inobservância do comando legal de preparação do ElA. deve ser a própria 
empresa proponente a primeira a solicitar do Poder Público a análise .:: 
estudo (ou reestudo) do impacto ambiental. É que a licença ambiental 
C>.l)edida sem o necessãrio ElA não dá ao proponente do projeto a garantia 
de idoneidade de um ato licito e perfeito, capaz de gerar efeitos 
insuprimíveis. 

Idêntica situação ocorre com a licença baseada em EIA 
irregUlar, que não atendeu aos requisitos legais mínimos. Cria-se~ nesse 
ponto, a possibilidade de fulminação da licença por vício decorrente e 
invalidade derivada. ou sej~ o ato administrativo ê anulado por víciq__ em 
outro ato ( o ElA). Importa repetir, trata-se de parâfrase dos melhores 
textos ambientalistas do BrasiL 

O ElA e resultado de trabalho legislativo. não se trata 
de criação dos tribunais, nem, tampouco~ de inovação aduzi.da pela doutrina. 

Sendo de origem norte-americana, é importante 
situarmos seu nascimento e desenvolvimento nos países desenvolvidos e a 
partir deles, tambem nos subdesenvoio.idos. 

O EPIAIRIMA E 
OS ESTADOS UNIDOS 

" O ElA recebeu reconhecimento legal definitivo nos 
Estados Unidos. De lã fo_i exportado para o mundo inteiro e boje integra os 
ordenamentos ambientais de paises de todos os continentes e ideologias. Sua 
introdução nos EUA foi produto de unm momento econômico, politico e 
cultural favorâvel. Iniciava-se a chamada "década ambiental". Havia, pois, 
wn clima propício â. sua adoção. e, nas palavras daquele que é apontado 

como o pai da idéia, .. não tivesse este sido detonado nos Estados Unidos. 
sem dúvida alguma teria sido inventado em algum outto lugar". 

Em I 969 o Congresso americano aprovou o National 
Enviromenta/ Protection Act (Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente), 
mais conhecido pela sigla NEP A AJ está o primeiro diploma legal a, 
expressa e amplamente;. cuidar do ErA. É importante lembrar, contudo, que 
as primeiras ven:ões do NEPA não faziam qualquer menção ao ElA. 

Foi Lyoton K. Caldwell, professor de éiência Polili~ 
na Universidade de Indiana,. quem sugeriu a criação do ElA.. A seu pedido e 
de outros simpatizantes da idéia, o senador Jackson adicionou tal dispositivo 
ao texto original do NEPA 

Em uma das sessões da "Comissão de Assuntos do 
Interior e Insulares do Senado Federal", assim se manifestou o 
Professor Lynton K. Caldwel, que era um de seus .. consultores especiais .. : 
"Eu instaria que, na moldagem desta politica, disponha-se de um elemento 
operacional e competidor de atuação. Quando falamos de politica devemos 
ter em mente um estudo que. de tão escrito, se tome capaz de 
implementação; que não seja meramente um estudo de coisas almejadas ou 
simplesmente de objetivos e metas desejáveis. Ao revês, que seja um estudo 
que obrigue ou reforce todas estas coisas, os órgãos administrativos em 
particular, mas indo além deles, a Nação como um todo, a tomar o tipo 
de atitude que projeta e fortaleça o que eu tenho chamado de·sistema de 
suporte de vida do Pais." 

A CARTA MUNDIAL DA NATUREZA 
E O EPIA 

""_Em 1975_, $n gtupo de 34 países do terceiro mundo 
(entre os quais o Brasil não se incluiu) iniciou a preparaçao de um 
documento básico de proteção ao meio ambiente, o qual foi aprovado em 
1982 pela Assembléia Geral das Nações Unidas. 

O texto do art. I l(c) e extremamente simples: 

4 'As atividades que possam perturbar a natureza devem 
ser precedidas de avaliação de suas consequências, 
sendo que os estudos de impacto ambiental de projetas 
de desenvolvimento devem ser conduzidos com 
suficiente antecipação, e se tais projetas tiverem que ser 
implementados, suas atividades dever ser planejadas e 
conduzidas de forma a minimizar os efeitos adversos 

-potenciais":-

FASES DO PROCEDIMENTO DE ESTUDO 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

•• O procedimento do estudo de impacto ambiental 
desenvolve-se basicamente em quatro fases: a} a primeira é a fase 
preliminar do planejamento da atividade, quando o proponente do projeto 
manifesta sua vontade de realizar o empreendimento e procura o Poder 
Público. para obter diretri.zes e instruções adicionais, sendo o caso e a 
respectiva Licença Prévia, referida, hoje, no art. 19, I, do Decreto 
99.274/90, que substituiu o de n. 88.358/83; b) a segunda fase é a das 
atividades técnicas da equipe muJtidisciplinar, quando se realiza o estudo de 
impacto ambiental propriamente dito, sendo. pois, a fase nuclear do 
procedimento, que se desenvolve em diversos passos; c) terceira fase ê a 
elaboração do relatório de impacto ambiental - RTh1A. que traduz o 
res_ultado _das_ atividades técnicas,_ a dizer, do estudo de impacto ambiental; 
d) a quarta fase é __ a_da _aprec_ia_çào do_ órgão competente. que julgará da 
viabilidade ambiental do projeto ou de alternativas propostas, concluindo 
por aprová-lo cOm outorga da Licença de Instalação, facultando o inicio da 



implantação da obra ou ati ... idade, de acordo com as especificações 
constantes do Projeto Executivo aprovado, conforme é de elaboração do 
estudo de impacto ambiental, mas de sua execução e aplicação, a partir da 
Licençà de Operação, possibilitando, após as verificações necessárias, o 
inicio da atrvidade licenciada c o funcionamento de seus equipamentos de 
controle de poluição, de acordo com o previst-o nas Licenças Prêvia e de 
Instalação, seguindo-se a execução do programa de acomanhamento e 
monitoramento dos impactos positivos e negativos elaborado na fase das 
atividades têcnicas. 

Segundo José Afonso, hoje Secretário Estadual de 
Segwança PUblica no Estado de São Paulo un1 dos maiores 
constitucionalistas do Brasil, autor da obra " Direito Ambiental 
Constitucional" '" a regra geral, portanto, é a de que a detenninação do 
estudo de impacto ambiental, sua avaliação e aprovação e outorga da 
respectiva licença caibam ao órgão estadual e ambenta1. Mas o art. 811

, II, 
da Lei 6.938/81, com a redação da Lei 8.028/90, reservou essas 
atribuições ao CONAMA no caso de obras ou ativjdades de 
significativa degradação ambiental, nas áreas consideradas Património 
Nacional pela Constituição Federar, ou seja: na Floresta Amazónica, na 
MataAtiântica, no Pantanal Mato-Grossense e na Zona costeira (art. 
255, § 4°). Por regra também o IBAM.A só tem competência supletiva nesse 
matêria. Contudo, o 1icenci.2mento de obras e atividades com significativo 
impacto ambiental de âmbito nacional ou regional é incumbência sua (Lei 
6.938/81, art 10, § 4<, com redação da Lei 7.804189)". 

O texto da Lei de Politica Ambiental, Lei n. 6.938 , 
com a redaç:ão da Lei n. 7 .804, é claro c vale a pena transcreVer -tais 
normas vitaiS' 

" Art, 8 ° ~ Compete ao CONAMA: 

II - derenrjnar ? quando julgar necessário, 3 realização 
de estudos das alternativas e das possíveis 
consequências ambientais de projetos públicos ou 
privados, requisitando aos õrgãos federais, estaduãís e 
municípais, bem assim a entidades privadas, as 
infonnações indispensáveis para apreciação dos 
estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, 
no caso de obras ou atividades de significaúva 
degradação ambiental, especialmente nas áreas 
consideradas p.atrimônio nacional" 

A FAlTA DE EX!GI:NC!A DO EPIAIRIMA É TÃO GRAVE QUE 
CONFIGURA CRIME , ALÉM DE GERAR NULIDADE 
IRREMEDIÁVEL DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, A 
OMISSÃO DO IBAMA IMPLICA EM RESPONSABILIDADE 
PENAL 

incohiin.idade humana. animal ou vegeta.!"' (an. 
1
15, 

caput, da lei mencionada). 

A lef!islaçãa brasileira, como a legislação da 
maioria dos países, consagrou o estudo de impacto 
ambiental coa~o instrumento, por excelência. da 
prev_enção da degradação :ambiental. 

-lncumbe, portanto, ao administrado:- público, 
que tenha a responsabilidade de decidir, a obrigação 
de não se omitir no exigir do estudo de impacto 
ambiental. Acentua-se que DO '"exigir" é 
incisivamente utilizado no texto do art. 225, § 1°, I\', 
da Constituição Federal. Exigir segundo as normas 
gerais federais (art. 24. § r, da CF), pois do 
contrário não haverá Federação, e sim Estados cow 
regras isoladas e estanques. 

O estudo de impacto ambiental, deve ser 
exigido consoante dispõe o art. 2(> da Resolução 
001/86-CONAMA, que aponta os casos em que não 
se pode dispensar o estudo de impacto ambiental em 
todo o Brasil. Destarte, esse artigo usa a expressão 
.. tais co.mo~• no mesmo sentido que o Código Civil 
Brasileiro a utilizou, em seu arL 66 - "Os bens 
públicos são: I - os de uso comum do po"·o, tai!> 
como os mares, rios, estradas, ruas c pr.:~:ças"'. lsto ê, 
tanto o rol de bens citados pelo Código Civil como as 

-ath•idades e obras incluídas no art. 2a da Resolução 
001/86 não esgotando os casos, podendo outros ser 
incluídos. Contudo, não se deixou no arbítrio do 
administrador Cl.Ígir ou dispensar as aril·idadcs e 
obras mencitmadas, que são indubinn·c~mente 
obrigatórias. 

Acentuou a Rewlião Mundial das Associações de 
Direito.-Ambíental na "Declaração de Limoges/1990" 
que •~os componamentos que posS3Dl coicear em perigo 
o meio ambiente devem ser sancionados penalmente. 
Não se deve esperar que a meio ambiente seja 
danificado para só então se utilizar a sanção penal" 
(Declarations de Limoges, Uoiversité de Limoges, 
1990, 136 p.). 

Dessa forma, os servidores públícos, ' aí 
compreendidos aqueles em comissão, ou que 
exerçam, emprego ou função em caráter transitório 
(art. 327 do CP), merecem ser enquadrados DO art. 
15, § 2°~ da Lei 6.938/91, quando deixarem de exigir 
o estudo de impacto ambiental cabível." 

SOBRE O EPIAIRIMA, COMO ANEXO INDISPENSÁVEL 
Segundo Paulo Affonso Leme Machado _na obra-"- -NOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE 

Dírerto Ambiental Brasileiro" • 5' ed., Eà. Malheíros, ~ exigir 0 ESTRADAS COM MAIS DE UMA' VIA, FALTANDO , 
EIAIRIMA chega a configurar crime: 

" 13.7 - Responsabilidade criminal dos servidores 
públicos e estudo de impacto ambiental 

O art. 15, § 2', da Lei 6.938/81 (com a redação dada 
pela Lei 7 .804/89) determina: "Incorre no mesmo 
crime a autoridade competente que deixar de 
promover as medidas tendentes a lmoedir a 
prática das condutas acima descritas"~--

Uma das condutaS a serem tomadas pela autoridade 
competente ê a de que não se exponha a "perigo a 

IMPLICA EM NULIDADE E AS OBRAS DEVEM SER 
EMBARGADAS • 

Paulo_ Affonso Leme Machado, em outra obra •· 
Estudos de Direito Ambiental" , ed. l\.1alheiros. 1994, pp. 58 escreveu 
outros trechos que também merecem transcriçã~ ; 

·~-4. Direito Brasileiro do Estudo d~ Impacto Ambiental 
· na Década de 90 

4.1 ~ Exigência do estudo pre .. io de impactC' 
ambiental nas licitações 
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A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (publicada 
no DOU, de 22 de jUJJho de 1993h que entrou em 
vigor no dia da publicação trata das licitações. 

As licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços obedecerão à seguinte sequência: 
I .. projeto bãsico; ll - projeto executivo e III - execução 
das obras e serviços (Art. 7). 

Nos projetos básicos e projetas executivos de 
obras e serviços serao considerados principalmente 
os seguintes requisitos: ( ••• ) VII - Impacto 
ambiental • Art. 12. 

A Lei 8.666/93 define "projeto básico • conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado~ para caracterizar a obra ou serviço, 
ou complexo de obras e serviços objeto da licitaç3o, 
elaborado com base nas indicações dos estudos tecnicos 
preli.ro.inares, que assegurem a viablidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obn e a dermição dos métodos e do prazo 
da execução( .. )" (art. 6). 

Felizmente, a nova Lei de LicitaçGes tratou do 
impacto ambiental Nio fez nenhum favor :110 meio 
ambiente, pois cumpriu a aspiração popular 
expressa oa Constituição Federal. Ao resguardar 
explicitamente a moralidade administrativa e ao garantir 
a ísonomia (art. 3°), a licitação deve conduzir a 
achninistração pública federal, estaduaJ e municipal -
direta ou indireta - a evitar ou reduzir o dano aà meio 
ambiente, através da avaliação prévia do ímpacto 
ambiental. 

A Lei de Licitações segue a esteira de decretos 
federais de 1988 e 1992, que inseriram a análise do 
impacto ambiental no planejamento administrativo e 
no procedimento de decisão. 

O projeto básico deve conter as ~'indicações dos 
esn.tdos técnicos preliminares que assegurem o 
adequado tratamento do impacto ambiental". O projeto 
bâsico pressupõe a existência do estudo prévio de 
impacto ambiental ou wn outro procedimento de 
avaliação do impacto ambientaL 

Impacto ambiental é qualquer alteração das 
propriedades fisi.cas, quiD:ricas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atiovidades humanas que, direta 
ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem
estar da população~ as atividades sociais e econômicas. 
a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente e a qualidade dos recursos ambientaís 
(Resolução N" 001/86 CONAMA). A Convenção de 
Expoo de 1991, já mencionada, inclui, também 
serem atingidos peJo impacto ambiental, o clima, a 
paisagem e os monumentos históricos. · 

A Lei de Licitações obriga a análise do "hnpa~to 
ambiental" (Lei 8.666193, arts. 12,VII e 6°. IX), seja 
significativo ou não o impacto .. O impacto ambiental 
significativo deve ser necessariamente apreciado 
pelo estudo prévio de impacto ambiental, por força 
da Constituição Federal (Art. 225 § 1" , VI) e pela 
legislação infra-constitucional (Art. zo da Resolução 
n"OOl/86-CONAMA). 

Nos casos de impacto ambiental significativo ou 
naqueles elencados peJo art. 2° da Resolução n° 
00 1/86-CONAMA ou pela legislação estadual e 
municipal, deve ser apresentado no Projeto Básico o 
procedimento formal do EPIAIRIMA, já tendo sido 
realizada a audiência pública; quando necessãria, 
incluindo-se a aprovação do referido ~estudo de 
impacto pelo orgão ambientaL 

A Lei de Licitações espancou qualquer dúvida de 
que. quando se licita, a análise do impacto ambiental já 
deve ter sido feita. É a ordem lógica dos atos de uma 
Administração Pública sadia moralmente, que não 
pode contratar e nem escolher com quem contratar 
DO procedimento Iicitatório, sem antes saber qual o 
impacto ambiental, qual o custo e de que modo 
impedir ou diminuir o impacto negativo ao meio 
ambiente. Ausente ou irregular essa análise, nulo é 
o procedimento Iicitatório, cabendo a proposição de 
ação popular ou ação civil pública, com a concessão 
de medida üminar". 

Importa frisar que outra nulidade que torna todo 
procedimento licitatório nulo e imprestável, é que , além de não ter 
sido feito .EPIAIRIMA , também não houve a aprovação , claro , do 
EPIAIRIMA por parte do IBAMA Será necessário verdadeiro 
EPWRIMA , com aprovação do CONAMA, de acordo com o 
espírito da legislação ambiental. 

AINDA SOBRE A Nl)LIDA[)E __ DA LICITAÇÃO POR 
FALTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO 
POR PARTE DO IBAMA E NULIDADE DO 
LICENCIAMENTO DO IMAC SEM EXIGIR O ElA/RIMA 

A Constituição Federal em seu art. 225, nUJD dos mais 
avançados textos do mundo, garantiu a todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente_ equilibrado, pa:ra assegurar a efetivid_ade de~te direito, a 
obrigatoriedade do poder público de defendê-lo e preservá~ lã -

Noutro passo, declaroo a nossa Carta :Magna constituir 
patrimõnio nacional brasileiro a Floresta Amazônica, determinando que a 
sua utilização ou obras, etc, será sempre feita na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meío ambiente, inclusive quanto 
ao uso dos recursos naturais, conforme transcrição dos dispositivos 
constitucionais mencionados ( com dispensa de transcrição do inciso que 
exige EPIAIRIMA,.já transcrito nas páginas acima): · 

CONSTITUIÇÃO DA 
FEDERAT!VADO llRAS1L 

REPUBLICA 

'" Art. 225 - Todos- têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao 
povo e essencial à sadia qualidade de vida.. importando
se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá.-lo para as presentes e futuras 
gerações 

§ 1 o para assegurar a efetividade desse direito, imcwnbe 
ao Poder Público:. 

VII - proteger a fauna e a flora, na forma da lei. as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetem os 
animais a crueldade. 
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4° A Floresta Amazônica Brasileira,. a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal l\4atogrossense e a Zona 
Costeíra são patrimõnio nacional, e sua utilização far~ 
se-á na fonna da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais.(grifo nosso) 

A Resolução do CONAMA n. 13, de 06 de dezembro 
de 1990, publicada no DOU de 28.12.90, Seção I, pág. 25.541, 
regulamentando os artigos 7fJ e 27 do Docreto n. 99.274, de 06.06.90, 
visando a proteção dos ecossistemas • dispõe que " o órgão responsável por 
caàa Unidade de Conservação • juntamente com os órgãos licenciadores e 
de meio ambiente, definirá as atividades que possam afetar a biota da 
Unidade de Conservação " ( art. I ") . Ora. quase todas as Unidades de 
Conservação no Acre ( reservas extrativistas, reservas ecológicas, 
momwnentos nacionais-sítios arqueológicos • terras indígenas, etc) 
pertencem à União, e mais, são da responsabilidade do mAMA ( 
algumas não) , logo, sendo o órgão responsável o mAMA, cabe ao 
IBAMA a competência para licenciar, inexistindo licenciamento, 
devem as obras serem embargadas pelo mesmo mAMA.. 

No art. 2 11 desta Resolução n. 13/90, do CONAMA, 
consta que •• nas ãreas circundantes das Unidades de Conservação • num 
raio de dez quilômetros , qualquer atividade que possa afetar a biota, 
deverá' ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente, 
no caso, o IBAMA No parágrafo único deste artigo, consta : o 
licenciamento a que se refere o caput deste artigo só será concedido 
mediante autorização do órgão responsável pela administração da Unidade 
de Conservação" . As estradas passam à margem da Reserva Extrativista 
Chico Mendes, e ao lado de inúmeras reservas indígenas e unidades de 
conservação federais e Parques Estaduais ( destarte, cabe também ao 
!MAC, órgão estadnal, licenciar e também exigir o EPIAIRIMA ) .. 

A Resolução do CONAMA n. li, de 03 de dezembro 
de 1987, DOU de 18.03.88, Seção I, pág. 4.563, no artigo 1 •, fornece 
como rol de Unidades de Conservação: Reservas Ecológicas, 
Monumentos Nacionais-sítios arqueológicos e outros. E , quanto ás 
Reservas Ext:rativistas, pelo próprio texto da lei que as criou, fica claro 
que são unidades de conservação. 

A Resolução n. I O, do CONAMA, de 03 de dezembro 
de 1987, exige que o licenciamento de obras de grande porte tenha como 
pré-requisito •• a implantação de UII1a estação Ecológica pela entidade ou 
empresa responsãvel pelo empreendimento , preferencialmente jtmto à área'. 
Estas Estações servem. p. ex., para preservarem de modo permanente as 
cabeceiras de rios importantes , reprodução de espécies animais • proteção 
a animais em extinção ( nutarugas , ja.carts, poraquês, onças ) , etc. A 
Resolução n. 001/86, no art. 3 •, diz" dependerã de elaboração de estudd de 
impactO ambiental o respectivo RIMA, a serem submetidos 'a aprovação do 
IBAMA., o licenciamento de atividades que. por lei, seja de competê11cia 
federal ... no caso , RODOVIAS FEDERAIS. De modo que , diante 
de toda legislação ambiental, as duas licitações são nulas. E 
devem ser embargada~ com multas. 

PERIGO DE DESTRUIÇÃO E GENOCÍDIO DE TERRAS 
INDÍGENAS, SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, RESERVAS 
ECOLÓGICAS E O IMPACTO AMBIENTAL 

No Acre há 52 diferentes povos in~ge.nas em 28 
áreas, sendo que várias ( Al Katukina!Kaxinawá, Al Kaxinawa do 
lgarapé do Caucho e Al Campinas!Katukina ) seriam alvo de impacto 
ambiental direto. O percw-so da estrada atravessa bem no meio uma área 
indigena. Como será exposto abaíx.o. 

A construção de estradas na Amazônia ê algo 
terrivelmente perigoso, do ponto de vista ecológico, devido às suas grandes 
consequências polític~conômicas, especialmente pelos danos gerados pela 
pecuária extensiva e atividade madeireira na região que é iminentemente 
florestal. Outro aspecto de fundarnental importância que deve ser 
consíderado são as condições climáticas e o solo da região. 

Desde 1977, a BR 364, trecho Rio Branco- Cruzeiro 
do Sul..,.uma simples picada de tabatinga coloidal está feita. Mas essa 
picada de barro, com chão de terra batida, desde aquela data, só permitia o 
tráfego normal durante um a dois meses do ano e, mais recentemente, 
há quatro anos, tem grandes trechos literalmente fechados pela ação 
da erosão e pelas matas. De Tarauacá a Cruzeiro do Sul, nem de 
Toyota é possível tráfego há quatro anos, somente existe wna picada 
intransitável. Em diversos meses, é pmo barro, o que protege as 
florestas do saque de mogno, cedro, etc, inclusive contra saques das 
madeireiras pertencentes ao Governador Orleir. O governo estadual 
não fiscaliza de modo algum as retiradas ilegais de madeira ( sem 
fiscais do IMAC no interior, lida , na Funtac, com imagens de satélites de 
1989, e· a cobertura floristica, em mais de 15% do Acre, já foi destruída) 
• permite incêndios com chamas de 30 metros de altw'a, em conluio com 
as madereiras e a pecuária extensiva, que destroem o povo 

amazônida. No Acre, sequer existe Batalhão Florestal ( exi~tiu apenas' no 
papel, anos atrás). 

As chuvas, superiores a 2.000 mm anuais e as argilas de 
grande atividade coloidal fonnam atoleiros que a ~oria das via~ é 
incapaz de transpor. Até os únicos trechos trafegáve1s durante _a estla?em. 
são fecllados pelo Poder Público durante as chuvas, para se eVItar mmores 
prejuizos ãs estradas. E , âs vezes, há madeireiros, como empresas do atual 
governador Orleir, que colocam tratares D8L , de 38 toneladas, para 
transitarem • o que aprofunda o lamaçal existente. Estes mesmos tratares 
vão destruindo as florestas , espantando toda a caça dos 
seringueiros, destruindo igarapCs e nascentes . ~ tudo para ~em 
mogno e cedro. As madeiras também , jogadas nos nos, vão 
causando o assoreamento dos mesmos. O Brasil, hoje, exporta mais de 
um milhão de metros cúbicos de madeira ( boa parte • magno) , mas 
apenas cerca de 170.000 metros cúbicos são exportados legalmente, há 
também brutal sonegação de ICMS. 

O asfaltamento das BRs 364 e 317 tomam-se assim. 
algo extremamente PERIGOSO econôlcica e ~logicamc~t~ f~an~o. pois 
aumenta os graves problemas econÔillÍco~ ecológtcos e soctaxs Ja exiStentes 
e criar novos. 

Em te.rmos de economia, vale acrescentar que o trecho 
da BR 364 , cntre Porto Velho e Rio Branco, custou cerca de 540.000 
dólares o quilômetro de asfaltamento, foi a principal o~ra de _enge~a do 
governo Collor, tendo sido concluída em 1992, custou mclustve a denussão 
como :Ministro do Meio Ambiente, de ecologistas corno José Lutzenberger 
e foi uma das causas da morte de Cbico Mendes. Chico Mendes foi atê o 
Banco Mundial e mostrou os perigos que a BR 364 e 317 poderiam causar, 
e obteve o PMACI I ( Programa de Proteção do Meio Ambiente e das 
Comunidades Indígenas ). Precário, mas que ajudou a gerar o Projeto 
Reca na extrema e outros projetes vitais. Pontos que: o EPIA/RlMJ\ 
exig~te pode proporcionar, e ainda em escala bem maior. 

Chico Mendes, e Mary A!Iegretti ( com Schwartzman, 
Elson Martins e outros ) conseguiram, em 1987 , exigir o que o EIAIRIMA 
pode trazer, um planejamento comunitáricrcienti:fico-~ócio-am~ientaJ 
para uma grande obra,. com garantia coDtra destnn?io ambaent~l. 
Chico Mendes foi morto a mando de alguns fazendearos e serranas 
inescrupulosas. tomou·se um 1llártir universal pela defesa do meio 

ambiente conhecido mesmo na Austrália, Alemanha, EUA e outros 
paises. Ü PMACI ll, para o trecho entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul, 
não chegou a ser feito nem , muito menos, foi colocado em pnitica. 
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Somente alguns estudos, que , como foi ttanscrito antes, deixam claro a 
necessidade do EPlAIR..IMA. Com o EPI.AIRIMA o desenvolvimento 
sustentado tem chance. 

O PMACI II, para o trecho entre Rio Branco e 
Cruzeiro do SuJ (e para Brasiléia e Assis Brasil) não chegou a ser feito, 
em detrimento dos povos da F1oresta do Acre, com o EPIA!RIMA 
wde e deve ser elaborado. Um conjunto de medidas mitigadoras do 
impacto ambiental deve ser elaborado e constar do orçamento da 
obra. Para que sejam estradas do progresso social e da Vida e não 
estradas da morte e da desolação, seria necessário que • pelo menos, 
20 % , ou 30%, dos gastos tenham como objeto o componente 
ambiental e social ( regularização fundiária como destaque, o que 
ajudaria os projetas do Pres. Fernando H. Gardoso que jurou ·fazer 
uma reforma agrâria especifica para a Amazônia, que evite_ tragédias 
como Corumbiara). 

Assim que o vizinho Estado de Rondônia tomou-se 
acessível por estradas de rodagem, pela BR 364 • que vem de Cuíabá MT, 
afluiram massas consideráveis de trabalhadores rurais sem terra e as 
madeiras foram saqueadas, tragédia que mesmo o Banco Mundial 
apontou, tragédia que também houve DO sul do Pará e MT e NÃO 
PODE OCORRER NO ACRE-:- -para o Acre, Do entanto, chegaram os 
fazendeiros e grandes empresas, formando grandes latifúndios, devastando 
as matas. expulsando os posseiros, seringueiros e indíos e implantando a 
pecuária extensiva (gado solta. que não gera emprego) destruindo partes da 
novíssima floresta e os povos que vivem desta. Destruindo a biodiversidade. 

Com as derrubadas para pastos e saque de mogno e 
outras árvores, as florestas são derrubadas, secam, e geram incêndios de 
mais de 30 metros de altura, inferno vermelho. Estas mesmas madeiras são 
jogadas nos rios e igarapés, toras com mais de 3 metros de diâmetros e até 
12 metros de comprimento, que vão causando a morte dos rios, 
assoreamento, tanta pela morte das florestas ciliares, como pelo fato das 
toras ficarem presas e, com o barro. formarem diques que vão fechando os 
nos. A morte de um rio é a morte de milhões de seres vivos. Os rios 
e as Florestas são a vida na Amazônia. 

A situação chegou a tal ponto que estima~se que cerca 
de 25.000 famílias forain expulSaS, petO fogo, por tratores-de toDeladãS.
por homicidios , pelo gado que come as plantações , etc, para a 
Bolívia, onde vivem na clandestinidade, expostas a perseguições. Com a 
pavimentação , não tenha dúvida, a destruição ambiental será imensa, 
para vergonha do Governo ao qual o senhor pertence. Se embargar tal 
obra, deixara seu nome na História, como protetor do meio ambiente. 

Para um Estado onde a densidade populacional é de 
pouco mais de 2 hablkm quadrado, é terrível o fato que aproximadamente 
65.000 cidadãos acreanos tenham sido forçados a emigrar por causa da 
violência. E a destruição de cerca de I 0% das florestas também é altlssima, 
tendo em conta a densidade populacional. Estas destruições geram o êxodo 
rural, transformando seringueiros, trabaihadore? ~ gualjficados ~ 
florestas, em marginalizados , vendedores de picolés na cidade,. o que torna 
a criminalidade em Rio Branco altíssima. Rio Branco teve crescimento 
acima de 230% anual, devido ao êxodo rural. O número de homicídios, 
chagas como a prostituição infanta-juvenil • suicídios, etc, mostra que 
a luta' dos ecologistas é correta, matar as Florestas é assassinar de 
modo covarde e tnigica os POVOS da FLORESTA. 

Outro aspecto importante a respeito das BRs é que por 
elas deve ser intensificado o já fluente tráfego saqueador das riquezas 
naturais, especialmente as madeiras nobres. Se interligado com os países 
vizinhos do Perü e Bolívia, com certeza as rodovias em questão servirão 
apenas de corredor de exportação das madeiras para o Japão. No 
entanto, tem~se que atentar para o fato de que a rodovia, pelo Peru, cruzarâ 

o vale inferior do Huallaga, hoje sob o controle de fortes organizações de 
narcotraficantes. O Japão tem o maior número de empresas compradoras de 
madeira, várias regiões no mundo. de florestas, sofreram destruições e 
degradações ambientais. Como a Malásia, Gana e outras regiões, em 
atitude insana e constituindo crime contra a humanidade. 

O IMPACTO AMBIENTAL SOBRE O 
SISTEMA HÍDRICO E HIDROVIÁRIO 

A BR 317 segue, quase passo a passo~ ao longo 
do rio Acre, até Brasiléia, onde atravessa o rio Acre , seguindo, 

_ n~te_,. paralelo a este rio. um dos mananciais básico para o 
abastecimento de água de Rio Branco, até Assis Brasil. O rio Acre , , 
neste trecho, é o maior rio, corta os municípios de Assis BrásiJ, 
Brasüéia • Epítaciolãndia • Xapuri , Capixaba e Rio Branco ( quase 25% 
dos 22 municípios do Acre) . Seus maiores afluentes são o rio Xapuri e 
o Riozinbo do Rola, principal fornecedor de água para Rio Bcanco. O 
pouco asfalto • alguns quilômetros • na BR 317, tem valorizado as 
terras • arrancando posseiros de mais de 50 anos, e feito avançar a frente 
da devastação, da mono, da esterilidade. O igarapé Espalha , afluente do 
Riozinho do Ro~ foi morto e o rio Xapuri tem sofrido com as 
toneladas de matéria . 

O rio Acre é um rio internacional, transfronteiriço, o 
próprio Tratado de Petrópolis, que legalizou o tenitório acreano como 
território da República do Brasil, __ exige que estes rios sejam protegidos, 
dadO que garantem ao Peru e à -Bolívia isolada uma rota para o Oceano 
Atlântico. 

Registras históricos mostram que o rio Acre Ja foi a 
via hídrica • hidrovia, principal, grandes embarcações navegavam de 
Belém· e Manaus , passando pelo rio Puros. Levavam milhares de 
toneladas de borracha e castanha e traziam toneladas de mercadorias 
Hoje, após alguns anos da trilha de tabatinga da 317 , os 
desmatamentos ao longo dos rios. pelos fazendeiros e madeireiros, 
principalmente após a década de 70, trouxeram o assoreamento , apenas 
pequenas barcas navegavam o ano inteiro. As embarcações medias, 
apenas de dezembro a maio, no tempo das chuvas, inverno acreano. Até 
•• batelões" com capacidade de carga para 10 toneladas conseguem • 
com dificuldade, ir de Xapuri até Rio Branco. 

O assoreamento do rio tem exterminado a fauna 
aquática da região, fazendo que a Fome , esmague os ribeirinhos e 
pescadores artesanais. 

A BR 364 também possui potencial destrutivo 
tenivel, o percurso corta transversalmente praticamente todos os 
grandes rios do Al:.re. Por exemplo, o rio Jaco ( Sena Madureira ) , 
Purus ( Manoe! Urbano ) , Jurupari , Envira (Feijó ) , Tarauacá , Muru, 
Awracá, Gregório, Liberdade ( Tarauacá) , Juruá (Cruzeiro do Sul), 
além de todos os igarapés . 

- Esses rios serão díretamente atingidos • pelo 
desmatamento ao longo das margens , ou pelas " obras de arte 
correutes '' ( pontes, bueiros, etc) , além do fato trágico, os 
pequenos igarapés são represados pelos bueiros, em re&ra, 
ínsuficientes para ®r~~ às _águas • especial~ente_ no período de 
intensas chu...as---:-o-qlie -ena áreas de proliferação de doenças. águas 
paradas, onde a malária alça vôo • e também a febre tifóide ( bactêria 
salmonela ) • a hepatite e outras pragas. Alguns igarapés e rios vão 
mOITer, com certeza, sem o EPIAIR.II\1A. 

Os rios maiores. com a frente pecwiria/madeireiras , 
passan'lo por rápido processo de degradação e assoreamento. As 
cabeceiras, fontes, poderão ser atingidas. Rios como o Macauã, 
Chandless, Catípari, Clan<jess-Châ, Cochichá, Santa Rosa, Euclides da 
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Cunha . Ig:arapê Preto , Janúnavá , Paraná de Ouro~ Jordão, São 
Salvador, Valparaíso, Amônia, Bajê , Tejo, Juruã-Mirim , do Moura, 
Azul , Moa e outros tendem a sofrer impacto ambíentat 

Notar que a Floresta Amazônia tem imenso papel no 
equilíbrio térmico mundial, destas florestas saem nuvens com imensa 
carga de àgua , que garantem chuvas em diversas partes do mundo. A 
corrente do Golfo, que tem origem no Caribe, indo para o Norte da Europa. 
possui calor importante graças às florestas, ora, estas vivem do ciclo 
àas âguas, e podem morrer com o assassinato dos rios . 

Cerca de 70 rios e igarapês são cortados ou passam 
ao largo das BR s, vejamos apenas os rios perto da cidade de Sena 
Madureira , que podem sofrer imenso impacto ambiental: Rio Iaco e 
Rio Caeté, diretamente. Indiretamente: Riozinho, Igarapé Jaguaribe, lg. 
Catipari, no Macauã, Jgarapé Nova Amélia, Ig. Esperai , XibUrema , Ig. 
Balseirào, lg. luriã , Ig. Samasi, lg. Mamoadate, lg. Paulo Ramos, lg. 
Abismo, Ig. Bolandeiro, Ig. Canamari e ig. Santo Antônio. 

AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERÃO 
DESTRUÍDAS SE AS OBRAS NÃO CONTEMPLAREM 

O COMPONENTE AMBIENTAL 

O mapa das Áreas de Proteç:ão ambiental • das 
Unidades de Conservação , mostra que estas áreas • ESCASSAS EM 
número e totalmente desprotegidas, tem continuidade junto ao traçado 
das Brs . É imprescindivel garantir a proteção dessas áreas, através de 
EPIA IRllv1A participativo, grandes obras devem ser planificadas pelos 
Cidadãos , isto e atender a Carta Ma~ Democracia PartiCipativa e hão 
reino de empreitellas • de macroempresas que determinam e destroem 
VIdas de pobres • analfabetos e desamparados. 

Isto não significa que não se deve abrir estradas ou 
promover qualquer aç:ão antrópica. No entanto, é comum se ouvir na 
Amazôrua, que ''para se desenvolver é preciso desmatar". O mais trágico e 
preocupante é que ta] preconceito é admitido com muita facilidade e sem 
análise ate mesmo pelos responsâveis pelo desenvolvimento. Ora. o Acre 
tem 75% de sua receita fiscal ainda garantida pelas atividades florestais da 
coleta da borracha e da castanha, quase todo o ICMS tem como fato 
gerador o agroextrativismo. E um hectare de floresta gera muito mais 
rendimento económico que um hectare de pecuária extensiva ou de 
agricultura. 

Quatro castanheiras por hectare produzem 64 kg de 
castanhas beneficiadas e o preço no mercado é de RS 5,00 o quilo com um 
retorno· de RS 320,00 por hectare, tirando 50% do custo do beneficiamento, 
ainda haveria wn retorno de R$ 160,00. Mais de 100 produtos podem 
ser extraidos e. com a biotecnologia • logo7 tudo será aproveitável. A 
biodiversidade ( na Floresta Amazônia há cerca de 30 m.illi.ões de 
espécies de seres vivos, apenas 1,5 milliões foram catalogados e 
poucos foram estudados ), o imenso banco genético das Florestas 
será a maior riqueza no sêculo XXI. . Estudando o sistema digestivo 
ou as asas de seres ainda desconhecidos descobertas inesperadas 
poderão ser feitas, novos remédios, etc. O Padre André .A.ntonil S.J. 
, em 1711, já tinha constatado as riquezas biológicas das Florestas, 
escrevendo a obra •• Cultura e Opulência do Brasil " , por suas drogas, 
etc. Quase todos os remédios têm como matérias-primas substânCiéi.S 
vegetais oriundas das Florestas tropicais. 

Um boi de 15 arrobas vate no máximo R$ 300,00. Sua 
criação leva dois anos e meio, em média, caso wna cobra não envenene ou 

não CO~<:! planta venenosa. Ou seja, R$ 120,00 por ano. Esse boí precisa de 
dois hectares de pasto para se alimentar. Nesse caso, o retorno seria de R$ 
60,00. Fora as despesas com pastagens, currais, veterinârio, remédios, 
assalariados, etc ... E a destruição do que é mais precioso, destruição da 
fonte da vida (após Deus)- o solo fértiL 

O modelo neo.extrativista e agroindustrial traz 
maiores rendas para o conjunto da população. A pecuária extensiva • 
tanto na velha Inglaterra e Irlanda ( ou nos EUA ) • somehte 
enriquece pequena camada de rico$ sibari_tas • e a pecuária extensiva 
rem como aliados as madeireiras saqueadoras de madeira • os incêndios 
com chamas com mais de 30 meo-os de altura • etc. 

-u,go:- as- Cst:rad3S tanto podem servir para o 
florescimento da VIDA ( humana , vegetal, insetos, etc) • como uma 
catástrofe ambiental, que use incêndios para retirar posseiros, tal como 
é usado também os saques de madeira ( cujo tratores de toneladas 
espantam a caça • os animais silvestres. proteína animal dos 
seringueiros) • e o assoreamento Iiquiàa os rios, dificultando as vias 
de transporte pluvial dos índios. seringueiros, castanheiros, pequenos 
posseiros, etc. 

Nos frágeis ecossistemas amazônicos, a derrubada da 
mata em âreas amplas acarreta uma série de fenômenos de degradação, 
alguns .irrecuperãveis, outros de recuperação antieconõmica a saber: erosão 
acelerada~ lixiviação dos solos, isto e, diminuição dos nutrientes solúveis e 
seu transporte por gravidade, para o lençol freâtico pela água de infiltração 
e, dali, para~ rios; lixiviação, que é o arrastamento das partículas finas do 
solo, alterando a textura do mesmo; aprofundamento do lençol freático, 
dificultando a captura de água pelo homem e pelas raízes das plantas; 
ASSOREAMENTO ~ ~· ); ~ DIFICULTANDO A 
NA VEGACÃQ; alteração do clinia local. acentuando as estiagens e a 
amplirude térmica diária; mudança do ciclo das águas, com tendência aos 
regimes torrenciais e, por fim, mas talvez o mais cruel, por ser irreversível, a 
e~ção de espécies da flora e da fauna. A biodiversidade, com a 
biotecnologia, será a fonte principal da riqueza nos anos vindouros. 

AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E AS Brs, O 
RISCO DA DESTRUIÇÃO DE RIQUEZAS GENÉTICAS 

TOTALMENTE DESCONHECIDAS • 

A BR 364 que deve ligar Rio Branco a Cruzeiro do Sul 
tem quase 700 lan. Corre ao Norte do Estado, beirando a fronteira com o 
vizinho Estado do Amazonas. Corta 85% de todo sistema hídrico do 
Acre. Em diversos pontos margeia e mesmo corta àreas de preservação 
ambiental, chegando a cortar algumas destas. São elas: 

1. Floresta Estadual do ~timari,localizada nos municipios de Rio Branco e 
Sena Madureira. Tem 66.]6$ h;l,J:líst;mte 10 lan daBR; 

2. Projeto de Assentamento Extrativista do Riozinho, situado nos municipos 
de Sena Madureira e Rio .Branco, com uma área de 35._896 ha. Está a 80 km 
de Sena Madureira. A BR 364 oscila ao seu lado com uma distância de 1 O a 
20 lan; 

3. Projeto de Assentamento Extrativista Macauã, às margens do Rio 
Macauã, em Sena Madureira, com 103.106 ha. Distante 20 lan da BR; 

4. Área Indígena Al~o Punis~ entre_ os __ rios_ Purús e Ch~~-e~s. no m_~cípio 
--de Mãnoei Urbãnõ, fu-tilizando -uma- áre3 de 2-65:0(i(Hia. Ã -BR passa a 55 

lan de sua fronteira; 

5. Área Indígena Kaxinawa do Igarapê do Caucho, às margens do rio Murú, 
no município de Tarauacâ, com 9.540 ha. Vem sofrendo cOnstantes 
agressõ'es por parte dos madeireiros. Está a lO lan da BR; 
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6. Area lndigena Katukina Ka'.inawa, situada às margens do Rio Emira, no 
mwriclplO Oe Feijo, com área de 17.750 ha. A BR margeia sua fronteira; 

7. Área Indígena Kaxinawa da Colônia 27, no murJcipio de Tarauacá, sofre 
constantes pressões autrópicas dt propriedades vizinhas Tem 105 ha e está 
is margens da BR~ 

8. Área inàigena do Rio Gregório, localizada nas cabeceiras do Rio 
Gregório, ailueme do Rio J~ em Tarauacá, com 92.859 ha. Dista 40 km 
daBR; 

9. Área Indígena Arara do Riozinho da Liberdade, em Tarauacá, distante 60 
~a~ . 

1. Reserva Extrativista São Luiz do Remanso, no município de Xapuri, com 
43.501 ha. A BR passa às suas márgens; 

2. Reserva Extrativista Cachoeira, em Xapwi, com 24.098 ha. Distante 5 km 
daBR; 

3. Reserva E:«rativista Santa. Quitéria, nos municípios de Brasiltbia e Assis 
Brasil, é cortada pela BR 317, com lotes de colonização às margens da 
estrada. Totaliza 43.247 ha; 

4. Reserva Extrativista Chico Mendes, localizada nos . municípios de 
Senadcr Guiomard. Xapuri, Brasilêia, Sena :Madureira e Assis Brasil. 
Totaliza 976.570 ha. A Br 317 margeia esta Reserva com uma distância 
média de 7 km apenas~ 

10- Area Indígena Arara do Igarapê Humaitã, localizada às margens do 5. Área Indígena Cabeceira do Rio Acre,localiza_da às margens do Alto Rio 
Igarape Hwnruta, no município de Cruzeiro do Sul, com área de 27.700 ha. Acre, em AsSis Brasil, totaliza 18.870 ha. Dista 20 km da sede de Assis 
Dista 65 ~da BR: - Brasil; 

11. Ar~a b.digeoa Campinas, localizada na fronteira ~o Ac_re: c_om 0: _ ·6. EstaçãoEcoló~cadoRio_Aêre,prote~ê_a~nascen_!esdoRiQ_~cr~-~-s~us __ 
.A.rnazonas. nos municípios de Tarauacá e Ipixuna (Al\1). rem 28.862 !li-i e- -wuenres.- I:oCãl~aa·em-s-e-nã._ MadW:elrã- e em ""ASsiS BrãSTI. na fronteira 
~onada aJ meio pela BR, com o Perú. Totaliza 77.500 ha. Dista 60 km de Assis Brasil~ 

12. Area Indígena Jârninawa do Igarape Preto.localizada as margens do Rio 
JUl"llá, cm Cruzeiro do Sul. Tot:lliZa uma área de 23.117 ha e está a 35 km 
daBR; 

13. Área Indígena Poyanawa, localizada 3s margens do Rio Moa. no 
município de Mâncio Lima. Totaliza 19.987 ha. A BR, se prosseguir rumo 
ao Peru deve rassar cortando as suas m:irgens, pois esta encontra-se apenas 
a 15 km a freme da. BR; 

14. Area L'1digena Nukiru, localizada ;is márgens ào Rio Moa, em Mâncio 
Lima, com 30.900 ha. Distante 45 km da sede de Màncio Lima~ 

15. Área Indigena Carapanã. recentemente foi dernarcaâa~ 

16. Área L"lcü13ena Kampa, do rio Primavera, também recentem~nte 
demarcada. ~ d.uas ticam 3 c~rca de 20 quilómetros do -percursoda 
~strada; 

17. Reserva Extrativista do rio da Liberdade, em fase de planejamento, 
tica colada. a0 trajeto da BR 364; 

18. Parque 1'-:acional da Serra do Divisor. Protege as cabeceiras dos rios 
Moa, .Azul. 1 uruâ Mirim, Ouro Preto e -das Minas. Localiza-se nos 
mu.nicmJos de Mãncio Lima e CruzeJio do Sul. Tem 605.000 ha. Distante 
apenas 40 km da cida.-1e de Mâncio Lima Caso a BR prossiga ao Perú, serâ 
cortado por ela. Abrindo as florestas para o desmatamento , que gera 
o assoreamento das cabeceiras de rios e incêndios gigantescos. A 
madeira nos rios obstrui- , na tOrma de diques , e causa 
assoreamento, morte dos rios. Antigamente, barcos de grande calado 
percorriam os rios, hoje, apenas balsas , e somente em poucos meses 
do ano. A madeira mona e a pecuária extensiva, que gera pastos 
degradados , provoca matêria lenhosa seca , daí os incêndios 
terriveis, que cobrem o Acre com nuvem de fumaça de 3 quilômetros 
de espcssüta , pairando cerca de 800 r:letros acima do.solo. Nuvem 
de fuma~;-"a ClnCerigena, cheia de substâncias pesadas , e que mata 
crianças, fumaça que -denota -fgnotândãlfriJ.ta.J. -de -rrnensas nquezas 
biológicas. , as maiores do Planeta. 

A BR 317 que liga Rio Branco a Assis Bfãsil, ao Sut do 
Estaao. i.~;;:"m 3-+9 knt. A hcitação abrangi! 230 quiiõmetros, até Brasiléia 
.Assim como a BR 364, a BR 317 tambC:m aff:ta d.iretaroente as áreas de 
proteção antDlenta.L do Estado, a saber: 

7. Área lndigena Mamoadate, localizada em Sena Madureira, na fronteira 
com o Pení, com área de 313.646 ha. Dista apenas 40 km de Assis Brasil; 

8. Floresta Nacional do Macauã, à margem esquerda do ruo Macauã, em 
Sena Madureira, com 173.475 ha. Dista 80 Ian da BR 317 ao Sul e 35 ~ 
da BR 364 ao Norte. 

Atualmente todas essas âreas vêm sofrendo pressões 
anrrõpicas por parte de madeireiros e pecuaristas. A pecuãria extensiva. 
Notar que a pecuária leiteira ê atividade intensiva, benêfica, fornece 
empregos, tais atividades como a suinocultura, avicultura, hortas , etc, 
seriam importantíssimas para a economia acreana. a pecuária extensiva 
somente gera pastos degradados, perda de fertilidade e incêndios 
glg:mtescos de mais de 30 metros de altura. A pecuária extensiva visa 
aumentar suas propriedades sobre o património da União, desrespeitando a 
legislação vigente e os direitos dos povos residentes nestas áreaS, posseiros 
com posse de mais de 40 anos são expulsos, pois não podem marcar a 
demarcação para a ação de usucapião. A aberrura e pavunentação das BRs 
364 e 317 com certeza facilitará a ação destruidora d~stes saqueadores e 
proporcionara uma maior destruição das florestas e óe seus recursos, uma 
vez que o Estado tem se demonstrado impotente e incapaz de dar proteção 
às suas florestas, seus povos incligenas e demais cidadãos. 

S_em·um controle efetivo dos desmatamentos e da coleta 
das maóeiras nobres, o Acre está fadado a tomar-se um Estado literalmente 
empobrecido, com uma população marginal, vivendo da economia informal, 
sem perspectivas de fururo e sem condições de tomar-se wn Estado 
desenvolvido, pois sua maior vocação. a florestal, està sendo completamente 
-desrespe~tada. Os povos da Floresta (Úld.ios, seringueiros, ribeirinhos, 
castanherros, p~scadores anesenais, pequenos agricultores), cerca de metade 
da população do Acre, serão sacrificados em prol do interesse de grandes 
pecuaristas, latifimdiârios de 2.2 milliões de hectares • serrarias de 
multinacionais filiadas a AIMEX, voltadas para a exportação de toras, etc. 

-Infere-se, dos textos legais supratranscritos. que 
construção de uma estrada ( terraplanagem ; obras de arte • pontes, etc e 
pavimentação ) no meio de flOrestas. especialmente na nossa região 
(.patrimônio __ nacional) deve ser feita dentro de condições especiais, 
dependendo obrigatoriamente de prévio licenciamento :ambiental do 
órgão estadual compet-ente, bem como de prévio licenciamento do 
IBAMA. E de EPIA!RIMA criterioso, que evite banhos de sangue como 
em Corumbá -RO. 
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Por via de consequênci~ a construção de estradas só 
poderia ocorrer mediante a expedição de licença ambiental do IBAMA. o 
que não ocorreu. A licença ambiental_dada p~lq _ _IMA_Ç foi _g.ula. wis feito 
sem o EPIA.IR.JMA E sem competência legal. 

Descendo ao nível infraconstitucional. ainda na órbita 
federal, o Cóãígo Florestal (Leí 4,771/65) estatui: 

.. Art. 2°. ~ consideram~se de preservaçãO permane&te, 
pelo só efeito desta lei, as florestas e demais formas de 
vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'âgua desde 
o seu nível mais alto em aixa marginal cuja largura 
núnima seja: 
1 - de 30m para cursos d'água de menos de lOm de 
largura; 
( ... ) 

c) nas nascentes, ainda que intennirentes e nos 
chamados "olhos d'âgua", qualquer que seja a sua 
situação topográfica, num raio minimo de SOm de 
largura; 

d) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da 
linha ruprura do relevo, em fa.txa inferior a 1OOm em 
projeções horizontais." 

Ma1s ad1ante, estabelece em seu artigo 3°, novamente a 
responsabílidade do !Bf\..tvl.A fica evidenciada: 

"§ I 0 - A supressão total ou parcial de florestas de 
preservação pennanente só serâ admitida com prévia 
autorização do Poder Executivo Federal, quando for 
nccessario a execução de obras, planos, atividades ou 
projetes de utilidade pública ou interesse social." 

O EPlA/RIMA E AS MEDIDAS MITIGADORAS 
DOS DAI\OS AMBIENTAIS QUE AS ESTRADAS 

PODEM GERAR 

A ampla legislação citada, em seu todo ou em pane, 
disciplina o uso e as possibilidades de alteração de trechos de unidades de 
conservação e medidas mitigadoras dos danos a serem causados ao meio 
ambiente protegido. Dentro estas disposições legais, impona , novamente, 
ttanscrever trecho lapidar. 

A Constituição Federal, em seu capitulo' VI, que disPõe 
sobre o meio ambiente, estabelece nos§§ lo. e 4" do artigo 225: 

"Art, 225- ............... . 

§ 1" ~ Para assegurar a efetividade deste direito, 
incumbe ao Poder Público: 

IV ~ exigir na forma da lei, para Instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo 
prêvio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade" 

Logo, o licenciamento pelo IBAMA e o inicio das 
obras, neste caso. so pode ser concedido após o EPI.AJRIMA e após a 

_ aprqyação do __ EPIAJ!UMA. pelo mesmo IBAMA e • mesmo, pelo 
CONAMA. Com a consideração atenta, nos Projetos Básicos e 
Executivo, das MEDIDAS MITIGADORAS previstas no EPL4/RIMA. 

Para efetiva aplicação do dispositivo constitucional 
acima., o artigo 10 da Lei n" 6938/81 dispõe: 

§ J•doartigo 17: 

•• a construção, instalação. ampliação e financiamento 
de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, considerados efetivos e 
porencialmente poluidoras, bem como capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual 
competente, integrante do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente- SJSNAMA ... " 

A regulamentação daleí (Dec. n• 99.724/90), dispõe, no 

"Caberá ao CONAMA fixar critérios básicos, segundo 
os quais seras exigidos estudos de impacto ambiental 
para fins de licenciamento, contento, entre outros itens: 
a) diagnóstico ambiental da área; 
b) descrição da aç-ão proposta e suas alternativas; e 

c} identificaç-ão, anãlise e previsão ·"dos impaCtos 
ambientais significativos, positivos ou negativos. 

A Resolução n" 001/86 do CONMiA (Conselho 
Nacional de Meio Ambiente) estabelece, em seu artigo 2° : 

"Dependerâ da elaboração de estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental ~ 
RIMA. a serem submetidos à aprovação do órgão 
estadual competente e do mAMA, em carãter 
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras 
do meio ambiente, tais como: 
I • Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 
rolamento." (grifo nosso) 

Das normas legais acima elencadas, se depreende não 
só a necessidade da elaboração do chamado EPlA~RIMA. como da 
importância destes, observância dos requisitos que efetivamente resguardem 
o meio ambiente, sem o que não se concederá. o licenciamemo para a obra E 
MUlTO MENOS O INÍCIO DAS OBRAS .. No caso, o IBAMA deve 
exigir o EPIAIRIMA -~-DãO houve iiCetzCíãmentO do IB.A..\.1A, só houve 
o licenciamento ilegal ( sem o EPIAJR.Th.1A ) do IMP..C. E embargo , 
hoje, com multas administrativas e ação civil pública ( pode ser corno 
litisconsone atiVo do MPF ). 

Entretanto, o que se verifica no caso em concreto é que, 
não foi elaborado o EIA~R.i:MA,. e a obra não atende aos requisitos legais 
garantidores da proteção ao meio ambiente. sendo portanto imprestãveis 0 ... 
licenciamento prêvio já deferido pelo IM:AC pois este fez "tãbula rasa" de 
toda legislação ambiental. 

A FALTA DE ElA/RIMA GERA NULIDADE DOS 
CONTRATOS E A NÃO-EXIGÊNCIA, E FALTA DE 

EMBARGO, PODE CONFIGURAR CRIME 
(ART, 15 DA LEI N° 6.938 E 7.804) 

A citada Resolução CON.Alv1A 001/86. éril seu anigo se 
dita as diretrizes e conteúdo mínimo do ElA, que consoante Edis lvfjlare e 
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Antonio Herman V. Benjamin "não podem, em hipótese alguma ser 
descurndas, sob pena de invalida>ão"(grifo nosso) ("Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental"- Ed. RT, 1.993, págs. 44). 

citada: 
São estes requisitos, analisados pelos autores da obra 

"! - Contemplar as alternativas tecnológicas e de 
localização do projeto~ confomtando--as coiD. as 
hipóteses de sua não execução. 

ll ~ Identificar e avaliar sistematicamente os impactos 
ambientais gerados nas fases de implantação- e operação 
de atividade: trata-se de operação tendente a definir as 
medidas corretivas e mitigadoras dos impactos 
negativos ao ambiente, para a correta e oportuna 
responsabilidade do autor do projeto. 

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afet:ada pelos impactos, denominada área 
de influência do projeto, considerando. em todos os 
casos a bacia hidrogrâfica na qual se localiza: 

IV - Considerar os planos e programas governamentais, 
projetas e em implantação na ârea de influência do 
projeto, e sua compatibilidade: imposta ter presente, na 
execução do ElA,. a conformidade do projetado 
empreendimento com eventuais programas e planos, 
inclusive os plurianuais e aqueles decorrentes do 
zoneamento ambientar". 

Já o artigo 9° da mesma resolução 001/86, define os 
requisitos mínimos a serem considerados: 

.. 1 • Diagnóstico ambiental da ârea de influência do 
projeto; 

11 • Análise dos impactos ambientais; 

IIJ - Delinipo das medidas mitigadoras. 

A LEI QE LICITACOES (8,666 É 8,883) 
E A NULIDADE DA LICJTACÃO 
SEM PRÉVIO EPrAIRIMA 

Não e apenas a Constituição da República e a 
Legislação pátria, em seus dogmas de direitos ecológicos primários, como 
supra demonstrado, que se encontra afrontada. 

A legislação sobre a lisura ~ concorrências públicas 
encontra~se vulnerada por saliente irregularidade. 

Pois a Lei de Licitação D0 8.666/93, em seu art. 6" 
inciso IX, é claríssima e adequada à Carta Magna, art. 225 : 

,.Para os efeitos desta lei consi?era·se ... 

.. Projeto Básico - Conjunto de elelllentos necessários e 
suficientes com ~ 2; precisão adequado~ para 
caracterizar obra ou serviço complexo de obras ou 

serviços objeto de licitacão, elaborado com base em 
indicações de destudos té_c~cos preliminares, em que se 
assegurem a viabilidade técnica e "A.OEOUADQ 
TRATAMENTO .QQ IMPACTO AMBIENTAL DO 
EMPREENDIMENTO ... 

E o parágrafo segundo do artigo seguinte dessa Lei de 
Licitações, categoricamente diz que essas obras e os serviços: 

"SOMENTE~ m LICITADOS QUANDO ... 
"Houver~~ APROVADO PELA 
AUTORIDADE COMPETENTE". 

OJ:i O DEiiA.CRE n~ te~ projeto bâsico nem ·muito 
menos ainda • projeto básico aprovado pelo DNER, para poder colocar 
em licitação as obras da construção dos trechos entre Rio Branco e 
Cruzeiro do S!l! da BR 364 e do trecho entre Rio Branco e Brasiléia, da BR 
317 .. O DERACRE ofende à própria letia da Lei 8.666/93 ( 8883/94). 
Documento do Tribunal de Contas do Estado do Acre e do Ministério 
Público do Estado do Acre demonstram a falta de Projeto Básico. tal o 
descaso de autoridades do Estado do Acre com o ordenamento 
jurfdico.! 

Notar que o DNER informou a esta Procuradoria da 
República. pela Divisão de Projetas, que o DERACRE sequer enviou 
projeto básico ou Executivo para ser aprovado pelo DNER. 

A DOUTRINA g ABSOLUTAMENTE UNÍSSONA 
QUANDO EXIGE Q ElA/RIMA PRÉVIO fABe. 

PAVIMENTAR .5 ASFALTAR, REALIZAR OBRAS DE 
ARTE. EM ESTRADAS FEDERAIS_ 

Parafraseando bom colega das lides forenses, 
vejamos estudo sobre a unanimidade da DOt.rrRlNA BRASILEIRA SOBRE 
o EPIA/RlMA: Maria Cuervo Silva Vaz Cerquinho, RT 637125-40, 1988; 

_ Helita Bam:ira Cnstódio, RT 652114; Paulo de Bessa Antunes, ld!lli! i!!l 
Direito~. Renovar, 1990, p. 89nl; Paulo Affonso Leme :Machado, 
!2iWm Ambiental~- RT, 3' ed., 1991, p. 122; e Opnir Filgueiras 
Cavalcante. Direito ~. OAB. 1991. p. 23124~ entre outros, 
demonstram a necessidade absoluta • e constitucional do EPI.A.'RIMA : 
sem sua aprovação, a obra é, pior que ~ ~! O esrudo Prévio 
de hnpacto Ambiental é imprescindível. 

Desde a pioneira Livre Docência da Prof' Helita 
Barreira Custódio, Doutora pela Universidade de Roma, Responsabilidade 
Q;,il RQ!:l2ill!2U2Mri2~ dejã 12 anos passados, USP, 295 p., é 
palpável no País o rumo ao ideal do Desenvolvimento Sustentável legislado 
em nossa Lei Máxima, como deixam entrever os mestres ~ ~ ID! 
~ Martins e ~ Ribeiro ~ em seus CA-nentários i! Consrituicào 
42 ful!ill, ~ • 1990 ll2 ~ 2 l!lWl2 principio 42 ~ 
YL !12 rul. l1Q. .Ql Qnlsm Econômica ~ financeira • ;m m ;lQ 
~ ambiental impostergilvel e supremo do art. 225. 

Conquanto dispensável, não custa lembrar a 
wriformidade dos escólios tradicíonal e moderno, apenas para assinalar os 
doutrinadores mais reconhecidos: Responsabilidade Çiyil no Plano 
Ecológico Aguiar Dias; Liberdade e Protecão do Meio Ambiente, Nilo 
Batista; Responsabilidade no Direito Ambiental Brasileiro Antonio Chaves; 
O Dano Ambiental e a Resoonsabilidade, Francisco J. Marques Sampaio; 8 
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Protecão do Meio Ambiente na Constitufcão Brasileira. Luis Roberto 
Barroso; Responsabilidade Civil e Meio Ambiente, Nelson Nery Júnior; e 
Ressarcibilid.ade dos danos, Tutela Jurisdicional do Meio Ambiente , 
Donaldo Armelin, Juiz do Egreg:io Primeiro Tribnnal de Alçada Civil 
de São Paulo, in Revista do Advogado, setembro de 1992. 

A jurisprudência encontra~se na mesma linha 
inquebrantável de se compelir ao EPIAIRIMA, como instrumento legal para 
se evitarem prejuizos difusos do meio ambiente, consagrados na 
ConstitUição, e admitidos desde o julgado unânime do Tribunal de 
Justiça , RT 623/39, e Justitia 142/131, 1988. Mais recentemente, RT" 
620/69 , não admitindo a discussão da culpa., 6251157 e RDP 121214, 
Cãmaras Cívís Reunidas do TJSP, Rev. de ~ 175.975. 

Os Juizes Gilberto e Vladimir Passos de Freitas • o 
primeiro ms1gne Coordenador para o Meio Ambiente, das Associacões 
Pauhsta ~ dos Magistrados Brasileiros • na obra Crimes Contra a Natureza, 
RT, 1990,- por isso tudo, esclarecem: ".@: forma ~ ~ ~ ampla 
possibilidade de postulação qualquer interessado ooderá ~ contra ru! 
danos causados .ru1 meio ambiente" ~ .Qyj.l ~. p. 122 e 123. 

Toda a doutrina restante, enfim, concentra-se em torno 
do EPl.A.: de Lmz renato Topan ou João Carlos Carvalho Rocha a Paulo 
Reg1s Rosa e Silva~ de Rona!d Victor Romero Magri e Panicia Silveira da 
Rosa; de Rosali.."'la Corrêa de AraUjo a Ann Helen wainer~ de Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro ou lara Verocai Dias Moreira a Cid Tomanik Pompeu ou a 
Galeno Lacerda; de Voltaire de Lima Moraes a Rodolfo de Camargo 
Mancuso; de Antonio augusto Mello de Camargo a ELisabeth M-OnOSowski;
de Ad.ilson Abreu Dallari ou Armando H. Dias Cabral a Sérgio Ferraz; de 
Alaor Caffé Alves ou do pranteado Hely Lopes Meirelles a Htigo NigTO 
Mazzili; de Luiz Rêgis Prado a Toshio Mukai ou a Diogo de Figueiredo; de 
Fábio Feldmann. a Fernando Fragoso; de José Augusto Delgado a &nf ~ 
QQ!ti; de Geraldo Eulália d.o Nascimento e ~ilva a José Afonso da Sh 
entre outros, e fora as edtções comemoratlvas da EC0'92~ da ~ 
Forense, 317, e Revista 9.Q Ministério Pública, Rio Grande do Sul, i!0 37, 
ambas de 1992. 

•·uma das melhores conquistas a nova Constituição ... 
díz respeito à obrigatoriedade QQ ~ de impacto ambientar·, afirma o 
culto Magistrado Caetano Lagrasta Neto, NI 633/30. 

Fã.Oio Feldman , atual Secretário QQ Meio Ambiente 
no Estado de Sáo Paulo? ensina em sua última obrajuridica: 

"O objetivo central do Estudo de lmpacto Ambiental é 
simples: evitar que um projeto, justificável sob o prisma 
econõmico ou em relação aos interesses imediatos de 
seu proponente, ~ revele posteriormente nefasto 2!! 
catastrófico para o meio ambiente. Valoriza-se~ na 
plenitude, a vocação essencialmente preventiva do 
Direito Ambiental, expressa no conhecido apotegma: 
é melhor prevenir que remediar - mieux Ym!,! 
prévenir ~ guérir. 

"A incorporação pelo .Direito Brasileiro desse 
instrumento preventivo de_ :!!illlli! ambiental 
estimulou a participação da sociedade nas discussões 
democráticas sobre a implantação de projetas. 

"N enhwn outro instrumento de Direito Ambiental 
melhor exemplifica este direcionamento preventivo que 
o ElA Foi exatamente .n!!! prever (e, a partir dai. _ 

prevenir) .Q ~. antes de sua maoifestaçào que se 
criou o ElA. Daí a necessidade de que o ElA seja 
elaborado no momento certo: ~ do inicio de 
execução." 

Qualquer que seja a obra, é sempre exigível o EPIA.? 

Para obras como as rodovias BRs 317 e 364 claro, em 
meio ao santuãrio ecológico que ainda é o Acre~ é imprescindível 
EPIA!RIMA detalhado. Cbico !v!endes morreu por esta causa! Lutzenberg 
perdeu seu cargo de Ministro ao defender as leis ambientais e a 
FloreSta Amãiônica: c-- -sangue- âe- ChiCo--Meildes e outros ãiõ.da 
impregna a consciência de pessoas que sentem os sofrimentos dos Povos 
da Floresta ( seringueiros , indios, etc). defender estas pessoas é 
defender o ordenamento jurídico ambiental, contra interesses 
econâmicos concent:rados que insistem em cometer atos ilegais 
almejaildo õCãrCni iii&Sficos às- cUsias-dã devastação ambiental. 

Explica Êdis Milaré: " insta observar que, mesmo 
vencída a etapa de obtenção da licença prévia (LP) ou. da. licença de 
instalação (LI) - porque a exigência legal do ElA surpreendeu a 21m! i;! ~ 
@ ~ final .Qç ~ ou em franca operação - M necessidade de 
transmissão aos órgãos estaduais competentes dos ~ ambiemais 
executados por força da necessidade do planejamento e execução do 
empreendimento ... através da ~ ç!yil oública, vem conseguindo ~ 
obras de grande vulto, já run andamento até ª elaboracão Q.Q ~ ~ 

--(EPIAJRIMA). A<iinl dei( exeffil)lificadamente, com a constnJcão da Usina 
Hidrelénica fk três Irmãos 1M ~ _rn ~ ;m fu> final... Q JUIZ 
CONCEDEU - "Ll"M]l\IAR" NOS - TERMOS DO PEDIDO. 
SUSTANDO. POR PRAZQ INDETERMINADO.~ INUNDACÃO. A 
CESP EU TODOS OS RECURSOS nJDICIAIS QUE 
OOERP NTRA A DEclsXo DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. O 
RESERVAT RIO PERMANECEU~ POR CERCA DE SEIS 
MESES. PRAZO QUE LEVOU Q EP1A PARA SER APROVADO! 
do Emissário Submarino de São Sebastião e da Ponte de Ligação Iguapé~ 
Ilha Comprida", MILARÉ, Édis, et ai - Estudo Prévio !k Impacto 
~. RT, 1993, p. 12·21 e 55. Do mesmo festejado autor, no mesmo 
sentido: A Participacão Comunitária na tutela QQ Ambiente. Édis Milaré, in 
Revista Forense, 317, 1992. O EPlAIRIMA viabiliza o o planejamento 

---comunitário, social, de giandes obras, de modo a conseguir que a obra 
atende aos interesses de todos e não só de grandes empreiteiras e 
administrativas coligadas. Para planejar grandes obras que influenciam 
todas as condições sociais de vida de milhões, urge que , pela lei , 
estes participem , através de várias audiências pUblicas , do planejamento 

antes do inicio das obras. 

Hoje é sabido, obras como a Usina de ~ ~ 3 
Irmãos já se encontravam em funcionamento, e foram multadas em 
200.000.000 de dólares por danos ambientais, conforme o Juiz da t• Vara 
de Pereira Bareto, estando sob julgamento os Recursos Especial e 
Extraordinário contra o v. Acórdão que reformou a r. decisão de primeira 
instância. 

Respectivamente, esta óbvia assertiva integra a tese de 
do_u~t_orado na USP Qe ~.Q__ltlrQ grande jurista ambientalista: "Direito sk; 
~ Ecológicos: Efetividade Constitucional". R. Guimarães Jr.. 2o 
volume, 1990, Departamento de Direito Econômico, Parte C, Capítulo 5, h 
Arguitetura Constirncional_QQ_&flê.JN~p. 265. 

O EPIA, tanto sob o prisma Ético, como Jwidico, 
como Sociológico, como Ambientai , deve ser· e"-.igido, a 
Constituição da República ( art. 225) , as Resoluções do CONAM.A, " 
Lei n. 8.666 e 8883 • a Lei n. 6.938 e 7.804, e várias outras, 

_exigem o EPIA!RIMA. 
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Acresçam-se, enfim. importantes obras que vieram a 
lume mais recentemente, e que tambêm solidariamente engrossam o que é 
linear em nosso Direito: o EPIA não pode ser "dispensado .. quando, como 
no caso. a potencialidade do dano exíste, como quer a dicção da_ Lei Maior; 
diretto Ambiental Constitucional, do festej_!J49 __ José __ Afonso _da_~ Silva,_ 
admi.râ:vel Professor das Arcadas e hoje Secretário ~ Estado _QQ ~ 
São Paulo , que cuida das Delegacias da Poçicía Ambiental, Malheiros, 
Estudas ~ Impacto Ambienta!, Capitulo IV, 1994, 1" ed., p. 196-206; 
Estudo ~ Impacto . .<\mbiental, dos acatados ex-Secretário do Meio 

· Ambiente Êdis Milaré e procurador de Justiça Herman V. Benjamin, RT 1• 
ed., 1993, 6 Princioioiocia Q.Q Esrudo Prévio~ ~ambiental s Q 
Controle-ºª Discricionariedade Adminitrativa, Segunda Parte, p. 63-126~ e 
Dano Ambiental: Prevencão .. Reparacão ~-Repressão, RT, 1993, O Estudo 
de Impacto Ambienta! na Realidade Brasileira,. Silvia Capelli. 

ATÉ ALUNOS DE ENGENHARIA RECONHECEM A 
ILEGALIDADE, DE OBRAS SEM Q EPIAIRIMA, 

OBSERVANDO OS . BENEFÍCIOS SOCIAIS QUE 
Q ElA/RIMA PODE PROPICIAR, ATRAVÉS DAS_ 
MEDIDAS MITIGADORAS DOS DANOS AMBIENTAIS 

Estudantes da Faculdade de Engenharia Civil da 
UNICAMP, em trabalho acadêmico, responderam em classe regular do 
curso, a questão prática essencial deste oficio/Recomendação w qual. afinal, 
o dever legal do fBA!viA e dos t:ngenheu-os : 

··o engenherro re:iponsâvel, sabendo que a legislação 
em vigor exige a aprovação do E PIA. e que isso não acontece, tem o dever 
Js.W ~ parahsnr as atlvidades de licitação... cabe ao E11genheiro ... 
aguardar ... a aprovacão QQ E PIA, para então dar inicio ao empre-endirilerttó. 
Isto pode evitar futuros problemas, como a paralisação da obra ou a 
mudança do traçado depois do inicio do projeto, a que acarretaria atrasos 
e maiores custos : é dever cio Engenheiro responsâvel por essa obra pública, 
causadora de stgnificat1va degradação ambi~n_ta~, __ e~~s_i~t~111a ; deverã o 
Juiz, de tmediato ~ ~ ~ docLJmental, docwnentada riO-EPIA, que 
seja realizado um esruào de unpacto ambiental causado pãr _t~~ as 
alternativas ~ Q Juiz~ dectdir run obrigar Q governo ªesperarª avahac~o 
~ aorovacào QQ ffi& P2ll! ~ ~ ~ vigentes sobre a defesa do meto 
ambiente, estas devem prevalecer_ : Q Juiz deve decidir a favor da 
..:-omÜnidade ctentiftca, aguardando-ª aprovacao 4!2 EPIA pois os intere-sSes 
socio-econômico-ambteotats são relevantes neste caso; a decisão_ do Juiz 
devera recair, certamente, sobre a paralis:acão f!Q processo !!s licitacã~, 
baseando-se no artigo 225 da Constituição FederaL._. !!. processo 4s 
Iicitacão EJ!2 poder:i prossegu_ir até a definitiva aor~~cão do Es~do. A 
lei é clara e cabe_a Juiz aplidwla facilmente; Q Jua deve interromp-er<í 
j)~cesso d:; licitaCão,_ atê que s~j_~m cumpridos os procedimentos legais; 
aprovação do EPlA~'. 

Logo, ou o lBA:'\lA age, conforme o ordenamento 
jurídico , e embarga a obra , ou será réu em ação civil pública 
cumulada com pedido de improbidade administrativa ( omissão de 
dever funcional. de acordo com a Lei n. 8.429). 

Os Engenheiros. mas não os Engenheiros-políticos, 
próximos dos mteresses das grandes empresas, sequiosas no maná das 
trrandes verbas, defendem o EPlAIR.IMA para a construção de_ obra 
;octo-econôtruca-ambientalmente noc1va ou pelo menos POtencíalmente 
nocivas cabe ao pu(so de VossaE.xceiênci-a -lembrai aoS--ãOiíihiíSttãdOres 
ilt::grus ~as empretterras que amda exlste o IBAivfA no BrasiL 

Pavimentação e alfaltamento 
ambtt:ntats, para que seja obedectda a Constituicão, 

geram impactos 
as obras devem 

obrigatóriamente aguardar a aproyacão definitiva do EPIA antes de Seu 
inicio de execução ... ca_berá, as_sim.._ao IB.bMA a paralização do processo 
de licitacão até a aprovacão d~_finiti:yl!_9o EPIA,_ ref~reçtç_ª 9Qra;_o 
_IB~ -~stará ferindo o procedimento legal de execução do 
-~reendimento e as leis ambientais se ficar assistindo obra ilegal; o 
mc;.SmQ çiçyenl,_ª-D.al.i:~ c_WQ<!@sametl!_e todas as alternativas de traçado da 
via de pavimentação , alfaltamento e obras de arte correntes . 

Continuando a análise feita pelos autores: 

"O Juiz ( ou o ffiAMA administrativamente) deve 
decidir pela interdicão dessa obm, .. ~9- a CQ~l,IIl.i9ade em g_eral entre na 
Justiça com tuna ação com esse intuito; o Juiz deve decidir pela paralizacão 
das atividades da licitacão e projeto até que a questão do EPlA esteja 
solucionada ; o Juiz para decidir deve exigir que o EPIA contenha~ 
-alternativas oossíveis com respectivos impactos; sem este estudo detalhado 
-e profundo, ele não deve permitir que a licitação continui ; o Juiz deve 
primeiiamente obrigar o roverno a esperar a elaboração e publicação do 

_Ef_l~_ç_ow_Q._.!._~_ci_c;_I>ir~i;o, ele deve deci~_.Q__ caso de modo que suspenda 
imediatamente_ a Iicitacão até que o EPlA_ est~j~ pront? e COffiptétOleVancfo
em considelação -tOêiãs as- a:rtemãttvas ~ o Jwz--~ \ OU- 6 mAMAr --deve 
suspender a licitação aberta pelo DERACRE E DNER, já que este não se 
prontificaram a avaliar outra alternativa encontra~ e manter sua decisão até 
que os Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EPIA) estejam elaboradas 
para todas as alternativas encontradas; o Juiz deve liberar o inicio das obras 
apenas após- o EstUdO -cie tiDPaCtOAriibieritafdaS -Vãi:ias POsSibilidades de 
ampliação da rodovia,. a fim de se -poder decidir pela melhor solução,, ou 
seja,_ aquele que causa um menofimpacto ao meio -ãrilbiente; o Juiz deve 
deçiàirpara -Que o DNER esriereOO:tapróViCãO do EPIA e aSsim- retomar a 
abertura das licitacões para as obras ; o Juiz deve exigir o EPJA. uma vez 
que -se- faz necessário, segundo a Jegislacão e há risco de destruição do meio 
ambiente. 

também escreveu : 
Nosso maior jurisconsulto em Direito Ecológico 

-··A- licitacão ê ilegal porque não respeita os rituais da 
"""atual legislação ambiental. Pela Resolução n' 001, do 

CONAMA e pela Lei de Licitações, de n' 8666... uma 
obra como a·do prolongamento da Bandeirantes ( ou a 
mivim-entacão das Brs 317 e 3641 exíge a aprovaéão 

- orévia de wn Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 
'(EfAIRIMA):-~- âa- abertura de uma concorrência 
para-suã::CónsttuÇão ... 

-~tar~~- ~esmQ~U,R_lJs;~~~e_ wna .-- ro~o.,ia 
-mesffio qUe~CStrãaã"·Cõrte"areãs -·-~aãillfiCaefas~ 

como estradas entre São Pa o e Be o HOrizonte ou- mCsiifo ex~ge 
EPIAIRIM.A mesmo no caso de prolongamento de estradas . No caso 
do Acre. trata-se de quase 1.000 quilômetros de e~das ao lado de 
Unidades de Conservação , Reservas Extrativistas, Areas Indígenas. no 
meio da maior floresta tropical do Mundo, que corta inúmeros 
rios e igarapés. Com potencial destrutivo incomensuráveL 

E continua o consagrado Consultor Juridico e Perito da 
ONU. ~etentor do prêmio .. Helizabeth Haub ·•. concedido pela Universidade 
Livre de Bru:Xefas ·e Pelo Coiise1h0 littemaciõnã.I de Direito Ambiental de 
Bonn,-da Alemanha: 

"No EIAJRIMA devem constar as alternativas de 
traçado de uma obra viaria... A licitação aberta pelo 
governo (do Acre, no caso) contraria então a 
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JegisJacão porque, mesmo .!Ylli;.§ da aprovação do 
EWRIMA ( ainda em exame na Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente) iá considera definitivo o traçado 
proposto."(pelo DERACRE e DNER para a 
pavimentação e asfaltamento das BRs). 

O professor da Universidade de Lyon, na França, e 
Mestre pela Universidade de Estrasburgo, declara com todas- ãS letras: 

•• A legislacào é clara quando exige a aprovacão de um 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Se ele não ~ 
prévio exatamenre oara prever os impactos ambientais 
de uma obra e apresentar as alternativas a essa obra, ele 
não teria razão de existir ... A exigência de exame prévio 
de Impacto Ambiental está estioulada na própria 
Consrituicão Federal, em seu art. 225

7 
parágrafo 1°, 

inciso IV", ibidem. 

A maior autoridade jurídica ambiental do País, Prof 
Paulo Afonso Leme Machado, da UNESP-Universidade Estadual Paulista, 
autor da maior obra de nossa Doutrina, o c:lâssico Direito Ambiental 
Brasileiro, tão citado por nossos mais altos Tribunais, inclusive o Excelso, 
swnária e terminantemente condena o comportamento do DNER e 
DER.A.CRE , que conspiram para destruirenl a Floresta Amazônica 
ao desprezarem as poucas e frágeis leis ambientais do Brasil. 

Mesmo Engenheiros sem formação profunda em 
Direito Ambiental - qualquer prirneirista de Engenhari~ sabe que não se 
pode licitar wna obra dessa sem EPIA - honestos • após leitura simples da 
Carta de 1988, do ar. 225, § 1°, IV, sabem o que o Senhor Gõvernador do 
Estado do Acre ( e o DNER) desconhece. Este gravíssimo vício legal que 
mancha sua Administração e compromete o meio ambiente do futuro do 
Acre. E a população do interior do Acre , que tende a ser sacrificado 
no altar de grandes interesses econômicos, caso não haja o 
EP!AIR!MA. 

José Afonso da Silva, o maior constitucionalista pátrio, 
consultor da .Assembléia Nacional Constitllinte d~ 1988 e Catedrático das 
Arcadas, claramente ensina em seu aclamadissimo livro Direito Ambiental 
Constituciona1 que o EPLA constitui ' 1instnunentos de garantia e efetívidade 
do direiro enunciado no caput__da _artigo Mas não .se- trata de nqrrnas 
s1mplesmenre processuais meramente fonnais. Nelas. aspe.ctos nonnativas 
integradores do principio revelado no caput se manifestam atra\lés de .. .sua 
instrumentalidade. São nonnas-instrumentos de .eficácia do principio" 

E escreve que na garantia do E PIA, "notadamente ": 

"a incidência do princípio contido no caput se revela de 
primordial exigência e urgência,_ clado que são 
elementos sensíveis que requerem imediata proteção e 
direta regulamentacão constitucional a fim de que sua 
utilização. necessária talvez ao progresso, se faça sem 
prejuízo ao meio ambiente. E porque são áreas e 
situações de elevado conteúdo ecológico é que o 
constituinte entendeu que mereciam," · desde IÓgo, 
proteção constitucional. •• 

Op. Cit.,Malheiros,l'ed.,1994, p.31. 

José Afonso termina por concluir: 

"O Estudo Prêvio de Impacto Ambiental é wn 
pressuposto constitucional de efetividade do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tem fulcro 
no ort. 225, § 1", IV, da Constituição de 1988"'. -
lbidem. 

19 

Fábio Feldmann, agraciado com a lãw-ea ~global 500, 
concedida pela ONU, mesmo prêmio que Chico Mendes ganhou,. e 
homenageado por Jurisconsultos dos cinco Continentes durante a 
Conferência da ECO-Rl0/92 - com a participação de Chefes de Estados de 
173 Nações então reunidas no maior Congresso Internacional de mundo ate 
hoje realizado - como Grande Jurista Ecológico, também tem escritos sobre 
a ilegalidade de pavimentar e asfaltar (mais pontes, etc) estradas sem o 
EPUVRIMA. Precisamente sobre a BR 364, sobre a qual escreveu parecer, 
e poderá depor em processo judicial sobre a irresponsabilidade de 
pennitir tais obras sem EPIAIRJMA. 

bom acórdão: 
O Ministro Sydney Sanches, do STF. já escreveu em 

~·A proieção ao meio ambiente só não se tomará efetiva 
_~e+._. _o Poder Judiciário_. não puder responder, a tempo 

e a hora, aos reclamos da sociedade brasileira.~ 
constitucionais é oue não faltam" SYDNEY 
SANCHES, RT 7061279. 

JURISPRUDÊNCIA SOBRE EPIAIRIMA COMO 
REQUISITO PARA A LEGALIDADE E 
CONSTITUCIONALIDADE DE PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS DE ESTRADAS FEDERAIS 
(PAVIMENTAÇÃO, ASFALTAMENTO E OBRAS DE 
ARTE) 

I) 

II) 

Origem Tribunal: STJ Acórdão RIP: 00000046 
Decis!o: 21-11-1994 
Proc. AGA N" 0047163 ano 94 
-UF: RS Twma 02 
Agravo Regimental no Agravo do Instrmnento. 

. Fonte DJ Data: 06/02195 pg O 1342 

. Ementa Recur.;o Especial. Matéria de Prova 
Necessidade ou não de elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental para a realização de obra que 
atravessam áreas de preservação permanente. 
Aplicado à Súmula N" 07 -STJ. Agravó Jmprovido. 
Relator Min. 0272 - Ministro Américo Luz 

Obs: Por unanimidade, negar provimento 
-ao-Agravo Regimental. 
Datas: !nclusõo: 09/0211995 - Oper: Edna 
Mar Alteraçi!o:09.02. 1995 Oper Edna Mar 

Origem Tribunal TR5 Acórdão R1P 
05173820 Decisão: 02.08.1994 Proc. Ac Num 0550495 
ano 94 UF: CE Turma: 02 Região: 05 
Apelação Civel 
Fonte: DJ Data: 23.09.94 
Ementa Constitucional. Ação Civil Pública. 
Meio Ambiente 
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lll) 

I ~ A elaboração de estudo com Relatório de Impacto 
Ambiental constituem exigência constitucional para 
licenciamento de atividades potencialmente causadoras 
de significativa degradação do meio ambíente. 

2 - A Resolução 001/86, do CONAMA, apenas 
prescinde do EIAIRIMA com relação a projetas 
urbanísticos de área inferior a 100 Ha. 

3 - O Relatório de viabilidade Anh/iental· nrlo é 
idõneo o suficiente para substituir o Estudo de 
Impacto Ambiental e respectivo Relatório. 
4- Apelações lmprov:idas. 
Relator Julz: 504 
J uíz José Delgado 
LEG: FED Res: 000001 ano 1986 (CONAMA) 
LEG: FED Lei: 006938 ano 1981 
LEG: FED lEI: 000000 ANO 1988 Art: 00225 

Origem Tribunal TR2 Acórdão R!P 
00000000 Decisão: 01.06.94 
Proc: AMS Nwn. 0219060, ano ·93, UF:RJ 
Turma: O I Região: 02 Apelação em Mandado de 
Segurança 
Fonte 
Administrativo 
- Audiência Pública 
·ElA- RIMA 

I - O prazo decadencial é contado a partir da data 
resposta ao oficio do Ministério Público e não da data 
da deliberação do CECA. 

II - O CONAMA tem competência legal para 
«pedir resoluções ( Art: 0006. INC 00002, DA LEI: 
006938181 podendo exigir o ElA - RIMA para 
estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 
rolamento (Resolução NR. 001186). 

lli - A Comissão Estadual do Meio Ambiente não 
poderia dispensar a audiência pUblica requerida pelo 
Ministé'rio Público Federal. na qualidade de defensor do 
Meio Ambiente para conhecimento do EIA-RlMA. 

IV ~ Recursos e Remessa necessâria improvidos. 
Relator Juiz:. 209 
Juiza Tânia Heine 
Indexação Aguardando indexação 

CONCEITOS DE MEIO AMBIENTE, POLUIÇÃO E 
POLUIDOR. O DNER, DERACRE E OUTROS SÃO 
POLUIDORES BÁSICOS RESPONSÁVEIS PELO 
PERIGO DE DEVASTAÇÃO AMBIENTAL . 

Em 1981, através da Lei 6.938, traçou-s_e a Polítina: 
Nacional de Meio Ambiente, por onde se definiu que: 

'" ART. 3' - PARA OS FINS PREVISTOS NESTA 
LEI, ENTENDE-SE POR: ~ 

I - N]EIO AMBIENTE: O conjunto de condições, leis, 
~u~c1as e mterações de ordem :tisica, química e 
b1ológtca , que pennite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas; 

II - DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE 
AMBIENTAL: Alteração adversadas carncteristicas do 
meio ambiente~ 

Ill - POLUIÇÃO: A DEGRADAÇÃO DA 
QUALIDADE AMBIENTAL resultante de atividades 
que,. direta ou indiretamente : A) PREJUDIQUEM A 
SAUDE, A SEGURANÇA E O BEM-ESTAR DA 
POPULAÇÃO [ pode ser a morte e a destruição dos 
Povos ela_ Floresta ~ ] ; 

B) CRIEM CONDIÇÕES ADVERSAS ÀS 
ATIVIDADg!j SOC!AJS E ECONÕMICAS [ DOS 

~ERJNgUEIRQ~,jmJIQS, JITCJ ~ 

C) AFETEM 
B!OTA; 

DESFAVORAVELMENTE A 

D) AFETEM AS CONDIÇÕEs ESTÉTICAS bu 
SANJTÁRIAS COM OS PADRÕES AMBIENTAJS 
ESTABELECIDOS; 

IV - POLUIDOR: a pessoa fisica ou juridica, de direito 
público ou privado, RESPONSÁVEL DIRETA OU 
INDJRETAMENTE, POR ATIVIDADE 
CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL; 

V - RECURSOS AMBIENTAIS: ATMOSFERA. 
ÁGUAS INFERJORES, SUPERFICIAIS E 
SUBTERRÂNEAS, OS ESTUÁRIOS, O MAR 
TERRITORIAL, O SOLO, O SUBSOLO, OS 
ELEMENTOS DA BIOSFERA, A FAUNA E A 
FLORA". 

Logo, o Estado do Acre, o DNER, o DERACRE, o 
IBAMA podem ser enquadrados como POLUIDORES, ecocidas, 
devastàdores ambientais, responsâveis por atividades causadoras de 
de&rnàil;aO ãrnOíeDtaf, poiS a cifiVidade de construir estradas (pavimentação, 
asfaltamento e obras de arte) pode prejudicar o bem-estar das populações, 
seringueiros. iOdios. etc. Priricipaliiiente ·as posseirOs: E também, isso pelo 
menos deveria ser evidfntissimO , pode e prejudica a biota. Pode 
afetar de modo adverso a vida dos poucos das floresta~ as estradas com 
o EPIAJRIMA serão estradas da vida e do progresso. Sem o 
ElAIRIMA, as estradas serão o desastre ambiental (vide o desastre 
ambiental causado em Rondônia, constatado até pelo Senado dos 
EUA, pelo presidente do BIRD ( Banco Mundial ) por Chico Mendes, 
etc). 

A FALTA DE EPIA/RIMA GEROU NULIDADE DAS 
LICITAÇÕES DAS ESTRADAS FEDERAIS. 

No que tange à questão da apresentação de 
EPlA/R.IMA o que cabe discutir e que o entendimento que está sendo 
passado, através do senso comwn, é o de que não haverã nenhum. impacto 
sobre o meio ambiente. pois que a picada de tabatinga coloidal já está 
aberta. Consideram. aqui, os jornalistas e os técnicos do governo e 
autoridades que usam t.al arguinento que "impacto ambiental" é somente 

-_aquele que ocorre se houver "derrubada de árvores" ou alterações ditetas 
sobre o meio ambiente, que sejani passíveis de serem "sentidas" por todos. 
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Não é somente este o impacto de que trata a legíslação 
pertinente, mas sim todo aquele que de fonna direta ou indireta vai atingir ao 
meío ambiente, aqui entendido todos os seus componentes, inclusive a 
existência de populações tradicionais e adaptadas à vida na floresta, usando
a sem destrui-ia. 

As notícias ufanistas dos defensores do asfaltamento a 
qualquer preço (alguns jornais, ••A Tribuna", de 04.09.95 , chegaram a 
advogar, inclusive, que não importa se o dinheiro que financiará a 
pavimentação venha do narcotrãfico, o importante é o asfalto, que pode 
enriquecer de fonna imensa alguns poucos ... ) não atentam para o fato de 
que o asfaltamento da rodovia aumentará consideravelmente o tráfego de 
veículos e caminhões trazendo enormes impactos para toda a região do .. em 
torno" da rodovia. E que conflitos fundiários ocorreram, pois bel: 
"proprietários" nominais que visam o fogo e tratares (retirada de mogno, 
para .. limparem" a terra de posseiros com posse usucapiável há 30 ou 40 
anos. Hà noticias que indicam que o tráfego da BR 317 passarâ a 
ter 150.000 carretas por ano, o impacto ambiental serâ devastador , 
mesmo pelo fato da estrada apontar para o Japão, que jâ destruiu 
outras florestas no mtmdo todo. O Japão absorve rnatêrias~primas a 
preço vil, com saciedade voraz. 

Rondônía estâ bem próxima para mostrar o quão 
danoso para o meio ambiente e para as populações locais foi o asfaltamento 
da SR 364, trecho Cuiabã ~Porto Velho (os sem terras de Corumbiara que o 
digam, o sangue deles , e o de Cltico Mendes, dos Padres Josimo Tavares 
c Ezequiel Ramin, ainda clamam por Justiça!), pois o processo de 
ocupação e surgimento de cidades "da noite para o dia" ao longo da rodovia 
tem causado problemas os mais variados, inclusive com o awnento 
considerável de algumas doenças endêmicas, como a malária, por exemplo, 
que tem em Ariquemes ~ RO sua "capital mundial", em termos relativos. 
Em Tarauacã , epidemias de tifóide atingem rw1hares , mais o hepatite, 
a hanseniase que atinge 18 em cada 1.000 pessoas no Acre, mais 
nUmero gigantesco de homicídios e abortos em Rio Branco, decidamente, 
a morte e o sangue rondam o Acre, estas estradas podem ser a 
devastação consolidade , de vidas bem frágeis. 

O avanço do desmatamento ao longo da rodovia fez 
com que o Estado de Rondônia perdesse, em 20 anos, cerca de 30 por cento 
de sua cobertura florestal, sendo que algumas regiões estão se 
transfonnando em áreas de pastagens degradadas e, até, pequenos desertos. 

De qualquer modo, a exigência do RlMA prêvio e 
exigência da Resolução n. 001/86 do CONAMA. Êdis :Miiarê e Antonio 
He= V. Benjanun, (Estudo Prévio de !mpacto Ambiental, ed. RT, 1993, 
p.28 e segs.) ressaltam que para"' estradas de rodagem com duas ou mais 

___faixas de rolamento" é necessária. como pressuposto do licenciamento de 
atividades modificadoras do meio ambiente e como pressuposto de 
procedimento licitatório, o EPIAJRJM.A. prêvio 

Paulo Affonso Leme Machado, (Estudos de Direito 
Ambiental" , Ed. Malheiros, 1994, p.58 e segs., afirma que é necessârio o 
EWRIMA antes da licitação. Esta exigência está também na Lei n. 8.666, 
no art. 12, inciso VII, o R..Th1A deve integrar o " projeto básico" e o 
"projeto executivo" ( art. 6° da Lei n. 8.666) Logo, i Resolução·· do 
CONAMA., a Constituição Federal ( an. ~25, parág. Primeiro, inciso VI) e 
os arts. 12, VIl e 6 o, IX da Lei n. 8.666 tornam nula Cllicitação, conforme o 
que preceitua o art. r', § 6° da mesma lei, pois lá está dito que : 

"' § 6° ~ A infringência du disposto neste artigo 
imPliCa a nulidade dos atas oU Contratos realizados e 
a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa" 
(grifo nosso). 

O § 2° do art. ia da Lei 8.666/93 prevê, em seu inciso l 
que as obras somente poderão ser licitadas quando .. houver projeto 
básico ... " e a mesma lei, no seu a.n. 6°, IX, define. "Projeto Básico -
conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível -de precisão 
ad.equadoy para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da lícitação, elabõrado com baSe nas indicações dos estudos 
têcnicos preliminares, que assegurem a viabilidade têcnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a defrn.ição dos metodos e do prazo de 
execução, devendo conter os seguintes elementos ... " 

DA IMPORTÂNCIA DO ElA/RIMA, COMO 
INSTRUMENTO DE DEFESA, PREVENÇÃO DE DANOS, 

DO MEIO AMBIENTE E PELAS MEDIDAS 
MITIGADORAS. 

Nestas 3.reas, chamas lambem o cadáver das Florestas , os Comentando sobre a importância do Estudo de Impacto 
seringueiros, trabalhadores altamente qualificados nas florestas, matam Ambiental, como instrwnento de auxilio ao desenvolvimento da Política 
para viver nas favelas de Rio Branco, as filhas são prostituídas por Nacional de Meio Amb_i~nte, a doutrinadora pátria SÍLVIA CAPPELLI, 
fazendeiros ( pecuâria extensiva ) e madeireiros . Os famélicos ·passam ___ af~<tque: 
então a revidar, tornam-se traficantes, matam, estupram. O processO-de 
desertificação vai assoreando os rios em detrimento e ãs custas do sarigile
dos poVos da floresta. 

Cabe, ainda, ressaltar que, sem EPI.AfR.Th.1A. sequer 
pode haver fmanciamento da obra, pois o art. 12 da Lei n. 6.938/81, Lei de 
Politica Ambiental, diz: "' as entidades e órgãos de financiamento e 
incentivos governamentais condicionarão a aprovação a esses benefícios 
ao lic:enciament~, na fo_r~a desta Lei e ao cu_mpri~en~o d~_s »:ormas,_ 
dos critérios e -dos -padrões expedidos pelo CóNÃMÃ -- Conselho 
Nacional do Meio Ambiente". Logo, o licenciamento ambiental deve exigir 
o EPIA/R.Th.1A previo. Sem este, nenhum financiamento e nem incentivos 
fiscais, 

E preciso frisar que a ilegalidade está presente no fato 
de não ter feito o EIAJR.Il\1.A. prévio , antes da licitação, pois fica claro que 
as exigências ( principalmente medidas mitigadoras , investimentos 
ambientais e sociais ) do EIAIRI1\1A.. devem integrar o edital de licitação e 
alterarem o projeto básico e executivo , somente isso jâ. seria bastante para 
anular todo o procedimento lícitatório. 

"0 Estudo de Impacto-Ambiental, como instrwnento 
da Política Nacional do Meio-Ambiente, surge como 
precioso auxiliar para o controle prévio das alterações 
produzidas no entorno, visando, senão coibir a 
poluição, pelo menos, minimizá~la, atravês de medidas 
alternativas e/ou mitigadoras do impacto ambientaL 
Tais medidas serão fruto da conclusão de estudos 
realizados por equipe multídisciplinar, anterioreS a .... 
operação da atividade efetiva ou potencialmente 
causadora de significativa degradação ambiental, a fim 
de possibilitar o que a Conferência das Nações Unidas 
sobre 0: Meio-Ambient_e, _realizada em 1972, em 
Estocolmo, denominou de desenvolvimento sustentável. 

Não se pode mais _admitir que, em nome da 
supremacia dos valores individuais sobre os sociais 
mantenham-se situações odiosas, onde pouco; 
privatizam o lucro de atividades, no mais das vezes 
nocivas ao meio, impondo~se às comunidades o ónus de 
suportar wn ambiente degradado, atentatório 
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qualidade de suas vidas.'~ (ln •·nano Am.bieotal -
Preservação, Reparação e Repressão'', ed RT, 1993. 
VoL 2, pags. 1531155) 

mecanismos de controle da degradação ambientai, respeitado o previsto nas 
licenç:as anteriores. Logo, sem o EPIA/R..IlvL<\ tanto o lice;~ciamenro ( 
LI e LO ) são nulos. a obra deve ser interrompida. E o procedimento 
ücitatório é nulo. 

Cumpre, neste ponto, trazer a lume a definição de Convém fique esclarecido que o Estudo Prévio: de 
""impacto ambíental'', que a citada SÍLVIA CAPPELLl, utilizando:-~ e -de Impacto Ambiental ("EPIA ") e conseqUente Relatório de Impacto Ambiental 
entendlmen!o traçado por GUIDO COLOlviBO, em seu "Dizionano di ('4RIMA"), embora guardando relação de vinculação com o procedimento de 
.Urbanística", Pirola, M:ilano, 198!, pág. 83, para deixar clarissimo que as licenciamento, com ele não se confunde, uma ve:z que, enquanto o 
populações posseiras que vivem nas Florestas ( seringueiros, índios, licenciamento ambiental é exigido nos casos em que as atividades são 
etc) , os verdadeiros guardiões da Ecologia, terão sofiimento trâgico potencial e efetJ.vamence polwdoras e ou devastadoras. o EIAIR.IMA. deve 
em suas condJç:ões de vida s_e o componente o;mbiental ~~~ for ser elaborado apenas quando as a!..tVJdades forem potenc1al ou efetJvamente 
considera~o e se não for gasto ~eJio com regularização fi.mdiana ( causadoras de significativa degradação ambiental, isto é, quando esta é 
dos pos.seJ.tos , FORM.A.NDO V~ RESE~ V AS_ E.xt~JJ,Y_I~J :&5---·-produzid.a em decorréncia de impactos significativos ( ver Resolução 
E PROJE!OS DE ASSENT~NTO EXTRATIVISTAS DO INCRA) CONAMA n. 001/86). o que é o caso, a pavimentação e asfaltamento das 2 
, pequenos postos médicos e escolas. simples, estradas_ e ramaiS VI_cmrus BRs, pode gerar a destruição de milhares de h~ctares de floresta, talvez 
de piçarra . vacínação contra hepatite, etc. E fiscalização ambtental, milhões de hectares. 
rudo isto redundará em grandes beneficias sociais e também aumento 
de arrecadação do ICMS. 

Estes beneficias devem ocorrer, wn verdadeiro 
PMACI II ( Programa de Proteção ao Meio Ambiente e às Comunidades 
Indígenas ), o que wn EPIA í RIMA. pode propiciar , garantindo que 
parte dos recursos sejam empregados em gastos sociais e ambientais 
por ma.J.s que isso irrite empreiteiras e alguns administradores. Por 
exemplo, um quilômetro de asfaltamento no trecho entre Porto 
Velho e Rio Branco custou , em média. R$ 530.000, 00 • meio 
milhão de dólares. Se a cada 1 O quilômetro forem gastos 5% dessa 
soma ( RS 27.000,00 a cada quilõmetro) serão RS 135.000,00 , o 
que basta para wn pequeno posto médico e para desapropriar terras. 
No Acre, o valor de RS 25 reais ou 23 dólares compra .'ou 

As atividades degradadoras capazes de ensejar a 
elaboração de EIA!RL"II..1A estão exemplificados no art. 2'\ da R:esolução do 
CONA.MA n" 01, de 23/01/86, com os ac:éscímos das resoluções n° ll, de 
!8/03/86 e n' 5, de 06/08/87, e no artigo 100, da Lei Estadual N" 1.117, 
de26.0L94. 

Não sendo taxativas as h.lpóteses de atividades 
significativamente afetador..1s do ambiente eleocadas no art. 2°, da resolução 
citada, para que distinga as atividades eusejadoms ôa elaboração do 
EIAIRIMA para licenciamento, impõe-se a çonjugaçào da referida norma 
com o previsto no an. 225, § l 0 ,III, da Constituição Federal. 

desapropna, um hectare , em média, segundo infonnações do INCRA T.anto assim e que,~-( ... ) além das estradas de rodagem 
e dos Canórios de Imóveis que registram e escrituram operações de com duas ou mais faixas de rolamentot aterros sanitários, portos, aeroponos, 
compras, averbondo contratos, logo, 5.400 hectares ou 270 lotes d~-- mineração, distritos industriais, projetas urbanísticos e a];:'l"opecuãrios acima 
20 hectares para 270 familias ou I .350 pessoas , seriam, desse da área definida no an. 2° e outras atividades que e!enca, dependerá de 
modo, estradas da vida. Isto a cada 5 quilômet:os. de estradas, des~a EIA/RIMA, para licenciamento, todo empreendimento. industrial ou não, 
fonna , a obra ben~ficiarâ a pop~ação, pnnc1palmente os. ~a.tS e3paz de causar, ainda que potencialmente, significativa degradação 
p0bres, que serão sacrificados á cob1ça de poucos • pouqwssunos ambiental.'' (ln op. Citada. pag. 160). 
grandes proprietários. se forem feitas sem o EPIA/R..IMA: 

"'[mpacto Ambiental pode ser definido como o 
Cl.)njunlo de consequê!lcia da criação ou presença de um 
empreendimento sobre o ambiente" ou ''o conjunto das 
repercussões e das consequências que wna nova 
atividade ou nova obra. quer pUblica ou privada, possa 
ocasionar ao meio ambieme físico com todos os seus 
componemes (segurança do territôrio) e ãs condições de 
vida da. população interessada {ql13lidade de vida).n {ln 
op. Citada. Pag. 156 apud HEL!TA BARREIRA 
CUSTÓDIO, em "Avaliação do Impacto Ambiental no 
Direito Brasileiro" RDC 4Sn3). 

Sob o aspecto legal, todas as atividadc:s potencialmente 
poluidoras e devastadoras devem sujeitar-se ao licenciamento ambien~ em 
consonância com as determinações contidas no an. lO, da lei n° 6.938/&1. 

. .o\s licenças mencionadas no dispositivo antes referidO 
são regubunemadas pelo Decreto n° 99.274/90, no an. 17~ em condições de 
progressividade, consubstanciadas em Licença . _P~~yia ___ (''"L~'J, 
correspondente á etapa preli.mimifdo planejamenfo da atividade, no primeiro 
momento; na Licença de Instalação ('"LI"), constituindo-se na autorização 
para o inicio da implantação do empreendimento, de acordo com a.s 
~spcciíicaçóes constantes do projeto executivo aprovad(.), traduzindo-se em 
tàculdade para o inicio das obras; na Licença de Operação ('"LO"), que 
autoriza o ~xl!fcicio da atividade licenciada e o funcionamento de seus 

Vê-se, pozs. que para ~ e.-...:ecllçào das obras sob 
comento, a concessão d~:: Jicenças prévia ~ àe instaiação dependem de 
elaboração c aprovação do &.tudo Prévic de Impacto Ambieotai-EPIA e 
Relatório de lmpacto sobre o Meio Ambiente-RIMA, que devera obedecer 
as diretrizes e procedimentos gerais e espedficos dos orgãos federais 
competentes. E tarnbem de aprovação pelo IBAMA e pelo CONAMA 
do EPIA/R.I}.1A, depois da feirura de EPIAIR11v1A., antes da licitação. E 
também será necessária aprovação do Projeto Básico e do Projeto 
Execlltivo pelo DNER. Tudo antes da_ lidtaç~o .. _ ç_~o cqntfãPQ, ol:Sras 
ilegais, que o IBA.iv1Ã ·deve- effibirgar. 

A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GER<I. 
TAMBÉM NULIDADE DAS DUAS LICITAÇÕES E 
DEMONSTRA A FALTA DE PLAl"iEJAMENTO E O 

IME:-;so RlSCO AMBIENTAL 

Somente a partir & p~blicação (31.0&.95) do Decreto 
ESTADUAL n° 676 :cmw~~~· ORÇAPQ pa®_ dJL reCU®.m:cessári~ 
para que pudesse ser realizada a cOD.Coriência. infringindo o previsto na LeJ 
8.666, de 2Liló.!993 ( Art. 7', § 2", !li), verbis 

Art. 7'J - As lidtaçõl!s para a execução de obras 
e para a prestação de sav:tços obedecer-.lo ao disposto 
neste artigo e, em particular, ã segwnte seqüência· 
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§ 2° ·As obras e os serviços somente ooderão ser licitados 
quando: 
m - houver previsão de recursos qrcamentáJjos que 
assegurem o cagamento das obrigações decorrentes de 
obras ou serviços a serem executados no exercício 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma;( ... )'" (grifos e destaques nossos). 

A dotação orçamentária existente era suficiente apenas 
para cobnr , inicialmente, 7,3 %(R$ 1237.650,00) das obras ( fu!.al: 92 
milhões de dólares, de reais) e para a qual foi destinada a concorrência em 
apreço diz respeito à "Pavunentacào Construcão Restauracão Melhoramentos 
e Conservação de Rod a Cargo da Dir. de O. DER • AGRE",_o .que não é o 
caso das rodovias , cuja re<:uperação asfáJtica, asfu.ltaroento, obras de ane e 
terraplanagem foram licitadas, tanto isso é verdade que após a realização do 
procedimento licitatório o Diretor Geral do DER~ACRE procurou, e conseguiu, 
a assinatura do termo de "cessão ou subo-rogação parcial" do convênio entre o 
DNER, responsável pela construção, recuperação e manutenção das rodoW.S · 
federais no pais, e o Ministério do Exército, que ficou, através do 7° BEC, 
responsável pela BR 364, trecho Rio Branco - Cruzeiro do Sul, ou seja, a 
dotação usada. além de insuficiente, foi imprópria; pois destinada a objeto para 
o qual não estava prevista. 

A dotação orçamentária especificada na licitaçãO era 
suficiente para cobrir apenas, inicialmente, 7,3% (R$ 1237.650,00) dos 
preços esi:Ipulados pelas emprelteiras vencedoras no processo licitatório (R$ 
16.956.062,57). Valor 13,7 vezes maior que o orçado originalmente . 

A dotação orçament.ãri.a, alêm de insuficiente. foi 
impropriamente destinada para a presente IiCifaçãõ, pois qtie--tllihã-- comO 
destinação originária objeto diferente do licitado, conforme preceitua a Lei n° 
4.320, de 17.03.64, verbis: · 

''Art. 20 ~ Os investimentos ~ díscriminados na !&! ~ 
Orcamento segundo ~ projetos ~ ~ e de outras 
aplicações" (grifos e destaques nossos). 

OUTRA NULIDADE DO PROCEDIMENTO 
LICITA TÓRIO E DOS CONTRATOS TEM SUA FONTE 

NAS SUBROGAÇÕES DO CONVÊNIO ... 

O Decreto-Lei n. 1.377, de 12 de dezembro de 1974 , 
basta para invalidar as subrogações dos Convênios e atingir de 
nulidade as licitações, por vício de incompetência, falta de agente 
competente, já que a subrogação sendo nula, somente o DNER e o 
Exército podem , em regime de execução DIRETA. trabalharem nas 
estradas federais. vejamos o texto legal, que proíbe os Estados e 
Municípios de fumarem contratos (inclusive convênios) sem que os 
correspondentes recursos estejam previstos nas programacõesorcamentáJia e 
financeira de de desembolso . 

" Art. 1 o ~ Os Estados e Municípios não poderão 
firmar contratos de obras ou serviços , nem praticar 
quaisquer outros atas de que resulte compromisso 
financeiro~ sem que os correspondentes recursos 
estejam previstos na programacão orcamentária e na 
programação financeira de desembolso" (grifos e 
destaques nossos). 

RECAPITULAÇÃO DE ALGUMAS NULIDADES 
CONCERNENTES À FALTA DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DOS PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS 

Uma série de ilegalidades e ínconstitucionalidades e 
impropriedades foram cometidas pelo DNER e pelo DERACRE, nos 

procedimentos Iicitatórios que envolvem a pavimentação, asfaltarnento e 
obras de arte, âas-BRs 317 e 364, sulrtreclio-Km 52/Sena Madw-eira e Rio 
Branco/ Brasiléia. 

No que diz respeito à falta de dotação ,orç;unentária, o 
elemento projeto/atividade indicado pelo .. Setor de Orçamento" do 
DERACRE (4901.!6885313.072), tinha, à época de abertura do processo 
li~itatório, no eleme~to de d~pesa4.1.1.9.QO~ ~ font~ 21, orçado o valor de 
RS r.237.6.5õ~b6- (um :m.Iihãõ.-duzelltOs e -trinta e sete mil, seiscentos e 
cinqüenta reais), ou seja,. menos de 7% (cinco por cento!) do valor Licitado, 
para as duas BR's (364 e 317). 

A suplementação a posteriori não sana a ilegalidade, 
pelo contrário, awlta-a. pois se pudesse o administrador público primeiro 
saber quanto custaria detenninada obra para somente ~ntão "orçâ-Ia" o ~os 
Seria-áinda- maiOr~-"i~ ·a -reré niW.tO- Ciãii-no- q-Ue diz respeito ao assunto, 
conforme jâ vimos anteriormente; ..... as obras e os serviços somente ooderão 
ser licitados quando; ( ... ) houver preyjsão de recursos orcamentãrios que 
assewem o pagamento das obrigacões decorrentes de obras ou servicos 
a serem executadas no exercício financeiro em curso de acordo com 2 

resoectivo cronograma ... "( . texto da Lei 8.666/93, Art. 7°, § 2°,lll) 

De mais a mais, a aplicação programada e destinada 
para cobrir a licitação em estudo, diz respeito, e isso esta claramente 
colocado na Lei Orçamentária de 1995, publicada no D.O.E no 6.475- C.p. 
19:de 20.02.95 a .. Pavimentação, Construção, Restauração. Mellioramentos 
e Conservação de Rod. a Cargo da Dir de O. DERACRE'~ (grifo nosso). ou 
seja, a BR 364, para que pudesse ser licitada sua recuperação e/ ou melhoria 
ou asfaltamento pelo governo do Estado do Acre teria, necessariamente de 
estar subrograda, o que somente ocorreu após o transcurso de todo o 
processo licitatório, inclusive com alocação de "recursos orçamentários"' 
que não estavam destinados para_ o fim proposto pelas concorrências OO.S e 
004195 - DERACRÉ. 

Não se pode abrir licitação para obra ':'u serviço quando 
não existir projeto básico, previamente aprovado por autondade competente, 
ou quando não houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes das obras ou serviços a ser~ 
executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectlvo 
programa (art. 7", §2", I em da lei 8.666 de 21.06.93, atua!izada pela Lei n• 
8.883194). A pena por i.nfringência a tal determinação vem prevista no § 6a 
do art. 7° da mesma lei, v::rbis: 

Art. 7°~ ... 
§ 6° - A infringência do disposto neste artigo implica a 
nulidade dos atas ou contratos realizados e a 
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa". 

- Constiltada a riulidade da licitação. a Administração tem 
o dever de anulã~la. ou o IBAMA de interditar, confonne o art. 49, 
caput, do mesmo diploma legal supra referido, por iniciativa própria ou por 
ação judicial áeclaratória de nulidade ou mesmo de inexistência, pai~ o 
vício de falta de agente competente é gravíssimo. O § 1° do mesmo arngo 
determina que a "'anulação do procedimento licitatôrio por motivo de 

-ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado 2 disposto .no 
Parágrafo único do art. 59 desta lei". Além disso, o § 2° do a..-t. 49 deternuna 
que a nulidade do procedimento licitatório induz â do contrato. ressalvado o 
disposto no Parágrafo único do art. 59 da mesma lei. 

Todo o roteiro, todo o detalhamento da Lei das 
Licitações é , graças ao principio da legalidade, de obrigatória observância 
pelo agente administrativo sujeito ao Estatuto, a quem não cabe ino~. 
como no caso alocando recursos insuficientes e, a postenon, 
providenciando a 'necessária suplementação orçamentária, o ql!e por st só jâ 
levanta suspeitas sobre a lisura do processo 
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O pnnc1p1o da legalidade impõe que somente será 
legitimo, correto, válido, aceitável e regular o ato administrativo, inclusive 
no prúcedrmento licitatório, se obedecer ele, com inteiro rigor, o roteiro 
dado pela lei. Diz-se que a licitação é um procedimenro 4<vinculado'", e o 
significado da afirmação é, precisamente, o de que "a vontade da lei vincula 
a vontade do licitante", ou seja: nenhwna liberdade tem este último de agir 
discricionariamente segundo sua escolha ou seu gosto particular, mas ape.has 
pode aruar na estrita conformidade do comando da lei. 

A suplemenlação a posteriori não sana a ilegalidade, 
pelo contrário, aYIJ..ita~a, pois se pudesse o admio.istrador público primeiro 
saber quanto custaria determinada obra para somente então "orçá-la" o C3()S 

seria ainda maior. E a lei ê muito clara no que diz respeito ao assunto~ 
confanne já se viu anterionnente: ..... as obras e os serviços somente poderão 
ser licitados quando: ( ... ) houver previsão de recursos orcamentáribs .. ~"( Lei 
8.666/93, Art. 1•, § z•, III, arualizada pela Lei n• 8.883/94). 

De mais a mais, a aplicação programada e destinada 
para cobrir a licitação em estudo, diz respeito, e isso está claramente 
colocado na Lei Orçamentaria de 1995, publicada no D.O.E n° 6.475- C, p. 
19, de 20.02.95 a •·paVfuie-otaçãO, ConStrUÇão~ IteStã.uração, Melhoramentos 
e Conservação de Rod. a Carno da Dir. de O DERACRE~~ (grifo nosso)~ ou 
seja, a BR 317 e a BR 364 , trechos já mencionados , para que pudesse ser 
licitada a pa .... imentação , asfaltamento e obras correntes pelo govemo do 
Estado do Acre: teria,_ necessariarnente de estar sub-rogada, o que somente 
ocorreu após o transcurso de todo o processo !icitatõrio, ínclusive com 
alocação de "recursos orçamentarias" que não estavam destinados para o 
fim proposto pela concorrência 003/95 - DERACRE, nem pela concorrência 
n. 004/95- DERACRE. 

·161, dispõem: 
A Constituição do Estado do Acre em ~eus arts. 152 e 

" Art. 152- A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
estabelecerá as metas e prioridades da administração 
pUblica estadual, orientação para a elaboração da Lei 
Orçamentária anual, alterações na legislação tributária, 
a polittca de aplicação de agências financeiras oficiais 
dt: fomento, e incluirá, ponnenorizando, fisicamente, as 
despesas de capital para exercício financeiro 
subsequente; 

Art. !61- São vedados: 

I - o ínicio de programas ou projetos não incluidos na 
Lei Orçamentaria anual; 

II- a. realização de despesas ou 'a 
obrigações diretas que excedam 
orçamentarias ou adicionais~ 

assunção/ de 
os créditos 

III- a abertura de crédito suplementar ou especial~ a 
transposição, o remanejamento ou transferência de 
recursos de wna categoria de programação para outra 
ou de um õrgão para outro, sem prCvia autorização 
legislativa; 

IV- a concessão ou utilização de crCditos ilimitados ou 
instituição de fimdos de qualquer natureza, sem prévia 
autonzação." 

A " assunç.ão de obrigações diretas que excedam os 
créditos orçamentários e adicionais~ -ocorreu na 
2ssmatuta dos contratos, o quc_toma estes nulos •. Vício 
msanãvel por infração a Lei n. 4.320 e também a 
Constnuição do Acre. 

INADIMPLÊNCIA DO DERACRE EM RELAÇÃO AO INSS GERA 
NULIDADE DA SUBROGAÇÃO E , DESSA FORMA, O 
DERACRE ERA INCOMPETENTE PARA LICITAR A 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS . VÍCIO DE 
COMPETÊNCIA, FALTA DE AGENTE COMPETENTE, 
CONFORME A lEI DE AÇÃO POPULAR ( n. 4.717/65) 

O art. 56 da Lei n. 8.212, de 24.07.91, que 
praticamente repete o art. 195 da Constituição Federal, tem o seguinte 
texto: 

" Art. 56 - A inexistência de débitos em relação as 
__ contri9_uiçõ§ __ d~_yi<ias ao Instituto Nacional de Seguro 
-Social ( INSS) , a panir da publicação desta Lei, é 

condição necessária. para que os Estados , o Distrito 
Federal ( FPE) e os Municípios ( FPM ), celebrar 
acordos, contratos, convênios ou ajustes • bem como 
receber empréstimos , :financiamentos , avais e 

---Subvenções em geral de órgãos ou entidades da 
Administração direta ou indireta da União '" . 

O Estado do_ Acre, e o Der..1cre ( confonne documemo 
em anexo) , estavam inadimplente ? na época das licitações e dos 
contratos, com o INSS. Para -assinar convênios necessitaria quitar seus 
débitos junto ao INSS, pois a autarquia do DERACRE não pode finnar 
conv~os ( ou -~~roga~s __ ·_~om_r~-r_a_titiçação, equivalente a novo 
convênio) com o Ministério do Exército ou com o INSS estando em dêbito. 
A subrogação implicou no fato do Exército ceder pane de sua delegação, 
com o consenso do DNER. para o DERACRE, mas isso implica em dizer 
que o DERACRE passou a ser entidade participante de convênio. o art. 56 
da Lei n. 8212 veda e torna nula a subrogação. O que toma o DER.A.CRE 
totalmente incompetente para licitar empreitadas de estradas federais, o 
procedimento licitatório é , destarte, plenamente nulo, tal como uma pessoa 
tisica, um camelô • p. ex. , não pode licitar estradas pertencentes ao DNER, 
do mesmo modo o DERACRE não pode, sem que haja wn convênio válido. 
As despesas devem correr ::!. cargo dos ordenadores de despesas que 
assinaram em total infringência da lei. Convênios que têm a previsão de 
repass~s de verbas com obrigações e prestação de contas, são, pelo an. 
116 da Lei n. 8.666, verdadeiros contratos administrativos (mesma opinião 
de grandes administrativistas). 

Foram feitas licitações sem previsão orçamentária, 
sem que o projeto básico existisse conforme indicias expostos a serem 
aferidos por pericia e sem que nele estivessem inseridas as medidas 
mitigadoras do EPIAIRIMA a ser obrigatoriamenle executado, com todos 
os rigores da lei. É a lei que exige o Estudo Prévio ( EPIA e mais claro que 
ElA) Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. É a lei que 
exige que haja dotação orçamentária prévia. E a lei que exige projeto bâsico 
anterior ao processo. E exige, também. aprovação prévia do Projeto Bãsico 
e Executivo pelo DNER. E , claríssimo, licenciamento prévio , tendo em 
conta o impacto regional e aacional, do IBAI\-IA. 

O procedimento licitatório para a terraplenagem, 
pavimentação e obras de arte corrente das Brs 317 e 364, sub~trecho km 
52/S_ena Madureira e Rio Branco - Brasil ela. E NULO. dai que todos os a tos 
dos procedimentos posteriores, inclusive, são todos nLllos, porque, confonne 
cnsina o Prof. Meirelles (op.cit. p. 156) "ato nulo e o que nasce afetado de 
vício insanável por ausência ou defeito substancial em seus elementos 
constitutivos ou no procedimento formativo ( ... ) A nulidade, todavia. deve 
:ser reconhecida e proclamada pela Administração ou pelo Judiciário. não 
sendo permitido ao particular negar exeqüibilidade ao ato administrativo, 
ainda ·que nulo, enquanto não- fõf!Cgui3rmente -decliu-ada sua- invaJlcta'de. 
mas essa declaração opera ~ isto ê, retroage as suas ongens e atc:mça 
às P_<lrt_es, só_ se admitin~_o ex;~o par;:t. com terceiro~ _g~ jJoa-_re. sujeit9s as 
suaS oonseqúénCíãS reflexis":.-- ----- ---- ----
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O terceiro de boa-fé de que trata o professor Meirelles 
não engloba, por exemplo, as empreiteiras contrata~ pois estas, como 
todos, não podem, conforme prevê a Lei de Introdução ao Código Civil (art. 
3°), alegar o desconhecimento das Leis Orçamentárias estaduais e da União, 
divulgadad nos Diârios Oficiais do Estado do Acre e da União , e~ 
certamente, do interesse de todos, no caso dos empreiteiros, no que diz 
respeito à obras, bem como as Leis 8.666/93 e 8.883/94, com a qual 
trabalham quase que diutum.amente, já que o Poder Público é o maior 
contratante d;~ região. Também não podem desconhecer o art. 225 da Carta 
Magna e a Resolução n. 001186 do CONAMA e outras ·normas do 
ordenamento juridico. Mesmo pelo fato da imprensa ( ver docwnento em 
anexo) ter denunciado o fato de sem ElAIRIMA, sem dotação 
orçam~nrana, e sem um convênio válido com o DNER, nada de licitação. 

Pelo que foi colocado, sendo os procedimentos 
licitatórios nulos, como de fato o são, necessitando, apenas, conforme prevê 
a doutrina, serem declarado como tal, quer seja pelo DERACRE ou pelo 
DNER. quer seja pelo Poder Judiciário, todos os atas posteriores são 
também nulos, entenda-se aqui desde a assinatura dos contratos até a 
liberação de qualquer adiantamento. As quantias que deverão ser 
devolvidas ao Estado, os ordenadores de despesas ilegais respondem. 

VÍCIO NULIFJCADOR- FALTA DE PUBLICIDADE, NÃO
PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL NO DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO 

No caso em estudo, outro principio ( normas 
fundamentais) atingido foi o da publicidade, pois no Termo de Cessão ou 
Subrogação que conseguiu a posteriori dos procedimentos licitatórios o 
Diretor Geral do DERACRE conseguiu incluir a possibilidade de receber 
repasses federais para a execução da obra que lhe era subrogada. pelo que, 
então, conforme preceitua o inciso I do art. 21 da Lei 8.666/93, alterado pela 

Lei 8.883/94, deveria ser o reswno do edital publicado no Diário Oficiai da 
União, vejamos: 

... Art. 21 ~ Os avisos contendo os resumos dos editais 
das concorrências e das tomadas de preços, dos 
concursos e dos leilões, embora realizadas no local da 
repartição interessada,. deverão ser publicados com 
antecedência, no mínimo Uma vez: I- no Diário 
Oficial da União. quando se tratar de licitação feita por 
órgão ou entidade da Administração Pública Federal, e, 
ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidas por 
instituições federais" 

Havia previsão que o Governo Federal" forneceria 
quantia em torno de 120 milhões de dólares para a pavimentação e 
asfaltamento das estradas. Logo, seria imprescindível a publicação no 
DOU. . Esta previsão legal foi demonstrada correta,. pois o Ministério 
dos Transportes liberou 14 milhões de reais, em 1995~- para a obra, de 
acordo com o que foi divulgado por todos os jornais. E não houve 
prestação de contas, sendo outro ponto que o MPF está investigando. 

INCOMPETÊNCIA DO DERACRE PARA 
SER O AGENTE COMPETENTE DAS LICITAÇÕES 

O DERACRE não tinha legitiniidade ( competêncía ) 
, não era o agente competente, necessário para a legalidade do ato 
Juridico ). As estradas , de propriedade do DNER,. devem ser licitadas 
pelo DNER, órgão federal responsável pela construção , recuperação e 
manutenção das rodovias federais no Brasil. 

Somente após a realização do procedimento 
licitatório .fei que o Diretor Geral do DERACRE procurou e 
conseguiu a assinatura do termo de •• Cessão ou Subrogação Parcial " 
do Convênio entre o DNER e o Ministério do Exército , que ficou, 
através do 7 BEC , responsável pela recuperação, apenas recuperação 
neste caso , o que dispensa EPW R1MA , num pequeoo trecho. 

RECAPITULAÇÃO DAS NULIDADES 

I. O Órgão licitante, não observou o previsto no § 2<;1, 
do artigo 40, da Lei N' 8.666/93, arualizada pela Lei N' 8.883/94, que diz: 

"Art. 40- ... 
§ 2° - Constitui anexos do Edital, dele fazendo parte 
intezrante: 
J - o projeto básico e/ou executivo com todas as suas 
partes desenhos esoecificacões outro:; 
complementas; 
II - prçamepto e~tjmado em planjlhas de qpantjtatiyos e 
precqs yoirárfgs (O grifo é nosso) .. 

A afirmação acima, se constata,. pela ata da Comissão 
Estadual Permanente de Licitação - CEPEU ACRE, do dia 19 ( dezenove) 
de julho do ano em curso, quando diz que ~. O presidente da 
CEPEl!ACRE, observou aos membros julgadores, a divergência entre os 
precos estimados pelo DERACRE de acordo com a planilba orcame.ntaria 
e os preces ofertados pelos licitantes em cada lore" ( o grifo é nosso) e 
corroborado pelo parecer têcmco, elaborado pela Coordenadoria de Obras, 
do DERACRE, do dia 27.07.95, assinado pelo engenheiro José Rafael da 
Silva, Coordenador de Obras. do DERACRE. onde no item 02, documento 
incluso (doe .... ), que diz: 

" 02 - Os preços bâsicos do DERACRE foram orçados 
para obras em rodoyias estaduais e vicinais enquanto 
que os servicos serão realizados em Rodovla Federal o 
que exige wn padrão de qualidade superior'' . 

Portanto, a legislação vigente entre outras exigências, 
somente autoriza a abertura de processo Iicitatório quando o 
Administrador, tem o conhecimennto de quanto custa a obra ou o valor do 
bem a ser adquirido pela Administração Pública. E ainda, se faz necessário, 
que exista previsão de recursos orçamentários, o que no casa em tela,. não 
existia,naLei N°l.I52,de 19.01.95,queestimaa receita e fixa a despesa 
do Estado para o exercicio de 1995, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. , 
se não bastasse, a aplicação programada e destinada para cobrir as licitações 
N" 003 e 004/95, na modalidade concorrência, diz respeito, e isso está 
claramente colocado na Lei Orçamentária de 1995, publicada no D.O.E n° 
6.475- C, p. 19, de 20.02.95 a "Pavimentação, Construção, Restauração, 
Melhoramentos e Conservação de Rod. a Cargo da Dír de O. DERAC.RE" 
(grifo nosso), ou seja, a BR 317, para que pudesse ser licitada/sua 
recuperação ef ou melhoria ou asfaltamento pelo governo do Estado do Acre 
teria, necessariamente de eStar sub-rogada,. o que somente ocorreu após o 
transcurso de todo o processo licitatório, inclusive com alocação de 
"recursos orçamentários•• que não estavam destinados para o fim proposto 
pelas concorrências 003 e 004/95 - DERACRE. 

2. Outra nulidade diz respeito a exigência do RIMA 
prévio é previsto na Resolução n. 001186 do CONAMA. bdís Milarê e 
Antonio Herman V. Benjamin, ( Estuda Prévio de Impacto Ambiental , ed. 
RT, 1993, p.28 e segs.) ressaltam que para~· estradas de rodagem com duas 
ou mais faixas de rolamento" é necessário, como pressuposto do 
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente e como 
pressuposto de procedimento licitatõrio, o EPIAIRIMA prévio. Paulo 
A.ffonso Leme Machado. (Estudos de Direito Ambiental" , Ed: .Malheiros, 
1994, exige, p.58 e segs.), afinna que é necessário o EPIAIRIMA antes da 
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licitação. Esta exigência está. também na Lei n. 8.666, no art. 12, inciso VII, 
o~ deve integrar o "projeto bás[co" e o "'projeto executivo,. ( art. 6° 
da Lei n. 8.666). Logo, a Resolução do CONAMA, a Constituição Federal ( 
art. 225, parágrafo primeiro, inciso VI) e os arts. 12, VII e 6 Q , IX, da Lei 
n. 8.666/93, atualizada pela Lei N" 8.883/94 tomam nula a licitação, 
confonne o que preceitua o art. 7°, § 6" da mesma lei. 

Os processos licitatórios para a terraplenagem e 
pavimentação nas concorrências W 003 , 004/95, e também as de números 
9 a 12 ( e outras visando a construção de estradas) SÃO NULOS, dai que 
todos os atas do processo, posteriores, inclusive, são todos nulos, porque, 
confonne ensma o Prof. Meirelles (op.clt. p. 156) ''ato nulo ê o que nasce 
afetado de ..,,cio insanável por ausência ou defeito substancial em seus 
elementos constitutivos ou no procedimento fonnativo ( ... ) A nulidade, 
todavia, deve ser reconhecida e proclamada pela Administração ou pelo 
Judiciário, não sendo pennitido ao particular negar exeqUibilidade ao ato 
administrativo, ainda que nulo, enquanto não for regularmente declarada sua 
invalidade, mas essa declaração opera ex tunc, isto ê, retroage as suas 
origens e alcança às partes,. sô se admitindo exceção para com terceiros de 
boa-fé, sujeitos às suas conseqüências reflexas ... 

NULIDADE DOS CONTRATOS DEVIDO A 
INADIMPLÊNCIA DE EMPRESAS JUNTO AO INSS, 

RECEITA FEDERAL, ESTADUAL, FGTS E CREA 

O art. !95 , § 3' , da Constituição da Repüblica , 
mais a Lei n. 8.666 (e 8.883) , e também o art. 56 da Lei n. 8.212 e 
a lei n. 8.036 , também a Lei n. 9.032, todas estas normas rezam 
que qualquer inadirnplência de empresas particulares tornará nulos os 
contratos. 

Os contratos refl!rentes à BR 317 datam de 
08.08.95. Já os contratOS referentes à BR 364 -datam -de·--23.08.95-
0ra, vejamos a situação fiscal ( e junto ao INSS , CREA e FGTS ) 
das empresas, valendo a ressalva que o DERACRE ainda estava 
inadirnplefite atê a três meses, constando ainda do_ .cADThL junto ao 
BACEN , sendo nulo quaisquer subrogações de convênios entre Min. 
do Exércuo e DNER e DE.RP..CRE. Há quatro Medidas Provisórias 
sobre o CA.DrN que criam impedimentos ( nulidades ) para firmar 
contratos. 

Quanto 3 Regulandade jtu1to ao FGTS das empresas 
que assinaram contratos referentes à BR 364 vejamos alguns dados que 
fazem pane de pesquisa preliminar: a CAPA Const. e Pav. Ltda e a CR 
Almeida Mineração S/ A não teriam o CRF - Certificado de 
Regularidade do FGTS. A CONSBRA$ S/ A Const Terr.-e l'avun.-tiiilia 
CRF expedido em 23.06.94, com validade apenas atê 23.12:94. --LOgO, 
três contratos nulos. o que anula todos os contratos referentes ã BR 
364. Notar que a CAPA Const. e Pav. Ltda tambêm está irregular junto 
ao C REAl Acre e também a Consbrás S/ A , a Lei n. 5.194 exige 
passos procedimentais desobedecidos. E mais, três finnas não 
retiraram a AR T ( Anotação de Responsabilidade Tecnica ). 

Regularidade junto a Receita Federal e junto à 
Procuradoria da Fazenda Nacional. A empresa Construtora Mendes 
Carlos responde a auditoria fiscal severa que aponta inadimplência . 

Regularidade junto ao INSS. A empresa Marts 
Transportes e Serviços Ltda teve apenas a CND de n. 104.580 -
Série " F •· , emitida em 28.04.95, com prazo de validade de três 
meses, ou seja, 28.07.95, no d1a 08.08.95. tinha expirado a validade da 
CND, logo, contrato nulo. A empresa CONSBRAS S/ A ·.não tiro_u 

CND no período de maio a agosto de 1995. LÕgo, nulidade' dos 
contratos das empresas Marts e CONS3RAS S/ A, 

E mais, considerando as datas de habilitação das 
empresas e abertw-a das propostas, no que tange a BR 317, a data 
seria 18.07.95. Jã para a BR 364, a data foi 19.07.95·. Neste caso, 
seria nula 3: lidtaç_ão • por _P:ennitir a habilitação _de tantas empresas 
inadimplentes e também pulos os contratos_. vejamos as empresas 
inadirnplentes: Mendes Carl9$ ( jupto ao CRE.NDF , junto â Receita 
Federal), CONSBRÀS S/ A ( junto ao INSS e FGTS ), CAPA Ltda ( 
junto ao FGTS) e C R. Almeida Mineração S/ A ( junto ao FGTS) 

Das oito empresas que foi passivei analisar, nada 
menos que cinco teriam contratos nulos. Resta mellior estudo sobre a 
situação das empresas União, Etenge e Albuquerque. De qualquer fonna, 
tantos contratos nulos viciam todo o procedimento licitatório. 

NULIDADE DE CONVÊNlO/SUB-ROGAÇÃO ENTRE O MlN. DO 
EXÊRClTO E O DERACRE COM A INTERVENlÊNClA DO DNER 

De acordo com o oficio/INSS/AC n° 136/95, com data 
de 20.09 .95, enviado â Procuradoria da República no Estado do Acre, 

«·os débitos do Departamento de Estradas e Rodagens 
do Acre - DERACRE, para com este Instituto (INSS), 
estão incorporados ao parcelamento finnado pelo 
Estado do Acre em maio de 1992, parcelamento esse 
que se encontra com 06 (seis) parcelas em atraso. 

Outrossim comunico que, em decorrência da 
sobredita inadimplência, não houve expedição de 
Certidão Negativa de Débito - CND, no peri~do entre 
junho e agosto do corrente ano, bem como, a teor do 
paragrafo 3° do art. 195 da Constiruição Federal, o 

- órgão em questão não ooderá contratar com o poder 
público nem dele receber beneficies ou incentivos 
fiscais ou crediticios" (grifos nossos) 

Como se pode ver, o DERA.CRE, no periodo em que 
assinou o I o Tenno de Cessão ou Subrogação (sic) Parcial do Convênio 

PG - 043/95-00 (fim do asfaltamento até Sena Madureira) e o 5° TennO de 
Cessão ou Subrogação (sic) Parcial do Convênio PG 019/94-00 
(en~gncarn_ento __ Qa AC 040/Brasil~ia __ e BR 364/AC! sub-trecho fun da 
pavimentaçãO- serm-M3dureira) estaVa INA.biMPCENTE junto ao INSS, 
não podendo, portanto, ter assinado tal convênio, dado que a sub-rogação 
equivale a novo convênio. Logo. nulidade .. Outra razão para embargar 
obras tão perigosas para as Florestas e rios da Amazônia. 

_ Q __ Ç911~nio (T cmtJQ d~- SY.Qrnw.s~_Q_) ____ ass_i.!l-ª49._por 
contrariar preceito constitucional (art. 195, § 3° da CF). É NULO, coffi 
vícios de origem, operando para todos os a tos tanto anteriores (ex tunc ), 
quanto posteriores (ex nunc). Nulos pois assinados com o 
DERACRE, inadimplente com o INSS, conforme documento 
fornecido pelo Superintendente do INSS e também tendo cm conta 
a inadimplência com o FGTS. 

DOS EFEITOS DA NULIDADE 
DOS TERMOS DE SUB-ROGAÇÃO 

Considerando os Convêruos (Termo de Subrogaç:ào 
NULOS é, então, o DERÃCRE i~c-ompetente para eXecutar qualquer ação 
voltada à abenura, construção, pavimentação ou recuperação de rodovias 
federais que cortem o Estado do Acre. 

-A Lei n~ 4.717, de 29 de junho de 1965. no seu art. 2° é 
claro e foi ampliada pela Constituição e pela doutrina de 
administrativistas como_o_ Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello: 
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.. art. 2° - São nulos os atas lesivos ao património das 
entidades mencionadas no artigo anrerior, nos casos 
de:a - incompetência .. Parãgrafo único - para a 
conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 
seguintes normas: a) a incompetência fica caracterizada 
quando o ato não se incluir nas atribuições legais do 
agente que o praticou •.. ". 

Óbvio que o DERACRE somente teria atribuição para 
o::~.gir nas BR' s se tivesse a cessão por parte do DNER, tanto que foi buscar o 
con.,..ênio assinad_o dia 27.07.95 e publicado no D.O.U no dia 31.07.95. 
Esta, então, caracterizada a NL1..IDADE POR INCOMPETÊNCIA, prevista 
nu Lei n° 4.717/65 

DOS PEDIDOS 

Assun, este oficio requer, respeitosamente . a 
aplicação do art I 4 da Lei de Politica Ambiental (Lei n. 6.938/81) : 

·• Art. 14 - Sem prejuizo das penalidades definidas 
pela legislação ambiental, estadual e mun.lcipal, o não 
cumprimento das medidas necessãrias â preservação 
ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação ou qualidade ambiental sujeitará os 
trangressores: I - à multa simples ou d.iâria .... ~ H - à 
perda ou restrição de incentivos e beneficias fiscais 
concedidos pelo Poder Público; III - 3 perda ou 
suspensão de participação , em ·linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de 
crêdito; 
IV -à suspensão de sua atividade" . 

O texto legal, nos parágrafos primeiro a terceito, diz, 
amda , de modo cristalino: 

·· sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, 
e o poluidor obrigado, independentemente de existência 
de culpa, a indenizar ou repararas danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atlvidade. O Ministério Público da União e dos 
Estados terá legitimidade para propor açào de 
responsabilidade civil e criminal por danos 
causados ao meio ambiente. •• 

No caso de omissão das autoridades municipais ou 
estaduais, caberá ao IBAMA aplicar as penalidades pecuniárias . 
E , do mesmo modo, '"' o ato declaratório da perda, restrição ou 
suspensão " das atividades ilegais. 

O artigo 15 da Lei n. 6.938 (com a redação da Lei n. 
7 .804/89) ainda incrimina severamente o poluidor: - - -

.. Art. 15. O poluidor que expuser a perigo • 
incolumidade humana, animal ou vegetal ou estiver 
tornando mais grave situação de perigo existente, 
fica sujeito a pena de reclusão de 1 ( um) a 3 ( três) 
anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. 

§ 1 o - A pena serà awnentada até o dobro se : 
I - resultar : 
a) dano irreversível à faW1a. a flora e ao meio 
ambiente: 

b) lesão corporal grave~ 

II - a poluição é decorrente de ativídade industrial ou 
de trnnsporte; 
III- o crime é praticado durante a noite,·em·domíngo ou 
feriado. 

§ 2 o • Incorre no mesmo crime a autoridade 
competente que deixar de promover as medidas 
tendentes a impedir a prática das condutas acima 
descritas" . 

No __ .artigo art. 3 o consta dois conceitos 
importantíssimos "'poluidor : a pessoa fisica ou juridica , de direito 
público ou privado, responsável ,direta ou indiretarnente, por atividade 
causadora de degradação ambiental" . E • no mesmo artigo, defme 
degradação ambiental - " a alteração adversa das caracteristicas do me10 
ambiente". 

Notar, também, que o crime é de perigo, e não de 
dano. Basta que haja perigo para a incolumidade humana, animal ou 
vegetal. Ou mesr.10 que tome-se •· ma1s grave a situação de perigo 
existente" . E , no caso, com certeza aplicar-se-ia o crime em sua forma 
qualificada, com penas até 6 anos. O risco e perigo gerado pela 
pavimentação sem planejamento sócio~econômico-ambiental anterior é 
gravíssimo. Tão grave ê o fato que ocorre no Acre, que entidades 
ambientalistas do mundo todo preocupam-se ( vide Europa, Parlamento 
Europeu, Greenpeace, etc) . [nfelizmente, com a omissão do IBA.MA. 
Segundo Paulo Affonso Leme Machado, bà responsabilidade criminal dos 
agentes pUblicas, de acordo com o parâ:grafo segundo do art. 15 da Lei n. 
6.938 quando o servidor público " deixar de promover as medidas 

tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas" . No caso, 
deixar de exigir o EPlAIR..lMA, não embargar, omitir-se . 

As penalidades administr-.1tivas de 
responsabilidade do IBAMA, ensina Paulo Affonso Leme Machado, 
não ficam " ao alvedrio do administrador, pois a lei é induvidosa ao 
utilizar a expressão " sujeitará" , que evidentemente difere de •• 
poderá sujeitar" , A impunidade ou omissão do IBAMA implicaria, 
segundo o livro •• Direito Ambiental Brasileiro" ( Malheiros, S • ed., 1995. 
pág.· 212, do autor mencionado) , em .. crime de prevaricação do 
administrador ambiental ( art. 319 do Código Penal) • desde que esse 
administrador tenha deixado de pratear seu ato de oficio". Ou 
enquadramento no crime especial do an. 15, § 2 °, da Lei n. 6.938 ( e Lei 
n. 7.804/89), na fonna qualificada, decerto. 

A medida útil seria, sem dúvida, a de suspensão das 
atividades ilegais ( embargo) que estão sendo iniciadas no ilúcio de 
junho de 1996 ( as chuvas a partir de setembro de 1995 evitaram as obras 
ilegais, como evitam ainda hoje, já que o inverno amazônico, este ano, está 
se estendendo ). O mesmo Paulo Leme, na obra acima mencionada,na pàg. 
195, escreveu sobre outra medida administrativa punitiva, que teria 
aplicação: 

·• O Decreto 88.35 l/83 diz no art. 20, § 3 °: 
" Iniciadas as atividades de implantação e operação, 
antes das respectivas licenças, os dirigentes dos órgãos 
seccionais e da SEMA deverão, sob pena de 
responsabilidade func10naJ. comunicar o fato às 
entidades financiadoras dessas atividades sem 
prejulzo da imposição de penalidades, medidas 
ad.mirllstrativas de interdição , judic1ais de embargo e 
outras providências cautelares." 

87 
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Este oficio , cuja extensão tem como causa a o 
esforço para fundamentar ao máximo os requerimentos, é, na verdade, 
uma RECOMENDAÇÃO (com fundamento oa Lei Complementar 
n. 75, artigos 6 o a 8 " ) • O problema foi exposto ~ com ampla 
dissenação sobre os fatos graves que ocorrem na Amazônia , tanto no 
Esrado do Acre como no Estado do ~onas_ ( a pavimintação c~a·BR 
que liga Manaus a Boa Vista RR), para que- VõsSa-EXCilêflCia--ãàOte 
medidas preventivas que impeçam a continuação das obras • que pela 

amplitude e consequênc_i,as, atingirá de form;i_irreversível não somente áreas 
de preservação permanente com--inlpOrtãncii -sígnífiCãtlva-paratõdã--a
coletividade a ser atingida. incluída a região metropolítana de Rio Branco ( e 
Manaus ) e cidades que cercam a rodovia,. como também O riil:i:iO arilôienre
de todo o Estado do Acre ( ou AM) ~ que uma vez danificado, jamais 
poderá ser suficiente reparado. 

E a presente para requerer a V.Exa. se digne a, 
EMBARGAR suspender ) as obras de terraplanagem, de 
pa.,·imentação asfáltica e obras de arte correntes oas BR s 317 e 364 ( 
e na BR entre Manaus e Boa Vista) , obras estas a cargo do · 
DER-\CRE ( e empreiteiras contratadas pela autarquia estadual). E , 
ainda , que sejam aplicadas as outras penalidades administrativas. 
Somente a suspensão das obras de pavimentação, asfaltamento e obras 
de arte corrente impedira o nsco de dano ambiental ~ gigantesco, 
parecido com o causado em RO (e PA_ ou _MT) sobre o qual o Banco 
Mundtal pediu desculpas ao Mundo , recenteffientr~.-

Por último, atnda com fundamento na Lei 
Complementar n. 75, este órgão ministerial requisita informações sobre 
aç:õe-s do !B.ii\:MA qu~ tenham como objeto a construção de estradas 
na Região Norte, sem EIAIR.lMA e som licenciamento ambient.al por-eSta 
aurarquia. E quais as providências que o ffiA.MA.. tomou ou- -irá tomar 
sobre estes fatos. Para estas mformações, ê fixado o prazo de 1 O dias 
uteis para o cwnprimento deste oficio requisitório/Recomendação. 

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de 
consideração e estima. 

Of. GSMS 152/96 

Luiz Francisco F. de Souza 
Procurador da República 

Brasil ia, 26 de junho de 1996. 

Prezado Presidente , 

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência 
para encaminhar-lhe cópia do expediente Of.GSMS ND-!50196 enviado ao 
Excetentiss1mo Senhor Fernando Henrique Cardoso. que se presta a tratar do 
embargo da~ obras de pavimentação das rodovias 8Rs. 364 e 317: A esse 
respetto. gostana de ad.iantar-4he que o referido ofício tem o objetivo de 
apresentar ao Presidente da República a nossa opiniêo sobre o assunto em 

!' -~---. 
tela. e também algumas sugestões que podem ser avaliadas para solucionar a 
questão. 

À oportunidade, renovo a Vossa Excelência os nossos protestos 
de estima e consideração. 

Excelentlssimo Senhor 
DR. EDUARDO MARTINS 
00. Presidente do IBAMA 
Brasilia - DF 

.. ~~"'-
-Senadora Marina Silva 

MorlhB O à ~~ t:,'lfl'l .. ~,.. . ... ,..,_,.av1ano 
Melo·· sabia do 
e·mb.argo e 
f\ço~. calado" 

ttna~or• Marina Sltva Ct'I'IJ~;~u 
· t t.va~. ·~ruttfr••"· poliU eu. 

lllrdt dt ontam ala chamou 
o•· un•ctor•..,·.do. PMDB, Flavlenq 
Mele;, • Hlbor J\lnl!~r,· pa111 dlzer·lha* 
que ach•va muno ntranku u 
rvcen~ declaraç6es do gowmador 
Ort•tr C11mvH, que ·voltou a •taç;rr 
Marina na bltvi•IQ, mn paaa~ncio a 
nltlda impreaslo da ttt tr'ltr1do num 
aQôrdo cõenp, outra unad<u"t•. !$M 
atitude c~~•pondt" :•o• boatoi • 
pbcaQO•t riol munlcl~lot do Interior~·. 
~mde MarinA: ij\ffamtntt awaadl ~ 
p•loe panldlrlot de Orl•lr, mu 
Fl•vltno • Nabor 110 poupadlilt· Pera 
M&l'il\a, ••u • urnt manobra poiiUc:a 
com objttlvo dt ltolar o. PT ' 
prtJ\ltllear 11 candte!aturn dt Marcot 
Aronao ;aram falto, ·••tt :l.llD....' d' , 
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Jor!ijl& VIana para ~tovemador ery~ 95, 
Mlrlna explica ctl.l• nio vai romper 
r•l•9õ•* com o.a .outro• dai• '"'•dor.1 da bancada do A~:nt, "ati 
porque h• multoa aaaunto• do 
interesu do nt.áo que ufg•m ,r.ml 
entendlmel'ltQ m1 bancada". Ma$ cllz 
que, daqui por dlillrthl, u rela~l!te$ 
urJo '"'11na1 tori1'HII$ 9 qu• nlo' 
11car6. 1'1"111$ "o wmpo todo ehan;tando" 
o.. or.1~ro1 unador•• Plr&lnlciatlvn 
comuns.· 
A fJOt. digua qur fU Marina tomar 
aau atJtud• fola "queima;~" dt ••u 
~Wnt•· tm toclot · ot mUI'II=l"lçl' ct; 
Acl'l, fti!JI r>•lo_ iov.mc eom •poio 
tJ• JHUo.t do PMca. "lttlo wntindo 
m• cotoo:ar c:omQ culp1da da 
•moargo da tftrada • dt todl• 11 
c:ol•u ruir" qu•uont.etm no Acrw", 
_q,JI~~~l. M1rh'J&• . 
-~--·-··----
,.. nrihori lttá. f'9mp·endo · · 
rela~OI•:ç·om nl'•tnadONt dq. PMOB1'' . ,,fT. . r.-., .. 

•' lt. _, .. 
· Nlo. ~- im:t, eu nio. sou mais cri· 

nnça p~ ~·trca;r d9.màl". f,l~rh do mais~ 
h A ruu1t9a ~aal,ll)_toa do intcrtl!$~r: do c~D· 
do (iUe cxi&m.um ~nty_ndi11~cnto ~a.hup• 
cada~ Mu p~tendÇ! rne~nwr um . .'~l~cjo. 
nam~to P!l~entc fonnal. ~6(1 vou {i. 
car. o te~PQ .lo~o tn11mando par~ aildi· 
~m~iu_jlo~ ~~tériO$!.llara a.uin~r Pl'9· 
J&1-?~:~:JAi~i.AUY~. '4fAtmS. VJ;)U &e: 
i'Jtr._o ~~~d~ ~~.~ ço~ 
b~~!W~~to a.qpoJi<:fOw 
llaMeitt.o poUtiçO, vou COZlt.Íll~ ~~ 
oposi~ &o iQYem&dor Cam6h, VQil çon
tinuar exlil~o qve .al~~tÍill investigue 
u~ ·dcm{mg[u dt comtpçlo no •~u ~o
vcrftc. fi'oJ luo que c:omur.!'iu~l tQI 1'-" 
n~cloros do f'MDlJ n• rcuni!o quo tive· 
rno• nojo. · 

' 
Pol' QUt ·, unt\l'll'll ;,.,.,.,.,t ··6•• 
&tltuôt?. --Jr~~ 

. tOrt{uc .ll1o ~ OOc.viytt ~ r 
falaidldt.-t.Jio PQ\SO fi~iit ·ab~do 
al;utnl q~ c:1tí ~ apun!u!llllio ~!ti· 

..:osw. E t i•so ql,it.:e;u ·.;oontto-cndQ 
çom em con~~o .t9.d~t~;tl~ ~. 
estradaã. Bn!o quorendo r;olocar açb~ 
mim a <:1Jipl do c:mbu~·das oh~~ ~te 
todSJl as <:ois~ .1\\ÜiS q1.1c ~çontcv=m no 
1\çrc, ênquantQ i no,· O Verd~d~:íto CUl• 
(l~tdo, qu~ é o. iovemo do''St. Orleir Ca
meli, vU Wn,do d~ fininho, se f~Uelldo d!lii 
vilima.1Eú 'defenl;lo' e$ eJtndaa, m!s n!o · 
dôf~ndo n~m vou dcfenócr t e~o.: 

A .unhora acna,qut exlstt um 
acordo ~ntrt o PMCB ~ ti 
gov.omador Orlelr? 

, ~- o que tran.9!'AraC~ nu d::clara· 
çõcs, públic1.3 .. o· Sr. Cuncli d~u ~:ntre· 
vista lla tclcvi~ii.t.l c.li~ndo que ia cu1on• 
trnr·~ com o ·~-iinislro c.los Trnnsportei 
acCJrnf'JW'Ih~tdo doll senadores Plavi11no o· 

. Nabor. E na m~'mll eotrcvista me ~CU• 
sou de ~er çoctra 'a estrada. Se ilio ~o 
~um acorcjo ... 

Nlo url'a ~~~na• urna rtun,Jil9:: : 
ttP,~IficJ, .PJfl .11~~~ •.• :~" 1' '·' .,,,.; ; 
tltrada? · . · 
· Quo n~da. 'é t~do en~naçlo po. 
lltica. O ~uYemt~d\ir diz quo v•! à ruu·· 
niã!.l junto com o~ scnw.dorc•. JA os ro· 
nador~ di~m ~·uc11in~11 nlo foram eon• 
·vir.il!cillli. O Ministro do• Tra.rnpor1c1 ó 
do PMDB. 0& que cmbtriaram u obtu 
~ e•trada slo <1f u91 ptn:iú<J q1.14 11pala 
.o ,o ... ~. Q rn. ~~\À~ 
dá~v~1-: 

A '"nhor• 11tj,undo l*ol•d• 
r••·dfclf~l 'QO"' • ntrada? 
l •. .'·l'~J4e o· Cl)mcr;o, Primeiro, nlo 
part!;lp;l~~m_ tu! éomunlcnda n111 ooa· 
.Jllo õm .q~,~~ u obru foram ernb~trp• 
das. O !Cnadàt Fhrvi!!.no sabia do o.n\• 

,bárao dojs diu antes, :i!o lilnc nsda a 
nin~u~m. nem tentou ~vitu, Ficou cala. 
·do. Agora o l$0llupc:nto ie re~tê ~hora 
de t?uscar uma solu~J,Q. J;J~• tem uma 
'\'T<~po$tl'l pm llbelir a~·ooras? Ora, i~ 
:eu'timbóm renho. Alem de ininar a 
mesma cana dos ~~;nado~s ao PN~id=n· 

~-
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t? d• Rr:pubüca. ainda 11p~scntei um 
docu.mcltto 1poindo por ... ~ii$ ~:Dtida
des. cbcio de prurm:~tns c sugcs~ôel l)al'll 
;J regulmização da.~ obma. Mas u mi· 
nbu prnJ'lti$Uis não do t!of!~ÍQ~:rndaa. 
Por exemplo. ni:1gu~m diz que cu assi• 
nci Úl'!'1wu.la d; buncuda ao 11hmo Phs
rlllnual· do govcrnu f~:~cral, d;alinando 
rccur~qa para 11 QQnstruçlo da• BR.Io. J4 
o senador fl11viuno Melo niu auinou• 
tua~•monltll ~J ail)r4 apar~cv comu 
~ró~ Allho q\lll ~1•1" '\lnlll llllnipula~ 
çlo ~Uth:uUUHI) \itlillu~. ll o t'il!r t tt\11: 
nem tcnht> ~piiÇ\l piU'tl respon4et ~ c:a
lunitu, rxm1uc 111c1ndo dll mldla á con· 
tfl>lllcla pt:lo govcrM ~ ll'\'lutn~ m~11dc i 
~ontroladA ~lo Pt·.mB. 

E qual o tnter""~ dtl~s n.tn~ ,.; 
armação? . .. 

Q. &ovcrna.dur quer aa~var 1 pel~, 
e&t4 kndo investigado u procenado e~ 
prcci11a de ajuún. O PMDB quot ianhiU'. 
ns cleiçoos. E 11il.l.l apenas as eloiç~~ 
:.lct>tc ~o. mas as dll 9~, quando estará 
.em disllula 01 v11ga de Flavia~to Mulo no 
Sent~do. E já vai ltmie o tempo cm qu~ 
o PDS e~) l'MDB eram inio~i~os. Aso:. 
~.sempre que seus in~re8se; c~tlo em 
jogo, ~~e~ se uuem para co~tet o n. 

•I . 

Por Isso a. -.nhora não foi 
chamada para.e~aa rounião no 
Mlnlatérlo7 .:". 

Claro, atilli,\1 é,o Minist6no "d~ks··. ,. 
v lo diKUtir 1 p~~Lõ.l i'\lr,llcs". tlál,) ,;; u :t.:s. 
roo? . . .. 

·Maa lt for t;hlmllela, a ~enhora 
ir'? . 

Safndúvi~,por'lm~nonr.:un"· lll'l'll''' • 

~Ou nc3 &11\U\tut r.ill llll~l~~b~ ,j,) :\,I' 

Mu nlo 1'10110 1\ott )llflO!ItHiJ•• • ''" ""·". 
'J\i~ 1>.$ =q\ICr Nl11~. (llti,JIJ Jl:\'1',•· 
~..,. on w !\J~o ~~~>-Aftn;li. "'1.' 
sou lnv4nu.a o ao! qw nA'> pu.;,,, •··f"·'''' 
um lratuncnto étic;u [1\,\r p;~lh: \lt.: pol ill,'v• 
quo !em <1 f"115~ 0\1 o JH'Il~l,'n\c m;mçh;,. 
c.bJpur~. 

E quanto ll"queimaçOO$" que 
HtlO fuandO COm 56U nome, 
pnnclj)alnMnta no$ m1.micipios, o 
que voc6 prettmde f~~er7 
~~cm O..:l.lli.; 11~ çvn:.

'ci~~ dopoYo ~-A mentira lo.:1111~· 
nas CuriA$. ~posso chclfo.~t ~:~n Cl!Sil, d.::pç:s 
~ wn dia de~. 'ncostM1lll'lh~ ~:abc.;::J 
ootra~ ;Camircom ~ ~(,lr:....,;t~.ç~n u~u~ 
qü. Aquclca qut: me ç:\1\11'\iam. dúvir.lu u,t..: 

~~c~. 

Orleir Cameli se reúne 
com.. senadq~~a .c:Jo PMDB 

O ;ovort'l&rlqr Otl~.irc.meli 1<: rou• 
nc hoje, em 13ru~llilh com o• aon•r.lo. 
rGI N1bor Junlur c fll~vlano Mtlo ~ ·. 
i;ÜK\!Uf o 11n.l do omba.rfq 4111 ç~ 
dai BR ., )~ I Jl '. 0.11 cSt """' .. 
~ Wçl.lldo ~eles resol~. 
nm pvtír j\U\tOt om buK& da um.a 
aol~o pu-a u problema. .f.. rewúio 
foi artil:ulada j.X.~Ia blmç&JJ& ali.O.. .~· 
iOvmadot na ~:upit•l ~era!. 

Orl.cir CaJnt.!li, ~·l11viano Mclo ~ N .. 
bcr Juruor tln&lmoru.c Jr.mioi. o Oovc:· 
nad.of eonOrmou onten1 o oneuntro 
com O!! ctoi- St:nl\dorca do PMDB cm· 
Sruilia pf.l'~ lli~~:utir um• ui& qU;D' 
po1u por·nm ao c~bacgó''dat obtu 
óas 'ntndu do ·aceno 1 Sruiijla e; 
de Cl'\l~ciro do Sul para 1iraua.c.à: A 
nruniAo YOrtl ICD.do ~c:ulada lá ·11, 

•um tempo pola b11n<:n!.ln ;111\ldll "'' 
Oovcmador na çapi1111 li:(li:rnl h(o.: ,. 
·• prlmtlN ·,wo I,>CIIII'Ilill\ ~o~ ... ~~~~··" 
~lo 4of rjvú,.da tlll~lliA •'a!pp.wtl· · 

~. 
· . ~\'amo~ ..W .pallli,:tJllV;n..u ''·' · 
bre Cll.a 'poblema, Cr~:1o qu.: há ".·.I~ 
vontadt dos 8tnadur~:~ ~m ut<:t~ü~' 
.Uil:\& nzinviàlOIQIO \!o pllVI) llt,;fUIIJill" 

dl11~ o 00\'Cnlaóor. A ~..:nnuur11 M an· 
t111 Silva nl~ (oi convidada pua ~.·s l•· 
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~tt~contro. Nem m~mo foi (\n:x.:Hrctl!.• 
pot nenhum patiamenlur para fa\111 ,,, 
~ 11 rcw:~iiQ.- A am:~soria d;1 ::;·.:nil· 
d~ intorniou1 ain<h que c seu ~ao 1r.~· 

··JC' .$tti'i d~oJlçlo do GowrH;,du• 
,q'p&ra liliscutlfu &i&unto ~: tl:r.tur aJc.:<.b 
· • r.oluclo:W esac prob\1!11111 d~~ c ,t: •• 
·das.· · w • • 

Of. GSMS 152/96 

Brasílía, 26 de junho de 1996 . 

Prezado M1nistro , 

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência 
para encaminhar-lhe cópia do expediente Of.GSMS Netot50!96 enviado ao 
Excelentissimo Senhor Fernando Henrique Cardoso, que s_e presta a tratar do 
embargo das obras de pavimentaçao das rodovias BRs. 364 e 317 . A esse 
respeito, gostana de adiantar-lhe que o referido oficio tem o objetivo de 
apresentar ao Presidente da República a nossa opinião sobre o assunto em 
tela, e também algumas sugestões que podem ser avaliadas para solucionar a 
questao. 

A oportunidade. renovo a Vossa Excelência os nossos protestos 
de estima e consideração . 

~0....~"'-. 
Senadora Marina Silva 

Ex.celentissimo Senhor 
Dr. Gustavo Krause 
DO. Ministro do Melo Ambiente 
Brasília~ DF 

OFIGMSf W' t.S0/96 

E.-::celentissimo Senhor Presiclente., 

Bn~silia. :!5 de junho de 1996. 

Refiro-me a grav=s acontecimentos no Estado do Ar:re envolvendo a:s obras de 
pavímentaçlo das Brs. 364 e 317. que foram recentemente embargadas pele Instituto 
Brasiiciro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Rcnovâveis • mAMA. 
l.amcr.tavelmel'lte nlio fomos conStJ!tados sobre a decislio do embargo. Tal atitude poded 
truer graves consequências parn o Estado do Acre. 

Temos defendido ao longo de nossa luta. a necessidade de p11vimentar essas 
est~cias Entendemos que para o desenvohimento do Acn: ê fundnmental que os nwnicipios 
C. o mtcrior do Est:~do S:Jiam do isolamento a que est!o subme1idos h6. maitos anos. 

A PrOOJrndoria Geral da Repúbli~ vem reafrz:mdo investigações sobre 
denUncias de irregularidade e corrupção no governo do Estado do Acre. Tal atitude louviV1!:1. 
tem nosso total apoio. Por esta razlio, compreendemos que o que deve :ser EMBARGADO slio 
as irregularidades c a eorrupç.lo e n!Eo as obras de pavimemaç!o, imprescindíveis paa .a 
intesração econêmiea c social do Acre . 

Para tanto, ttlmamos a liberdade de rus:erir a Vossa ExceiCncia o que segue: 

1- Suspendo Unmi:ata do embargo cft"tundo pelo mAMA; 
2- Que sCj:l constitulda umn comissão, composta pelo CoVfl'Tto do F.stndo, Procundori:l 
Gemi d:a Rcpública e Governo Federal, pllrn imrdi:ata rq:ul:lri:taç:ão d:u. obr21 em 
conson:indn com A ltgisbçi'io vig~:>ntc; 

3- Acrfrrar o prtn::c-:no dr conclu:do du ímestignç6n: de corrupçlio que envolvem as 
obras. 

Tendo em vista a urgência que a siruay!o requer, confiamos em Vossa 
E:o:cclência. para imedi:lta solu~o do impasse 

Atenciosamente., 

~'Ú..~o...~ 
MannaSilva 

Senadora d.a República 

Excelentissimo Senhor 
FERNM'DO HENFJQUE CARDOSO 
DD. Presidente da Rcpúblia do Brril 
Nesta 

01. GSMS 157196 

A Sua Excelência 

Senhor Fernando Hennque Cardoso 

Srasilia. 03 de julho de 1996 

Drgnisstmo Presidente da República Federativa do Brasil 

Brasilia- DF 

Excelentissimo Senhor Prestdente, 

Cumprimentando-o cordtalmente, venho a presença de V 

=:xcra apresentar algumas considerações relativamente âs obras de 

pavimentação das estradas do Acre ~ BRs 364 e 317 ~ e o seu embargo 

determinado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis 

- IBAMA. A esse respeito jã manifestei a V. Excla. o nosso entendimento 

{oficio GMS/150196,,t;Se 25 de junho p.p.), ipfelizmente de forma resumtda e 

apressada, em função da situação de tensão causada em nosso Estado pela 

tnterrupção das obras 

Ao !ado de companhetros como Chtco Mendes, 

movimentos e entidades sociais do Acre, tenho lutado por altemattvas de 

inserção do nosso Estado ao desenvolvimento nacional que considsrem a 

sustentabilfdãde ambiental e a justiça social. Contrapondo~nos desde o inicio â 

idéia-força do ~vazio populacional a ser ocupado", presente nos programas de 

integração do periodo totalitário recente-;- temos pnorlzado a garant1a de 

qualidade de vida das populações rurats, 1ndigenas e extrativistas. propondo 

sempre políticas pUblicas voltadas ao incentivo de atividades produtivas 

sustentãveis. Foi -neste sentido que recentemente, conquistamos uma 

importante vitória representada pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

do Extrativismo (PRODEX), hoje regulamentado através de decreto asstnado 

por V. Excia. 

Com relação ao tema das estradas, a partir deste referencial 

venho me posicionando contrariamente à noção de estrada como mero .... 

~corredor de exportação". Entendemos que as rodovias hoje se colocam como 

necessidade de um programa de transformação da realidade regional e como 

um elemento maior de desenvolvimento regional sustentável capaz de 

contribuir para a melhoria das condições de vida das parcelas populacionais 

deserdadas pela ocupação promovida pela pecuária extensiva, o latifúndio. o 

desmatamento e a politica de terra arrasada empreendida pela extração 

irregular de madeira. 

A pavtmer.taçao das estradas federais no Acre modiftca 

completamente as condições de acesso e exploração dos recursos nalurais na 

região. Abre possibilidades para novos deslocamentos de população, acelera 
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o comér::1o oe terras, caloca em cantata próxímo e permanente populações 

mdigenas e nácHndlgenas atê agora relativamente -isoladas. 

As condições atuazs da economia regfonal, da sociedade eCo 

govemc. cemandam 1ntervenç"ões planejádas céiSo OOnfráríOapãVTmentàÇãO 

ao lado ce ev1dentes progressos pode trazer também impactos desastrosos. 

As responsabilidades do governo federal não se resumem à 

;_x1génc1a c e obed1éncia à legislação ambientaL O Relatório de Impacto 

Arr.o1ental é 1nstrumento necessãrio, porém insuficiente para mínimizáfOS 

impactos negativos e potencializar Os lmPã.cbs poSitivos da pavimentação. t:: 
necessáno que seja desenvolVida Uma politica geral, com ações de cuno, 

2. PROGRAMA DE APOIO AO bESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Que o 

govemo federal tome as medidas necessárias à viabilização de um 

p·rograma de desenVólvirrientó ·sustentãvel O o Estado, que acompanhe a 
-pav~m-eina~ão -da-sR-=-3-64 no trecho até Cruzeiro do Sul, a exemplo do 

PMACi (Plano de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades 

Indígenas) e também à Juz das propostas do PROOESAP (Programa de 

Desenvolvimento do Vale do Acre e Punis). Este programa proveria as 

prêfeituras e comunid~des _ao longo da estrada para fortalecer os 

impactos positivos das rodovias; e 

médio e longo prazos, pata gârãrifir-que-a esti'.3da seja elemento constitutivo -3. ·coMJSSAO: Formação de uma Comissão constituída por organismos 

de um desenvolvimento integral e sustentáveL govemamentais· {fedfiiãJ, estadUal e municipais) e não~govemameniais, 

Em função disso, pensamos que ações bâsicas quanto às para o acompanhamento tanto das obras de pavimentação quanto do 

es:tae~as cever1am compreender quatro aspectoS: -planejamento-e--execuçao doS programas--de-desenvolvimento. Esta 
a) Regularização fundiária: Os titules de propriedade não correspondem à cói'hiSsão deVe recolhãr- tódO$- Os eStudos reãiizadOs no sentido de 

ocupação efet1va da terra. E especialmente preocupante a situação de re"fómiir ~felahoraça.O do Z0ne3meiltC,--EColOgiCo-~-EC-onômico da -regfãO. 
m1lhares ce familias de seringueiros, que nao tem garanfias de-pOSSe ou 

propnedaoe das ten:as que ocupam hã várias gerações. ~ necessârlo pl':lcedef 

a estL:cos :::ara uma revisêo, o ma1s râpido possTvel,- d3 titUiaçãc:i-hoje existente, 

a fim de evitar conflitos futuros. 

b) Demarcação e regularização das áreas indfgenas: Existem diversas 

alde1as na área de impacto imediato. Muitas estão com processe de 

demarc:a:yão e regularização interromp1dos há anos. Nas- cabec8-íraS- C:fos riOs 

Envira e Tarauacá axistema.té-mes-motri50snOmadeS3Tnàa não ldantificadas--:-

c) Apoio a economia rural e florestal: A m1gração para as-cidades tem siàO 

mter.sa O extrativismo e a§fiCUTtili'a, fãl cciffiO PfiltíC:ados ho]e. tem s-érias

difiCulaaces ;:Jara se víabil1zar econom1camente. Necessítam de financiamento, 

tecnologia e ;:Jrocessamento 1ndustr1al ou semi-lndustrial. 

O) Explorar;ão madeireira: As es1radas podem se trailsfOrriiàr ape-nas numa 

iota de ex:::oraçáo predatôna da maOeJra--:--~ prec1SO -garantir qúe a legislação 
auantc ao maneJo florestal seja efet1vamente- cun1Prída -atrãVéSde-- Urria 
ftsca11z~;áo e controle eficazes~ 

Entretanto, os instrumentos do governo federa! para a execução 

dessas poli!1cas estão fragilizados. E necessãrio estrutUrar e equipar OrgãÕS 
como :sM1A, INCRA, FUNAI. EMBRAPA e BASA. oara que possam dar 

supone ao novo ordenamento do território e aos · programas de 

oesenvo!vtmento. 

Não se pode desconhecer ou desprezar a importância das 

aam101strações municipais, das organizações não-governamentais, das 

instítutçães de pesqutsa. das associações, cooperativas e sindicatos. O 

governo deve aproveitar a experiência dessas instituições e estimular sua 

partictpação no p!anejamento e exe~o das açC5es. 

A parttr dessas considerações, proponho: 

1. EIA·RIMA: Que as obras tenham continuidade nos trechos acordados 

com o IBAMA, simultaneamente à elaboração do Estudo e Relatório de 

Impacto Ambiental para toda a área a ser pavimentada, confonne 

determina a lei. Que o governo federal, através do IBAMA·MMA. preste 

toda a colaboração necessária à elaboração rápida e apropriada do ElA· 

RIMA. O Estado do Acre possui instituições independentes e capacitadas 

Nesta concepção, não tem medida os benefícios que um 

programa rodcivíãrio poderia ti-azar para a região. No entanto, ê preciso que se 

criem e se desenvolvam mecanismos de controle social das condições sob as 

quais se processarâ a sua construção. 

_É preciso dizer ainda a V. Excia. que o atual Governo do Estado, 

""Q_eJ4tm11Q.ffii_a_i_rr_esponsável, tem ameaçado as prôprias estr.:ldas que tanto diz 

d_efender, tomando iniciativas irregulares, confonne denúncias correntes de 

-que os processos Jicitatõrios e a execução das obras não têm obedecido à 

legislação e aos rigorosos princípios éticos, morais e de transparêncsa. 

Somado a ISSO, o recente embargo às obras tomou evidente irregularidades 

ta_m_bé_r[Lquanto à legislação ambiental. 

--Atmediata resolução do 1mpasse cnado pelo embargo, evitando 

--=::ªssim o tensionamento entre a população que necessita da pavimentação das 

estradas e os õrgãos ambientais e demais setores interessados, pode ser o 

cam1nho para uma solução adequada a todos. 

Esperando que V. Excia compreenda a necessidade de uma 

ação urgente e coordenada entre as esferas federal, estadual e municipais. 

bem como com o consórcio de instituições n~o governamentais, renovamos 

nossos protestos de estima e consideracão. 

Atenciosamente, 

-~~·: .. :v. ...... ,:;... :....~ . .:.,:'\. 
Senadora Marina Silva {PT/AC) 

Com apoio: 

Prefeito Jorge Viana (Rio Branco) 

SOS Amazónia 

Comissão i=Jastoral da Terra 

Centro de Defesa dos Direitos HIJmanos da Diocese de R. Branco 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular 

para coordenar esses: estudos-de maneitã a gar.mtrr-qilBã-rtlitlg-aÇãõao~ CoiníféCOICo Mendes 

impactos redundem em garantias ambientais, que deverlio propiciar a Conselho Nacional dos Seringueiros 

melhoria das condições de vida e de produção para as populações que Federação dos Trabalhadores Rurais do Acre {FETACRE) 

serão atingidas pelas estradas; Central Únii::ã C os Tratiaifiãâ0re5 (CUTIAC) 
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Durante o discurso do Sr. Marina Silva, 
a Sra. Júnia Marise, 2Q Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Srªs Senadores e Srs. Senadores, a Presidência 
sabe que, em assuntos como esse, é do seu dever tra
tar, independente àe diferenças partidárias ou ideológi
cas, todos os Senadores em pé de igualdade. 

Conseqüentemente, a ofensa dirigida a V. Ex", 
Senadora Marina Silva, nós tomamos como dirigida 
ao Senado, e, como tal, a Presidência desta Casa, 
interpretando o sentimento do Senado, protesta con
tra as palavras do Pre:;idente do lbama e vai se diri
gir ao Presidente da República dizendo que não ad
mite que auxiliares seus possam tratar os Senadores 
dessa manei.·a. 

Esta é. uma posição que tomarei em relação a 
qualquer um dos 81 Senadores, que merecem o res
peito da Casa, independente de ideologia. E no caso 
particular de V. E::ª, tenho o prazer de dizer que V. 
Ex" defende o seu mandato com mliita -integriâaâe, 
com muita honradez .e com muita dignidade, estan
do, portanto, imune de qualquer crítica de qualquer 
subalterno, de qualquer Ministro ou mesmo do Presi
dente da República. 

Daí por que o Senado se associa integralmente 
às homenagens que, neste instante, presto a V. Ex", 
em nome da Casa, e nesse sentido vou me dirigir ao 
Presidente da República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com 2 paiavra o Senador Casildo Maldaner, por 5 
minutos. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pare uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.} - Sr. Presidente, nobres Colegas, esta mi
nha comunicação inadiável é para fazer"consfar nos 
Anais da Casa que acabo de receber um termo de 
declaração do Direto; de Serviços da Telesc- Tele
comunicações de Santa Catarina -, Francisco Evan
gelista Vieira, que presta informações, em função de 
uma correspondência do Ministro das Comunicaçõ
es. Uma funcionária da Telesc havia dito que, por 
instruções e ordem do Diretor de Serviços daquela 
companhia, o Dr. Francisco Evangelista Vieira, os te
lefones do Partido Progressista Brasileiro, de Floria
nópolis, foram divulgados, em função de uma infor
mação da revista lstoÉ há algum iempo. 

Portanto, eu gostaria que constasse dos Anais 
essa declaração, quando, no dia 27 de maio, ele 
prestou essas informações à Telebrás, dizendo que 

não conhecia o assunto. Ficou, então, a palavra da 
empregada ou da funcionária, no sentido de que ele 
havia dado autorização. 

Esse assunto é conhecido na Telebrás há mui
to tempo. Portanto, pare a empresa de telecomuni
cações de Santa Catarina, a sociedade já foi infor
mada a respeito. 

Sr. Presidente, receba essa declaração pare 
que conste dos Anais da Casa. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. CASILDO MALDANER EM SEU DIS
CURSO: 

TELES C 

Telecomunicações de Santa Catarina S.A. 

_TERMOS DE DECLARAÇÃO 

Francisco Afonso Evangelista Vieira. matricula n• 90038-9, 

Diretor de Serviços da Telecomunicações de Santa Catarina S/A 

~ TELES C, na presença dos Audttores da T elebras. cientificado 

por estes de que está em andamento trabalho detenninado pelo 

Presidente da T elebras que visa esclarecer acontecimentos que 

deram origem à vazamento de informações sigilosas sobre extra

tos de contas telefónicas, declara: 

Quando perguntado a resperto do bilhete com números de 

telefones,-tímbre da leleSC: e o nome do Gerente do Departamen

to da Receita, Sr. Djalma Cardoso, que, após o horário do almoço 
do dia 22 ou 23-4-97. na rua. recebeu de um militante partidário, 

uma cópia do referido bilhete, amassado; que, retomando à Te

lese, naquele mesmo dia, dirigiu-se pessoalmente à Área de mi

crofichas, vinculada a Divisão de Documentação - ADAD, à pro
cura do Sr. Álvaro Francisco dos Santos Filho. Gerente de Divi· 

__ sãQ; que, não o encontranao~ solíCi!ou a·empregac:la: Sr" Nilza Otí

lia de Souza que ele (Sr. Álvaro) o procurasse em sua sala; que, 

ao ser procurado pelo Sr. Álvaro em sua sala, solicitou a ele que 

o infonnasse quais foram os telefones cujos extratos de contas 

telefónicas tõram infonnados recentemente à CPI do Senado Fe

deral; que lhe foi fornecido pelo Sr. Álvaro dois documentos con· 

tendo números de telefones através dos quais haviam sido forne

cido cópias de extratos de contas telefónicas extraídas de microfi

chas; que tirou cópias dos dois documentos em um equipamento 

de fax que possui em sua sala; que, avaliando o conteúdo dps 

documentos, identificou que em um deles constava os números 

solicitados pela CPI e que, no outro, existiam números de telefo

nes que, em princípio, não foram solicitados pela CP! do Senado; 

que em seguida destruiu o primeiro documento mencionado e da

quele que continha o nome do Sr. Djalma Cardoso tirou três có
pias xerox; que, posteriormente, destruiu a cópia do documento 

feita em fax; que uma das cópias do bilhete colocou em um enve

lope e o lacrou para no dia seguinte apresentar ao Sr. Presidente 

da Telesc, outra cópia entregou ao Sr. Diretor Administrativo, fi· 
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cando a terceira cópia em seu poder; que, sob ré a sua~ c6pia do 

documento, não divulgou e tão pouco deu conhecimento a ter

ceiros; que, eo entregar o envelope, alertou o Sr. Presidente so

bre possíveis irregularidades, tendo ele afirmado que estudaria o 

assunto e em seguida falariam a respeno; que considerou uma 

atitude norma do Sr. Presidente, pois é muito prudente na sua 

forma de agir; que dOis dias depois soliCrtou •ntonnaÇõeS-ãõ Sr. 

Presidente e este o informou que deveriam ver com cuidado o 

caso, pois o bilhete não estava sequer assinado; que, na REDIR 

de 22-5-97, quando da apresentação de relatório do Sr. Aguiar, 

o Sr. Presidente fez um gesto e mencionou que o bilhete que 

ele Diretor havia lhe entregue, havia sido colOcado oo tiituiadoi; 

que mostrou-se surpreso com o grau de conhecimento detalha

do do Diretor Econômico-Financeiro quanto aos fato-s acima re

latados; que, nada mais fez ou falou sobre o assunto. 

Quando perguntado a respeito da reportagem publicada na 

revista Isto É de número 1.441, nas paginas 26 e 28, que, não leu 

a reportagem e que tomou conhecimento do assunto por volta 

das 17h. do dia 13-5-97 através do Press Clipping da Telesc; que, 

informado pela Auditoria da Telebras, que a empregada Maria 

Cristina O.F. Taulois de Mesquna havia rs-ratificado, em 27-5-97 

sua declaração prestada a Auditoria em 26·5-97, atribuindo a ele, 

Diretor de SeiViços. a determinação para extração de cópias de 

extratos de contas telefônicas por ela obtido junto a Área de mi

'crofichas, declarou o Diretor de Serviços que não solicitou, à ena
da empregada, cópias dos extraias de contas telefónicas por ela 

obtidos junto a Área de microfichas, que não recebeu cópia dos 

citados extratos e, conseqaentemente, não repassou a terceiros; 

que no dia 14 a tarde ou 15·5-97 pela manhã a empregada Maria 

Cristina o procurou com a finalidade de relatar seu contato com a 

Policia Federal e informá-lo sobre as declarações que vinha pres

tando; que, no dia 19-5-97, juntamente com o Vice-Presidente da 

Telesc, Sr. Geovah José de Freitas Amarante, foi à Polícia Fede

ral obter detalhes sobre a ocorréncia, porém não foram atendidos 

pelos responsáveis pelo caso; que na Policia Federal foram infor

mados que os depoimentos estavam na Córregedonã pãi'ã~ms!ru'~ 

ção; que tem conhecimento da vulnerabilidade quanto ao acesso 

às informações dos sistemas da Telesc e que ela. Telesc, precisa 

investir mais em informática; que, quando voltou à Telesc no dia 27-

5-97 por volta das 14h., a empregada Maria Cristina o estava aguar

dando na sala da Diretoria para informar que foi procurada, via tele

fone, por uma repórter do Jomai do Brasil para confirmar informaçõ

es sobre responsabilidade de vazamento de informações; que, 

acredita que a empregada Maria Cristina foi usada. que ela é ino

cerrte neste episódio e que sua declaração foi um ato de desespero. 

Por ser expmssão da verdade, assina o presente, em duas 

vias de igual forma e teor. 

Florianópolis, 27 de maio de 1997. - FranciscO Afonso 

Evangelista Vlelra, Diretor de SeiViços de Telecomunicações- S. 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Exi' será atendido. 

~ ~ ~~ Concedo a palavra ao Senador Waldeck Orne
las, último orador, para uma comunicação inadiável. 

O SR. WALDECK CANELAS (PFL-BA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, realiza-se 
hoje a maior festa cJvica _@j)_Uiar do _País. Nesta 
data,-eomemoramos a independência da Bahia. 

O brado de independência ou morte, proclamado 
em 7 de setembro de 1822, às margens do lpiranga, 
somente veio a efetivar-se 9 meses depois na Bahia, 

__ em_2_dejulho de 1823, quando da rendição e do aban
dono da cidade de Salvador pelo Comandante Militar 
português Madeira de Melo e suas tropas. 

A Bahia, que viu chegar as Caravelas de Ca
bral; a Bahia, que sediou a primeira Capital do Bra
sil, teve também_o_ S'!J'1gt1_e_da sua gente derramadQ 
para assegurar a independência do Brasil. 

A luta pela independência da Bahia foi funda
mentalmente a conquista da cidade de Salvador. Nes
se processo, tiveram participação ativa as câmaras 
das diversas vilas: de Santo Amaro, de São Francisco 
do Conde, de Maragogipe, da heróica Cachoeira, entre 
outras, que forrrlaram o Conselho Provisório. A de Sal
vador, que deveria ter sido a primeira a manifestar sua 
lealdade a O. Pedro, foi militarmente impedida Nesse 
episódio, destacaram-se importantes vultos históricos: 
heroínas como a Sóror Joana Angélica e a Soldado 
Maria_Quitéria, que s~alistOlJ para lutar pela causa na
Cional; Comandantes Militares, como o General Laba
tut e o Coronel Uma e Silva. 

Nesta hora, em nome da Bancada do Estado 
~da Bahia no Senado Federal, em nome do Presiden
te Antonio Carlos Magalhães, do Senador Josaphat 
Marinho e no meu próprio, desejo solidarizar-me 

_ _ç;om o povo e o Governo baianos, que, neste mo
mento, realizam a caminhada simbólica da entrada 
vitoriosa do Exército Pacificador nas ruas da velha 
cidade de Salvador. 

Essa caminhada, da qual todos sempre nos or
gulhamos de participar, V. Ex~. Sr. Presidente, mui
tas vezes, como Prefeito, Governador ou cidadão, 
comandou. Parte da Lapinha, onde se recolhem os 
carros alegóricos do caboclo e da cabocla, passa 
pela Soledade, por Santo Antônio, desce a Ladeira 
do Carmo, sobe a Ladeira do Pelourinho - agora 
restaurado no seu esplendor-, assiste ao Te deum, 
na Catedral Basmca do Terreiro de Jesus e depois 
segue pela Praça da Sé e pela Praça Municipal, 
onde se ouve a saudação do Presidente da Cãmara. 
A caminhada prossegue pela Rua Chile e pela Praça 
Castro Alves, onde repousam os restos do nosso 
poeta maior, cujo sesquicentenário esta Casa come-
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morou há pouco tempo e que imortalizou esses epi
sódios com a sua célebre Ode ao 2 de Julho. Daí o 
percurso da Avenida Sete, passando por São Bento, 
São Pedro, Piedade, Mercês, Aclimação até chegar 
ao Campo Grande, onde se. reverenciam os heróis 
do 2 de Julho. 

Neste plenário, queremos nos reunir ao povo 
baiano, que, nesta hora, realiza ainda a sua cami
nhada, para, mais uma vez, reafirmar a nossa cren
ça na grandeza e no futuro do nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A Presidência se associa às palavras do Senador 
Waldeck Omelas e ao sentimento do povo baiano 
nas comemorações da verdadeira independência do 
Brasil, no dia 2 de julho de 1823. Conseqüentemen
te, o sentimento do povo baiano é traduzido aqui pe
los seus ilustres representantes, Senadores Josap
hat Marinho e Waldeck Omelas. 

Hoje, a Bahia vive, como tem vivido esses 
anos todos, a comemoração do 2 de julho com muito 
entusiasmo, fazendo assim uma honra aos heróis do 
passado e estimulando que no presente se viva em 
favor de um grande futuro para o nosso Estado. Daí 
por que, na Presidência, quero congratular-me com 
o povo baiano e, em particular, com o seu Governa
dor, pela caminhada do 2 de julho, da vitória do Bra
sil, não apenas da Bahia, em 1823. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
19 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 465, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Fundamentado no art. 50, § 22 da Constituição 

Federal e no art. 216 do Regimento Interno do Sena
do Feaeral, venho requerer seja solicitado ao Sr. Mi
nistro das Minas e Energia, se digne determinar à 
presidência da Petrobras sejam respondidas as se
guintes questões: 

1. O que motivou as mudanças impostas, a 
partir de 12 de junho último, na "base de suprimento• 
de combustíveis (Diesel, Gasolina e Álcool) para di
versos Municípios do Estado de Rondônia? 

2. É verdadeiro que essas mudanças provo
cam ou provocarão aumentos nos preços dos com
bustíveis nos Municípios relacionados no Ato do Sr. 
Diretor do Departamento Nacional de Combustíveis? 

3. É verdadeiro que os postos varejistas esta
belecidos nos referidos Municípios terão dificuldades 
de concorrer com os seus similares localizados nos 

Municípios onde existem Bases da Petrobras (Porto 
Velho e Vilhena)? 

4. A Petrobras continua pagando o frete pelo 
transporte entre Manaus e Porto Velho? 

5. Se positiva a resposta à questão anterior, 
continua pagando nos valores em que vinham sendo 
operados? 

6. Há diferença substancial entre os referidos 
preços e os valores de mercado? 

7. A Petrobras continuará pagando os fretes 
entre Porto Velho e Vilhena? 

8. Por que a Petrobras declina do pagamento 
dos fretes entre a Base de Porto Velho e os postos 
localizados em Municípios fora das Bases? 

9. Quantos litros de óleo diesel foram transpor
tados entre Manaus e Porto Velho durante o exercí
cio de 1996? Quando foi pago de frete por esse 
transporte? 

Sala das Sessões, 2 de julho de 1997.- Sena
dor José Bianco. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento será despachado à Mesa para de
cisão, nos termos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 466, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do Regimento Inter

no, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n2 71, de 1996 {n2 1.838/96, na Casa de ori
gem), que institui o Fundo de Aposentadoria Progra
mada Individual - FAPI e o Plano de Incentivo à 
Aposentadoria Individual, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 2 de julho de 1997.- Sér
gio Machado - Elcio Alvares - Ney Suassuna -
Epitacio Cafeteira - Hugo Napoleão - Valmir 
Campelo. 

O SR.. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento será votado após a Ordem do Dia, 
conforme dispõe o Regimento Interno. , 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.507-21, 
adotada em 27 de junho de 1997 e publicada no dia 
28 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre medi
das de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacio
nal e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 



96 ANAIS DO SENADO FEDERAL )IJLijO DE Jl/27. 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

rrtulares Suplentes 

PFL 

B~llo Parga Freitas Neto 
Francelina Pereira Romero Jucá 

PMDB 

Jader Barbalho Gilvam Borges 
Ney Suassuna Fernando Bezenra 

PSDB 

BeniVeras Jefferson Péres 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Valmir Campelo 

Titulares 

Manoel Castro 
Luciano Pizzatto 

PTB 

Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Raimundo Santos 
Gire Nogueira 

Bloco (PMDB/PSDIPSL) 

Gonzaga Mota Edinho Bez 
Luiz Roberto Pontes Hermes Parcianello 

PSDB 

Ieda Crusius Sílvio T erres 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Aldo Arantes 

PPB 

João Pizzolatti Herculano Anghinetti 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-7-97- designação da Comissão Mista 
Dia 3-7-97- instalação da Comissão Mista 
Até 3-7-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 12-7-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 27-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.511-12, 

adotada em 27 de junho de 1997 e publicada no dia 
28 do mesmo mês e ano, que "dá nova ·redação ao 
art. 44 da Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
e dispõe sobre a proibição do incremento da conver
são de áreas florestais em áreas agrícolas na Re
gião Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, 
e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Bernardo Cabral 
Odacir Soares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

PSDB 

RomeroJucá 
Jonas Pinheiro 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Rogério Silva 
OsmirLima 

Suplentes 

PFL 

Murilo Pinheiro 
Maria Valadão 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 

João Thomé Mestrinho 
Márcio Martins 

Celso Russomanno 

PSDB 

José Priante 
Confúcio Moura 

Luiz Fernando 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado Aldo Arantes 
PTB 

Murilo Domingos Moisés Lipnik 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-7-97- designação da Comissão Mista 
Dia 3-7-97- instalação da Comissão Mista 
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Até 3-7-97- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 12-7-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 27-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O requerimento será votado após a Ordem do Dia, 
conforme dispõe o Regimento Interno. 

Titulares 

Rogério Silva 
Osmirlima 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFI., 

Murilo Pinheiro 
Maria Valadão 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 
João Thomé Mestrinho José Priante 
Márcio Martins Confúcio Moura 

PSDB 
Celso Russomanno Luiz Fernando 

Bloco {PT/PDTIPC do B) 
José Machado Aldo Arantes 

PTB. 
Murilo Domingos Moisés Lipnik 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-7-97- designação da Comissão Mista 
Dia 3-7-97- instalação da Comissão Mista 
Até 3-7-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 12-7-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 27-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.524-9, 
adotada em 27 de junho de 1997, publicada no dia 
28 do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre a extin
ção de cargos no âmbito da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras 
providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

José Bianco José Agripino 
Freitas Neto Bernardo Cabral. 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 

a- í%ãS t ·cw- e- t bíf "tD ~ - · :ri 

Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB. 

Carlos Wilson José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição {PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Antônio Joaquim Araújo Raimundo Santos 
Magno Bacelar Eliseu Moura 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Roberto Valadão 
Teté Bezerra 

PSDB 

Neuto de Conto 
José Aldemir 

Danilo de Castro Edson Silva 
Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Aldo Arantes 
PL. 

Expedito Júnior Welinton Fagundes 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-7-97- designação da Comissão Mista 

Dia 3-7-97- instalação da Comissão Mista 

Até 3-7-97- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 12-7-97- prazo final da Comissão Mista 

Até 27-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con: 
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.565-6, 
adotada em 27 de junho de 1997 e publicada no dia 
28 do mesmo mês e ano, que "altera a legislação 
que rege o Salário-Educação, e dá outras providên
cias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 



98 ANAIS DO SENADO FEDERAL JULHO DE 1997 

· Titulares 

Waldeck Ornelas 
Francelina Pereira 

Ney Suassuna 
Martuce Pinto 

SENADORES 

~uplentes 

PFI. 

José Bianco 
RomeroJucá 

PMDB 

PSDB. 

Gerson Camata 
João França 

Artur da Távola Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção Emília Fernandes 

Titulares 

Cláudio' Chaves 
Elton Rohnelt 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Aldir Cabral 
Jairo CameiroBioco 

(PMDB/PSDIPSL) 

Maurício Requião Zé Gomes da Rocha 
Djalma de Almeida César Darcísio Perondi 

PSDB 

Octávio Elísio Alexandre Santos 

Bloco (PTIPDTIPC do B} 

José Machado Aldo Arantes 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-7-97- designação da Comissão Mista 
Dia 3-7-97- instalação da Comissão Mista 
Até 3-7-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 12-7-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 27-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou 
ao Congresso Nacional a Medida Provisória 
n2 1.571-3, adotada em 27 de junho de 1997 e 
publicada no dia 28 do mesmo mês e ano, que 
•dispõe sobre amortização e parcelamento de dí-

vidas oriundas de contribuições sociais e outras im
portâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro 
Sociai-INSS pelos Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios,epelasentidadesehospitaisintegrantesdo 
Sistema Único de Saúde- SUS, ou com este con

-tratado-souconvenia!'fos,e-dáoutrasprovTdências'. · 
De acordo com as indicações das lideran

ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Freitas Neto 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Romero Jucá 
Júlio Campos 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Carlos Wílson 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

José Carlos Vieira Sérgio Barcellos 
Ursicino Queiroz Rogério Silva 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 

José Luiz Clero! 
Roberto Valadão 

Roberto Rocha 

PSDB 

Regina Lino 
Neuto de Conto 

Welson Gasparini 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Aldo Arantes 

PMN 

Bosco França 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-7-97- designação da Comissão Mista 
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Dia 3-7-97- instalação da Comissão Mista De acordo com a Resolução n2 1, de 198&-CN, 
Até 3-7-97- prazo para recebimento de emen- fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-

das e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre tação da matéria: 
a admissibilidade Ola Z-7-97 =-clesign_ação da Comissão Mista 

Até 12-7-97- prazo final da Comissão Mista Dia 3-7-97- instalação da Comissão Mista 
Até 27-7-97- prazo no Congresso Nacional Até 3-7-97- prazo para recebimento de emen-
0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con- a admissibilidade 
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.!;7;!-::!, _______ _Até_12-7-97- prazo final da Comissão Mista 
adotada em 27 de junho de 1997 e publicada no dia Até 27-7-97- prazo no Congresso Nacional 
28 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o rea- O SR. PRESIDENTÉ (Antonio Carlos Magalhães) 
juste do salário mínimo e dos benefícios da Previ- -Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
dência Social". cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

De acordo com as indicações das lideranças, e É lido 0 seguinte 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Gilberto Miranda Carlos Patrocínio 
Jonas Pinheiro Bernardo Cabr;1l _ 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Osmar Dias Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

João Mellão Neto Valdomiro Meger 
Manoel Castro Hugo Rodrigues da Cunha 

Bloco (PMDBIPSDIPSL} 

Zaire Rezende 
Sandra Mabel 

Jovair Arantes 
PSDB 

Armando Abílio 
Noel de Oliveira 

Luciano Castro 

Bloco (PT/PDT!PCdoB) 

José Machado Aldo Arantes 
PV 

Fernando Gabeira 

OF/FG nº 316/97 

Brasília, 12 de julho de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como suplente 

--~:rara comporl:rComissão Mista incumbida de emitir 
- Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.572-2, de 27 

de junho de 1997, que "Dispõe sobre o reajuste do 
salário mínimo e dos be:~efícios da Previdência So
cial". 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atenciosamente, Fernando Gabeira, Líder do 
PV. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O ofício lido vai à publicação. 

A Presidência designa os Deputados Fernando 
Gabeira e Gilney Viana, respectivamente, como titu
lar e suplente, para integrarem a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a Medida Provisória 
n2 1.572•2, publicada em 28 de junho de 1997, de 
conformidade com o expediente que acaba de ser 
lido. 

O SR. PRESIDENTÉ (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

OF. N2 138/97- LPL 

Brasília, 2 de julho de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

_ os_Deputados Welinton Fagundes, como titular, e 
José Egydio, em substituição ao Deputado Expedito 

_ Júoior, C()IT!Q_sup]ert!E:lLPa_r_a_ integrarem a Comissão 
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referente à Medida Provisória n2 1.524-9 (Extingue 
cargos na Administração Federal.) 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
meus protestos de elevado apreço e distinta consi
deração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder 
do Partido Liberal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-'Será feita a substituição solicitada, r.os termos regi-
mentais. -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotado o período destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 81, DE 1997 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 9 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 467, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Resolu
ção nº 81, de 1997 (apresentado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos como conclusão do Parecer 
nº 334, de 1997), que autoriza a Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro a emitir, por intermédio de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Municí
pio do Rio de Janeiro (LFTM- RJ), destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no 2º semestre de 1997. 

Sala das Sessões, 2 de julho de 1997.- Sér
gio Machado - Ney Suassuna - Elcio Alvares -
Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço um esclarecimento antes da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Pois não. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-SE. 
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, essa matéria já está na pauta. Está
se aprovando um requerimento de urgência para a 
mesma. Não estou entendendo o objetivo do reque
rimento. Não sou contra a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Anlonio Canos Magalhães) 
- A matéria estava na pauta. Entretanto, para que 
não haja qualquer dúvida sobre o Regimento, preferi 
votar o requerimento que já estava sobre a mesa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com todo 
respeito, creio que, no caso, •a emenda é pior do 
que o soneto•, porque a matéria já estava na pauta. 
Se aprovarmos o requerimento de urgência agora, 
sªQl.ll'lc:!C>_p_ I'ElQU~rimento, a matéria ficaria para ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Inclusive, penso como V. Exª: é dispensável o re
querimento que está em pauta. Entretanto, a Mesa o 
recebeu e, -evidentemente, estou cumprindo. Acho 
que não tem nenhum mal em votarmos o requeri
mento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço que 
seja registrada a minha abstenção na votação do re
querimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Registre-se a abstenção do voto do Líder José 

Eduardo Outra. 
O Projeto de Resolução nº 81, de 1997, passa, 

assim, a tramitar em regime de urgência. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 81, de 1997 {apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos 
como conclusão do . Par~er n2 :P4, çle 
1997, com voto contrário do Senador Lauro 
Campos), que autoriza a Prefeitura Munici
pal do Rio de Janeiro a emitir, por intermédio 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro 
{LFTM-RJ), destinando-se os recursos ao 
giro de sua dívida mobiliária com vencimen
to no 22 semestre de 1997. 

A Presidência esclarece ao Plenário 
que poderâo ser oterecidasemendas à prO
posição até o encerramento da discussão, 
daí por que coloca em discussão. 

Em discussão. 
O SR. ABDIAS NASCIMENTO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra a V. Exª pela ordem. 
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BioeolPDT~RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Apenas co
munico a V. Exª que eu havia encaminhado um re
querimento solicitando a votação nominal. No entan
to, revi a minha posição e retirei o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Mesa agradece a colaboração de V. Exª. 
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Continua em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final que será lida pelo Sr. 1º Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

PARECER Nº 341, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu· 
ção nº 81, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 81, de 1997, que autori
za a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir, 
por intermédio de ofertas públicas, Letras Rnancei
ras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro 
(LFTM-RIO), destinando-se os recursos ao giro de 
sua dívida mobiliária com vencimento no segundo 
semestre de 1997, com alterações redacionais para 
adequação ao Parecer do Banco Central do Brasil. 

Sala das Sessões, 2 de julho de 1997.- Anto
nio Carlos Magalhães, Presidente - Marluce Pinto, 
Relatara - Geraldo Melo - Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER Nº341, DE 1997 

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

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997 

Autoriza a Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro a emitir, por intermédio de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro 
(LFTM-RIO), destinando-se os recursos 
ao giro de sua divida mobiliária com ven· 
cimento no segundo semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Prefeitura Municipal do Rio de Ja

neiro autorizada, nos termos da Resolução n2 69, de 
1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financei-

rãs do· Tesouro do Município do Rio de Janeiro 
{LFTM-RIO), para giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento no segundo semestre de 1997. 

Art. 22 A emissão deveráser realizada nas se
guintes condições: 

_ a}_giJantidªde: a s~definida na data de resga· 
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional nº 3, equivalente à 
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida 
mobifiária do Município vencível no segundo semes· 
tre de 1997; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 
do Tesouro Nacional- LFTN, criadas pelo Decreto
Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: cinco anos; 

e) valor nominal: R$1 ,00 (um real) - SELIC; 

R$1.000,00 (um mil reais)- CETIP; 

f) características dos títulos a serem substituí· 
dos: 

SELIC 
Título 
681447 
681446 
681447 
681447 

CETIP 
Título 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Vencimento 
1º • 7-97 
12 -8-97 
12 • 9-97 
12 -10-97 

Vencimento 
12 - 7-97 
12 -7-97 
1º. 8-97 
1º- 8-97 
12 -9-97 
12 - 9-97 
12-10-97 
1º-10-97 
1º-11-97 
1º-11-97 

Quantidade 
704.835.469.179 

621.024.388 
1.07 4.153.969 
1596112238' 

Quantidade 
50.100.000 
60.000.000 
60.000.000 
50.100.000 
50.100.000 
60.000.000 
60.000.000 
50.100.000 
50.100.000 
60 000 000 

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

SEUC 
tolm:ação ~o~:im~oto IítUIQ Dam-E! a H 
12-7-97 12-7-2002 681826 12-7-97 
1°-8-97 12-8-2001 681461 12-8-97 
12-9-97 1º-4-2002 681673 12-9-97 
1º·1Q-9Z lº·lQ-2QQl 6BH6l 1º·1Q-97 
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CETIP 
Colocagão 
1!t.7-97 
12-8-97 
1!t.9-97 
1!t.10-97 
3-11-97 

Vencimento 
1!t.1Q-2000 
12-5-2001 
1°-7C20Q1 
1º-7-2001 
12-11-2001 

Título 
N 
N 
N 
N 
N 

Data-Base 
12-7-97 
12-8-97 
12-9-97 
12-1D-97 
3-11-9 7 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 1.373, de 26 de 
janeiro de 1989, e Decreto n2 8.355, de 26 de janeiro 
de 1989. 

§ 1º A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 2º A Prefeitura do Município do Rio de Janei
ro encaminhará ao Senado Federal, para exame da 
Comissão de Assuntos Económicos, toda a docu
mentação referente à oferta dos títulos emitidos ao 
amparo desta resolução. 

§ 32 A quantidade total de títulos referidos na 
alínea f é de 708.677.259.774 LFTM - Rio. Este 
Montante decorre do fato das emissões terem sido 
realizadas em 1993, quando a moeda vigente era o 
cruzeiro, que foi transformado em cruzeiro real, com 
a divisão por 1.000 (um mil), e em real, com a divi
são por 2.750 (dois mil, setecentos e cinquenta). O 
valor financeiro dos títulos, em 31 de março de 1997, 
representa R$228.534.233,96 (duzentos e vinte e 
oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzen
tos e irinta e três reais e noventa e seis sentavos). 

Art. 32 O Banco Central do Brasil, no prazo má
ximo de catorze dias após concluída a operação de 
emissão dos títulos autorizada nesta resolução, en
caminhará ao Senado Federal, para exame da Co
missão de Assuntos Econômicos, todos os registres 
de compra e venda dos títulos, até o tomador final. 

Art. 4º A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 

-Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

penmanecer sentados. (PaiJSa.) 
Aprovada. 
O projeto vai-ª_promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem2-

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 82, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão do Parecer nº 335, de 
1997, com voto contrário do Senador Lauro 
Carnpos), que autoriza a elevação temporá
ria dos limites de endividamento do Estado 
do Rio de Janeiro para que possa emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 

- .c.· LFTRJ, destinando-se os recursos ao giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento no 
22 semestre de 1997. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão) 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Atendendo ao Senador José Eduardo Outra, 

em discussão. 
A Presidência esclarece ao Plenário que a Co

missão de Assuntos Econômicos, em seu Parecer nº 
335197, autorizou a rolagem da dívida dos títulos vin
cendos em 12 de julho de 1997 e 1º de agosto de 
1997. Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão. 

Continua em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. {Pausa.) 
_ O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 342, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nº 82, de 1997. 

___ . A~Cº-cmi~~l?~Qiretor~aprg~ên!a"are<Jação final 
do Projeto de ResOlução nº 82, de 1997, que autori· 
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za a elevação temporária dos limites de endivida
mento do Estado do Rio de Janeiro para que possa 
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFTRJ, destinando-se os recursos ao giro de sua dí
vida mobiliária com vencimento no segundo semes
tre de 1997, com alteração redacional em obséquio 
á técnica legislativa. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de julho de 
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Junia Marise -, Relator - Geraldo Melo - Marluce 
Pinto. 

ANEXO AO PARECER N2 342, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza a elevação temporária dos 
limites de endividamento do Estado do 
Rio de Janeiro para que possa emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de 
Janeiro-LFTRJ, destinando-se os recur
sos ao giro parcial de sua dívida mobiliá
ria com vencimento no segundo semes
tre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autoriza

do, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Se
nado Federal, a elevar os limites de endividamento e 
comprometimento previstos na mesma Resolução, 
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro-LFTRJ, cujos recursos serão des
tinados ao giro das parcelas de sua dívida mobiliária 
com vencimento nos dias primeiro de julho e primei
ro de agosto de 1997. 

Art. 22 A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional nº 3, equivalente à 
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida 
mobiliária do Estado vencível nos dias primeiro de 
julho e primeiro de agosto de 1997; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro-LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: cinco anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real)- SELIC; 

f) características dos títulos a serem substituí
dos: 

SELIC 

Título Vencimento Quantidade 
541811 12-7-97 83.552.538.196 
541826 1"-7-97 90.003.540.189 
541811 1"-8-97 101.319.580.612 
541824 1"-8-97 113 585 813 814 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

SELIC 

Colocação 
1"-1-97 
12-8-97 

Vencimento 
1"-7-2002 
1°-8-2002 

Título 
541826 
541826 

pata-Base 
12-7-97 
12-8-97 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

I) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de 
novembro de 1988. 

§ 12 A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 2º O Governo do Estado do Rio de Janeiro 
encaminhará ao Senado Federal, para exame na 
Comissão de Assuntos Económicos, toda a docu
mentação referente à oferta dos títulos emitidos ao 
amparo desta Resolução. 

Art. 32 O Banco Central do Brasil, após concluí
da a operação de emissão dos títulos autorizada 
nesta resolução, encaminhará ao Senado Federal, 
para exame na Comissão de Assuntos Económicos, 
todos os registres de compra e venda dos títulos, até 
o tomador final. 

Art. 4° A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias contado a partir da sua publi-
cação. • 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peç-.a a palavra, encerro a 

discussão. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
O Ofício n2 51 retoma à Comissão de Assuntos 

Eçonômicos para apreciação da matéria que não foi 
objeto da deliberação nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciação do Requerimento n2 

466, de 1997, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Lei da Câmara n271, de 1996 .. -. 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
nobre Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - (PSB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. 
Presidente, faço apelo aos Líderes desta Casa no 
sentido de retirarem esse requerimento de urgência, 
porque esse projeto de lei da Câmara, de iniciativa 
do Executivo, veio ao Senado, passou pela Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, passou 
pela Comissão de Assuntos Eoonômicos, e, justa
mente no momento em que chegou à nossa Comis
são, fomos surpreendidos com esse pedido de ur
gência. Eu já havia inclusive designado o Senador 
Bello Parga como relator da matéria. Tenho percebi
do o interesse de membros da Comissão de Assun
tos Sociais em discuti-la. 

A nossa Comissão funcionou durante todo o 
primeiro semestre. Nunca houve adiamento de reu
niões. Todas foram realizadas, com quorum, e em 
todas elas aprovamos matérias. Essa é a primeira 
vez neste semestre que um projeto de lei que deve
ria passar pela nossa Comissão vem ao Plenário 
sem o relatório da mesma.-

Sendo assim, como Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, peço a oportunidade de ver 
essa matéria discutida no âmbito da Comissão, o 
que deveria ter ocorrido. Penso que poderíamos vo
tar a matéria na Comissão ainda no período de con
vocação extraordinária desta Casa. Faço o apefo no
sentido de sensibilizar os Líderes para essa nossa 
questão. Caso isso não aconteça, manifesto, em 
nome do Bloco de Oposição, o meu voto contrário a 
esse requerimento de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Acredito que a urgência possibilite ainda que a Co-

missão de Assuntos Sociais, presidida por V. EJC!!, 
possa reunir-se e oferecer parecer, quem sabe ama
nhã. Assim, poderemos votar a matéria na primeira 
sessão. Talvez essa seja uma forma. Mesmo com a 
urgência, V. EJC!! reunirá a Comissão para dar o pare
cer. Acredito que isso possa conciliar. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - De qualquer for
ma, tenho receio ... Ficamos contrários ao requeri
mento de urgência. O Bloco de Oposição não con
corda com o requerimento de urgência e nos mani
festamos contrários a ele. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmei· 
ra, primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra V. EJC!I 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- (Bloco/PT
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Aprova
do o requerimento de urgência, quando a matéria 
entra para deliberação do Plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria poderá entrar amanhã, se não houver 
objeção de Plenário. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Quero re
gistrar a minha objeção. Tenho concordado em que 
a matéria entre na sessão seguinte quando se trata 
de matéria com prazo, dívidas de Estados, etc. No 
entanto, registro que quero insistir no cumprimento 
do Regimento, ou seja, que a matéria figure na se
gunda sessão subseqüente, mesmo que, no caso, 
isso venha a acontecer na terça-feira que vem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Da parte da Mesa, evidentemente vai depender 
dos Líderes do Partidos, porque a urgência permite 
que assim seja feito, como também permite que 
amanhã a Comissão de Assuntos Sociais se reúna, 
ofereça parecer, publique, e a matéria seja votada 

-- com cq:Jarecer: Ficam essas duas opções, mas a 
Mesa cumprirá o Regimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Então, 
cumprindo o Regimento, isso significa que a matéria 
não entra amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Provavelmente não entrará na sessão de quinta-



feira; poderá entrar na de sexta-feira, se for delibera
tiva. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Provavel
mente não, Sr. Presidente. Estou insistindo e quero 
registrar que, em casos em-que houve requerimen
tos de urgência, sempre fiz questão de registrar o 
seguinte: •que esse caso não seja utilizado como 
precedente•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Entrará após as 48 horas regimentais. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme 
Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desde a se
mana passada eu pretendia fazer a análise de um 
projeto de lei complementar que apresentei antes 
mesmo da aprovação da emenda que proporciona 
reeleição para Presidente, Governadores e Prefei
tos. No entanto, razões outras não permitiram que 
eu pudesse pronunciar-me. Antes de fazê-lo, solida
rizo-me com a Senadora Marina Silva e, na verdade, 
coma Casa. 

A meu ver, a entrevista do Presidente do lba
ma foi de uma infelicidade total, não só imperfeita 
como caluniosa no que se refere à Senadora, que 
tem no decorrer de sua vida pública demonstrado 
coerência nas suas idéias, respeito às instituições e 
ao processo democrático. 

A Senadora Marina Silva não merece as pala
vras que lhe foram dirigidas, e que se fazem refletir, 
como disse o Presidente Antonio Carlos Magalhães, 
em toda a Casa. 

É necessário que se faça uma cobrança em re
lação a esse episódio, até para que haja respeito 
aos Parlamentares que aqui atuam, que aqui discu
tem as causa maiores do País, que aqui se posicio
nam, agradando a •a•, "b" ou •c•, em pronunciamen
to que termina sendo da Casa. 

A minha solidariedade à Senadora Marina Silva 
e, finalmente, à toda a Casa. Acho necessário um 
pronunciamento daqueles que comandam esse se
nhor do lbama. 

Não o conheço, mas já ouvi referências a seu 
respeito como sendo um bom iécnico, um homem 
conhecedor dos problemas do meio-ambiente. No 
entanto, jamais poderei admitir - eu ou qualquer ou
tro Senador -que aja como agiu. 

A reação do Presidente, como a da maioria 
desta Casa, recebe também a minha solidariedade. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Exª um aparte, Senador Guilherme Palmeira? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra- Gostaria de apro
veitar essa introdução de seu pronunciamento, uma 
vez que não tive oportunidade de apartear a Sena
dora· Manna Silva, para registrar a solidariedade dõ 
Liderança do Bloco a S. Exª. A prática política da 

- Senadora Marina Silva por si só já demonstra que, 
utilizando o ditado popular, o Presidente do lbama 
"perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado". 
Muito obrigado. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Obrigado a 
V. Exª. 

A Sr" Marina Silva - Permite-me V. Exª um 
aparte, Senador Guilherme Palmeira? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Pois não, 
Senadora Marina Silva. 

A Sr" Marina Silva - Gostaria de agradecer a 
V. Exª e a todos os Srs. Senadores pela solidarieda
de e de dizer que a divergência é natural entre Go
verno e Oposição. Isso eu encaro com a maior natu
ralidade, mas não posso aceitar a acusação injusta 
feita pelo Presidente do lbama à minha pessoa. Co
nhecendo a minha trajetória de vida, o meu trabalho, 
as dificuldades que enfrentam as pessoas que lidam 
de forma séria com a defesa do meio ambiente no 
Acre, jamais poderia dizer que a Senadora Marina 
Silva troca ética por voto. A minha ética é o meu limi
te. No meu trabalho, nem sempre estou em busca 
de votos. Se assim fosse, não teria ajudado na apro
vação do projeto que institui a política de preços 
para a borracha, assessorando a Senadora Regina 
Assumpção. Trabalhei incessantemente, juntamente 
com minha assessoria, mesmo sabendo que isso 
não seria publicado pelos principais jornais de meu 
Estado. Mas defendo o que é justo e correto, não 
apenas aquilo que rende voto. É dessa forma que 
trabalho e coloco para o lbama todas as idéias que 
tenho, com o coração aberto, para que possamos 
defender o que é justo. O fato de o Presidente do 
lbama, conversando com outras forças políticas, 
aceitar o argumento que lhe passaram de que inicial
mente o apoiei e, depois, mudei de posição em fun
ção de voto, é, no mínimo, não ter respeito pelo meu 
trabalho. Por isso, indignada, protesto contra essa 
afronta que foi feita à minha honra, porque considero 
que embora o Sr. Presidente do lbama possa ter to
das as divergências comigo, nesse ponto foi alta-
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mente injusto. s.s~ diz, na sua entrevista, que o Go
verno não tem política ambil,lntal, mas mesmo assim 
faz parte dele. Eu poderia dizer que entre a ética e o 
cargo, o Presidente do lbama fica com o cargo, mas 
não o faço, porque acho que mesmo pensando des
sa forma, S.Sª permanece no Governo porque acre
dita que pode colaborar de alguma forma. O Gover
no diz que as ONGs sãc todas vendidas para os re
cursos que vêm de fora. Ora, S.Sª já fez parte delas. 
Eu poderia dizer: mudou de posição em função do car
go? Não, mudou de posição porque, atualmente, o 
Presidente do lbama tem uma outra avaliação com re
lação às ONGs brasileiras e estrangeiras. Então, é 
muito injusto o julgamento que fez de mirri; inclusive 
sabendo da repercussão de todo meu trabalho, de 
como seu massacrada no Estado do Acre por defen
der quesiões que-são corretas para o meio ambiente. 
No meio dos políticos que s.s• cita como sendo aque
les que não entendem nada, que só buscam cargo e 
que atrapalham o seu trabalho, está meu nome. Por
tanto, S.S• cita a Senadora Marina nominalmente, 
como exemplo daqueles políticos que trocam ética por 
voto. É no mínimo lamentável que isso parta de uma 
pessoa que conhece o Acre, que conhece o nosso tra
balhe e que, de forma demagógica, diz que admira a 
minha trajetória. Não recebi nem um telefonema, quan
do do embargo das estradas, procurando saber a res
peito da minha posição. Não poderia arbitrar a minha 
posição porque S.Sª não conversou comigo. De outra 
forma, teria recebido todas as sugestões de como 
fazê-lo, sem que isso resultasse em uma junção de to
dos aqueles que queriam fazer do embargQ_daest@da_ 
um palanque para ressuscitar corruptos. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obri
gado pelo aparte de V. Exª, Senadora Marina Silva, 
já tinha ouvido, ainda no meu gabinete, a exposição 
de V. Exª. Quero dizer, mais uma vez, que o Presi
dente do lbama foi injusto com V. Exª e incorreto 
com o Governo a que serve, porque, entre outras 
coisas, além de acusá-la ou ironizá-la injustamente, 
fez críticas ao Governo. -

Tenho certeza, Senadora Marina Silva, Srªs e 
Srs. Senadores, de que o Ministro do Meio Ambiente 
- que faz parte do meu Partido e nele é figura de 
destaque -, cobrará desse senhor uma retratação. 
Não pooemos aceitar esse tipo de críticas que, na 
verdade, são agressões não só à Senadora, mas a 
toda a instituição, a todo o Senado, a todo o Con
gresso. Certamente_.haverá uma reparação. Não te
nho dúvida de que o Ministro Gustavo Krause, de 
quem sou amigo e a quem respeito, cobrará do lba
ma uma retratação quanto a essa situação. 

O Sr. Carlos Wilson- Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, Senador Carlos Wilson. 

O Sr. Carlos Wilson- A Senadora Marina Sil
va não precisa explicar nada. Se existe uma Sena
dora_ admira.da e reco_n_heci_dl:l l)e§te f>aís, essa pes
soa é S. Exª. Nós, Senadores, andando por esse 
Pals, sempre encontramos uma palavra de atenção, 
de acompanhamento da luta da Senadora Marina 
Silva. Agora cabe, como bem coloca V. Exª, ao Mi
nistro do Meio Ambiente, Gustavo Krause, exigir do 
Presidente do lbama não só um posicionamento em 
relação ao seu reconhecimento_ de que não existe 
política de meio ambiente no País, mas, principal
mente, ym_a retratação que não será feita à figura da 
Senadora Marina Silva, mas ao Senado da Repúbli
ca, que foi ofendido em sua honra, injustamente e 
em momento não apropriado. Por isso, conhecendo 
como conheço o Ministro Gustavo Krause, sei que 
virá da parte de S. Exª uma desculpa formal ao Se
nado da República. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obri
gado, Senador Carlos Wilson. Penso que, com isso, 
deixamos clara a nossa posição em relação ao que 
foi dito na entrevista que o Presidente do lbama deu 
à revista Veja. 

Sr. Presidente, inicio o tema que me trouxe à 
tribuna. 

Antes mesmo da aprovação da emenda consti-
tucional que permitiu a reeleição dos ocupantes dos 

· cargos no Executivo, tive oportunidade de apresen
tar à Casa projeto de lei complementar que regula a 
matéria, dispondo sobre a campanha eleitoral des
ses candidatos, a fim de evitar o uso dos bens públi
cos e o abuso do poder administrativo. 

Naquela ocasião, deixei claro que sabia da 
existência na Câmara de proposição nesse mesmo 
sentido, de a].Jtoria dg_eminente Deputado Mendonça 
Filho, meu colega de Partido, que teve a iniciativa da 
proposta de emenda constitucional da reeleição. 

Ponderei, na justificativa do meu projeto, que o 
meu propósito era apenas o de antecipar o debate e 
a eventual apreciação da matéria pelo Senado, por 
duas razões que ainda persistem em relação ao as
sunto. 

A primeira é que em se tratando de matéria 
complexa, sem prece-dentes na legislação brasileira, 
exigiria um estudo de Direito Comparado relativo a 
práticas idênticas em outros países, que, por sinal, 
não são muitos e, em alguns casos, como na Argen
tina e no Peru, muito recentes e, por conseqüência, 
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sem precedentes válidos para adaptar-se o modelo 
ao Brasil. 

A segunda razão é o receio de que se repita o 
que quase sempre se verifica, quando se trata de 
matéria urgente, com prazo fatal. Agora mesmo es
tamos vivendo alguns casos, como o da reforma da 
Previdência, o da Lei de Telecomunicações. Pela 
premência de tempo, fica muitas vezes o Senado im
pedido de exercer a plenitude de suas prerrogativas 
constitucionais de Casa Revisora, pois a modifica
ção do texto implica na volta do projeto à Câmara, o 
que nem sempre o calen::lário permite. 

Além dessas ponderações, que me parecem 
ainda válidas, gostaria também de fazer uma ressal
va. Independentemente da condição de amigo pes
soal do Presidente Fernando Henriq!.!e Cardoso, e 
de amigo e correligionário do Vice-Presidente Marco 
Maciel, minha apreciação serena e isenta é a de 
que, pelo passado de ambos, pelo procedimento éti
co de suas vidas e pela absoluta correção em todos 
os cargos que exerceram, esta lei seria rigorosa
mente dispensável, se seu objetivo fosse o de ape
nas regular a reeleição de Presidente da República. 
Acredito, também, que este é o caso de inúmeros 
governadores que têm dado mostras suficientes_ç!e 
isenção e equilíbrio, como seguramente é o de mi
lhares de prefeitos municipais. Tanto o Presidente 
Fernando Henrique, quanto c seu Vice, possuem 
qualidades públicas e virtudes pessoais e têm de
monstrado tal critério e escrúpulos ao longo de suas 
vidas públicas que, não hesito em dizer, estão, nesta 
matéria, acima de qualquer suspeita. Temos quere
conhecer, por mais que possamos ter discrepâncias 
pessoais ou divergências ·politicas com ambos, o 
que não é o meu caso, que não há qualquer ato que 
possa macular a honradez de ambos, no exercício 
dos cargos que com tanto brilho vêm exercendo. A 
candidatura de ambos à reeleição, no meu entender, 
se efetivada, é mais um serviço ao Pais, do que o 
atendimento de uma aspiração meramente pessoal. 
Ambos são um exemplo de que podemos nos orgu
lhar e podem, sem demérito para ninguém, servir de 
padrão à política brasileira. 

Com esta ressalva, Sr. Presidente, devo dizer 
que se trata efetivamente de matéria complexa. Não 
podemos, nem esta é minha intenção, impedir que o 
Presidente e os Governadores sejam proibidos, du
rante o período de campanha, de exercer suas ativi
dades normais, de dar continuidade às suas admi
nistrações e de cumprirem com todos os encargos 
inerentes às suas funções. Isto implica em que, se
gundo as normas do cerimonial e da segurança, o 

Presidente e os Governadores terão que continuar a 
dispor dos meios colocados à sua disposição para 
deslocamento, como é o caso de aeronaves, embarca
ções e veículos oficiais, dispondo ainda de mecanis
mos de proteção e garantia de sua vida e incolumida
de. Assim se pratica nos Estados Unidos, de onde 
vêm os precedentes aplicáveis em nosso caso, e certa
mente terá que ser praticado aqui também, no interes
se do País. Isso não dispensa, porém, de separarmos 
as atividades político-administrativas dos ocupantes de 
cargos executivos daqueles de caráter eleitoral, que 
são típicas dos candidatos. Não vejo inconveniente em 
que um Governador de Estado se valha das aerona
ves ofiCiais para suas viagens de rotina, impostas pe
los deveres de seu cargo. Mas é preciso evitar que 
esse bem público seja utilizado às custas do Erário 
sem ressarcimento, para disputar votos, participar de 
comícios ou comparecer a reuniões de cunho exclusi
vamente eleitoral. Caberá a cada um optar pelas opçõ
es que a lei lhe facultar. ou usa, como os demais can
didatos, os meios disponíveis, e ao alcar~ee de qual
quer concorrente, ou se vale dos que são de proprie
dade pública, mediante ressarcimento adequado. 

Restrinjo-me apenas a esse exemplo, porque é 
uma das situações mais comumente lembradas, 
mais dá urria-vez-IEwanfãaaspelos meios de cóinuní
cação de que se repetem em todos os países em 
que existe o instituto da reeleição. As demais situa
ções que constam do meu projeto são as que me 
ocorrem no exame da questão e como fruto de mi
nha experiência pessoal. 

A proposição ora em curso na Comissão Espe
cial da Câmara, que está examinando a atualização 
da lei eleitoral para o próximo pleito, tem que levar 
em consideração a própria emenda constitucional, já 
promulgada, em toda a sua extensão. Uma de suas 
disposiçõ~s. a meu ver sábia e procedente, foi a de 
encurtar para apenas vinte dias o período entre o 
primeiro e o segundo turno nas eleições majoritárias 
para o Executivo. Todos sabemos que, em decor
rência do pleito municipal de 1996, votam através de 
máquinas eletrônicas o chamado voto informatizado, 
apenas 30% dos eleitores brasileiros. Se esse nível 
se mantiver, tenho dúvidas de que esse prazo pode
rá ser cumprido. Se houver recursos orçamentários 
disponíveis para que a informatização atinja 70% ou 
mais do eleitorado, aí, sim, quero crer que será pos
sível cumpri-lo. De qualquer maneira, parece-me 
que seria prudente a consulta ao Egrégio Superior 
Tribunal Eleitoral, para que possamos examinar, 
tempestiva e adequadamente, as hipóteses prová
veis e possíveis. 
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, isso nos 
coloca ante outro problema Todos nós sabemos 
que as campanhas presidenciais no Brasil se mate
rializam antes e independentemente das convençõ
es partidárias. Usualmente, entre 1 O e 12 meses já 
estão em curso. São excessivamente longas e, por 
isso mesmo, de elevadíssimo custo. A Justiça Eleito
ral, de forma tradicional, tem sido extremamente to
lerante nesses casos, muito embora a legislação 
eleitoral seja clara, precisa e terminante. Seremos 
colocados ante à situação de fato de que os candi
datos à reeleição, ou terão que se retrair, ou omitir~ 
se, sendo, com isso, prejudicados, ou adotarão a 
mesma tática de seus opositores, a de um lança
mento prematuro de candidatura, prejudicando sua 
própria administração. Creio, portanto, que é outro 
assunto que merece reflexão e cuidados. 

O modelo político brasileiro tem se caracteriza
do por uma legislação eleitoral que, invariavelmente, 
muda a cada eleição. A Constituição de 1988 procu
rou inibir essa prática através de regras estáveis, 
proibindo que as mudanças sejam ocasionais e pre
cárias. Votamos, em 1995, uma Lei dos Partidos 
que, a meu ver, está condizente com as necessida
des do País e adequada à nossa realidade, pois é 
fruto de anos de discussão, mudanças e alterações. 
A Emenda Constitucional da Reeleição, porém, criou 
a obrigatoriedade de adaptar-se o Código Eleitoral 
vigente e estabelecer-se normas de propaganda 
eleitoral para o caso dos ocupantes de cargos do 
Executivo. Logo, mais uma lei casuística se toma 
inevitável. Como todo o sistema eleitoral pode se 
conter em apenas três leis: o Código Eleitoral, a Lei 
de Inelegibilidade e a Lei dos Partidos, e como as 
duas últimas não exigem mudanças substantivas, é 
de se esperar que já agora, antes do início da próxi
ma Legislatura, o Congresso se detenha na elabora
ção do novo Código Eleitoral que, como as duas leis 
citadas, se tome definitivo, dispensando novas nor
mas legais e exigindo, tão-somente, atualizações pe
riódicas em razão de eventuais mudanças de mode
lo institucional. 

Todas essas questões mostram como é rele
vante para a legitimidade democrática, que depende 
de eleições competitivas e livres, um sistema eleito
ral baseado em normas claras, incontestáveis e con
sensuais entre todas as forças políticas repre
sentadas no Congresso. Durante o decurso de toda 
esta Legislatura, tanto a Câmara quanto o Senado, 
da mesma forma que o Tribunal Superin.r .E!eitQral, 
na gestão do Ministro Carlos Veloso, criaram Comis
sões Especiais que discutiram a engenharia do sis-

tema representativo, incluindo-se aí uma série de 
opções e aitemativas que, seguramente, não se ma
terializarão no próximo pleito. O fato é que o sistema 
eleitoral que temos e com o qual provavelmente va
mos inaugurar o próximo século data de 1932. A de
corrência natural dele tem sido um conflituoso siste
ma partidário cujos males todos conhecemos. As 
principais questões políticas que afetam a estabilida
de, a normalidade e a própria legitimidade do siste
ma político continua,m em aberto e são objeto de 
permanente contestação da opinião pública, do elei
torado e da própria sociedade. A melhor evidência é 
a circunstância de que, há duas eleições consecuti
vas para a Câmara dos Deputados, a soma das abs
tenções, dos votos em branco e nulos supera a 
quantidade dos votos válidos, o que mostra que a 
representação política brasileira naquela Casa la
mentavelmente não representa a maioria dos eleito
res aptos a votar. 

São desafios fundamentais, para a estabilidade 
política do País, a govemabilidade e o pluralismo, 
sem os quais não existe democracia. Não se trata de 
um problema partidário, de um tema de natureza 
ideológica, nem de uma questão de governo, mas de 
uma questão de Estado e da competência do Con
gresso Nacional, que, se não tomar a iniciativa de 
debatê-la e de adotar as decisões que lhe compe
tem, estará demitindo-se de uma de suas funções 
mais relevantes para o futuro do País. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Ma.galhães} 

-Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcãntara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo tra
zer ao conhecimento da Casa hoje o meu contenta
mento com a edição do decreto que regulamentou a 
Lei de Doação de Órgãos. 

Com efeito, ainda que ultrapassando, e muito, 
o prazo previsto, trata-se de um trabalho minucioso, 
criterioso, em que foram ouvidos os vários setores 
interessados do Mini~tério da Saúde e da própria 
Casa Civil da Presidência da República. Esse traba
lho culminou com a preparação desse decreto que 
foi editado pelo Presidente da Repúbiica e que esta
belece todas as nÓrmàs do processo, as responsabi
lidades de cada setor_ envolvido nas diferentes eta
pas da doação de órgãos. 

Evidentemente que, com a definição das res
ponsabilidades de cada setof e das pessoas que es
tão tratando do assunto, há muito mais segurança 
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por parte da população, tanto daqueles que seriam 
futuros doadores quanto dos pacientes que irão re
ceber esses órgãos e até mesmo das instituições 
onde essas diversas fases do processo vão ocorrer, 
inclusive também para cercar .de legalidade e juridici
dade todos os ates que vão se processar. 

É um decreto longo - portanto, não vou co
mentar cada passo, cada artigo, cada parágrafo -, 
mas quero crer que essa é uma providência essen
cial para que o número de doadores aumente e, con
sequentemente, o número de transplantes no País. 

O decreto traz, ainda, muitas providências de 
natureza administrativa, uma vez que institui um Sis
tema Nacional de Transplantes, determina a criação, 
nos Estados, de centrais de notificação de morte en
cefálica e de doação de órgãos, estabelecendo tam
bém uma lista única, uma lista nacional que impede 
que pessoas possam estar inscritas em duas ou 
mais listas em diferentes Estados para receber o ór
gão necessário ao restabelecimento de sua saúde. 

Tenho certeza de que, com esse passo que 
está sendo dado, estamos caminhando para termos, 
dentro de pouco tempo, um aumento significativo do 
número de transplantes, que se não eliminar, pelo 
menos vai diminuir bastante a fila de pessoas que 
estão à espera de órgãos nos diferentes Estados da 
Federação. 

Ainda ontem, salvo engano, uma emissora de 
televisão apresentou noticiário extenso, mostrando 
alguns casos bem-sucedidos de pessoas que tive
ram sua saúde restabelecida graças a um transplan
te, e casos de outras pessoas que ainda esperam na 
fila, angustiadas, ansiosas ou sofrendo nas máqui
nas de hemodiálise que lhes garantem a vida, mas 
com uma qualidade muito precária, na esperança de 
que, sofrendo o transplante, possam recuperar inte
gralmente a sua saúde. 

Ao lado desse decreto e, evidentemente, da 
implementação de todas as providências e medidas 
que contém sobre os assuntos de que dispõe, é ne
cessária uma grande campanha a ser encetada pelo 
Governo Federal em todo o território nacional, por 
meio dos órgãos de comunicação de massa, para 
que as pessoas sejam bem esclarecidas e bem in
formadas sobre o processo de doação, de como ma
nifestar sua vontade, inclusive respeitando-se a da
queles que, por algum motivo, não desejam ser doa
dores, para o conhecimento das famílias, para o co
nhecimento da própria classe médica, dos profissio
nais da área de saúde e dos diversos centros que 
vão ser credenciados para a realização dos trans-

plantes. Enfim, essa campanha de divulgação é fun
damental. 

Lembro, inclusive, que na própria lei há um arti
go obrigando que se realize anualmente essas cam
panhas de esclarecimento. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex", 
com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena - Quero me congratu
lar com V. Ex!' pela feliz iniciativa que levou o Sena
do a aprovar a nova lei que regula o transplante de 
órgãos no Brasil, já agora com a regulamentação fei
ta pelo Senhor Presidente da República através de 
decreto. V. Ex" contribuiu, com o nosso apoio, para 
resolver um problema gravíssimo no País, que é jus
tamente o da falta de órgãos para transplante. Sou 
testemunha disso porque vivo, todos os dias, todos 
os meses, em contato particularmente com meus 
conterrâneos da Paraíba e conheço as dificuldades 
que têm surgido, sobretudo no que se relaciona, por 
exemplo, a transplante cardíaco e a transplante re
nal. Quase sempre somos obrigados a recorrer aos 
hospitais públicos de São Paulo para atender sobre
tudo pessoas mais necessitadas. Agora, com a nova 
lei, V. Ex" ampliou a possibilidade das doações. E o 
tjUê se faz necessário é justamente essa campanha 
a que alude V. Ex". Uma campanha ampla de divul
gação em todo o Brasil da lei, da sua regulamenta
ção, para que possamos fazer com que seja cumpri
da religiosamente. Meus parabéns! 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado, 
Senador Humberto Lucena. Inclusive já está no ar 
uma campanha de divulgação pela televisão, com a 
atriz Araci Balabanian, com informações sobre todos 
os aspectos do problema dos transplantes. Terá iní-

- cio tamb~m uma outracam!)anha pela tele>Jisão com 
o nadador Gustavo Borges, uma jovem personalida
de de grande reconhecimento público. E haverá tam
bém campanhas pelo rádio, inclusive com comunica
dores de diferentes regiões do Brasil, para transmitir 
todas as informações em relação à lei, ao decreto e 
às providências necessárias para que se amplie õ 
número de transplantes. 

O Sr. José Eduardo Outra - V. Ex" me permi
te um aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço, com 
grande prazer, o Senador José Eduardo Outra, que 
é autor de um projeto que prevê o princípio da doa
ção presumida, assim como o da Senadora Benedita 
da Silva e o do Senador Darcy Ribeiro. Ele é, portan-
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to, um dos artífices dessa lei. Ouço com toda a aten
ção o seu aparte, Senador Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra - Muito obrigado, 
Senador Lúcio Alcântara. Quero registrar que anali
sei, não com a devida profundidade, mas superficial
mente, a regulamentação da lei feita pelo Ministério 
da Saúde, e me pareceu um trabalho muito bem fei
tO, porque inclusive é uma regulamentação de acor
do com a lei, ao contrário daquela que havia sido fei
ta pelo Ministério da Justiça, que exorbitava das 
suas atribuições, colocando obrigatoriedades que 
não estavam previstas na lei. Quero ressaltar a im
portância da propaganda, da comunicação à popula
ção, porque ainda existe uma grande desinformação 
em relação. a isso. É fundamental esse processo 
que, como V. Ex" disse, está previsto no projeto. 
Quer dizer, uma campanha não só de esclarecimen
to sobre o que realmente prevê a lei, mas também 
de conclamação da população no sentido de ser 
doadora. Fui informado sobre dados estatísticos lá
do meu Estado de Sergipe que, não sei bem por 
que, mostra uma diferença muito grande entre o 
comportamento das pessoas que vão tirar carteira 
de motorista e aquelas qu.; vão tirar carteira de iden
tidade. No caso do Detran, apenas um quarto dos 
pretendentes à habilitação têm concordado em ser 
doadores, ou seja, 75% têm solicitado a inscrição 
não-doador, enquanto apenas 20% têm exigido a 
inscrição não-doador na carteira de identidade e 
80% têm-se declarado doadores. Não sei o porquê 
dessa diferença tão grande nos dois documentos, 
mas penso que, de qualquer forma, revela uma de
sinformação muito grande por parte da população. É 
fundamental que esse processo de massificação da 
campanha de doação venha a ter o mesmo alcance 
que têm, por exemplo, as campanhas de vacinação, 
que hoje atingem toda a população brasileira. Muito 
obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Senador Outra, 
V. Exª tem razão quando destaca a necessidade de 
se reforçar a divulgação, a comunicação, para esti
mular as pessoas a doarem. Evidentemente, para 
isso, temos que esclarecer, fazer com que todos 
possam discernir objetivamente todos os passos que 
estão envolvidos nesse processo. 

Tenho informação, por exemplo, de São Paulo, 
que dá conta de que em dois meses, março e abril, a 
aceitação como doador foi de 80% .. No Rio Grande 
do Sul - ainda ontem esteve comigo o presidente da 
ABTO- Associação Brasileira de Transplante de Ór
gãos-, é mais ou menos de 50%. E há essas dispa
ridades, como V. Exª falou, no Estado de Sergipe. 

Penso em submeter ao nosso Presidente, Se
nador Antonio Carlos Magalhães, se o Senado deve 
patrocinar essa campanha, envolver o Ministério da 
Saúde e o Ministério da Justiça, convidar diretores 
de DE!trans, institutos· de ideritiflá1ção das Secreta
rias de Segurança, para que eles comecem a tomar 
consciência da importância desse papel preparatório 
nos próprios organismos, no sentido de que as pes
soas não sejam colocadas naquela realidade, às ve
zes brutal, de uma sala, de uma fila para tirar docu
mento onde se pergunta quem é doador ou não. 
Isso constrange as pessoas a tomarem uma decisão 
sem mais informações. Se pudéssemos ter uma 
campanha de divulgação, sem, evidentemente, coa
gir as pessoas a tomarem uma decisão, uma campa
nha meramente explicativa, teríamos a possibilidade 
ae ampliar bastante o universo de doadores, até por
que as pesquisas, feitas pelo próprio Governo, mos
tram que cerca de 71% dos brasileiros apóiam a 
nova lei e. portanto-;aesejam fazer -a doação. 56 que 
lhes falta a informação. 

Não devemos nos impressionar com isso por
que na França e na Espanha, onde há lei semelhan
te à nossa, demandou-se algum tempo até que a po
pulação incorporasse todas as informações e tivesse 
condições de decidir com mais segurança e aumen
tar o universo de doares, além do número de trans
plantes, porque uma ~oisa não exclui a outra. 

É preciso reforçar as instituições de saúde, trei
nar pessoal, fornecer medicamentos essenciais para 
o sucesso dos transplantes e, sobretudo, confiar, 
como confiamos, que o Presidente Fernando Henri
que, neste Ano da Saúde, aumentará substancial
mente os investimentos em saúde, não só para este, 
mas para os anos que hão de vir. 

-Do meu gabinete ouvi um debate sobre a per
m_an~n"iél_cll! ÇPMF ou outro_ tributo_ que_ poderia fi
-nancTar a saúdE!. -Não quero entrar nessa discussão 
agora, mas é inegável que temos que descobrir uma 
forma de financiar a saúde no Brasil. Não podemos 
continuar com esses recursos que são instáveis para 
uma atividade que é essencial para o homem e funda
mental para uma política de qualquer Governo. Espero 
que esse debate sobre o financiamento da saúde se 
dê de maneira a que tiremos uma conclusão que seja 
melhor para o País e para a nossa gente, que tem mui
tos problemas neSsà-area, que realmente demanda 
uma ação enérgica e efetiva do Governo. 

. Quero me cóngratuíar com -ô Presidente da Re
pública, Presidente Fernando Henrique, e o Ministro 
da Saúde, Cartas Albuquerque, pelo decreto de re
gulamentação da lei, que. acredito, veio em um mo-
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mento próprio e, de acordo com o que o Senador 
José Eduardo Outra disse, tem um conteúdo que 
nos dá a segurança quanto aos diferentes procedi
mentos envolvidos no problema dos transplantes. 

Muito obrigado. 
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 

a palavra como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

-V. Ex" tem uma comunicação urgente como Líder? 
O SR. EDISON LOBÃO- Sim, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

- V. Ex" tem a palavra, após a Ordem do Dia, por 
vinte minutos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, faleceu em São Luís, ontem, o Desembarga· 
dor João Miranda Sobrinho, Presidente do Tribunal 
de Justiça do Maranhão. 

O meu Estado perde uma figura notável dos 
meios jurídicos de nosso País. 

Magistrado de carreira, percorreu, desde jo
vem, várias comarcas do Maranhão, deixando por 
onde passou a marca da sua forte personalidade. 
Conseguiu, nas suas árduas missões, conciliar a 
austeridade do magistrado, tão necessária na distri
buição da Justiça, com a generosidade de um ho
mem simples e bom, de grande simpatia pessoal. 

No exercício da Presidência do Tribunal de 
Justiça, conduzia seus trabalhos com tirocínio e dig
nidade, sempre respeitado nas decisões que lhe 
coube assumir. Ainda recentemente, exerceu sua in
fluência, com enérgica discrição, na contenção e pu
nição de abusos que tentaram macular a tradição de 
dignidade do Tribunal de Justiça maranhense. 

O falecimento do Desembargador João Miranda 
Sobrinho, portanto, representa uma lastimável perda 
para a Justiça e a sociedade do meu Estado. Ele esta
rá merecendo, nos misteriosos desígnios de Deus, a 
paz que conquistou pelas obras que realizou em vida 

Desta tribuna, Sr. Presidente, envio minhas mais 
sentidas condolências aos familiares do Desembarga
dor João Miranda Sobrinho, extensivas aos membros 
do Tribunal de Justiça que presidiu e a todos os que 
trabalham nos tribunais e foros do Maranhão. 

O Sr. Bello Parga - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Concedo o aparte a 
v. Ex". 

O Sr. Bello Parga - Senador Edison Lobão, 
quero associar-me à manifestação de pesar que V. 
Ex" traz a este Senado pelo transpasse do Desem
bargador Presidente do Tribunal de Justiça do Mara-

"" 

nhão. O ilustre Dr. João Miranda Sobrinho foi um juiz 
que se impôs ao respeito da coletividade, pela sua 
conduta proba e por suas sentenças ilustres e muito 
bem fundamentadas, que constituíram uma fase su
perior da judicatura maranhense. Recentemente- V. 
Ex" muito bem frisou -, ele conduziu, com grande ca
pacidade de liderança, o Tribunal de Justiça do Ma
ranhão na apuração de fatos que poderiam inquinar 
de mácula aquela classe. Seu falecimento enluta 
não só a magistratura maranhense, a cujo mérito ele 
se devotou durante toda a sua vida na judicatura em 
comarcas do interior do Estado e em várias Varas da 
comarca da capital. É com o espírito constrangido de 
tristeza que me associo a V. Ex" e peço que consi
dere, juntamente com o seu pronunciamento, que eu 
traga aqui a minha parcela de tristeza, porque quem 
está enlutada não é só a magistratura maranhense, 
mas toda a sociedade do meu Estado. 

O SR. EDISON LOBÃO - Recolho as palavras 
de V. Ex" ao meu discurso como manifestação de 
pesar sentida pelo falecimento do nosso Desembar
gador João Miranda, Presidente do Tribunal de Justi
ça. Outro assunto me traz à tribuna, nesta tarde, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. 

A 26 de junho próximo passado o Comitê do Pa
trimônio da Unesco, reunido em Paris, aprovou sem 
ressalvas ó dosslê- técnico formulado pelo Governo do 
Maranhão e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Ar
tístico Nacional (IPHAN) para o reconhecimento de 
São Luís, capital do meu Estado, com o galardão de 
Cidade Patrimônio da Humanidade. 

Resta, agora, a homologação, em reunião pro
gramada para dezembro vindouro, do Bureau do Pa
trimónio Mundial, formado por representantes dos 
países filiados à Unesco, para que se efetive essa 
decisão de transcendência universal e que faz justi
ça aos tantos recantos de São Luís, marcados por 
acontecimentos da nossa História. 

Fundada pelos franceses em 1612, São Luís 
foi ocupada, em seguida, por holandeses e, depois, 
conquistada pelos portugueses. De cada um desses 
períodos restaram marcos indeléveis para a história 
maranhense, mantidos séculos afora e que se valori~ 
zaram pela pujança do seu povo. 

No Maranhão, e especialmente em São Luís, 
Sr. Presidente, soubemos conservar as tradições de 
um passado que muito honra o Brasil. Graças a essa 
sensibilidade, que já batizou nossa capital como a 
"Atenas brasileira•. Temos em São Luís a maior área 
de arquitetura colonial deste País. 

Seu complexo urbano tem caráter excepcional 
e singular, abrangendo- só a parte investigada pela 
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Unesco-cerca de 1000 edificações numa área de 
· 60 hectares. 

São os casarias dos séculos XVIII e XIX, que 
descem pela colina do Forte de São Luís. São as ca
sas e os sobradões inspirados na arquitetura euro
péia, adaptados ao -clima tropical, com as suas va
randas e altos pés-direitos. São as famosas facha
dàs de azulejos, não poucas de grande valor artísti
co, que vêm conseguindo enfrentar tantas intempé
ries em tão longos anos! 

São Luís, a chamada 'Ilha Rebelde' - talvez 
pela coragem com que seus filhos, desde os tempos 
de antanho, reagiram aos estrangeiros ql,[e deseja
ram apartá-la da soberania brasileira -. luta, como 
tantas outras cidades nordestinas, para vencer as 
contingências desfavoráveis de períodos económi
cos e financeiros que perseguem nossa caminhada 
para o futuro. Contudo, porfia por vencer todos os 
obstáculos que se antepõem ao seu progresso, e 
hoje, com cerca de 800 mil habitantes, afigura-se 
como uma das mais belas capitais dos Estados do 
Norte e Nordeste. 

Muitos dos Governadores que me antecede
ram na administração maranhense, Sr. Presidente, 
ofereceram importante colaboração à preservação 
da cidade de São Luís, respeitando os sítios históri
cos agora prestes a conferirem à Ilha a insigne hon
ra: Patrimônio da Humanidade. 

Pessoalmente, sinto-me plenamente recom
pensado pela importante contribuição que, como go
vernador, pude oferecer à capital do meu estado. 

Bastaria a recuperação, para não dizer recons
trução, do centenário Teatro Arthur Azevedo- uma 
jóia da arquitetura colonial plantada no centro históri
co de São Luís -, para que sentisse ter resgatado, 
para a história da Ilha, a grande dívida de que era 
credora. 

A reconstrução da secular e abandonada Fá
brica do Anil - marco de uma passada época de 
fausto -, transformando um logradouro histórico de 
rara beleza num Centro Integrado para o amparo, o 
ensino e a qualificação de mais de 4.000 jovens da 
cidade, seria outro acontecimento a pacificar a mi
nha consciência de administrador pelo amor com 
que abracei as causas da 'Ilha Rebelde." 

A primeira parte da recuperação do Solar San
ta Therezinha, para ali instalar a Escola de Música 
de São Luís, foi outra preocupação histórica. 

Não preciso me referir aqui, Sr. Presidente, à 
Avenida Litorânea, de inexcedível beleza, que emol
dura a brancura de vastas praias da preferência de 
São Luís, construída pelos esforços de uma adminis-

tração que não ampliou, em nenhum centavo, as dí
vidas do Estado. 

Nem preciso me referir neste plenário, pois são 
do conhecimento do povo maranhense, as obras de 
infra-estrutura em São Luís, pavimentando o embe
lezando ruas, tocadas no período em que governei o 
Estado. 

Os sítios históricos, que em dezembro próximo 
seguramente serão um Patrimônio Histórico assim 
decidido por um órgão das Nações Unidas, corriam 
gravíssimos riscos de incêndio, o que me obrigou, 
em caráter praticamente emergencial, à custosa 
substituição, nesses lugares, da rede elétrica tida 
por imprestável. 

Cada aprimoramento feito em São Luís, no 
passado ou no presente, mereCe ser incluído na cota 
da documentação que levou a Unesco ao reconheci
mento da cidade como um marco de excepcional im
portancia histórica 

A constante melhoria do atendimento no setor 
de saúde, com saneamentos e urbanizações, e no 
setor educacional, em que recuperamos ou construí-_ 

-- mós eseolas para a-ãberturà, só no 2 2 grau,- de 12 
mil novas vagas, foi um esforço, entre tantos outros, 
para oferecer ao povo de São Luis o que ele merece 
pelo seu trabalho e por sua tradição. 

Enfim, sinto'"cme deveras3e_liz cºm ªs [ealiz_açõ
es que minha administração pôde proporcionar à 
nossa bela Capital. 

Não temos dúvida de que o Bureau do Patri
mónio Mundial, representando os países filiados à 
Unesco, fará justiça, em dez~mbro deste ano, aos 
recantos dos marcos históricos que São Luís tão 
bem solj_be CQIJSetJ"V~--Se__rã__y_mª bonra não somente 
para São Luis, mas, notadarnente, para o mundo ci
vilizado, incluir-se a Ilha no rol dos atuais 506 sítios 
de valor cuHur.:i.l inestimável no mundo.- -

Estamos certos de que o Bureau da Unesco 
mais uma vez demonstrará a sua sensibilidade, 
como já o tem feito no passado, para lugares que 
merecem a proteção da humanidade como um lega
do a deixar-se para os pósteros. 

A Governadora Boseana Samey - a cuja admi
nistração se deve a excelência de uma elaboração 
técnica que, junto com a do lphan, convenceu juízes 
tão rigorosos adeferir~m o ingressodeSão Luís no 
seleto clube _das áreas reconh_e_cidas pela Unesco -
merece os aplausos que alcançarão as futuras gera
ções dos ludovicenses e maranhenses. 

A esses aplausos junto os meus, certo de que 
encontro neste_ Sena'Q(J a solldª-~El<lª-c:le c!~ todo_s os 
meus eminentes colegas. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, no 
dia 25 de junho próximo passado as forças indoné
sias capturaram David Alex Daitula, Comandante da 
Resistência Timorense, junto com cinco outros guer
rilheiros, em Baucau - Timor Leste. O Comandante 
David foi ferido, aparentemente sem maior gravida
de, e transportado de helicóptero para o Hospital em 
Dili, onde morreu. 

Os militares indonésios declararam que ele 
morreu em conseqüência dos ferimentos, mas a ver
são da resistência é que ele foi capturado com os 
companheiros, quando estavam desarmados, isto é: 
não foi durante um combate, e que foi morto sob tor
tura. 

Esta versão tem consistência porque o corpo 
não foi entregue à família, que nem sequer pôde vê
lo. No enterro, só estavam os militares indonésios. O 
sacerdote celebrou missa na capela do cemitério 
sem ver o corpo. E a Cruz Vermelha Internacional 
pediu para ver o cadáver, mas os militares não per
mi:iram. Isto mostra, mais uma vez, que o governo 
militar indonésio não respeita as leis internacionais e 
os direitos humanos. 

Esta é uma comunicação que me foi enviada 
pelo Clamor por Timor, pela Sra. Lilia Azevedo e 
pelo Frei João Xerri, prior dos dominicanos. 

Solicitam, Sr. Presidente, - e aqui incorporo a 
solicitação -, ao Governo brasileiro no sentido de to
mar a iniciativa de apelar à comunidade internacio
nal e à ONU em particular em favor de nossos irmã
os timorenses, pedindo que uma comissão interna
cional possa averiguar as reais circunstâncias da mór
te do Comandante David Alex. Pedimos também que 
no próximo encontro da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa- dia 17/07, em Salvador- BA, co
munidade da qual Timor Leste livre naturalmente faria 
ou fará parte, o Brasil se empenhe para que sejam to
madas medidas urgentes de solidariedade efetiva 
para com o povo timorense massacrado. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, le
vando em conta que a Senadora Júnia Marise está 
ausente. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a imprensa brasi-

feira e os parlamentares já discutem a convocação 
de um Congresso revisor. 

Considero, modéstia à parte, a emenda consti
tucional que apresentei o projeto mais importante de 
minha carreira política aqui no Congresso Nacional, 
resultado de um longo estudo que fiz com técnicos, 
juristas, políticos e de uma longa análise sobre a si
tuação em que vive o nosso povo e nosso País. 

Sr. Presidente, não há como deixar de reco
nhecer que a situação institucional hoje é complica
da em termos da Constituição de 1988. Eu vivi, 
como tantos brasileiros, a euforia da Constituinte, a 
convocação da Constituinte. Não participei da Cons
tituinte, mas assisti, várias vezes, como Governador 
do Rio Grande do Sul, a muitas reuniões e emocio
navam-me os debates, as discusõões dos mais va
riados assuntos. 

Já se disse,· em mais de uma oportunidade, 
que não houve-talvez no mundo uma Constituição 
que tenha sido elaborada de maneira mais democrá
tica, com mais debate, com mais discussão, com 
mais consulta à sociedade, ao povo brasileiro, do 
que a Constituinte de 1988. 

Eu me emocionei com a promulgação da nova 
Constituição, a chamada Constituição Cidadã. Eu era 
amigo pessoal de Ulysses Guimarães. Vínhamos nós 
do combate a_o_mo_vii1]Elntqde 1964, ao regime militar, 
e.achávamosqu.e com aquela Ço]lstituição lavávamos 
a alma, porque tudo que imaginávamos que se devia 
fazer em matéria de mudanÇas, de transformações, ti
nha sido feito na Constituinte de 1988. 

O tempo passou. Hoje, reconheço que foi uma 
grande Constituição, que é uma grande Constitui
ção. Reconheço que foi um grande avanço e reco-

- nheço.iJu.e_ªquE)IE!foLilrn_clo_s momenJQs_rnªis épicos 
e mais bonitos do Congresso Nacional! No entanto, 
somos obrigados a reconhecer que cerca de 300 
emendas à Constituição estão tramitando no Con
gresso. Eu mesmo sou autor de mais de 15 delas. 
Somos obrigados a reconhecer que a própria Consti
tuição de 1988 tem mais de 250 artigos à espera de 
lei complementar, porque, todas as vezes em q~e 
houve confusão na Constituinte, quando se entrava 
no chamado buraco negro, para o qual não havia 
acerto, a fórmula de encontrar o entendimento foi co
locar uma vírgula e dizer: • ... , de acordo com lei 
complementar". E a quase totalidade dessas leis 
complementares não foi regulamentada até agora. 

Não há como deixar de reconhecer, Sr. Presi
dente, que o mundo mudou. A realidade lá fora é ou
tra e em nível interno também é outra. 
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Sabemos que um país não pode crescer sem 
democracia. Hoje temos democracia! Sabemos que 
um país não pode crescer sem combater a corrup
ção. Sabemos que um país não se desenvolve se 
não olhar para o social! Esse é o grande desafio da 
Constituição. 

Sr. Presidente, pela minha emenda convoca-se 
uma Assembléia Nacional Revisora mediante um 
plebiscito, a ser realizado junto com as eleições de 
outubro do ano que vem. Na cédula, o cidadão vota 
para Presidente da República, Senador, Governador 
e Deputado Federal e Estadual. Minha proposta não 
aumenta os custos em um centavo se_guer, nem 
complica. Apenas acrescenta na cédula a pergunta: 
"Você concorda que o Congresso Nacional eleito 
transforme-se em Assembléia Nacional Revisora, 
pelo prazo de um ano, a partir de 12 de janeiro de 
1999?". É só essa pergunta. Se o povo concordar, 
no dia 12 de janeiro de 1999 teremos a Assembléia 
Nacional Revisora, com Congresso unicameral, deci
dindo por maioria. 

Depois da minha emenda, Sr. Presidente, que 
apresentei há cerca de seis meses, apareceram ou
tras que com ela guardam semelhança. Uma delas, 
por exemplo, pretende que transformemos o Con
gresso a ser eleito em Congresso Revisor, sem o 
plebiscito. Isso não existe, Sr. Presidente. Estaría
mos dando um golpe. Como poderemos fazer isso? 
Pelo voto de três quintos do Congresso, podemos 
emendar a Constituição, mas não podemos, por três 
quintos, convocar uma Assembléia Nacional Reviso
ra para revisar a Constituição por maioria. Isso não 
pode acontecer, senão consultando o povo. 

Eu não só consulto o povo antes, como consul
to depois. Plebiscito e referendo. Referendo, para 
evitar que aconteça na Assembléia Nacional Reviso
ra o que ocorreu na Assembléia Nacional Constituin
te. Na Assembléia Nacional Revisora terá de haver 
entendimento, e os itens em que não se obtiver en
tendimento serão decididos no referendo. 

Promulgada a revisão, proponho que se faça o 
referendo. O povo se pronunciará sobre o texto 
aprovado e sobre os itens debatidos pela Assem
bléia Nacional Revisora encaminhados para referen
do. Darei alguns exemplos para que todos enten
dam: você é a favor ou contra a pena de morte? 
Você é a favor ou contra o aborto? Você é a favor ou 
contra o parlamentarismo? 

Então, se houver dúvida na votação, se não 
houver certeza, se não for aprovado, se houver con
fusão, não haverá buraco negro, não haverá uma 
minoria que depois se transformará em maioria ou 

uma maioria eventual que imporá à Nação determi
nada situação. O referendo determinará isso. 

Sr. Presidente, nós terminaríamos esse traba
lho em 1 999. Acho muito difícil entrarmos no próxi
mo século de uma maneira mais correta do aue esta 
que estou propondo. Vamos nos reun~r. Já dlsse vá
rias vezes desta tribuna que não vou analisar como 
fiz. Constato que, nas últimas Constituições, o Brasil 
sempre teve um problema: não houve paz de espíri
to, não houve tranqüilidade, não houve serenidade 
no sentido de se buscar um caminho. 

Quando a Arena esteve no Governo do regime 
militar fez duas Constituições: a de ·:967, feita pelo 
Congresso Nacional, e a de 1969, que é a Emenda 
Constitucional n2 01 - na verdade, uma nova Consti
tuição, feita na Granja do Riacho Fundo, quando o 
Presidente Geisel fechou o Congresso. Não havia 
um contexto de representação popular. A que fize
mos, a de 1 988, foi uma página fantástica de beleza, 
de culto à liberdade e à justiça, mas houve equívo
cos que têm qlie ser alterados. 

Sr. Presidente, se depender da minha propos
ta, realizaremos uma assembléia nacional revisora 
convocada por plebiscito e, depois, um referendo 
com o povo dizendo que aceita. Essa é a grande fór
mula e a grande tese. Mas a minha proposta vai 
além. Estamos vivendo uma situação complexa insti
tucionalmente, que abrange a Lei Maior e a situação 
política atual. A rigor, está - e sempre foi - muito 
complicada a sitwição partidária no Brasil. Nunca vi
vemos um período áureo, um período bonito de vida 
partidária, como ocorre, por exemplo, na Argentina, 
onde há os Radicais e os Peronistas, e no Uruguai, 
onde há uma longa história entre os Brancos e os 
Colorados. 

No Brasil, a vida partidária sempre foi compli
cada, ligada a fatos como a Revolução, a Arena, a 
Contra-Revolução, o MDB; sempre foi ligada a pes
soas contra e a favor de Getúlio Vargas, PTB, PSB, 
UDN. Nunca se reuniu um grup-o-com conteúdo, 
ideologia, formação e com perspectiva de chegar ao 
Poder para executar um conjunto de idéias, que é a 
razão de um partido político. O partido político é um 
conjunto de pessoas que se reúnem em tomo de 
uma idéia, de um princípio, de um programa, de uma 
ideologia e busca o Poder para executar seu progra
ma. Isso no Brasil nunca aconteceu. 

Minha proposta vai adiante: realizado o refe
rendo, promulgada a revisão constitucional, dou o pra
zo de seis meses para que se abra o leque da vida 
partiaária; não se eictíngue nem se cria partido; durante 
seis meses o cidadão pode pegar dois partidos e for-
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mar um terceiro, criar um quarto, sair de um para ou- O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex" um 
tro, pois está aberto o quadro da vida partidária aparte, nobre Senador Pedro Simon? 

Aberto esse quadro, durante todo o tempoda _____ O_SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Se-
revisão, vamos ficar fazendo a novaCorlstituição; nador RamezTebet. 
durante todo o tempo do referendo, vamos ficar fa- - -

O Sr. Ramez Tebet - Senador Pedro Simon, zendo os 'finalmentes' da nova Constituição. Com 
isso, vamos nos conhecendo: vou olhar aquele Se- pedi a interferência em seu pronunciamento porque 

considero o assunto um desafio para todos nós. Veja 
nador e aquele Deputado, eles vão me olhar, e va- v. Exª, todos aplaudimos a Constituição cidadã de 
mos ficar sabendo o que cada um pensa realmente. 

1988, mas nunca vi nenhuma constituição com tan-
Ao final disso, depois de ter acompanhado todo 0 tas emendas a desafiar a capacidade do Congresso 

trabalho da elaboração, quando estaremos na próxima Nacional. Temos reforma tributária em andamento 
legislatura, no primeiro ano, haverá a abertura e cada mexendo em dispositivos constitucionais; reforma 
um vai escolher o seu partido político, que pode ser 0 previdenciária; reforma administrativa; reforma políti-
atual ou pode ser outro. Findo 0 prazo de seis meses, ca; legislação eleitoral; já alteramos os capítulos Da 
vai haver a fidelidade partidária e o mandato passa a Ordem Econômica, Da Ordem Social e outros da 
pertencer ao partido, que terá um percentual para que Constituição da República. Então, precisamos real-
possa ter representação no Congresso. mente ordenar, dar um tratamento sistémico. E sem 

Não podemos mais ter 36 partidos. Teremos dúvida nenhuma, v. Ex", homem preocupado com a 
uma representação de alguns partidos, que vão co- institucionalização, coloca para discussão e debate, 
meçar a ter consistência. no Senado e no Congresso Nacional, formas que 

Debato com todas as pessoas sobre essa entende serem as mais democráticas, as mais legíti-
questão, inclusive já levei essa proposta ao Presi- mas ou as melhores se fazer um ordenamento cons-
dente da República no meio deste ano. No entanto, titucional. Ainda ontem, o Presidente da República 
todas as pessoas com quem tenho conversado declarava: 'Agora cabe ao Congresso', e o Presi-
acham que é complicado, que o referendo não é fá- dente do Senado dizia o seguinte: 'Não, o Senado 
cil, mas é um grande caminho. Repito que tem as está trabalhando, sim.' E realmente estamos. Está 
conseqüências de um golpe. É o mesmo que os mili- em andamento no Congresso Nacional praticamente 
tares fizeram com o Al-1. Na verdade, não houve re- uma nova Constituição; portanto, não se pode culpar 
volução. Os militares, no dia 31 de março, derruba- 0 Congresso Nacional. Sei que V. Ex" não faz isso, 
ram o Sr. Jango, e aqui nesta Casa o Presidente do propõe apenas um Congresso Revisor e com uma 
Congresso, o Sr. Auro de Moura Andrade, disse: fórmula engenhosa V. Exª quer o plebiscito, que é 
'Declaro vaga a Presidência da República". O Sr. uma consulta anterior à população, e depois o refe-
João Goulart estava em Porto Alegre. Estávamos na rendo sobre aquilo que por acaso foi votado. Quero 
casa do Comandante do III Exército quando o Presi- cumprimentar V. Ex", porque é preciso realmente 
dente do Congresso declarou vaga a Presidência. agitar esse problema, no sentido de discutir em pro-
Assumiu o Presidente da Câmara dos Deputados, fundidade qual é a melhor saída. Porque a quantida-
que, dez dias depois, fez uma revolução no papel, de de reformas e de emendas constitucionais em ao-
baixando o Ato Institucional n" 1. damento, demonstram que a Constituição vai ficar 

Os três militares nomeados pelo Presidente da inteiramente retalhada na hora em que essas emen-
Câmara no exercício da Presidência, Sr. José Maria das forem aprovadas. E ninguém acha que elas se-
Aikmim, para Ministros da Marinha, do Exército e da rão aprovadas com a rapidez que selares da sacie-
Guerra e da Aeronáutica, baixaram um ato institucio- dade estão a nos cobrar. 
nal que não tinha nem número e passou a ser o nú
mero 1. Depois, veio o de número 2, o de número 3, 
4 e 5. E fizeram tudo o que sabemos. 

Mas não abriram, não democratizaram, não 
cuidaram do futuro do País porque não quiseram. A 
proposta que faço agora é a seguinte: sem violência, 
sem armas, sem o Exército, sem a revolução, como 
em 30. ouvido o povo, democraticamente, construir
mos uma nova realidade institucional e sócio-política 
para nosso Pais. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço muito a \t. 
Ex", por ser quem é, pela sua capacidade, pela sua 
competência. Fico feliz em ver que V. Ex" interpretou 
e entende bem o significado do projeto. 

É claro que vamos discutir. É claro que não me 
passa pela cabeça imaginar que o que estou apre
sentando é pronto e melhor acabado. Pode ter mui
tas modificações e muitas alterações, mas é um pro-

- jeto pronto e acabado. 
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Por exemplo, há pessoas que dizem para mim 
o seguinte: Senador, o senhor cometeu um erro. O 
senhor deveria falar só no plebiscito. E o problema 
do referendo pode ficar para depois. Convocada e 
instalada a Assembléia Nacional Revisora, ela pode
rá decidir sobre o referendo. É uma tese. 

Instalada a Assembléia Nacional Revisora, ela 
e quem dirá se os partidos vão abrir ou não, o que 
vai acontecer. É outra tese. 

Mas coloquei tudo junto - não sei se o Senador 
notou - para mostrar a filosofia do conjunto do meu 
projeto. Ele é um todo. Ele poderá ser votado por 
partes. Poderemos votar agora que convocaremos 
uma Assembléia Nacional Revisora junto com as 
eleições. para fazer a revisão. E quem vai discutir, 
porque na verdade o que vai-se discutir é isso mes~ 
mo, por que votar agora e o referendo depois, a As
sembléia Nacional Revisora instalada terá condições 
de discutir quando e como será o referendo. 

Fiz questão de colocar minha proposta integral
mente: 1) a Assembléia Nacional Revisora; 2) um 
ano para fazer a revisão. que será unicameral e por 
maioria absoluta; 3) referendo, onde as questões 
que não forem motivo de convicção irão para o refe
rendo popular. Quer dizer, as teses são polêmicas? 
São. Quero ouvir o povo? Vamos ouvir o povo. 

Como quarto ponto há a vida partidária. Se fizer
mos isso, se de repente tíventlos partidos organizados 
em to:no de idéias, se Deus e o povo brasileiro me de
rem o privilégio de voltar como Senador desta Casa 
para participar do debate, para elaborar uma nova 
Constituição, discutir, vivenciar essa nova Constitui
ção, verei pessoas com quem me afino, aprenderei, 
muitas vezes, que coisas que penso estarem certas 
podem estar erradas. A recíproca é verdadeira. Do 
conjunto, do debate é que nasce a verdade. 

Há pessoas que pensam diferente, Sr. Presi
dente, há pessoas que dizem que minha proposta 
peca por consultar demais o povo. É muita confuso, 
dá muito trabalho fazer um plebiscito, depois fazer 
um referendo, há pessoas que pensam ser perda de 
tempo. Aliás, na História do Brasil consulta popular é 
eleição. Os partràos-pollticos~ até- alguns anos atrás, 
não tinham sequer vida partidária, reuniam-se para es- · 
colher o presidente da executiva e também para esco
lher os candidatos a prefeito, governador e presidente, 
porque fora disso não tinham mais nada a fazer. 

Mas creio que esse debate, esse aperfeiç-oamen
to no campo das idéias é importante, e é absolutamen
te necessário neste País. Alguma coisa me diz que 
essa 4 uma eleição que não terá tantos candidatos 
come das outras vezes, porque as coísasjã- esfão 

mais ou menos definidas. Como já tem uma reelei· 
ção, já tem um candidato pronto, é uma candidatura 
que já existe independente de estar trabalhando ou 
não, estar fazendo campanha ou não, isso não im
porta, o que importa é que está na Presidência da 
República e é candidato à reeleição. Isso determina
rá com que o outro lado tenha que se definir e have
rá de se definir. Dentro desse aspecto, nos preparar
mos já para debater- as grandes teses e as grandes 
propostas de fazer realmente a grande revisão é fun
damental. 

Ouvi a declaração do Presidente da Reoública 
na Confederação das Indústrias e, também,· o pro
nunciamento da Confederação das Indústrias, inclu
sive dos empresários. so não sei se misturar a refor-

-- ·ma -da-ConstitlliÇão-;-prinCipàlriienfe -reforma tributá
ria, com o período que vai-se transformando ao na
tural num período eleitoraL Pergunto-me: a que isso 
pode conduzir? 

Também concordo, Sr. Presidente, que neste 
Congresso Nacional o Executivo tem conseguido o 
que quer. Todas as votações importantes, nas quais 
o Executivo se joga de corpo e alma, ele tem ganho. 
Mas aquelas votações em que há indefinições, onde 
as questões são difíceis - como, por exemplo, esta 
em que, ao invés de se fazer uma reforma tributária, 
quer-se prorrogar a vigência de um imposto que 
abrange 20% dos Estados e municípios -, são mais 
confusas. Na verâaâe, fJá um enorme movimento 
por parte dos prefeitos e governadores no sentido de 
que seja equacionada essa questão. Isso foi feito de 
forma emergencial, para durar somente daquele pe
ríodo de final do Governo Itamar Franco até a entra
da do novo Governo. Já deveríamos ter feito essa 
revisão tributária no final do Governo Itamar ou, pelo 
menos, no primeiro ano do Governo Femando Henri
que. Já estamos no segundo semestre do terceiro 
ano e já aprovamos o projeto da reeleição. 

Sr. Presidente, sou favorável a essa questão. 
Não tenho dúvidas em debater a reforma administra
tiva, a reforma da Previdência e-a reforma tributária. 
É importante que se diga aos empresários, de modo 
especial, que o meu projeto não retira do atual Con
gressó o p(lder de- coiitfnuarvotando--as -reformas 
que estão sendo analísadas e as aprovando com 
três quintos dos votos dos Parlamentares, como 
acontece hoje. Não quero alterar isso. 

É importante esclarecer que não pretendo pa
ralisar esse processo de votação. No meu projeto, 
não é dito. que não s~ fará mais-n~humavota,ção, 
mesmo porque eu não poderia fazê-lo. A Constitui
ção é muito clara; essa e uma norma permanente da 
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Constituição. Em qualquer tempo, a Constituição 
brasileira pode ser reformada com os votos favorá
veis de pelo menos três quintos dos Deputados Fe
derais, em duas votações, e de pelo menos três 
quintos dos Senadores, também em duas votações. 
Isso vai continuar. O fato de aprovarmos o plebiscito 
e criarmos uma Assembléia Nacional Revisora no 
ano de 1999 não retirará do Congresso o poder de 
emendar e de aprovar as emendas que estão aí ou 
outras tantas quantas forem apresentadas e tiverem, 
repito, em duas votações, três quintos da Câmara, e 
em duas votações, três quintos do Senado. 

Mas não tenho nenhuma d1ívida, Sr. Presiden
te, de que, lá pelas tantas, pela maneira como está 
essa matéria, ela, cedo se transforme em remendo, 
como foi agora a questão da reeleição, que foi vota
da - e tinha que ser, porque queriam que se votas
se. Mas a questão de como é que não são as des
vinculações, se o Presidente, o governador e o pre
feito tP.m ou não que se afastar, como é que vai ser 
feita a campanha, em que ela consiste ou em que 
ela não consiste, isso tudo ainda estamos debaten
do, porque foi feito às pressas. 

Na Assembléia Nacional Revisora, essas ques
tões serão feitas com serenidade, porque será logo 
após a eleição de um Presidente que se começará a 
fazer esse trabalho, ou seja, com um Presidente e 
um Congresso fortes, porque vieram das umas. 

Alguém se assusta, Sr. Presidente, comparan
do o trabalho da Assembléia Nacional Revisora, que 
estou propondo, pensando no que foi a Assembléia 
Nacional Constituinte. 

Ora, Sr. Presidente, dou mil pontos a favor da 
beleza do que foi feito na AsSembléia Nacional Consti
tuinte, mas há um ponto errado pelo qual pagamos 
muito caro. Na Assembléia Nacional Constituinte, 
quando o Dr. Tancredo Neves eleito Presidente da Re
pública, antes de assumir, pensando em convocar 
uma Constituinte, designou uma comissão, denomina
da Comissão dos Notáveis, e lhe solicitou que elabo
rasse um texto. E esse texto, o Presidente Tancredo 
Neves, se tivesse tomado posse, pretendia enviar ao 
Congresso Nacional, para que servisse de orientação; 
um texto básico sobre o qual seria feita a reforma. 

A Assembléia Nacional Constituinte não acei
tou aquele, que- diga-se de passagem-, na minha 
opinião, era um belo texto. A Assembléia Nacional 
Constituinte não partiu do teYio básico feito pelos notá
veis. A Assembléia Nacional Constituinte poderia ain
da, como não quisesse aceitar o texto básico, ter parti
do da Constituição de 1946, que era muito boa; pode
ria ter partido da Constituição de 1967, que, embora 

feita por um Congresso que tinha sobre a cabeça um 
Ato Institucional, era uma Constituição democrática. 

Não. A Constituinte de 1988 houve por bem 
partir do zero. Fez a divisão: a Comissão de Siste
matização, as Comissões Temáticas e as Subcomis
sões Temáticas. 

E lá, nas Subcomissões Temáticas, lá no iní
cio, sete ou oito Deputados e três Senadores se reu
niam e, sob uma Presidência, debatiam um tema da 
Constituição - como, por exemplo, menores ou nor
mas tributárias- a partir do zero, Sr. Presidente. 

O Relator apresentava uma proposta, e todos 
se viam na obrigação de apresentar uma proposta: 
•ora, se sou membro de uma Subcomissão, como 
posso apoiar a proposta do Senador Fulano e não 
apresentar a minha?• 

Cada um se via na obrigação de apresentar a 
sua proposta, da qual ele passava a ser dono. Foi 
um trabalho inexpugnável. Só mesmo a competência 
e a garra do Dr. Ulysses para fazer a Assembléia 
Nacional Constituinte chegar ao fim e promulgar a 
Constituição. Por pouco, não saía! 

Se a Constituinte de 1988 tivesse sido feita como 
deveria, os Constituintes teriam sido chamados a apre
sentar emendas a um texto já pronto. Lá estaria o texto 
sobre lei tributária, reforma agrária, seja o que for. Lá 
estaria o texto. Ninguém se sentiria obrigado a apre
sentar emendas. Quem quisesse, poderia fazê-lo. Ou
tros poderiam escolher manter aquele texto. Não have
ria autoria, não haveria mais aquele sentimento: ou 
faço ou sou irresponsável. Não! Poderia cada um es
colher não fazê-lo por julgar bom o texto original. 

Isso vai acontecer na Assembléia Nacional Re
visora. Se o projeto for aprovado, o número de 
emendas vai ser infinitamente inferior, porque pode
remos optar por manter o texto existente ou por 
apresentar propostas de emendas para modificá-lo. 
Portanto, não serão milhares e milhares de emendas 
como ocorreu na Assembléia Nacional Constituinte. 
Serão centenas de emendas a serem apresentadas 
na Assembléia Nacional Revisora. 

Chamo a atenção para esse detalhe tremenda
mente importante. 

Lembro-me de que muitas pessoas, durante a 
Assembléia Nacional Constituinte, fizeram um esfor
ço enorme para evitar que partissem do zero, mas 
que, ao contrário, apresentassem emendas a um 
texto inicial. 

Partiram do zero. Não aceitaram o texto dos 
notáveis, colocaram-no no arquivo. Não aceitaram 
trazer a Constituição de 1946; não aceitaram partir 
da Constituição de 1967. E deu toda essa confusão. 



118 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Repito, Sr. Presidente: junto com as eleições 
para Presidente, Governador e Parlamentares, deve 
ser realizada uma simples consulta para verificar se 
o povo é favorável a que o Congresso eleito se 
transforme em Assembléia Nacional Revisora. Se o 
resultado for contrário, morre o projeto. Se o povo 
não quiser, não se fala mais no assunto. Se o resul
tàdo for favorável, no dia primeiro de janeiro, junto 
com o Senado e com a Câmara, instala-se a tam
bém a Assembléia Nacional Revisora, para vigorar 
pelo prazo- proponho- de um ano. 

O Senador Francelina apresentou uma emen
da depois da minha sugerindo o prazo de doisanos. 
É uma questão a ser decidida. Nós vamos decidir se 
deve valer por seis meses, um ano ou dois anos. Só 
não pode ser como uma emenda que há na Câ-mara 
dos Deputados: nós, Congresso Nacional, criarmos 
a Assembléia Nacional Revisora sem ouvir o povo 
pelo plebiscito. Isso é um absurdo. Isso é irreal. Isso 
não existe. Isso não tem nenhuma sustentabilidade. 
Cairia no mandato de segurança. 

lêm razão os juristas e os que são contra a idéia 
quando dizem o mesmo que diz o Presidente da Câ
mara dos Deputados, que é um ilustre jurista: "vamos 
fazer uma revisão que a qualquer momento qualquer 
item está sujeito a cair no Supremo Tribunal Federal". 

E eu acho que cai. 

Mas se for realizado o plebiscito, instalada a As
sembléia e, depois de passado algum tempo, for feito 
o referendo e publicada a decisão, duvido que haja Su
premo que diga que não é legítimo. Eu duvido! 

Poderá haver texto mais legítimo do que aque
le feito por quem tenha ido buscar o seu mandato 
em umas que lhe deram também o poder de Con
gresso Revisor? Não satisfeito com isso, depois de 
feita a revisão, volta-se a consultar o povo. 

Duvido que o Presidente da Câmara, o ilustre 
jurista Michel Tamer, haverá de dizer que o texto 
como o estamos apresentando tenha as nuances 
que o preocupam - e o preocupam corretamente -
na peça que tramita na Câmara dos Deputados. 
Essa peça - repito - pura e simplesmente é uma 
emenda constitucional que votaremos dando ao futuro 
Congresso poderes de, por maioria unicameral, realizar 
a revisão em 1999. É claro que o Supremo Tribunal Fe
deral vai dizer que não pode. É evidente que não pode! 
É algo que não tem sustentabüidade. Daí por que con
cordo com as interrogações e as dúvidas do ilustre Pre
sidente da Câmara dos Deputados. 

Mas, realizando o plebiscito, a revisão e o refe
rendo, não há por que duvidar que a proposta será re
cebida com simpatia pelo Supremo Tribunal Federal. 

Depois de publicada, deve-se, então, iniciar a 
revisão da vida partidária, para as pessoas se agru
parem, não pelo cheiro, não pelo interesse, não pela 
história, não pelo sei lá eu o que, mas para as pes
soas se agruparem porque se identificam em algu
mas idéias, em alguns princípios, porque a sua con
cepção de organização da sociedade, do nosso 
povo, da nossa gente, da nossa terra, isso os identi
ficará para estarem juntos em um mesmo agrupa
mento, defendendo as mesmas idéias. 

Olha, Sr. Presidente, eu me apaixonei por essa 
proposta. Tenho procurado muita§_ºª§so-ªs.~ não 
apenas aqu1 no congresso: protessores de direito 
constitucional de universidades, pessoas ligadas a 
entidades como OAB, intelectuais. Eles acham que é 
!llll caminhQ_i_mportante. Seria uma bela maneira de 
encerrarmos o século e entrarmos no terceiro milê
nio: em um país que tenha uma organização jurídica 
estável, que tenha partidos políticos consolidados, 
partidos que nos dêem as condições e os instrumen
tos para poder fazer aquilo que todos nós queremos. 

Muitas vezes não basta a vontade, não basta 
querer. É a fórmula, é a burocracia, é - eu diria - o 
anárquico organismo em que a gente vai se meten
do, em que a gente, como que numa teia de aranha, 
vai entrando e não consegue se ver livre. 

Isso faz com que, muitas vezes, querendo, 
querendo, desejando, a gente não consiga sair do 
atoleiro em que se encontra 

Essa é a proposta, Sr. Presidente, que, com o 
maior respeito, pedirei ao Senador Bernardo Cabral 
comece a circular na Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania do Senado, porque considero im
portante uma definição deste Plenário. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1Q 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá 
por permuta com o Sr, Senador Ademir Andrade. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL·RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
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Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, quando candidato à Presi
dência da República, em 1994, firmou com o povo 
de Roraima e com os Partidos que apoiavam a sua 
luta, especialmente o PFL, de que faço parte, e o 
PSDB, o compromisso de estruturação do novo Es
tado de Roraima, principalmente no tocante aos as
pectos de infra-estrutura, que são pilares fundamen
tais para o nosso desenvolvimento. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso to
mou posse, Sr. Presidente, e eu tomei posse no Se
nado como representante do Estado de Roraima. Te
mos lutado e tenho registrado da tribuna que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso tem cumprido os 
compromissos feitos a mim, ao meu Partido e ao povo 
de Roraima, no tocante às duas grandes obras que 
vão libertar o futuro do meu Estado. A primeira delas, a 
BR-174, que está em obras. Aqui registrei, nesta se
mana, o final da licitação do último trecho, que será 
realizado pelo SEC - 6" Batalhão de Engenharia e 
Construções, que é exatamente a pavimentação dos 
106km da BR-174, dentro da reserva indígena vaimi
ri-atroari, no Estado de Roraima. 

Da mesma forma, venho hoje à tribuna para re
gistrar outro fato extremamente auspicioso, que de
monstra o prosseguimento da ação e desse compro
misso do Presidente da República. Hoje, na vizinha 
Venezuela, estão reunidos vários representantes da 
Eletronorte - o Diretor-Presidente, José Antônio Mu
niz Lopes; o Diretor de Engenharia e Planejamento, 
Caio Márcio Barbosa Barra; o Diretor Regional, Wal
demar André Jonhansson Filho; e mais uma equipe 
técnica daquela empresa -com ministros e técnicos 
da Edelca- Eletrificación dei Caroni, que é a compa
nhia de energia da Venezuela. 

Dando prosseguimento às tratativas e às licita
ções para a construção da linha de transmissão de 
Guri, que vai trazer energia da Venezuela até Boa 
Vista, essa reunião visa encaminhar os entendimen
tos de acordo com o cronograma da obra previsto. 
Nesse cronograma está prevista a montagem das li
nhas e das subestações, tanto do lado venezuelano 
quanto do lado brasileiro. Também serão abordadas 
questões ambientais inerentes inclusive ao trata
mento das comunidades indígenas que estão no ca
minho dessa linha, já em construção. Além disso, as . 
equipes técnicas visitarão as usinas IÍidroelétricas de 
Macágua e de Caruachi, como também a cidade de 
Santa Elena. 

Sr. Presidente, trago essas informações ao 
Plenário, porque é importante registrar, em primeiro 
lugar, o grande e excelente trabalho que vem sendo 

.feito pela Direção da Eletronorte, que tem à ;r, .c: o 
Sr. José Antônio Muniz Lopes. Em segundo lugar, 
registro também que o compromisso do Presidente 
com o PSDB e com o PFL toma forma a cada dia. 
Tenho certeza de que, no final de 1988 ou início de 
1999, estaremos inaugurando essa linha de trans
missão que vai trazer energia barata e não poluente, 
um fator fundamental de desenvolvimento para os 
setores agrícola e mineral do meu Estado. Portanto, 
registro esse compromisso do Presidente e parabe
nizo a direção da Eletronorte. 

Faço também, Sr. Presidente, um apelo ao Mi
nistro da Aeronáutica, ao Diretor Presidente da lnfraero 
e ao Advogado-Geral da União, Dr. Quintão, com 
quem estive esta semana, no sentido de que a discus
são legal que trata da ampliação do aeroporto de Boa 
Vista, em Roraima, seja feita com muito cuidado, le
vando em conta o caráter social e as repercussões 
que essa obra vai acarretar para cerca de mil fammas 
que estão na área que a Aeronáutica e a União preten
dem desapropriar para ampliar o aeroporto. 

Estamos preocupados. Há um mandado de 
reintegração de posse dessa área movido pela 
União contra essas mil famílias, e discute-se inclusi
ve a retirada dessas famílias sem o pagamento de 
uma indenização pertinente, já que há suspeita de 
que loteamentos clandestinos foram feitos. Na ver
dade, pessoas de boa-fé, que juntaram as suas eco
nomias, foram iludidas e construíram o seu lar nes
ses loteamentos que agora serão desapropriados e 
retomados pela União. 

.. Deixo o meu apelo ao Ministro da Aeronáutica 
e ao Advogado-Geral da União para que essa ques
tão seja tratada com muito cuidado, levando-se em 
conta os aspectos sociais relevantes que ela repre
senta, porque, sem dúvida nenhuma, numa cidade 
como Boa Vista, a retirada traumática, à força, de 
cerca de mil famllias das suas casas representa um 
conflito, uma conturbação social que não desejamos. 
Portanto, fica aqui o meu apelo. 

Quero registrar que estaremos acompanhando 
essa questão com muito cuidado e determinação; 
para evitar que, independentemente do problema le
gal, cometa-se injustiça e violência contra essas fa
mílias que foram, talvez, logradas na sua boa-fé, 
mas que merecem a proteção e o respeito do Esta
do e da União. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCA EM SEU DISCURSO: 



120 ANAIS DO SENADO FEDERAL JULHO DE 1997 

RELACÃO DOS 06 {SEIS) R!::PRESENTANTES DA ELETRONORTE QUE COMPARECERÃO À 
REUNIÃO: 

~-------. ~-~MEr··------~-- ·- ·---·-· 
CARGO SIGLA 

,____,__,~---··--· ·····-....----
DIRETOR-PRESIDENTE 

... 
PR I .JO:Si: AN I ONIU MUNIL LOP~o 

I CAIO fy!!:·_~C/0 BARElP~~_?AR_RA DIRETOR OE ENGA: E PLANEJAMENTO - OE 
~dORQE NA~§ARf'~!Y~[óiRA ___ 'úiJi!;Jo'R l"lÊf'ROb'.-E COMERCiAliZAÇÃO DC 
JAIME DE OLIVEIRAl SUP. DE EXPANSAO DA TRANSMISSAO EET 

~ WALDEMAR A J. FILHO GER. RE;G. DE PROD. E COM. DE RORAIMA CRR 
i JOSE HENRIQUE M. FERNANDES SUP. DE PLANEJ.D~EXP~N~O EPE 

I 

PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS E DESLOCAMfNTOS 
I 
I 

---·- --- o2Tó1i97. -o3tõ7/e7 04/07/97 

j HORÁRIO 
4 ... FEIRAIMIERCOLES 5 ... FEIRA/JUEVES GA.FF.IRANIERNES 

[_ t:OO -~- .. I - -- " 
Saída de Boa Vista ----------------· ---caró - ·-- --

l--~-g~ ·- I 1------·-- Café 
-· I ·-·- ..... - .. --

1 'io:oo-- f-- -- - --·--- ... - --~--- - ~--- -- -~~-

Chêg;<da ã Sta. 
~sita à UHt:: Guri) F.lt"Jr1ti Ra~ntão _TéçnLc_ª r- -- -- -~-- -~ 

- ---

k:- Safda da Sta. Elena 
I-;La_v~ão i da Ed~l_c?L . - __ ,._ ---·-- -. 

12•00-- Cheoada à Macágua 
13:00 · Almóêo Almoço AJmr.=-
14:00 

I 
Saida pa~ Sta. E lena 

--·---- ~--- ---------- --· -· {Avido da Edelca) 
15:00 

---- -1----------
Chegada à Stii Elena 

1--16:00 -Vis1t~ <:'!UHE /Visita fls obr~ d~ --.- ·------ -
Saída para Boa~é!_-r---.--- -- -- . . -----

c-': 00 J '-< :"i'"'"" / !'... UHE CarLtachi _.., 'J 

r ••• •-•-
-

Reg_rés~9_ à fv1_êcóg~a . -18.00 ' 
Chegada ~--~?a Vi~ta ' -- 20:0Õ .)Rntar Jantar . __ ,____ '. ----



JULHO DE 1997 

DIA 
LOCAL 
DURAÇÃO 
IN[CIO 
TÉRMINO 

IHÓRARIO 

o9:oo âs o9:so 
-

09:30 às 10:30 

-
10·30 às 11:00 

11:00 às 12:00 

12:00 às 12:30 

í2·3o: às 1:fõo 

--- .. 

C·frddag06 doe 

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

ANAlS DO SENADO FEDERAL 

AGENDA DA REUNIÃO TtCNICA: 

03.q7.97 
UHE MACÁGUA 
04:do HORAS 
09:QO HORAS 
13:QO HORAS 

-
ASSUNTO -· 

Apresentações 'ob re o ais;tema 8létrir.o da Venezuela e 
aproveita_!!1ento Hidr 
Andamento das ob 

oalélrico do Baixo Caroni 
ra5 na Ve1)ézuela -

..... __ 
Cronograma p revisto do empreenuirnento 
Situação das Licenças Ambientaia 
Situação das Licitações de Materiai$ e Construção 
Sitl,l.ação das Obras de Linhas e S~bestações 

INTERVALO 

Andamento dãs obr as'no Brasil 
-.. 

Cronograma p revisto do empr'*enáimsnto 
Situação d~s Licenças Ambientais 
Situação das Licitações de Materiais 6 Construção 
Situayão da~ 

Continuidade das P 
. Manual de Op 

Obras de Linhas e :-iubestac,:Oes 
rovidencias previstas no Contrãt.ô-- · 
eração .. 

_. ! Procedimento 
AssJntO!i Gerais 

s <".<">ntábeis Giáusule No. 20 ------ ---· .. 
' , Andamento do s Fstudos do sistema Elétrico 

Obras na Fron teha 
Convênio de C ooperação para manutenção em linha 
viva ----· .. 

121 

EMPRESA 

EDELC~ 

E:DELCA 

.. 

·-----·-

ELETRONORTE 

·-

EDELCN 
ELETRONORTE 

EOELCN 
ELETRONORTE 

L _. 



122 ANAISDOSENADOFEDERAL 
~------------------------------------------------~--~==--~==~,--~~-~ 

JULHO DE 1997 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Seguindo a inscrição dos oradores, concedo a pala
vra ao Senador José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, nesta semana completamos três anos do lança
mento do Plano Real, que ocorreu em 12 de julho de 
1'994. 

Quando o Plano Real foi lançado, já haviam 
sido feitas, no Brasil, 9 tentativas de se deter a infla
ção e de se estabilizar a economia: em 1979, 1981, 
1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990 e 1991. Nenhu
ma delas funcionou. Todas foram frustradas por res
trições externas, erros de concepção, deficiências na 
sua implementação e resistências políticas. Com 
combinações diferentes desses fatores, tais planos 
de estabilização foram frustrados: os planos eram 
ortodoxos, como o de 1983; os heterodoxos, como o 
caso do Plano Cruzado; •:>rto-heterodoxos, como é o 
caso dos planos Collor. Todos fracassaram. 

Esse acervo de experiências frustradas acabou 
tendo um efeito contraditório. De um lado, trouxe li
ções a respeito de como fazer a estabilização da 
economia. O estudo da frustração de cada uma des
sas experiências por si só já representou uma contri
buição muito importante para que se pudesse pen
sar em uma estabilização bem sucedida. Por outro 
lado, essas frustrações, esse acervo de experiências 
frustradas, acabou criando no Brasil uma espécie de 
"síndrome de Elizabeth Taylor". Em que sentido? To
dos conhecemos essa atriz - até as taqiuígrafas co
nhecem, vejo pela sua reação -, que teve muitos ca
samentos, um atrás do outro. Toda vez que vemos 
uma notícia de que ela vai casar de novo, vem uma 
certa torcida interior no sentido de que dê certo, 
mas, ao mesmo tempo, há ceticismo sobre essa 
possibilidade. Com relação aos planos de estabiliza
ção, acontecia algo parecido. Depois de nove fracas
sados, efetivamente se criava um ceticismo muito 
grande de que o décimo fosse dar certo. E esse foi 
um fator muito negativo, no começo dos anos 90, 
para inibir qualquer tentativa de estabilização mais 
séria. 

Vencer essa síndrome foi, talvez, o maior méri
to do então Ministro da Fazenda do Governo Itamar 
Franco, Fernando Henrique Cardoso, que, na sua 
gestão no Ministério, ficou submetido a três pressõ
es simultâneas. 

A primeira, foi da sociedadb que, síndrome à 
parte, estava sequiosa de uma saída para o verda
deiro desespero da superinflação que, há 14, 15 
anos, envolvia a economia e a sociedade brasileira. 

Outra pressão era a das forças políticas próxi
mas ao Governo da época e do Partido do então Mi
nistro da Fazenda, o PSDB, cujo destino eleitoral pa
recia depender do desempenho da economia. Este 
era um fator muito importante à época. O destino 
das forças políticas governamentais e do PSDB es
tava atado, dependente do sucesso de um plano de 

- estabilização que viesse a ser feito. 
Em terceiro lugar, havia a pressão relacionada 

com o próprio futuro político do então Senador e Mi
nistro da Fazenda, cujos planos na vida pública esta
vam irremediavelmente atados ao resultado da sua 
gestão na economia. 

Houve a ruptura dessa síndrome, e as lições 
das experiências do passado foram bem aproveita
das na elaboração do plano. 

O plano envolveu a coexistência de duas moe
das, eliminou qualquer tipo de choque ou de surpre
sa, já que foi feito pela via pacífica, contrariando 
orientações de planos anteriores, e terminou dando 
certo sob a benção de pelo menos quatro condições: 
duas, endógenas ao Governo, à formulação do pla
no, e duas exógenas, que até hoje, de certa manei
ra, têm permanecido. 

As endógenas foram a criação, logono início 
da gestão do Ministro da Fazenda Fernando Henri
que, de um padrão de disciplina fiscal que iria se de
senvolver e permanecer até hoje. Esse padrão de 
disciplina fiscal foi apresentado ao País através de 
um Plano de Ação Imediata, o PAI, como se chamou 
na época, e que tem sido esquecido, mas que, na 
verdade, foi o ponto de partida do lançamento da po
lítica de estabilização, uma vez que estabeleceu um 
marco para o controle das finanças públicas do Bra
sil, inclusive das finanças estaduais e municipais. 

Aliás esse Plano de Ação Imediata criou figu
ras até hoje detestadas, mas reconhecidamente po
sitivas do ponto de vista fiscal Entre elas, cito o fa
moso Cadin, que foi o ponto de partida para a disci
plina fiscal de Estados e Municípios. 

O Cadin partiu de uma idéia que apresentei ao 
Ministro da Fazenda Fernando Henrique. Pode se 
considerar como representativo daquilo que foi e que 
viria a ser feito posteriormente. 

Outra condição endógena fundamental foi a 
nomeação para o Ministério da Fazenda do Embai
xador Rubens Ricupero, que teve o grande mérito de 
manter o apoio do Presidente Itamar ao plano, o que 
não era fácil, dadas as incertezas que cercavam a 
execução do plano, a evolução da economia e as in
quietações que envOlviam toda a sociedade brasilei
ra. Em segundo lugar, contribuiu de maneira decisi-



IT<i para ganhar O apoio da Opinião pública para O te que SUfoc.ava--a respiração e embaçava a Visão do 
!"ia no ReaL É indiscutível e ficará inscrita na história País. Isso é o Plano Real. 
t';ilsiiGira a contribuição fundamental do Embaixador Há vários reparos na condução do Plano Real 
f·:;.;:::õ:,s !0.\icupero ao real. ao longo desses anos. Por exemplo, a política que 

Duas outras condições foram exógenas. Uma, relaciona o binómio juros e taxa de câmbio. Mas 
a abertura comercial e financeira promovida ao lon- esta política não é inerente ao Plano Real. Certa ou 
go do Governo Collor. Uma abertura rápida, muito errada - e, a meu ver, ela merece reparos -, não é 
ao estilo de seu governo, o estilo da cavalaria antiga, inerente ao Plano Real. O Real também não é um 
que tinha por lema as ações rápidas e mal feitas.. plano de investimentos .. É a política económica go-

De qualquer maneira, tal abertura mantida até vemamental que está se fazendo numa economia li-
hoje permitia do lado externo condições importantes berada da soperinllação. 
para a preservação da estabilidade, seja pelas im- Pode parecer uma distinção acadêmica, mas 
portações massivas de bens e serviços, seja pelo ela termina sendo muito importante, porque temos 
afluxo de recursos financeiros externos de curto pra- que valorizar aquilo que tem que ser valorizado. 
zo que tiveram um papel importante. Ontem, concedendo uma entrevista numa rede 

A outra condição exógena e que se mantém nacional de televisão, perguntava-me o entrevista-
até hoje_ é uma situação de extraordinária bonança dor, ao vivo, durante a hora do jornal: "Então, o Real 
no mercado internacional. Esta bonança que o Go- não teve custo"? E eu disse: "Não, não teve custo 
vemo Fernando Henrique está desfrutando na eco- social". 'Não teve inconvenientes'? 'Não, porque se 
nomia internacional é praticamente inigualada na eliminou a inflação, que tinha um custo brutal". Ou-
história modema da economia brasileira. Só houve tros problemas existem, é claro, só que não são do 
paralelo nos anos do milagre económico, comanda- Plano Real. 
do pelo atual Deputado Delfim Netto, no começo dos O Sr. Ademir Andrade - V. Ex" me concede 
anos 70. Quero crer que inclusive essa fase de um aparte, Senador? 
abundância já se prolonga, já é mais extensa do que O SR. JOSÉ SERRA - Concedo o aparte com 
aquela. É uma situação de bonança pelo lado finan- prazer, Senador Ademir Andrade. 
ceiro como poucas vezes se viu. Isto, evidentemen- o Sr. Ademir Andrade - Senador José Serra, 
te, foi uma c?ndição essencial de ê~o parao-plano, _____ há algum tempo, discutimos essa questão com o Mi-
como podera ser _no futuro, caso seJa aHerada, um nistro da Fazendo, Sr. Pedro Malan. Gostaria que V. 
fator de perturbaçao. Ex" me explicasse como o Governo vem conseguin-

Na prática, Sr. Presidente, o Plano Real elimi- do manter suas reservas cambiais, tendo déficit per-
nau uma nuvem de poeira quente que sufocava a manente na Balança Comercial. Aliás, quando V. 
vida do País e que o impedia de enxergar os seus Ex" ainda era Ministro, numa reunião no Ministério 
problemas. Este foi o mérito essencial do Plano eu lhe disse que era absolutamente impossível man-
Real: Isto permitiu aumentar o consumo básico, in- ter o Plano Real e ao mesmo tempo ter superávit na 
clusive o de alimentos. Hoje no Brasil, o problema da Balança Comercial. O que o Governo fez, de certa 
alimentação básica passou para um segundo plano; forma, foi t~ntar manter a paridade do real em rela-
não h'á mais aquela carestia, aquela inflação nos ção ao dólar. Foi a grande mágica do Governo Fer-
preços dos alimentos que tanto angustiava a popula- nando Henrique Cardoso. Sua Excelência se salvou 
ção. Quem está na vida pública sabe disso, quando no Plano Real optando por um novo tipo de transfe-
tem contato com as suas bases: a preocupação hoje rência porque, pelo que sei, há investimentos exter-
é o emprego e não o consumo. O Real permitiu, nos no mercado financeiro nacional. O Governo Fer-
também, redistribuir renda, porque a inflação casti- nando Henrique estimulou o acréscimo de juros para 
gava especialmente os setores mais desprotegidos, fazer com que investidores estrangeiros aplicassem 
as grandes massas assalariadas, que não tinham no sistema financeiro nacional, mantendo com isso 
como se defender da corrosão dos preços. Ampliou as reservas, evidentemente pagando os compromis-
também a previsibilidade> na vida das pessoas. Isso sos internacionais de sempre. Quando V. Ex" fala no 
é indiscutível. Esteja-se contente ou não com o pa- custo do Plano Real pergu_nto: ter al[mentp.do um_a 
drão de vida, tem-se uma previsão a respeito da sua dívida intemade-R$60 bilhões para quase R$180 bi-
evolução. Jhões não representa custo? O que temos em troca 

O Real não é um plano de desenvolvimento. O de um aumento fantástico de dívida em uma econo-
Real representou a eliminação daquela poeira quen- mia totalmente estabilizada? Será que essa política 
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de juros não é o que impede maior crescimento da 
nossa economia? V, ExªJ>abe que é_ ~J'~I'!lª!l)efl!!;l 
grave o problema do desemprego no País. Para 
concluir, pergunto: será que não devemos mudar 
nossa pauta de exportações? Pelos dados que te
nho, oriundos do Ministério, 70% do que exportamos 
são produtos semi-elaborados, que vão ser transfor
mados em outros países, gerando emprego, ocupa
ção e renda lá fora. Nós, pelo contrário, estamos im
portando 90% em produtos acabados, que vão para 
o consumo final e que não geram renda. Penso que 
há erro na condução do programa; entendo que o 
término da inflação é uma necessidade, Taml:lém 
não sou favorável a que sejamos obrigados a ter su
perávit na Balança Comercial, mas condeno a forma 
que o Governo utiliza para aumentar os juros no 
mercado interno, para estimular a aplicação financei
ra no mercado nacional e, no final, ser obrigado a 
socorrer bancos com empréstimos, com recursos 
que trouxeram prejuízos também, porque aumenta
ram nossa dívida. Esses socorros, de certa forma, 
foram subsidiados - o Ministro Malan confessou isso 
aqui. Assim, não podemos falar de maneira tão sim
ples como V. Ex'! o faz. O plano teve custos. Não sei 
como o Governo pretende resolver o problema de 
uma dívida tão imensa como essa, porque nunca 
imaginamos atingir um valor tão alto quanto aluai
mente. Não sei qual é a idéia do Governo para resol
ver isso. É preciso dizer que temos que reagir de 
maneira dura aos problemas existentes. Não sei 
como será enfrentada a questão dos banqueiros, 
mas a nossa economia precisa crescer mais, preci
samos gerar mais empregos e nos impor aos merca
dos internacionais, exigindo uma política de indus
trialização no nosso País, porque essa é uma forma 
de gerar empregos. 

O SR. JOSÉ SERRA - Sem dúvida. Senador 
Ademir Andrade, quando perguntado se o Real ha
via gerado custos adversos, eu respondi que não. 
Reafirmo que isso não ocorreu, porque o Real pro
porcionou uma parada no processo inflacionário. 

Mas não é inerente ao Plano Real a política 
cambial e de juros adotada, que foi lançada no dia 
seguinte ao dia 1 º de julho. Poderiam ter havido ou
tras políticas, de outra natureza, que fossem consis
tentes com a manutenção da estabilidade. Apenas 
estou querendo dizer que a estabilidade trouxe be
nefícios. Agora, a questão que se coloca, relaciona
da com a dívida, não representa diretamente um 
custo sociaL Não houve custo social com o Real, 
porque o consumo aumentou, os salários dos_Em)
pregados aumentaram e a economia voltou a cres-

- -cer-errrtaxas moderadas, mas positivas e persist
entes. 

Há certamente problemas nessa condução, 
como, por exemplo, em relação aos juros e ao câm
bio. Qual foi a política efetivamente adotada? Mante
ve-se a taxa de juros em níveis muito altos. Essa 
taxa de juros elevada no começo permitiu capitais 
face ao cupom cambial, também muito elevado. Va
lorizou-se o câmbio em termos nominais, o que, rep
resentou uma originalidade brasileira, uma vez que 
nem o México, nem a Argentina, nem Israel, nenhum 
país que fez a experiência de deter a superinflação 

_ de forma bem-sucedida, adotou esse procedimento. 
Tanto que o câmbio brasileiro, no curto prazo, na 
época, valorizou-se mais rapidamente do que o da 
Argentina, o do México e o de Israel, no Plano She
kel, em meados da década passada. Essas foram 
políticas econômicas conduzidas no dia seguinte, di
gamos, ao lançamento do Plane Real. Não estou 
querendo dizer, com isso, que a economia não tenha 
problemas; estou apenas querendo entender qual a 
contribuição e a importância específicas do Plano 
Real. 

V. Ex'! fala do déficit comerciaL Não vejo nada 
de mais em se ter déficit comercial. Entretanto, o 
problema é ver qual a composição desse déficit. Na 
minha opinião, a questão mais séria da economia 
brasileira hoje é a questão extema. c;ue tem que ser 
bem caracterizada. Primeiro, ha um lento crescimen
to das exportações. Este, na minha opinião, é c pri
meiro fator responsável pelos problemas de desem
prego. Em segundo lugar, o déficit em conta corren
te, que tem sido crescente, tem sido usado predomi
nantemente para financiar consumo e não investi
mento. Se estivéssemos financiando mais investi
mentos e se tivéssemos as exportações crescendo 
rapidamente, o déficit em conta corrente e o déficit 
na Balança Comercial não me preocupariam. Essa é 
a diferença. 

Mas até para que possamos discutir apropria
damente essas questões, é muito importante sepa
rar o que realmente foi o papel do Plano Real, quais 
foram os fatores e as condições. Esse é exatamente 
o ponto central da minha exposição de hoje. 

Existem problemas no funcionamento e na es
trutura da economia, na condução da politica econô
mica na política social, nas amarras constitucionais, 
que são bastante sérias no nosso País. Temos 
amarras constitucion;;tis incríveis. Dou um exemplo: 
o art. 1 ~2 -ºª---ºº-n§!_itt,!iç:áQ, _s_obrE!_ sistema financeiro. 
Fui autor desse artlgQ_por ocasião da Constituinte, 
_c::omo Relator da comissão _quE! t!Citaya, _entre outras 
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coisas, de finanças, de sistema financeiro. Havia inú
meras propostas aprovadas, algumas, na minha opi
nião, irrealizãveis,-inexeqüíVéis~ A saída foi colocar 
tudo nesse artigo 192, remetendo a lei complemen
tar que trataria de tudo s!multaneamente. 

Resultado: hoje, quando queremos tratar de 
um assunto específico, não se pode aceitar porque 
teriam de ser tratados os sete itens. Inclusive um de
les, que, na época, foi proposta de um companheiro 
de Bancada do Senador Ademir Andrade, o Deputa
do Domingos Juvenil, do Parã, que não está mais na 
Câmara, píOibia a· transferência de poupança de re
giões mais desenvolvidas para as menos desenvol
vidas. Desse modo, Sr. Presidente, ninguém poderia 
se deslocar da Paraíba para o Piauí com um cheque 
no bolso; não poderia porque o estaria fazendo de 
urn Estado de maior renda para um áe menor renda. 
Essa, uma proposta realmente absurda, irregula
mentàvel e ql'e está lá. 

Assim, nao oodemos acertar várias coisas em 
relação ao sistema finance1ro. Por exemplo: há al
gum tempo. eu esiava ainda no Governo e queria 
enauadrar as emr!oesas. de factoring no sisternª Ji-_ 
nanceiro para que puáessem ser controladas pelo 
Banco Central. Contudo, isso exige uma lei que exi
ge tudo, indusive a regulamentação, impossível, da 
famosa taxa áe juros de 12%. 

Esse é um exemplo de como a Constituição 
emperra a vida do País. Não é apenas a questão 
das grandes reformas; há pequenos detalhes que 
realmente são exasperantes do ponto de vista da 
gestão econõmico-financeira. 

.Dizia eu que-esses proolemas existem, mas 
não são probiamas do Real. O Real já fez a sua par
te; agora, é necessário que façamos a nossa do Bra
síi reaL Essa é a questãc. A meu ver, às vezes, a 
confusão entre esses dois entes - Real e política 
econõmica posterior ao Plano Real - bloqueia a dis
cussão, inclusive p.Jr parte da Oposição. 

Esse é um tema que não pode ser desenvolvi
do neste momento aqui. Temos um problema real no 
Brasil, neste Brasil pós-Real, que é o da Oposição. 
Um País não funciona bem se não tem uma boa_ __ _ 
Oposíçãc, preparada,· oom propostas alternativas, 
inscrita no movimento cia sociedade, engajada com 
o desenvolvimento e detentora de posições críticas -
que é o papei que a Oposição tem que exercer. Na 
verdade, a Oposição não tem cumprido o papel de 
ser um quadro de referêr:cias, de fixação de pautas, 
de vigilância e de fiscaiização porque se recusa a 
encarar a realidade e as mudanças que estão acon-

tecendp no mundo e no Brasil tal como são. Isso 
acaba redundando em prejuízo para todos. 

O Sr. Júlio Campos - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. JOSÉ SERRA- Com prazer ouço V. EJc!' 
O Sr. Júlio Campos - Senador José Serra, es

tou acompanhando atentamente o pronunciamento 
de V. Exª. Como conhecedor do assunto, V. EJc!' 
analisa, na tarde de hoje, neste Senado Federal, o 
Plano Real que completou três ano::; no dia 1º último. 
São três anos de grande sucesso. Indiscutivelmente, 
o Brasil mudou com o Plano Real, é uma nova Na
ção, cujo povo tem esperança seja de Primeiro Mun
do. Dentre as várias vitórias que teve o Plano Real, 
uma das maiores, e que talvez não tenha sido bem 
divulgada pelo Governo, foi a redistribuição de ren
da. A qualidade de vida dos menos favorecidos me
lhorou significativamente. Atualmente, o cidadão tido 

. como pertencente à quarta ou quinta classe está vi-
vendo muito melhor do que há três anos. O pobre 
brasileiro está comendo e, com o seu salário, está 
tendo condição de melhorar sua casa, reformar seu 
imóvel, comprar novos equipamentos para sua resi

-dêricla.-Sentlrilos que -o -Pfarioliear .. redistribuiu a 
renda, diminuiu o nível de pobreza dos brasileiros. 
Nesta oportunidade, reafirmo que o Congresso Na
cional tem a responsabilidade de não deixar o Plano 
Real sofrer qualquer problema em seu andamento. 
Temos de, urgentemente, votar as reformas neces
sárias aguardadas pelo País, não só a previdenciá
ria, aqui no Senado, mas também a administrativa, 
na Câmara, e, futuramente, a tributária Um progra

. ma como este, de cuja viabifidade V. EJc!' participou 
nos dois primeiros anos do Governo Fernando Hen
rique, quando esteve à frente do Ministério do Plane
jamento, merece todo o apoio do Congresso Nacio
nal. Nesta oportunidade, quero congratular-me com 
a sua análise serena do Plano Real. Senador José 
Serra, estarei atento e vigilante a esse grande plano 
que veio para ficar e há de permanecer para melho
rar a qualidade de vida do povo brasileiro. 

O SR. JOSÉ SERRA - Muito obrigado, nobre 
Senador Júlio Campos. 

__ . _N-ªyerda@,_c_omgiem€ll'l!éindº_o_gue V. Exª dis
se, a manutenção do Real significou a manutenção 
da estabilidade. Essa é uma condição suficiente 
para resolver os problemas brasileiros? Não, de jeito 
algum; mas é absolutamente necessária. Nesse sen
tido, é anterior e superior a todas as outras. Não se 
trata de dar prioridade ao econõmico diante do so
cial; pelo contrário. trata-se, no econõmico, de dar 
prioridade a algo, que é a estabilidade, sem o que 
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será impossível haver uma melhora nas condições 
sociais de vida da população. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andra
de. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco!PSB-PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero regis
trar a agradável viagem que fiz, neste último fim de 
semana, ao sul do Estado do Pará, acompanhado 
do Ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann; do 
Presidente do Incra, Dr. Seligman, e de alguns dire
tores do Incra. 

Foi uma reunião que me surpreendeu. Ténho 
sido crítico contumazes da ação do Ministério da Re
forma Agrária e do Incra em nossa região e em todo 
o País, inclusive da própria forma - como temos as
sistido na imprensa - de agir do próprio Ministro Raul 
Jungmann. Houve momentos de indisposição de re
lações entre o Ministério e o Movimento dos Sem
Terra em todo o Brasil- e também com a Contag e 
todas as outras entidades envolvidas nessa luta. 

Nesta viagem, fomos inicialmente a Marabá, 
onde recentemente, por solicitação dos movimentos 
sociais do sul do Pará, que tiveram apoio de Parla
mentares do nosso Estado, o Ministro aquiesceu e 
criou a Superintendência do Sul do Pará. O Pará é o 
único Estado do Brasil que tem duas superintendên
cias do Ministério da Reforma Agrária do Incra. 

Houve em Marabá uma reunião com os pro
prietários e outra com todas as pessoas ligadas à 
luta da reforma agrária: a igreja, CPT, os sindicatos, 
o Movimento dos Sem-Terra. Estabeleceu-se um 
diálogo extremamente franco e aberto entre o Go
verno e esses setores, juntamente com Deputados 
do Governo, Deputados da Oposição, Prefeitos e 
Vereadores da região. 

Foi, realmente, uma reunião extremamente 
produtiva. E o que mais me surpreendeu foi a forma 
como o Ministro tratou o movimento. 

No momento, trabalhadores rurais sem-terra 
estão num processo de caminhada. Saíram de Pa
rauapebas a pé, vão numa caminhaaa de 160 quiló
metros até o Município de Marabá, onde pretendem 
negociar uma pauta de reivindicações com o Minis
tério da Reforma Agrária. 

Para minha surpresa, o Ministro determinou 
que o Incra local recebesse essas pessoas com a 
maior tranqüilidade, que as alojasse dentro da sede 
do órgão de Marabá, o que é bastante diferente do 
tratamento que havia sido dispensado a esses traba-

lhadores em outras épocas. O Sr. Ministro prometeu 
a essas pessoas todo o apoio necessário ao diálogo, 
ao entendirnt:!nto e_,i! coocreti~ção do::; seus an
seios, atendeu a convênios com Prefeituras, deixan
do de contratar obras com empreiteiras para contra
tª-lasc!iretamt:!nt~ co_mPr~feituf<!S, oper;3.ção qyesai 
por um valor infinitamente menor. 

Posteriormente a isso, Sr. Presidente, fomos a 
Conceição do Araguaia, até a antiga Fazenda Bra
desco, cujo nome é Tainá-Rekã, uma fazenda de 60 
mil hectares de terra. Pela primeira vez na história 
deste País - ou pelo menos na história do Norte do 
Brasil - o Governo se antecipa à necessidade de ter
ra dos trabalhadores rurais. 

Foi a primeira vez em que eu vi o Governo Fer
nando Henrique Cardoso desapropriar uma proprie
dade rural antes que ela tivesse sido ocupada. Que
to me congratular com o Ministério por isso. 

Desafiei, quando esteve nessa Mesa, o Minis
tro Raul Jungmann a provar se alguma terra na 
Amazônia já havia sido desapropriada antes de ter 
sido invadida. Culpei o Governo pelas invasões, por
que, na verdade, ele só chega depois que o conflito 
está armado; só chega depois que mortes ocorrem. 
Dessa vez o Governo se antecipou. A Fazenda Tai
ná Rekã foi a primeira propriedade rural do Pará e 
da Amazônia desapropriada antes de ser invadida. 

Fomos até essa fazenda de helicóptero. Na 
porteira da fazenda estavam acampadas 600 famí
lias de trabalhadores rurais. 

O Ministro desceu, mostrou aos trabalhadores 
o decreto de desapropriação de 60 mil hectares de 
terra. Foi solicitadoaos seguranÇas da fazenda que 
abrissem a porteira, numa posse simbólica, e todos 
nós entramos na fazenda. O Bispo de Conceição do 
Araguaia rezou um Pai-Nosso por todos aqueles tra
balhadores, num ato belíssimo, com os trabalhado
res felizes da vida pela oportunidade de ocuparem 
aquela terra. Depois eles se retiraram, porque estão 
esperando as negociações, o pagamento ao proprie
tário e a imissão de posse para poderem ocupar 
aquela área. Na verdade, há um acordo para que 
eles entrem imediatamente para fazer o que se cha
ma uma roça coletiva; cerca de 300 hectares de ter
ra seriam derrubados, porque agora é a época, para 
fazerem um plantio coletivo para sobrevivência 

Sr. Presidente, espero que esse tipo de ação 
prospere, que o Governo se antecipe às necessida
des que têm os trabalhadores rurais, que o Governo 
se associe aos govªmadores de Estado e aos pre
feitos . municipais, principalmente. Na reunião que 
realizamos em Conceição do Araguaia, os prefeitos 
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de minha região surpreenderam o Governo, porque 
chegaram com leis prontas de conselhos municipais 
de reforma agrária. Todos os municípios do sul do 
Pará tiveram aprovada, por suas câmaras munici
pais, a formação de conselhos de reforma agrária. 
Creio que dessa forma poderemos conseguir a paz 
no campo. 

O Presidente da República atendeu a convê
nios que chegam a R$12 milhões, o que não abran
ge nem 5% das nossas necessidades. O Governo 
vai pagar para fazer 800 quilômetros de estradas, ou 
seja, apenas 1/30 das nossas necessidades; de 
qualquer forma, é um avanço, e considero positiva a 
abertura e a compreensão com relação ao movimen
to. Agora caminha-se para um diálogo. O movimento 
cresceu, fez-se respeitado, provou que não é violen
to, porque acampou na porta dessa fazenda durante 
quatro meses, esperando a sua desapropriação, que 
agora veio a se concretizar. 

Espero que o Sr. Ministro seja ágil no sentido 
de garantir a imissão de posse o mais rápido possí
vel, para que essas pessoas possam trabalhar e pro
duzir na nossa região. 

Este é o registro que faço. Eu gostaria de falar 
mais um pouco, mas vejo a ansiedade dos Senado
res Júlio Campos e Ramez Tebet, por isso, encerro 
o meu pronunciamento a fim de dar oportunidade 
aos colegas. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nos termos do art. 14, VIl, do Regimento Interno, 
tem a palavra o Senador Ramez Tebet para uma co
municação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srls e Srs. Senadores, eu quero deixar regis
trado nos Anais desta Casa o falecimento, na minha 
cidade natal, do primeiro prefeito eleito da cidade 
que me serviu de berço: Três Lagoas, no Estado do 
Mato Grosso do Sul. 

Marcelino Carlos de Souza, o Totó, como era 
conhecido, tomou posse como prefeito da minha ci
dade natal em 1947, governando-a até 1951. Portan
to, há precisamente cinqüenta anos, tomava posse o 
primeiro prefeito eleito da minha cidade. Faleceu na 
data de hoje, deixando Três Lagoas profundamente 
consternada. 

Marcelino Carlos de Souza foi talvez o melhor 
prefeito de Três Lagoas, porque deixou uma obra 
marcante, de grande valor: deu início ao processo 
de saneamento básico da cidade e implantou o ser
viço de abastecimento de água. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, numa época 
em que se fala de impeachment, quero dizer que, 
naquela ocasião, Marcelino Cario de Souza, o Totó, 
foi vítima de um processo de lmpeachment, mas 
não sob a acusação de leviandade ou de improbida
de, mas - por incrível que pareça - porque estava 
trabalhando. A Lei Orgânica do Município dizia que o 
Prefeito não podia ficar ausente da cidade por mais 
de 15 dias. Conto esse fato para ilustrar como eram 
os tempos e o que é a vida pública. Ele se locomo
veu para o Rio de Janeiro, então capital da Repúbli
ca, em busca de recursos, que acabou conseguindo 
com a ajuda do então Senador Rlinto Müller e de 
Philadelfo Garcia, ambos pertencentes ao Partido 
Social Democrático. No entanto, ficou ausente da ci
dade por mais de 15 dias e sofreu um processo de 
impeachment que foi rejeitado pela diferença de ur.: 
voto. Lembro-me até hoje do Vereador que o salvou. 
Eu era menino, Sr. Presidente, e recordo-me de 
quando urri Vereador do Partido adversário - a União 
Qemocrática Nacional -, chamado Júlio Viegas, pro
fessor, não aceitou o impeachement do Prefeito 
Marcelino Carlos de Souza, e, em não aceitando, 
salvou a história de Três Lagoas, que não tem a 
mancha de ter nenhum dos seus prefeitos julgado 
impedido. 

Marcelino Carlos de Souza foi um homem ínte
gro, um homem de uma envergadura extraordinária, 
um homem que prestou grandes serviços à nossa ci
dade, um homem de quem me recordo emocionado. 
No dia em que tomei posse como Prefeito da minha 
cidade, na década de 1970, e caminhava pela rua 
principal da minha cidade, saindo da Prefeitura, eu 
recebia dele sugestões, orientação de como gover
nar Três Lagoas. Ele sempre falou com amor da sua 
cidade, do seu povo e de sua gente. Três Lagoas 
está consternada. Mato Grosso do Sul também sen
te a sua perda irreparável. 

Por isso deixo registradas essas palavras nos 
Anais desta Casa, para fazer justiça ao grande ho· 
mem que foi Marcelino Carlos de Souza, o Totó. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Com base no art. 14, VIl, do Regimento Interno, tem 
a palavra o Senador Júlio Campos, para uma comu: 
nicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.} - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje o jornal Diário de 
Cuiabá e toda a imprensa mato-grossense divulgam 
uma notícia de real interesse para Mato Grosso: 
"DNER anuncia restauração de três rodovias estra
tégicas no Estado", as BR-163, 070 e 174, cujas 
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obras serão restauradas com recursos do Governo Fe
deral e financiamento do Banco Mundial. Diz a notícia: 

•o Departamento Nacional de Estra
das e Rodagem (DNER) faz amanhã, em 
Brasília, o lançamento dos primeiros editais 
internacionais para restauração de 14 mil 
dos 53 mil quilômetros de rodovias federais. 
As primeiras BRs a serem recuperadas se
rão as de Mato Grosso, segundo o Ministé
rio dos Transportes, por se tratarem de es
tradas estratégicas para o escoamento de 
soja da região. 

Entrarão neste primeiro lote as BRs 
070 (no trecho entre Cuiabá e Cáceres, 
compreendendo 205km), 174 (de Cáceres à 
divisa com Rondônia, num total de 520km)" -
essas duas rodovias foram asfaltadas pelo 
Governo Federal em convênio com o Gover
no do Estado, quando fui Governador de 
Mato Grosso, de 83 a 87 - •e a 163 (entre 
Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, numa 
extensão de 90kM)", também pavimentada 
no meu Governo, em convênio com o Go-
verno Federal. · 

"A previsão é que as obras tenham iní
cio ainda no mês de outubro. 

Segundo o chefe do Distrito Rodoviário 
Federal no Estado, Francisco Campos de 
Oliveira, trechos das Rodovias 364 (130km 
entre Alto Araquaia e a Serra da Petrovina) 
e 163/364 (154km que separam o Trevo do 
Lagarto ao Posto Gil) também estão previs
tos, mas para os próximos lotes a serem 
lançados ainda este ano. 

O programa de restauração que será 
desenvolvido ao longo dos próximos quatro 
anos foi orçado em US$1,2 bilhão, valor que 
terá financiamento do Banco Mundial (Bird} 
e Banco lnteramericano de Desenvolvimen
to (BID}". 

O que realça de importante é que, des
se financiamento, "US$80 milhões serão 
destinados - por exigência dos bancos finan
ciadores - à reabilitação ambiental das áreas 
onde houver prejuízos ao ecossistema. 

Os editais que serão lançados amanhã 
marcam a primeira fase do programa, na 
qual se prevê a realização de 150 licitações, 
num total de US$720 milhões. 

As propostas das firmas interessadas 
serão abertas nos dias 2 e 9 de setembro. 

"Se tudo correr bem, a partir da segun
da quinzena de outubro as firmas que forem 
contratadas já estão se instalando nos tre
chos•, disse ontem o Chefe do 11 2 DRF. 

Fico muito feliz, como um governador rodovia
rista que fui, de ver essas estradas serem restaura
das pelo Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Parabéns ao Governo Federal, ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que tem atendido ao 
nosso apelo no sentido de dar estradas ao Mato 
Grosso, que é o EStado solução para os problemas 
brasileiros. 

Parabéns também ao Ministro Eliseu Padilha e 
a toda equipe do DNER por esse novo lançamento, 
uma vez que a restauração das nossas estradas fe
derais está beneficiando o Mato Grosso e os Esta
dos brasileiros. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JÚUO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

DNER ANUNCIA RESTAURAÇÃO DE TRÊS 

RODOVIAS ESTRATÉGICAS NO ESTADO 

Trechos da BR- 163. 070 e 174 estão incluídos 

nos edi1ais internacionais de restauração, que 

serão lançados amanhã 

Diário de Culabá 
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que terá financiamento do Banco Mundial (Birtl) e Banco lntera

mericano de Desenvolvimento (BID). 

Ambiente 

Deste total, US$80 milhões serão destinados - por exigên

cia dos financiadores - à reabililaÇão ambiental das áreas onde 

houver prejuízos ao ecossistema. 

Os edílais que serão lançados amanhã marcam a primeira 

fase do programa na qual se prevê a realização de 150 licitações 

num total de US$720 milhões. 

As propostas das firmas interessadas serão abertas nos 

dias 2 e 9 de setembro. 

"Se tudo correr bem, a partir da segunda quinzena de ou

tubro as firmas que forem contratadas já estão se instalando nos 

trechos", disse ontem o chefe do 11• DRF. 

Apesar de coincidir com o período de chuva, o que inviabi

lizaria a realização das obras, Francisco Campos explicou que a 

instalação das equipes é positiva porque elas darão coberturas 

aos estragos cau">ados pelas águas. 

Estadualização 

Sobre o projeto do Sistema nacional de Viação que prevê 

a estadualízação das rodovias federais, que deverá ir à volaÇão 

no Senado após aprovação na Câmara de Deputados, o chefe_<Jo ___ -

112 DRF disse que as possibilidadeS de atingirMato Grosso são 

pequenas. 

• Apesar de ainda não terem sido feitos os estudos, nosso 

estado é carente de estradas federais e as que existem são rodo

vias troncos·. 

De acordo com o projeto, as BRs que cruzam e interligam 

regiões distantes permanecerão sob responsabilidade da União. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Os Srs. Senadores Odacir Soares, Esperidião Amin, 
Romeu Tuma e Mauro Miranda enviaram discursos 
à Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex!!s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, a maior parte dos 
desmátamentos na Amazônia Brasileira tem se con
centrado em um arco, que vai do Estado do Pará, no 
leste, passando por Mato Grosso, seguindo para 
Rondônia e alcançando o Estado do Acre, no extre
mo oeste, já na fronteira com a Bolívia e o Peru. Os 
desmatamentos em larga escala começaram, a par
tir da década de 1960. 

A destruição da floresta, ou a alteração da co
bertura vegetal da Amazônia, pode ser atribuída aos 
seguintes fatores: 

a) - projetes agropecuános de médio e grande 
portes, implantados via incentivos fiscais e financeiros; 

b) - assentamentos humanos, conduzidos via 
colonização oficial do INCRA, ou feitos por coloniza
dores particuiares creáenciados; 

c)- exploração madeireira, incluindo o corte se
letivo; 

d) carvojeame_n_tQ_ para a produção de ferro 
gusa, na área do Programa Grande Carajás, no Es
tado do Pará, penetrando no Estado do Maranhão. 

Por uma explicação ou por outra, é notável, 
para não dizer preocupante, a extensão dos desflores
lamentos feitos na Amazônia Brasileira, e ainda mais o 
seu ritmo. O ANEXO Nº01 "Amazônia Legal, Extensão 
do Desflorestamento Bruto, 1978 a 1994", traz estatís
ticas de acordo com infonnações do Ministério da 
Ciência e Tecnologia-INPE, Projeto PRODES. 

Para as unidades federativas que compõem a 
Amazônia Legal, no período de janeiro de 1978 a 
agosto de 1994, a extensão do desflorestamento bruto, 
acumulado foi de 469.978 km2 (incluindo desfloresta
mento antigo de 97.600 km2), o que relacionado com a 
área total da Amazônia Legal,4.432.319 km2, confere 
um percentual de desmatamento de 10,6%. 

Rondônia, com um total de 42.055 km2 de des
florestamento, é o Estado campeão dos desfloresta

~~ mentos - 17% da área total de 243.040 km2, até 
::- 1 !l_94._111_q_s .õlas_atuais, a taxa de desflorestamento 

deve ter alcançado os 20% da área total. Rondônia 
figura entre os Estados que apresentaram aumento 
na taxa dEl_ d-ªsflq_resta~ITI§!.!Jf9 em relação ao período 
91/92, ao lado do Pará, Mato Grosso e Acre, (frontei
ra agrícola brasileira), enquanto nos demais Esta
dos, Amazonas, Amapá, Roraima, Maranhão e To
cantins, houve um decréscimo da atividade de des
florestamento. 

A agricultura migratória (shifting cultivation) é 
um sistema tradicional de agricultura que vem sendo 
praticado por séculos, em extensas áreas dos trópi
cos úmidos. A agricultura migratória, continua nos 
dias atuais, um uso predominante de terras posto 
em prática.em cerca de 30% dos solos agricultáveis 
do mundo e proporciona a subsistência para uma 
população de 250 milhões de habitantes; as popula
ções mais pobres do planeta. 

Em Rondônia a abertura de nova fronteira agrí
cola, com o assentamento de milhares de famnias, foi 
certamente o maior fator de aceleração para o desma: 
tamento e comprometimento do meio ambiente, soma
do à pecuarização e à exploração madeireira 

Graças ao Programa de Integração naciona -
PIN, e do Programa de Redistribuição de Terras -
PROTERRA, sob a bandeira de "Integrar para não En
tregar", milhares de fammas de brasileiros foram esti
muladas a migrar para a Amazônia, originárias, predo
minantemente, das Regiões Sudeste, Sul e Nordeste. 
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O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, com uma área tutelada na Amazô
nia, até 1991, de 18.737.000 hectares, promoveu o 
assentamento de 105.525 famílias, o que correspon
deria a um contingente populacional pouco superior 
aos 500 mil habitantes. Desse contingente assenta
do na Amazônia, coube ao Estado de Rondônia as
sentar, até 1991' um total de 56.702 famílias, para 
uma área de assentamentos de 5.041.811 hectares. 
Nos dias de hoje, o número de famílias assentadas é 
estimado em 80 mil famílias. 

Os Sistemas Agroflorestais - SAF têm sido 
apontados como uma das alternativas económicas 
ecológicas viáveis, de produção agrícola para as re
giões de florestas tropicais. Os consórcios agroflo
restais constituem o tipo de uso do solo que mais se 
aproxima da estrutura dinâmica da vegetação natu
ral, podendo substituí-la, com certa eficiência, na 
função ecofisiológica da manutenção do equilíbrio 
ecológico nos trópicos úmidos. 

Montagnini, conceituada pesquisadora de Tur
rialba, Costa Rica, diz que: • ... os Sistemas Agroflo
restais são formas de uso e manejo dos recursos na
turais nos quais espécies lenhosas (árvores, arbus
tos, palmeiras) são utilizada em associação delibera
da com cultivos agrícolas ou com animais, em um 
mesmo terreno, de maneira simultânea ou em uma 
sucessão temporal". 

Como exemplo de sistemas agroflorestais po
dem-se mencionar os cultivos anuais intercalados 
com plantações de árvores, pomares caseiros, mis
tos, combinações de árvores com pastagens, planta
ções de árvores para forragem, cultivos em faixa, 
cercas vivas, cortinas quebra-ventos e algumas for
mas de agricultura migratória. 

Os Sistemas Agroflorestais não constituem uma 
novidade. Na Amazônia, já são exercitados há mais de 
20 anos. Podem constituir sistemas desenhados, origi
nados de centros de pesquisa ou estações experimen
tais, como podem ser identificados como "ensaios de 
agricultores em busca da opinião correta•. 

Em Rondônia, conduzido pela Embrapa/Centro 
de Pesquisa AgroflorestaYCPAF-RO, encontram-se 
projetes de pesquisa dos mais antigos, nos quais se 
trabalhou com monitoramento, tendo sido coletados 
dados, ao longo de 17 anos, que permitiram apontar 
interessantes resultados agronómicos e económicos. 

Um dos projetes é • Associação de Seringueira 
com a Cultura do Cafeeiro no Estado de Rondônia", 
no qual participaram os pesquisadores Wilson Vene
ziano, Moacir José Sales Medrado, Luiz Carlos Coe
lho de Menezes e outros. Iniciado em 1978, na base 

experimental da Embrapa/CPAF-RO, em Ouro Preto 
do Oeste; serviu para comparar, através do vigor da 
seringueira e das-próâuÇões de borracha e-café, vin
te e sete sistemas provenientes da combinação de 
três variedades de cafeeiro (Catuaí, Mundo Novo e 
Robusta), três distâncias entre linha dupla de serin
gueira e a primeira linha de cafeeiro, e três densida
des de cafeeiro. Nas condições em que se conduziu 
o experimento, concluiu-se que: a) o cultivar robusta, 
foi o que melhor se comportou em consórcio com a 
seringueira; b) - os melhores sistemas foram aqueles 
em que a seringueira plantada em linha dupla foi in
terplantada com duas linhas (para produtores de 
borracha) ou quatro linhas (para cafeicultores), de 
cafeeiros, mantendo-se uma distância de 3,0 metros 
entre as linhas das duas culturas. 

Um outro projeto, do CPAF-RO, é o da "Asso
ciação da Seringueira com a Cultura do Cacaueiro 
no Estado de Rondônia", no qual participaram, os 
pesquisadores Moacir José Sales Medrado,Sydnei 
ltauran Ribeiro, Luiz Carlos Coelho Menezes e José 
Nilton Medeiros Costa. O experimento foi conduzido 
em lote particular do parceleiro do INCRA, Sr. José 
Soares Lenk, já falecido, e iniciado em 1977/Ül78. 

O delineamento experimental foi o de "bloco ao 
acaso•, com arranjo fatorial 3 x 3, dos seguintes fa
tores: espaçamento e densidade do cacaueiro.Nas 
condições em que se conduziu o trabalho, observou
se que:o vigor da seringueira não foi afetado pela 
consarciação com o cacaueiro; que o consórcio fa
voreceu a cultura da seringueira, e que o melhor sis
tema agroflorestal foi aquele em que a seringueira, 

·em linhas duplas, no espaçamento de 6,0m x 3,0m, 
foi intercalada com duas linhas de cacaueiro no es
paçamento de 3,5m x 3,0m. 

O CPAF-RO, também desenvolveu o sistema 
café + freijó (Cordia goeldiana), em Ouro Preto do 
Oeste. Em Machadinha D'Oeste, estão sendo testa
dos três diferentes sistemas envolvendo o Tratamen
to 1, castanha-do-pará + cupuaçu + pimenta + cultu
ras anuais; Tratamento 2, freijó + cupuaçu + bana
neira+ pimenta + culturas anuais; Tratamento 3, pu
punha + cupuaçu + bananeira + pimenta + culturas 
anuais; Tratamento 4, castanha-do-pará + culturas 
anuais; Tratamento 5, freijó +culturas anuais; e Tra
tamento 6, pupunha .+ culturas anuais. Este experi
mento foi instalado em fevereiro de 1987. Os cultivos 
estão sendo controlados em desenvolvimento, produ
ção, ciclagem de nutrientes e resultados económicos. 

Esses trabalhos estão compendiados no Volu
me 2 - Trabalhos Voluntários, do I Congresso Brasi
leiro Sobre Sistemas Agroflorestais e I Encontro So-
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bre Sistemas Agroflorestais nos Países do Mercosul, 
realizado em Porto Velho, Rondônia, de 3 a 7 de ju
lho de 1994. 

Além dos experimentos conduzidos pela Em
brapa/CPAF-RO, é importante destacar a ação da 
Emater-RO, e do Banco do Estado de Rondônia-Be
ron, que elaboraram e financiaram, via Fundagro, 
Sistemas Ag;oflorestais no município de Machadinha 
D'Oeste. 

O número de produtores financiados foi de 78 
produtores, com uma área plantada de 279 hectares. 
As culturas arbóreas que se destacaram foram: o frei
já, com 188 hectares, ou seja, 67%; a seringueira, 76 
hectares, ou seja 27%; e a pupunheira, 19,5 hectares 
com 6%. Os cultivos "protegidos" financiados foram: o 
café, 192 hectares, correspondendo a 69%; o guaraná, 
48 hectares, ou seja, 17,5%; o cacau, 20,5 hectares, 
ou seja, 7,5%; o urucum, 9 hectares, ou seja 3,% e o 
cupuaçu, 8,5 hectares,ou seja, 3%. As informações fo
ram obtidas junto ao Escritório Local da Emater-RO, 
em Machadinha D'Oeste. 

Os ensaios ou a busca da "opinião correta", co
locada em prática pelos produtores, se exemplifica 
com o Reflorestamento Econômico Consorciado e 
Adensado-Reca. A importância maior conferida ao 
Reca, resulta em dose maior de capacidade de orga
nização dos produtores rurais que ali trabalham. 

A área do projeto Reca situa-se na "Ponta do 
Abunã", e denomina-se Nova Califórnia. Até meses 
atrás, era uma área litigiosa entre os Estados do 
Acre e Rondônia, e hoje deferida pelo Supremo Tri
bunal Federal, em favor de Rondônia. Nos idos de 
1984, o lncra!SR-17, de Rondônia, delimitou a gleba 
Euclides da Cunha e assentou umas 1.000 famílias, 
das quais remanescem umas 700. O Incra fez ape
nas a concessão da área e efetuou a abertura de 
uma estrada de penetração. 

Em um relatório encaminhado ao Ministro da 
Agricultura, em maio de 1991, dizia-se: • ... há, por
tanto, mais da metade de um povo doente. É difícil 
avaliar as conseqüências dessa situação. Na verda
de, o que se percebe é o desânimo do povo. Alguns 
arriscam a voltar à origem. mas a crise econômica e 
social os assusta. O jeito é ficar e lutar para que os 
agricultores se organizem e mostrem ao mundo que 
são possíveis o trabalho humano e a convivência 
fraterna, com felicidade para todos, em harmonia 
com a natureza", escrevia à época Álvares-Afonso, 

. assessor da Presidência do Incra. 
Graças a esse espírito associativista, cerca de 

250 agricultores e suas famílias, todos migrantes 
vindos do Sul do País, com passagem por Rondô-

nia, trocaram as lavouras tradicionais (milho, . z., 
feijão, mandioca e o café, o cacau) por lavouras re
gionais: castanha-do-pará, cupuaçu e pupunha. 
Além do forte espírito associativista e forte disciplina 
organizacional, os agricultores do Reca, estão con
tando com o financiamento que receberam do Go
verno da Holanda, via Agência de Cooperação Ce
berna, num montante inicial de. US$958 para cada 

~ hectares. Cada agricultor pode pegar um máximo de 
três hectares de financiamento. 

Todo o financiamento feito pelo Cebemo, foi de 
US$ 92.920,00, do qual 80% se destina ao agricul
tor, e 20% à manUtenção do Projeto Reca. Este con
ta com funcionários, tem sede própria, alojamentos, 
indústria extratora de polpa de cupuaçu, câmara fri
gonnca e viaturas. 

O Reca tem apenas um executor e um vice, 
mas é dirigido por .uma espécie de Conselho, forma
do de 12 agricultores que comandam grupos dividi
dos por atividades {saúde, estradas, educação, co
mercialização,etc.). Vale dizer que a Cebemo- Orga
nização Católica de Cooperação para o Desenvolvi
mento, é uma Organização Não- Governamental, 
holandesa, que estendeu seu apoio ao Projeto Reca, 
graças a interveniência do Bispo Dom Moacir Gre
chi, de Rio Branco, Acre. 

Existe boa vontade e desejo de progresso en
tre os associados do Reca, que aceitam a incorpora
ção de novos associados, mas também impõem a 
desvinculação daqueles que se recusam a traba
lham em obediência às regras da Associação. 

Uma das cflficuldades que deve ser apontada 
logo reside processo de comercialização da polpa do 
cupuaçu, em razão de ficar o Reca, por vezes, com 
estoques retidos e com dificuldade de fazer a coloca
ção de sua produção. No mês passado, a gerência ad
mitia ter tido_dificuldades de comercialização, em 1996. 

Uma outra dificuldade é a colocação da pro
dução de frutas da pupunheira. Em 1996, foram 
produzidas cerca de 800 toneladas de cachos de 
pupunha e comercializadas, em Porto Velho e Rio 
Branco, apenas 100 toneladas. Não há perspecti
va de ampliação de mercado para frutas de pupu
nha. Assim é que inúmeros associados estão 
adensando suas plantações de pupunha para pas
sarem a explorar a palmeira da pupunha para a 
produção de palmito . 

O palmito da pupunha poderá vir a ser uma boa 
alternativa para aumentar os ingressos dos agriculto
res, por ter f!uxo contínuo durante todo o ano. Cada 
louceira da palmeira perfilha vigorosamente, aumen-
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tando a produção de palmito. Deve-se buscar orien
tação correta para o manejo adequado das plantações 
adensadas. Deve-se ainda pensar em adubações, para 
reposição de nutrientes. Associados do Reca começam, 
também, a fazer algum ingresso com a venda de se
mentes de pupunha, em forma de sementes pré-germi
nadas, principalmente para São Paulo. 

' O estrato superior do sistema agroflorestal do 
Reca, a castanha-do-pará, ainda não está sequer 
florando. Como foram plantadas por via de semen
tes, e não foram enxertadas, as castanheiras estão 
sendo tardias, na produção. Alguns produtores já se 
perguntam por que a castanheira, e por_ que não 
uma outra espécie florestal, por exemplo, o mogno. 

Talvez, Senhor Presidente, fosse aconselhável 
que o Reca buscasse na Embrapa/CPAF-RO, mais 
apoio técnic:>-científico para o seu sistema original 
(castanha-do-pará + pupunha + cupuaçu). Isso, prin
cipalmente, na busca de outras espécies de ciclo 
curto, que contribuíssem para proporcionar entradas 
substanciais no fluxo de caixa dos produtores. 

Outro problema, a superar, é o da comercializa
ção, e o da agroindustrialização. Os associados estão 
f\ca-ndo muito tempo sem receber, por seus produtos 
entregues, ficando com parcelas retidas pela direçâo 
do Reca, face aos estoques. (na realidade porque não 
conseguem vender com rapidez a polpa). 

Os investimentos feitos nos últimos anos sorna-__ 
ram R$433.300,00; a sede representa um investimento 
de R$115.000,00; o alojamento, R$ 70.000,00; o pré
dio do beneficiamento da polpa de cupuaçu, 
R$160.000,00; a câmara de frigorificação, 
R$45.000,00 os grupos geradores, R$43.300,00. No 
próximo ano agrícola, dezembro 1997 a maio 1998, é 
preciso contar com a ampliação da câmara de frigorifi
cação e a construção de um túnel de congelamento, 
em decorrência do crescimento da produção de polpa. 

Atualmente os produtores estão contando com 
um empréstimo internacional feito pelo programa 
CCFD/CEE, que contempla cada associado com 
R$1.549,00. 

Da produção de 800 toneladas de frutas de pu
punha foram comercializadas apenas 100 toneladas 
ao preço de R$0,25 a 0,60/quilo. O período de frutffica
ção do cupuaçu vai de dezembro a junho do ano se
guinte, com o "pico· de produção registrado entre feve
reiro/abril. Foram produzidas 60 toneladas de polpa, 
comercializadas, em média, a R$2,50 por quilo. 

Somando a produção da polpa do cupuaçu e 
pupunha (frutos e palmito) cada associado, em mé
dia, percebeu um ingresso da ordem dos dois salá
rios mínimos por mês. Com a passagem da pupunha 

para a produção de palmito, resultante do adensa
mente das plantações, espera-se alcançar dois mi
lhões de pés de pupunheiras, por volta do ano 
2.000. A direção do Reca está à busca de financia
mento para a instalação de uma fábrica multi-função, 
para o acondicionamento do palmito, fabricação do 
pu rê de palmito e de outras polpas. 

É importante destacar algumas lideranças re
veladas dentre os associados: Sergio Roberto Lo
pes, originário do Paraná e graduado em psicologia; 
o ex-padre e hoje extensionista Jean Pierre; o atual 
Coordenador Presidente do Reca, Amoldo Berkem
brock. O Reca é um bom exemplo, não somente de 
trabalho, mas, sobretudo, de criatividade e de fator 
organizacional, assim como de quanto a entre-ajuda 
pode resultar em benefícios sociais para uma comu
nidade isolada, e até desamparada. 

Na virada histórica que se está avizinhando, 
Nova Califórnia poderá vir a ganhar a sua autonomia 
e transformar-se em município; o Reca, que já pos
sui uma área plantada de 600 hectares de sistemas 
agroflorestais, uma economia que caminha para a 
produção económica, com sustentabilidade, tem 
tudo para ir-se aperfeiçoando e ampliando, feitas as 
correções que se tomarem necessárias. 

-Não devem esquecer os associados e os diri
gentes do Reca que _o exemplo _e a modelagem im
plantada com grandes sacrifícios podem ser capitali
zadas, a seu favor. 

Complementando o que se disse sobre siste
mas agroflorestais, é importante e justo referir o Pro
grama Agro-Ambiental de Cooperativismo da Ama
zônia, que tem como tarefa e proposta, a vulgariza
ção, introdução e adoção dês sistemas agroflores
tais, proposta esta capaz de sustar ou atenuar o pro
cesso acelerado de-desiloresíamento. 

Os objetivos específicos do Programa Agro
Ambiental de Cooperativismo na Amazônia são me
recedores de transcrição: 

a) introduzir sistemas de manejo em policultu
ras (sistemas agroflorestais, enriquecimento de ca
poeira,etc.) em áreas tradicionalmente ocupadas 
com monoculturas; 

b) atender as demandas do processo de po
tencialização, que começa a ser desenvolvido nas 
Reservas Extrativistas e Projetas de Assentamento 
Extrativistas, criados no que se-refere ao enriqueci
mento da base de recursos utilizados, e em introdu· 
ção de sistemas de manejo voltados ao aumento da 
produção agropecuária, dessas reservas e projetas 
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(cultivos de sub-bosques, sistemas agroflorestais, 
manejo de capoeiras); 

c) elaborar, sistematicamente, material de di
vulgação sobre as diversas fases e resultados deste 
Programa, objetivando dar suporte às atividades de 
educação ambiental em seus vários níveis; 

d) produzir material de divulgação, visando do
cumentar resultados já existentes na área de siste
mas de produção diversificados, na Região Amazô
nica, com a finalidade de difusão e aplicação dessas 
experiências'. 

Por ocasião do I Seminário sobre Reforma 
Agrária e Ambiente na Amazônia, em novembro de 
1993, em Rio Branco, Acre, a Coordenadoria do 
Programa Agro-Ambiental de Cooperativismo na 
Amazônia apresentou uma prestação de contas da 
execução do Programa desde 1991 a novembro de 
1993, que informava: 

~2 Ssil<i!U! 1\12 !.!.O. Area(bal 
Projetos 
Implantados 6.966 441 692 
Projetos 
a implantar 6.990 314 322 
Total 13,988 755 1024 

• U.D. Unidades Demonstrativa. 

Jan/78 

Acre 2500 
Amapá 200 
Amazonas 1700 
Maranhão 6100 
incluindo desflorestamento antigo (57.800 km2

) 63900 
Mato Grosso 20000 
Pará 16600 
incluindo desflorestamento antigo (39.800 km2) 56400 
Rondônia 4200 
Roraima 100 
Tocantins 3200 
Amazônia Legal 54600 
incluindo desflorestamento antigo (97.800 km2

)_ 152200 

Observação: aprimoramentos do processo de análise dos 
dados levaram à ident~icação de áreas desflorestadas não ob· 
servadas nos levantamentos do período de 1978 a 1991. cor· 
respondente a 1.703 1<m2

• não incluídos na 1abe1a acima. Durante as 
etapa>; posteriores do projeto. essas áreas serão estra1íficadas segun-
do os est.ados e anos de ocorrência. · 

Estamos convencidos de que os sistemas 
agroflorestais poderão converter-se em uma espécie 
de antídoto, e/ou freio, ao processo de destruição 
dos recursos naturais posto em prática pela agricul
tura migratória. 

Segundo estudos levados à efeito, e tendo em 
conta os resultados alcançados ao longo de mais de 30 
anos de pesquisa e experimentação, em diversos sítios 
ecológicos do mundo, para cada um hectare de sistema 
agroflorestal, poder-se-á economizar de cinco a dez 
hectares de florestas, destruídas pela agricultura migra
tória, pelo processo da derruba e queima'. 

Isso porque, Senhor Presidente, como diz Max 
Plank: 'As idéias novas não vencem porque conven· 
çam os portadores das idéias velhas, mas porque 
surge uma nova geração que as toma para si e faz 
delas sua bandeira e seus instrumento". 

Muito Obrigado 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

Anexo 1 

PRODES 

AMAZÓNIA LEGAL 
EXTENSÃO DO DESFLORESTAMENIO BRUTO 

(km2
) 
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90800 
71500 
91700 

131500 
30000 

2700 
21600 

279900 
377500 

) . 
9800 1 0300 10700 
1000 1300 1700 

21700 22200 23200 
34500 35600 36300 
~2300 - - 93-lOO 941 00 
79600 83600 86500 
99500 - fo44oõ -108200 

139300 144200 148000 
31800 33500 34600 

3600 3800 4200 
. 22300 22900 23400 
303800 317600 328800 
401400 415200 426400 

11100 12Õ'íl4 
1736 1736 

23999 24739 
37435 38179 
95235 95979 
91174 103614 

111987 120555 
151787 160355 
36865 42055 

4481 4961 
23809 24475 

337664 358144 
440186 469978 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre· 
sidente, Sr!'s e Srs. Senadores, estou entre aqueles 
que têm plena consciência de que todo esforço para 
transformar qualitativamente nosso País será vão 
se, em primeiro lugar, não se promover substancial 
transformação do sistema educacional que temos. 
Eis a razão pela qual tenho acompanhado, com o in
teresse que a importância do tema requer, as açóes 
do Governo Federal voltadas para a melhoria da 
educação brasileira, em especial do ensino funda
mental público. 

Penso ser correta a estratégia governamental 
de se privilegiar a educação básica como campo 
prioritário de ação, para o qual deverão convergir 
propostas inovadoras e eficazes, além dos recursos 
necessários à sua implementação. Afinal, se o Brasil 
já conseguiu, nos últimos anos, vencer a barreira do 
acesso ao ensino fundamental garantindo a matrí
cula de mais de 90% das crianças na faixa dos 7 
anos , o desafio de agora diz respeito à permanência 
desses alunos na escola e ao seu melhor desempe
nho. 

Assim, Sr. Presidente, o que está em jogo é a 
qualidade da educação, sobretudo daquela que é 
ministrada nas escolas públicas. Isso significa dizer 
que estaremos no caminho certo quando a evasão e 
a repetência verdadeiros flagelos de nosso sistema 
educacional tiverem seus índices drasticamente re
duzidos, atingindo um padrão internacionalmente 
aceito como razoável. 

De igual modo, melhorar a educação oferecida 
às crianças, aos adolescentes e aos jovens brasilei
ros pressupõe ates concretos que se traduzem em 
prédios escolares bem construídos e bem conserva
dos, em livros e materiais didáticos distribuídos no 
período certo, em equipamentos necessários ao 
bom funcionamento das escolas, em merenda esco
lar farta e balanceada, em salários dignos para os 
profissionais que atuam na área. 

Exatamente por assim pensar, Senhor Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, é que vi com bons 
olhos a decisão do Sr. Ministro Paulo Renato de, 
mediante Proposta de Emenda Constitucional, criar 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi
no Fundamental e de Valorização do Magistério. Vi, 
nessa medida, a possibilidade de uma ação conjun
ta, coordenada e sistematizada, da União, dos Esta
dos e dos Municípios em prol do ensino fundamen
tal, racionalizando o uso dos recursos a ele destina
dos, incentivando a municipalização desse nível de 
ensino e conferindo crescentes responsabilidades e 
autonomia às escolas. 

Entretanto, acabo de tomar conhecimento de 
uma decisão do Ministério da Educação· e do Des
porto que afeta diretamente o repasse de recursos 
administrados pela União às escolas públicas de 
todo o Brasil e que, salvo engano, está a merecer 
imediata reconsideração por parte do MEC. Quem 
me chamou a atenção para o problema gerado pela 
Resolução n2 03, de 4 de março último, do 
FNDE/MEC, foi o Dr. Gercino Gérson Gomes Neto, 
Promotor de Justiça e Coordenador do Centro das 
Promotorias da Infância, de Santa Catarina. 

Qual é o problema suscitado pela referida Re
solução? Simplesmente, Sr. Presidente, a norma 
baixaqa pelo MEC elimina a possibilidade de que es· 
colas com menos de 21 alunos, no ensino funda· 
mental, recebam verbas do Programa de Manuten
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, isto 
é, recursos federais. Como bem salientou o Dr. Ger
cino, em correspondência encaminhada ao Sr. Mi
nistro da Educação, •a medida é arbitrária e inconsti
tucional, ferindo os artigos 205, 206 incisos I, VI e 
VII , 208, 211 parágrafo primeiro , e 207 da Consti
tuição Federal, bem como ferindo frontalmente o es
pírito e os dispositivos do EstaMo da Criança e do 
Adolescente Lei 8.069/90, além de parecer demons
trar que foi adotada por quem desconhece a realida
de brasileira, especialmente das áreas rurais". 

Não apenas reitero minha total concordância 
com a argumentação utilizada pelo nobre Promotor 
catarinense como, também, quero fazer uso dos da
dos por ele levantados acerca do estrago que medi
da dessa natureza causará a um Estado como o de 
Santa Catarina. A prevalecer a decisão da burocra
cia do MEC, deixarão de receber as verbas federais 
de manutenção nada mais nada menos que 3 mil, 
807 escolas, num total de 44 mil, 757 alunos, ape
nas em Santa Catarina. Não há, nem pode haver, ló
gica alguma que justifique um desatino desses! 

Ao finalizar, Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Sena
dores, apelando ao espírito público e à sensibilidade 
do Sr. Ministro_fa,ulo_l!en~IQ. para que seja revista a 
ma!sinada Resolução, faço minhas as palavras do 
Dr. Gercino Gérson Gom_E!l> fll~!o: "SE!rá que para fa
zerem jus aos -recur-Sos que, apesar de parcos, são 
importantes, as escolas terão de proceder à unifica
ção, sem levar em .conta que estarão apenando 
crianças e adolescentes, que contarão com mais 
este entrave na luta que empreendem para poderem 
exercer um direito que a Constituiçá<? e o Estatuto da 
Cíiança e ao A.â61es~erite Ihc3s_garao_t~m ~ qu_e técni-~ 
cos teimam em lhes negar?" 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de registrªr junto 
a esta Casa que o Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, Embaixador Luiz Felipe Lampréia, por 
determinação expressa do Senhor Presidente da 
República, determinou a criação da Assessoria de 
Relações Federativas, órgão diretam~mte _lig9do _a 
seu gabinete, para fazer a interface do Ministério das 
Relações Exteriores com os Governos_ dos Estados 
e Municípios brasileiros, assessorando-os em suas 
iniciativas externas, tratativas com Governos estran
geiros, organismos multilaterais e organizações-não
governamentais internacionais. 

A nova Assessoria será chefiada pelo Ministro 
Cesário Melan1onio Neto e_ terá CQ!llO_ f_IJ_ri_~Q__si!>_t~ 
matizar e coordenar os contatos do ltamaraty com 
os governos estaduais e municipais, hoje dispersos 
entre as várias áreas da Secretaria de Estado das 
Relações Exteriores. Promoverá, além disso, a inter
locução dos estados e municípios com os escritórios 
regionais do ltamaraty no Brasil - que passam a su
bordinar-se diretamente à nova Assessoria - e com 
a rede de Embaixadas, Missões, Consulados brasi
leiros no exterior. A esse propósito, ressalto que está 
prevista para o segundo semestre de 1997 a abertu
ra do escritório regional do ltamaraty em São Paulo, 
que funcionará juntamente com a representação lo
cal da Fundação Alexandre de Gusmão - FUNAG, 
no Memorial da América Latina. 

A Assessoria de Relações Federativas aluará 
também junto às missões diplomáticas, repartições 
consulares e representações de organismos interna
cionais acreditados junto ao Governo Brasileiro, para 
que mantenham coordenação permanente com o 
ltamaraty na implementação daquelas iniciativas 
que, em suas áreas de atuação, envolvam ações ex
temas de estados e municípios. 

Além de suas tarefas como instância de coor
denação política, dentro e fora do ltamaraty, a As
sessoria de Relações Federativas terá papel signifi
cativo na difusão de informações sobre temas inter
nacionais relevantes para estados e municípios, pro
movendo conferências e seminários dirigidos a go
vernadores, planejadores, assessores internacio
nais, empresários e quadros técnicos locais. 

Entre a última semana de agosto e a primeira 
quinzena de setembro, a Assessoria de Relações 
Federativas estará promovendo um primeiro grande 
seminário sobre o tema da Diplomacia Federativa. A 
idéia é reunir um grupo representativo-de governa
dores, prefeitos e assessores de governos laçais, . 
além de, eventualmente, associações e federações 

empresariais, com representantes do Itamaraty, em 
torno deuma_agenda flexível que incluirá três módu
los: 

I - Apresentação da Assessoria de Relações 
Federativas e de suas propostas de trabalho; 

11 - A experiência de Estados e Municípios da 
-área internacional: iniciativas exitosas, propostas, 
demandas que possam ser atendidas pelo Ministério 
das Reliif;:õE!sExteriores. 

III - Painéis temáticos sobre atos intemacio
naLs e preparação e tramitação de projetes de coo
peração internacional. 

" Govemadorês é ·prefeitos que acumulam gran
de experiência de atuação internacional serão convi
dados a partiCipar da abertura do seminário e a pro
ferir alocução sobre suas iniciativas concretas na 
área. 

Um dos elementos mais relevantes do seminá
rio ôe apresentação é õ fato de que sua realização 
permitirá melhor-aquilatar as expectativas e deman
das de Estados e Municípios com relação ao Minis-

- - térío das Relações Exteriores, balizando, de certo 
modo o futuro trabalho da Assessoria de Relações 
Federativas. 

Enfim, Senhoras e-Senhores Senadores, com 
a nova Assessoria, os Poderes Públicos locais pas
sarão a contar com uma interlocução direta e espe
cífica na ChancE)laria, voltada a apoiar e incentivar 
sua presença internacional, respeitada a competên
cia do Governo Federal em matéria de formulação e 
implementação da política externa brasileira e de ne
gociação e assinatura de atos internacionais. Ao Mi
nistro-Chefe do novo órgão, Dr. Antonio Cesário Me
lantonio Neto, meus cumprimentos e votos de gran
de êxito na importante missão que tem a seu cargo. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores; para tirar a políti
ca nacional de transportes da situação de letargia 
em que estava mergulhada nos últimos anos, o mi
nistro Eliseu Padilha vem cumprindo uma intensa 
programação de viagens e de contados por todo o 
País, buscando reconstruir a mística de confiança e 
de dinamismo numa das áreas mais fundamentais 
para o desenvolvimento económico. Liderando pes
soalmente o projeto prioritário de recuperação das 
estradas federais, num prazo de 120 dias, o Ministro 
multiplica seus esforços pessoais para coordenar, ao 
mesrn_o t~mpoL.9 cronograma de investimentos do 
programa 'Brasil em Ação". -com suas n1etàs de-me-

.. , 
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dia e longo prazos na ampliação da infra-estrutura 
de transportes. 

No conjunto de obras já definidas como priori
tárias para os próximos anos, uma das mais funda
mentais para os interesses do Centro-Oeste é a hi
drovia Tietê-Paraná. O porto fluvial de São Simão é 
o terminal qu·a liga Goiás ao restante do continente e 
àos países do Mercosul, e já está consolidado como 
a nossa principal referência nos transportes econô
micos de longo curso para a produção agrícola. E é 
confortador verificar que o Ministro está disposto a 
vencer todas as dificuldades para estender os limites 
navegáveis da hidrovia para os sete mil quilômetros 
que estão previstos no projeto definitivo. · 

O Ministro foi ousado e corajoso ao antecipar 
esse compromisso do governo, no encontro recente 
que manteve com representantes da Argentina, do 
Paraguai, do Uruguai e da Bolívia. na cidade de Ara
çatuba. Na verdade, ele assumiu publicamente um 
tipo de postura que vem faltando em nosso País. Te
mos sido carentes de sonhos de grandeza, temos 
sido pobres para vislumbrar e viabilizar os grandes 
projetas de infra-estrutura, e sepultar essa síndrome 
da timidez deve ser a preocupação essencial dos 
nossos homens públicos. Ter medo de pensar gran
de é um complexo incompatível com a grandeza de 
um país que lidera economicamente todo um conti
nente e que conquistou a posição privilegiada de oi
tava economia de todo o Planeta. 

Imagino para a hidrovia do Mercosul, no futuro, 
uma importância comparável à das grandes vias flu
viais navegáveis de toda a Europa e à bacia do Ten
nessee, nos Estados Unidos. Elas são parte insepa
rável da História de integração de algumas das 
áreas mais desenvolvidas do mundo, e funcionam 
como elos de desenvolvimento cultural e turístico. 
Em Goiás, já temos o exemplo objetivo da região de 
São Simão, que pãssou-a viver ürii períodO de expiO
são de investimentos no turismo e na agrciindústria 
de aproveitamento da soja. É imprescindível espa
lhar essa sementeira de desenvolvimento por todo o 
continente, numa escala de grande que não pode ser 
impedida pela timidez, e é bom constatar que o Minis
tro dos Transportes está integrado nesse espírito. 

No seu discurso para os participantes do 12 En
contro Internacional da hidrovia Tietê-Paraná, o mi
nistro Eliseu Padilha garantiu que não faltarão recur
sos para a realização do projeto. O Ministério dos 
Transportes vem estudando as alternativas tecnoló
gicas para a transposição dos 120 metros de altura 
da hidrelétrica de ltaipu, para chegar à navegabilida
de de sete mil quilômetros. Com os 150 milhões de 

reais já garantidos pelos programas orçamentários, 
serão completadas as obras de construção da eclu
sa de Jupiá, dentro dos próximos doze meses. Com 
isso, vai desaparecer o gargalo que impede a passa
gem das grandes embarcações, aumentando para 
2.400 quilômetros o leito nay_egável do rio Paraná. 

Infelizmente, os compromissos assumidos pelo 
ministro dos Transportes não alcançaram níveis de 
repercussão correspondentes à sua importância 
para o desenvolvimento do País e para as perspecti
vas reais de integração entre os países do Mercosul. 
Uma frase improvisada, no contexto informal de uma 
conversa com jornalistas, acabou por valorizar reper
cussões polêmicas e por deslustrar o conteúdo eco
nômico das decisões que foram anunciadas. Minha 
esperança é a de que, com os esclarecimentos que 
o Ministro apressou-se em tomar públicos, seja res
tabelecido o clima de paz que permita ao Ministro 
trabalhar com tranqüilidade e garantir os resultados 
que todos estamos esperando. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos designando para a sessão deli
berativa de amanhã, às quatorze horas e trinta minu
tos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 22, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 22, de 1993 (n2 197/92, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto da Emen
da n• 3 ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetá

. rio Internacional, tendo 
Parecer favorável, sob n• 325, de 1997, da Co

missão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 72, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 72, de 1996 (nº 269/96, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Seguridade Social, celebrado entre a República 
Federativa do Brasil e a República Italiana, em Bra
sília, em 26 de junho de 1995, tendo 
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Pareceres favoráveis, sob. n2s 332 e 333, de 
1997, das Comissões 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e 
- de Assuntos Sociais. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 18, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº 18, de 1997 (nº 328/96, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Cooperação Científica e Tecnológica, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da Malásia, em Kuala Lumpur, em 
29 de janeiro de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob nº 326, de 1997, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh32min.) 

D~CURSO PRONUNCMDO PELO 
SR. SENADOR ELC/0 ALVARES NA SES
SÃO DE 01/07/97, QUE SE REPUBLICA 
POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o Presidente Fe·mando Henrique Cardo
so tem cunhado alguns neologismos para descrever, 
com propriedade, certas facetas da realidade nacio
nal ou da postura psicossocial do brasileiro. Uma 
dessas expressões cunhadas pelo Presidente é a "fra
cassomania". Com efeito, a inegável gravidade das 
mazelas do País, associadas à longa história de equí
voco das tentativas - ou pseudotentativas - governa
mentais de solucioná-las, habituou-nos a um sentimen
to de catástrofe iminente, de falta de saídas ou de 
perspectivas de melhora. Enxergar e apontar aberra
ções, injustiças, desvios é sempre fácil, e o mais desin
formado cidadão tem na ponta da língua uma longa lis
ta de motivos para a sua indignação cívica. 

Quando essa indignação cívica é canalizada 
construtivamente para reivindicar, para exigir corre
ção de injustiças, depuração ética nas instituições, 
ação efetiva do Governo ao encontro dos a.11seios 
populares - e isso vem ocorrendo com frequência e 

intensidade cada vez maiores na história recente dQ 
-País - ela - a indignação - representa amadureci
mento da cidadania e aprofundamento da prática e 
da consciência democráticas. Quando, no entanto, a 
indignação se converte em "fracasso mania", o que 
prevalece é o negativismo injustificado e a desespe
rança, que conduzem à inércia e à apatia. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, •a fra
cassomania", o ceticismo em relação ao País e a 
sua capacidade de superar dificuldades acabam por 
fazer com que não enxerguemos a exala dimensão 
dos nossos éxifos. Esse é o caso do Plano Real, no 
momento em que se comemora o seu terceiro ani
versário. 

lnobstante o generalizado apoio ao Plano Real, 
não somente evidel}ciado nas pesquisas de opinião, 
mas também manife~~(jo por :Portac-vo~es~dos mail> 
diferentes setores sociais, não creio que tenhamos 
aprendido comexatidão a profundidade das transfor
mações que ele vem trazendo à vidã do- País ~ pare
c~ que rápido demais esquecemos a situação que 
vigorava anteriormente a julho de 94, perdendo, as
sim, os parâmetros de comparação que nos permiti
riam valorizar adequadamente o novo momento que 
o Brasil vive. 

- Façafnos, portanto, esse exercício. Transportemo
nos 3 anos ao passado e olhemos em direção ao futuro. 

Estamos em julho de 1994. A inflação está em 
tomo de 40"/o ao mês. A taxa anualizada já chegou a 
4.000%. Nos últimos 13 anos, a indústria brasileira es
teve estagnada, o PIB cresceu apenas 21 ,45%, a ren
da per capita caiu 5%. O empresário nacional, por ab
soluta inviabilidade de realizar planejamento, em face 
da caótica situação da economia, não se arrisca a in
vestir. O investidor estrangeiro não quer nem ouvir fa
lar em Brasil. Boa parte dos desempregados sequer 
aparece nas estatísticas, porque, em face da falta de 
perspectiva, até desistiu de procurar colocação. 

Naquele momento - julho de 94 - quem daria 
crédito à previsão de que, dentro de 3 anos, a infla
ção anual estaria reduzida a 7%? Quem admitiria a 
possibilidade de um crescimento do Produto Interno 
Bruto - PIB - da ordem de 13,6%, em apenas três 
anos? Quem apostaria no aumento de quase 9% na 
renda per capita, nesse mesrTlO e curto período? 
Quem ousaria prever um aumento no rendimento 
médio real dos assalariados de 22%? Quem poderia 
prognosticar crescimento superior a 50% da massa 
salarial real? 

Este é, sem qualquer sombra de dúvida, um 
aniversário a ser comemorado. Um aniversário a ser 
comemorado com efusão, com alegria e, sobretudo, 
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com muito orgulho. O caminho percorrido por nossa 
Pátria nesses 3 anos, o avanço obtido, as transfor
mações concretizadas são algo de extraordinário. 

Talvez seja intrínseco à natureza humana acos
tumar-se facilmente aos avanços obtidos, às melhorias 
alcançadas nas condições de vida. Assim, o ser huma
no passa a perceber a nova situação como normal, 
deixando de valorizar adequadamente o progresso 
que conquistou; concentra-se, uma vez mais, naquilo 
que ainda lhe falta, no que almeja conseguir. 

No entanto, até para melhorar nosso moral nas 
batalhas que estão pela frente - e serão muitas e 
grandiosas, não há dúvida - é fundamentªJ que de
mos a devida apreciação a um êxito importante 
quando ele é conquistado. A dimensão do êxito rep
resentado pelo Plano Real dá a medida do potencial 
do Brasil e da capacidade dos brasileiros. 

No passado recente, a utilização do verbo 'mu
dar" e do adjetivo 'novo• em slogans governamen
tais desgastou-se por completo, pois, apesar das pe
ças publicitárias usarem esse apelo à exaustão, 
nada mudava e nada era novo. Hoje, sem que o Go
verno tenha necessidade de brandir slogans, basta 
uma breve recordação da situação que o ·País vivia 
há 3 anos para termos a clara percepção da profun
didade das mudanças, da amplitude da renovação. 
Hoje, já não se trata de reclamar: 'Muda Brasil'; o 
Brasil está mudando! Hoje, o Governo não faz pro
paganda do 'novo Brasil", o povo percebe que este 
é um novo País na sua mesa de refeição. 

No que tange à preservação do efetivo valor da 
troca da moeda nacional, mais significativo ainda do 
que o fato de convivermos hoje com taxas civilizadas 
de inflação é o fato de que essas taxas se mantêm_ 
constantemente em queda. No ano passado, a infla
ção ficou entre 9 e 10 %; este ano, deverá ficar entre 
6 e 7%; no ano que vem, muito provavelmente, tere
mos uma inflação inferior a 5%. 

Um País que já viveu a realidade da hiperinfla
ção sabe avaliar as vantagens que lhe advêm dessa 
nova situação. Logicamente, houve o imediato au
mento do poder aquisitivo da população mais pobre, 
que não tem conta em banco, não aplicava no over
night e, portanto, pagava integral e diariamente o 
imposto inflacionário. Entre uma data de pagamento 
salarial e a próxima, o valor do salário percebido de
teriorava-se a taxas superiores a 1% ao dia. No fim 
do mês, o quilo do feijão na "venda" podia estar 50 
ou 60% mais caro. 

No entanto, esse é apenas o resultado mais 
imediatamente perceptível da estabilização econômi
ca. A completa extensão de seus efeitos vai muito 

além. A questão da previsibilidade, da possibilidade 
de planejar gastos e investimentos é também funda
mental. Há 3 anos, com preços que se alteravam da 
manhã para noite, o brasileiro não sabia o quanto 
ganhava, nem o quanto gastava, porque não sabia -
ninguém o sabia de fato - quanto valia a moeda. 
Hoje, as famílias, as empresas e o próprio Governo 
têm condições de fazer orçamentos reais, de progra
mar seus gastos e seus investimentos. 

No caso das empresas isso é condição sine 
qua non para fazer investimentos. Na ausência de 
previsibilidade, dificilmente um empresário está dis
posto a assumir riscos, pois, embora eles sejam ine
rentes à sua atividade, nessa situação crescem de 
maneira intolerável. 

Com a estabilidade monetária, o empresário 
não apenas sabe o valor efetivo do investimento que 
está realizando, mas também pode estimar razoavel
mente o retomo que terá. 

A partir desses efeitos diretos, imediatos na es
tabilização monetária, vêm os efeitos indiretos se
cundários. É o caso do crescimento econômico que 
já se faz sentir de forma acentuada. Em 1997, o ní
vel de produção será superior em nada menos do 
que 30% em comparação ao nível anterior ao Plano 
Real. Considerado somente o terceiro ano do Plano, 
o crescimento do Produto Interno Bruto, em termos 
reais, foi de 4,8%. 

Se o crescimento já acontecido é significativo, 
a expectativa para o próximo período é de cresci
mento ainda mais forte, como resultado da recupera
ção da capacidade de investimento e do ânimo em 
investir, dada a perspetiva otimista que o país apre
senta para o futuro. 

No que concerne aos investimentos externos 
diretos, seu crescimento pode ser qualificado como 
fabuloso: há 4 anos atrás, eles foram inferiores a 
US$900 milhões; em 1995, chegaram a US$3 bilhõ
es; em 1996, chegaram a US$9 bilhões; em 1997 
superarão US$14 bilhões e em 1998, na pior das hi
póteses, repetirão o desempenho deste ano. Esta
mos falando, portanto, num incremento superior a 
1.300% Com isso, a taxa de investimento, que era 
de 14% do PIB, no período 93/94, situa-se hoje en
tre 17% e 18% do PIB. Ainda no que se refere a in
vestimentos estrangeiros, sua participação nas Bol
sas de Valores brasileiras foi ampliada de 10% para 
30%. Se os investimentos diretos na economia brasi-

. -lelra reffeterri, cóm muitaclareza, a confiança do in
vestidor estrangeiro, a captação de financiamentos 
no exterior só faz confirmar essa impressão. Na Itá
lia, o recente lançamento de bônus com o prazo de 
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30 anos foi um sucesso, havendo tomadores volun
tários para os papéis brasileiros que só irão vencer 
no ano 2027. São apostas no Brasil e no seu futuro. 

Outra conseqüência do Plano foi o vigoroso au
mento do comércio exterior brasileiro, que pratica
mente dobrou, passando de US$50 bilhões, antes 
da implantação da nova moeda, para US$1 00 bilhõ
es em 1996. 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, um as
pecto importante que não podemos deixar de ressal
tar, neste momento em que mencionamos algumas 
das conquistas económicas tomadas possíveis pelo 
Plano Real, é o fato de que tudo isso tem sido ga
rantido com muita tranqüilidade. Diferentemente de 
outros países - que, ao realizar os processos de 
ajuste de suas economias, enfrentaram monumen
tais crises fiscais, às vezes catastróficas, no sistema 
financeiro -, vimos conseguindo ajustar a nossa eco
nomia sem ocorrência de traumas mais significati
vos. Na Albânia, na Venezuela e em outros países, 
as crises nos sistemas financeiros desencadearam 
conflitos sociais e políticos ria maior gravidade. Aqui, 
ao contrário, conquanto a transição do regime de infla
ção alta para o de inflação baixa tenha atingido forte
mente os bancos, forçando-os a realizar grandes ajus
tes, conseguimos assegurar a tranqüilidade e a con
fiança da população em seu sistema bancário. Isto tem 
um significado muito importante: evitar uma crise sistê
mica era fundamental, pois uma corrida aos bancos 
poderia representar o fim do Plano Real. 

A administração de um programa como o Pla
no Real, que representa uma profunda reestrutura
ção em toda a vida económica do Brasil, exigiu notá
vel competência, sem a qual não teríamos consegui
do evitar os fantasmas da débâcle do sistema finan
ceiro e da crise fiscal. É importante destacar que a 
manutenção do plano não tem prejudicado o neces
sário controle sobre as contas públicas. Ao contrário, 
o déficit público está em queda. Enquanto em maio 
de 1996, o déficit do setor público como um todo si
tuava-se em 5,44% do PIB, hoje ele está em 3,44%, 
e no final de 1997, provavelmente tenhamos um dé
ficit inferior a 3% do PIB. Trata-se de um trabalho 
que vem sendo feito não só pelo Governo Federal, 
mas, principalmente, pelos Estados e Municípios. Os 
resultados, como vimos, já começam a aparecer. 
Talvez, nos próximos anos, a situação fiscal deva 
melhorar ainda mais. 

Os efeitos do Plano Real sobre o poder aquisi
tivo da população assalariada, principalmente a mais 
pobre, são notáveis. O ilustre economista e ex-Minis
tro Mailson da Nóbrega afirma que o Plano resultou 
em aumento médio da renda salarial de 20% acima 

do índice de inflação do período. Segundo o ex-Mi
nistro, o programa de estabilização reduziu em um 
quarto a pobreza do País, permitiu o acesso de am
pla camada da população ao mercado consumidor, 
diminuiu a chamada classe 'E' e expandiu simulta
neamente a classe média. 

_ Já o Ministro da lndúJ>tria, do Comércio e do 
Turismo, Francisco Domelles, destaca que o Plano 
Real retirou mais de 13 milhões de brasileiros da po
breza absoluta, constituindo, na sua opinião, 'o ins
trumento mais importante de política social que o 
Brasil já conheceu'. 

Com efeito, as opiniões de Mailson e Domelles 
encontram respaldo nos levantamentos do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE. Números 
da -Pescfúisa Mensa.r de Emprego e Rendimento rea
lizada pelo Instituto mostram que a proporção de po
bres caiu de 33,4%, em 1994, para 27,8%, em1995, 
e para -25,1%, errf-1996. Esses resultados são con
seqüência da elevação da renda per capita em 
2,8%- ao ano-ae -Hf95 -e 1~5% em 1996, refletindo 
ainda a queda no grau de desigualdade que passou 
de 5,73%, em 1994, para 5,13% no ano seguinte e 
para 5,7%, em 1996. 

O aumento do poder aquisitivo dos mais po
bres é também constatado pelo Líder do meu Parti
do na Câmara dos Deputados, o eminente Deputado 
Inocêncio Oliveira, que avalia em 30 milhões o nú
mero de brasileiros introduzidos no mercado consu
midor graças ao Plano Real. 

Frente a essa realidade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, não nos pode causar qualquer surpresa o 
resultado da mais recente pesquisa segundo a qual 3 
entre 4 brasileiros estão satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a condução da política económica e social. 

Alguns opositores do Real têm procurado 
transformar a questão do desemprego no seu cavalo 
de batalha. Analisada a questão com um mínimo de 
profundidade, veremos que os argumentos contrá
rios são falaciosos. 

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a pro
blemática do desemprego está longe de ser uma pe
culiaridade brasileira, constituindo, nos dias que cor
rem, o maior desafio aos condutores da política eco
nómica, tanto dos países industrializados quanto dos 

--países-em desenvolvimento. A modernização das fá
bricas, a automação das linhas de montagem, a in
formatização generalizada são realidades inexorá

-_ veis, incontornáveis, contra as quais_ não se faz sen
tido rebelar-s_e, c()mo, aliás~ reconhecem os próprios 
líderes sindicais.___ 
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A supressão de postos de trabalho, no contex
to desse processo, é um dado de realidade ao qual é 
inútil opor-se. Cabe, isto sim, buscar alternativas 
para a criação de ocupações novas e diferenciadas, 
em que se possa alocar a força do trabalho. 

Na verdade, nesse contexto mundial de autên
tica revolução no mundo do trabalho, a situação do 
Brasil é até privilegiada. Nossa taxa de desemprego 
é um terço da vigente na Argentina e metade da que 
se verifica na Europa. 

Todo o processo de estabilização econõmica 
está senào feito com pouco sacrifício em tennos de 
emprego. Nos 3 anos de Real foram criados no País 
1.151 milhão novos empregos, sendo mais de 360 
mil nos últimos 12 meses. O número de pessoas 
procurando trabalho aumentou, mas conforme pes
quisa do lpea a taxa de desemprego manteve-se 
baixa, situando-se em 5,2% no terceiro ano do Real. 

É importante compreender que a nova situação 
da economia criou a perspectiva de emprego, fazen
do retomar ao mercado de trabalho boa parte das 
pessoas que haviam d·asistido dele durante os anos 
de 1990 a 1993, quando a recessão diminuiu em 
10% o número de pessoas em busca de trabalho. 
Após a introdução do Real, a procura por emprego 
tem aumentado cerca de 2,3% ao ano. 

O Plano Real é um patrimõnio da Nação. Um 
patrimõnio que o povo muito preza e não admitirá 
seja colocado em risco. Como muito bem apontou o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso em seu pro
nunciamento em rede nacional de rádio e televisão, 
ontem à noite, a consolidação final dos resultados 
obtidos com o Plano só depende, agora, da aprova
ção das refonnas constitucionais pelo Congresso 
Nacional. E aqui quero fazer um elogio público e ex
presso como testemunha, juntamente com os de
mais Líderes, da ação do Presidente do Congresso, 
Antonio Carlos Magalhães, que, além de ter sido 
permanentemente um destacado defensor dos tra
balhos do Congresso, tem envidado todos os esfor
ços, inclusive agora, na convocação extraordinária, 
chamando todos os Senadores para o esforço de 
trabalho que é da índole desta Casa, a fim de que se 
consigam votar as matérias que foram incluídas na 
convocação extraordinária e, principalmente, deixan
do a reforma da Previdência numa situação a partir 
da qual já poderemos definir as votações em primei
ro e segundo turnos. 

Urge que se aprovem as reformas para que a 
estabilidade econõmica seja duradoura, pata qUê o 
País possa crescer ainda mais e, assim, evitar-se o 
desemprego. A convocação extraordinária do Con
gresso, neste mês de julho que hoje inicia, determi
nada pelo Presidente da República, sinaliza clara
mente a prioridade que o Executivo confere a essa 

questão e nós, do Legislativo, se Deus quiser, va
mos dar-lhe uma resposta eminentemente positiva. 

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. ELCIO ALVARES- Ouço com prazer o 
Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Eminente Líder Elcio AI
vares, a economia brasileira, nos últimos 40 anos, 
passou por dois momentos de significativa importân
cia: o primeiro deles foi durante o Governo do Presi

-dente Castello Branco. O País estava mergulhado 
numa inflação que beirava os 1 00% ao mês, àquela 
época. Com a política econômica adotada pelo Go
verno castello Branco, tendo à frente os seus Minis
tros Roberto Campos e Octávio Bulhões, transfor
mou-se uma economia caótica numa economia de 
equilíbrio. Agora, temos um segundo tempo com o 
Plano Real do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, que é um sucesso admirado no Brasil e no exte
rior. Cumprimentos, portanto, a V. Ex" pelo registro e 
pela análise que faz deste momento de grande im
portância para a economia brasileira. 

O Sr. Sérgio Machado - Pennite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. ELCIO ALVARES- Depois do aparte do 
Líder do meu Partido, PFL, ouço com satisfação o 
Líder do PSDB, Sérgio Machado. É muito interes
sante, porque, na verdade temos, tanto no PFL 
quanto no PSDB, um apoio sistemático em favor do 
Governo, ao lado de outros partidos que sustentam 
a nossa base partidária no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Após os apartes, se V. Ex" puder concluir suas 
palavras - brilhantes palavras, aliás - eu o agradece
ria, porque outros oradores estão inscritos. 

O SR. ELCIO ALVARES -Pois não. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Mas eu apreciaria ter 

a oportunidade de um breve aparte também, Sr. Pre
sidente, dada a importância do pronunciamento do 
Líder do Governo. 

O Sr. Sérgio Machado - Eminente Senador El
cio Alvares, hoje é uma data importante. O Presiden
te Fernando Henrique Cardoso e todos nós, que lu
tamos a favor do Real, temos um grande desafio. O 
grande desafio que temos é o da inclusão social. O 
Brasil durante muito tempo trabalhou para uma pe
quena minoria. De cada 10 brasileiros, 7 foram ex
cluídos do processo e a primeira medida importante 
de mudança estrutural, que é pré-condição para todo 
ó salto, para tódo ó aesenvolvimE!nto, é-éxatamente 
o controle da inflação. A inflação era o imposto mais 

-perver5õ que-éxis1ianest!f País, porque tirava dos 
pobres e concentrava nos ricos; escondia a incom
petência dos govem<is, porque através dela se faziam 
os ajustes das contas públicas. E sempre a população 
mais pobre pagando a conta, pag~ndo o ajuste. Hoje, 
viveiTiOs um momento diferente. E um momento em 
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que precisamos ter coragem de fazer o que é certo e 
não o que é conveniente. A conveniência levou a um 
país injusto. Precisamos ter coragem de avançar. E, 
neste aniversário do Real, temos que refletir e continuar 
nossa luta - neste Senado e lá na Câmara - para que a 
possamos votar as reformas necessárias, não reformas 
meia-sola, mas as reformas necessáriaS que -o Brasil 
precisa. Tenho plena confiança de que nesta convoca
ção extraordinária, as lideranças que compõem o Con
gresso vão avançar em busca daquilo que a população 
quer, deseja e sonha. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, con
sulto se, ao término do discurso, ainda há tempo 
para apartes. Praticamente necessito de 2 minutos 
para concluir o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-V. Ex" não tem mais tempo para ser aparteado. V. Ex" 
prossiga com o seu discurso. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, para 
finalizar, quero dizer o seguinte: a população já com
preendeu que agora compete mais ao Parlamento do 
que ao Executivo realizar o esforço final para que o 
programa de estabilização econômica seja concluído. 
É nosso dever assegurar a votação, ainda neste perío
do de convocação extraordinária, das propostas de 
emendas constitucionais relativas às reformas admi
nistrativas e da Previdência Social, juntamente com a 
prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal. 

O equilíbrio fiscal é imprescindível à preserva
ção do Plano Real, no longo prazo e as reformas 
constitucionais são imprescindíveis ao equilíbrio fis
cal. Tal como se encontram hoje redigidos, alguns 
dispositivos constitucionais impedem ·a ·racionaliza
ção da despesa pública, •engessam• o setor público, 
tiram sua flexibilidade. Só as reformas podem garan
tir essa flexibilidade. Sem elas, o Governo não pode 
reduzir sua despesa na proporção necessária. Com 
a despesa pública elevada, toma-se necessário bus
car recursos no mercado financeiro para financiá-la, 
o que impede a redução das taxas de juros. A redu
ção das taxas de juros é condição necessária ao ple
no desenvolvimento econômico, e este, por seu tur
no, é condição necessária à superação de nossos 
graves problemas sociais. 

O Brasil inteiro comemora hoje o terceiro ani
versário do Plano Real, um programa de estabiliza
ção que mudou drasticamente a vida econômica e 
social do país. Depois de muitos anos de estagna
ção e até de retrocesso econômico; depois de mui
tos anos de empobrecime:-~to dos brasileiros; depois 
do fracasso de inúmeros planos de estabilização, as
sumiu o Governo uma equipe competente, séria, 
com visão estratégica e um projeto coerente, viável 
e conseqüente para o pleno desenvolvimento nacio-

- t?"?FUS:t' ~ :M..iírté'ilrtê6ii.t 

nal. Numa radical inversão de rumos, o Plano Real 
veio trazer grande incremento nos investimentos pri
vados, acentuado crescimento da produção e do 
consumo, elevação da renda da população assala
riada em geral, melhoria das condições de vida dos 
mais pobres, e redução da desigualdade social. 

Não se pode dizer que sejam resultados modes
tos. Muito menos pode-se dizer que sejam afirmativas 
meramente retóricas, ocas, afastadas da verdade. Ao 
contrário, são todos fatos economicamente mensurá
veis e estatisticamente já comprovados. 

É em face dos resultados já obtidos que afirmo 
ser o Plano Real um patrimônio nacional. Quem é 
contra o desenvolvimento? Quem é contra o aumen
to do consumo popular? Quem é contra a redução 
da desigualdade social? Duvido que alguém se posi
cione contrário a esses progressos já assegurados 
pelo Plano Real. 

Pois bem, se todos defendemos o crescimento 
econômico, o aumento do poder aquisitivo dos mais 
pobres, a justiçá social, aí está, em pleno funciona
mento, produzindo resultados efetivos, um programa 
·econômico que comprova, na prática, ser apto ao 
atingimento desses altos objetivos. O Plano Real de
pende, agora, de nossa ajuda. Aprovar as reformas 
constitucionais ou colocar em risco o Plano Real! 

Que cada um assuma a sua responsabilidade 
perante o povo brasileiro e os destinos da Pátria! 

Muito obrigado. 

ATA DA 131! SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, 

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 1996 

(Publicado no DSF, de 13 de agosto de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

À página nº 15295, 12 coluna, na numeração do 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre os Projetos de Lei da Câmara nº 65 e 209, de 
1993, e Proie.to de Lei do Senado nº 43, de 1995, 

Onde se lê: 
PARECER N2 469, DE 1996 

Leia-se 
PARECER N2 496, DE 1996 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

2-7-97 
Quarta-feira 

10:00- Despacho Interno 
11 :00 - Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa 
15:30- Sessão Deliberativa Ordinária do 

Senado Federal. 



142 ANAIS DO SENADO FEDERAL Jll!-HO DE 199:{ 

Ata da 3!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 3 de julho de 1997 

Sã Sessão Legislativa Extraordinária da 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 
da Sra. Júnia Marise e dos Srs. Ronaldo Cunha Lima e Ademir Andrade 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
BeiJo Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car
los Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy -
Élcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flavia
no Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geral
do Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges - Gui
lherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena -Jefferson Peres - João França- João Rocha 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Alves -
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda - José Sarney - José Serra - Júnia 
Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Ma· 
rina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor 
Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Si
mon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Ao· 
mero Jucá - Romeu Turna - Ronaldo Cunha Lima -
Sebastião Rocha- Sergio Machado- Teotónio Vile
la Filho- Valmir Campelo - Vilson Kleinubing- Wal
deck Omelas. 

A SRA • PRESIDENTE (Júnia Marise) -A lista 
de presença acusa o comparecimento de 71 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra· 
balhos. 

Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Péres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 468, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto no § 22 do art. 50 

da Constituição Federal e tendo em vista o art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência, submeta, à Mesa Diretora, pedido 
de informação ao Exm2 Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, sobre as razões que determinaram a desti
nação de 390 (trezentos e noventa) cargos privativos 
da área de Controle Interno, sendo 160 (cento e ses· 
senta) cargos de Analista de Finanças e Controle e 
230 (duzentos e trinta) cargos de Técnicos de Finan
ças e Controle, a outros órgãos do Ministério que 
não o incumbido constitucionalmente (art. 74 da CF) 
dessa função, na forma do Decreto-Lei n2 2.346, de 
23 de julho de 1987. 

Justificação 

A questão do controle dos gastos públicos 
constitui-se, perante a sociedade contribuinte, em 
item indispensável às discussões sobre corrupção e 
equilíbrio fiscal. Além disso, é importante lembrar 
que o Congresso Nacionai a considerou altamente 
relevante, no texto do Capítulo X - dos fatores que 
possibilitam "esquemas do tipo PC", do Relatório Fi
nal da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
destinada a apurar fatos contidos nas denúncias do 
Sr. Pedro Collor de Mello, referentes às atividades 
do Sr. Paulo César Farias (Ago/92), Comissão essa 
instituída em atenção ao Requerimento n2 52/92-CN. 

Razões da mesma natureza já me haviam le
vado a apresentar o Projeto de Lei do Senado n2 

350/91 (reapresentado no início da ~ Legislatura, 
iniciada em 1995, quando recebeu o n2 52/95), pro
pondo a criação da Secretaria de Controle Interno 
como órgão diretamente vinculado à Presidência da 
República, com as funções de •coordenar, supervi
sionar, normalizar e controlar as atividades de fisca
lização contábil, financeira, orçamentária, operacio
nal, patrimonial e de auditoria dos órgãos da admi
nistração di reta, indireta e fundacional". Enquanto 
isso, Medida Provisória n2 1.550, que •organiza e 
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disciplina os Sistemas de Controle Interno da Repú
blica e dos Ministérios e dá outras providências•, en
contra-se na sua 40' versão, editada que foi, ainda 
no Governo Itamar Franco. 

O próprio Poder Executivo, em seu Plano Dire
tor da Reforma do Aparelho do Estado (1995) arrola 
a Secretaria Federal de Controle Interno entre os ór
-gãos estratégicos e fundamentais, num momento de 
discurso de reestruturação administrativa da máqui
na estatal (p.82). Sinaliza, todavia, de forma contrá
ria, ao insinuar, com a Portaria em questão, o des
monte do aparelho fiscalizador da despesa federal, 
frente à carência de recursos humanos imprescindí
veis à missão institucional do Controle- Interno do 
Poder Executivo Federal, agravada, agora com o 
propósito de dispersá-los entre outras funções que 
não a especificamente definida na Constituição e 
nas leis. 

Tal quadro fica ainda mais agravado pelo fato 
de a evasão de pessoal da área de Controle Interno 
ter-se mostrado dramático, nos últimos anos. Assim, 
no quadro de Analistas de Finanças e Controle verifi
cou-se a evasão de 92, em 1995; 20, em 1996, e 5, 
já neste ano de 1997, totalizando 117. No quadro de 
Técnicos de Finanças e Controle,a evasão foi de 
167, em 1995; 71 em 1996, e 28, em 1997, totalizan
do 266. Sem computar os 450 servidores aposenta
dos no mesmo período. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1997.- Sena
dor Pedro Simon. 

(À Mesa para Decisão.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Abdias Nasci

mento, que disporá de 20 minutos para proferir o seu 
pronunciamento. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr" Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum inicio 
este pronunciamento. . 

Durante os últimos meses vem ocorrendo uma 
série de conflitos no sistema penitenciário, permitin
do-nos prever uma tragédia anunciada, com cenas 
tão macabras e desumanas quanto as ocorridas no 
presídio de Carandiru. 

A passividade do Poder Executivo quanto a 
essa questão faz-nos refletir sobre o elevado grau 
de incompetência na gestão do sistema penitenciá-
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rio, disfarçada pela esfarrapada crítica à faita de 
vontade política, tão ao gosto do palavreado i:be;al. 
que sempre surge depois das tragédias provocaoi::.:f 
ou permitidas pelo P-oder Públicocontra os brasilei
ros pobres e miseráveis. 

Os problemas que assolam o sistema peniten
ciário são_ múltiplos e de diversas naturezas. ~!.as 
não_s~ pode ignorar o fato de que 95% dos enca;ce
rados são pobres e que dois terços dessa populaçãc;, 
são compostos de afro-brasileiros - ou "pretos' e 
"pardos• -, segundo o censo penitenciário de 1994 e 
dados da CPI do Sistema Penitenciário de 1993. 

Esses números, que representam pes:::oss, 
mais uma vez expõem a face perversa do racismo 
brasileiro. A pobreza e a criminalização de negros 
constituem um dos princípios que permeiam a inter
pretação do Direito e a aplicação da Justiça em i10S-

---so País. 

Não se trata aqui de choramingas e lamentos. 
Pesquisas quantitativas denunciam que, quando se 
trata de um afro-brasileiro envolvido em ilícitos, a 
Polícia é persecutória e voraz no cumprimento da 
sua missão, a Defensaria Pública, não raro, vagueia 
nos limites da burocracia e a Justiça, na sua cegt;s!
ra plena, avança sem limites até o mais alto grau ds 
parcialidade. 

Durante o início da Campanha da FraternidadE> 
deste ano, que tem como lema • A Fraternidade e os 
Encarcerados·, tive a oportunidade, juntamente com 
a ilustríssima Senadora Benedita da Silva e os ilus
tríssimos Deputados Luís Alberto, Paulo Paim e ,::hi
co Vigilante, de visitar o Exm0 Sr. Dom Lucas Morei
ra Neves, Presidente da CNBB, ocasião em que 1:·.e 
foi entregue o documento intitulado "Situação da Po-
pulação Afro-brasileira e Segmentos Excluídos rio 
Sistema Penitenciário Brasileiro e Propostas de Ga
rantia do Princípio da Dignidade da Pessoa H.;'71e
na•. Foi um encontro bastante alvissareiro, em que 
se evidenciou nossa preocupação comum corn os 
descaminhos do Sistema Penal Brasileiro e a ;alta 
de perspectiva dos encarcerados. 

Todos sabemos que, por princípio, as penas 
que privam os indivíduo da liberdade têm como •un
damentos a justiça e a defesa social. Mas não se 
pode perder a perspectiva de que é função do Esta
do a reeducação e o preparo do apenado para que 
ele volte ao convívio social. O Estado, porém, além 
de ser negligente com sua missão, propicia e promo
ve os meios que impedem a recuperação do enc::>r· 
cerado, como individuo eapaz de ter uma função Fl

cial, aõ meSmO em qtle-âgrava 0 proCeSSO~ de mC:C"f]i-
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nalização desse indivíduo durante o período em que 
está cumprindo a pena. 

A violência sem proporções que se instalou 
nos grandes centros bras~eiros praticamente impõe 
uma sobrepena aos condem1dos, principalmente 
pela violação generalizada dos direitos humanos. 
Uma vez condenado, o indivíduo perde o direito à li
berdade, mas não os direitos funaaméntais da pes
soa humana. São imensos os ultrajes por que pas
sam os familiares dos presos durante as visitas nas 
delegacias e nos presídios em termos de angústia e 
de humilhação. É como se a pena se estendesse à 
família, atingindo mães, filhos, avós, de forma autori
tária e impiedosa. Somem-se a isso as centenas, tal
vez milhares de presos que já cumpriram suas pe
nas e continuam encarcerados, por falta de uma as
sistência jurídica adequada. 

O abuso de autoridade, a corrupção, a tortura 
como prática cotidiana da vida prisional, o ócio diu
turno e a própria criminalidade interna são fatores 
mais que conhecidos das autoridades e constituem 
as principais causas das rebeliões que vêm ocorren
do nos presídios brasileiros. A proliferação de doen
ças como a AIOS e a tuberculose faz parte da rotina 
insalubre das casas de detenção. Quando o preso 
consegue escapar da morte e recuperar a liberdade, 
ieva consigo uma capacidade incontrolável de conta
minação. 

Numa sociedade como a nossa, que incorpora 
de torma acelerada a alta tecnologia ao sistema pro
dutivo, reduzindo sobremaneira os postos de empre
go para os trabalhadores pouco qualificados, as 
oportunidades oferecidas para um ex-presidiário são 
praticamente nulas, para o que concorre o fato de 
89% dos presos, segundo o censo de 1994, não 
exercerem nenhum tipo de trabalho ou atividade pro
dutiva. 

Outra questão que temos que considerar, 
apontada em recente artigo da socióloga Julita Lem
gruber, publicado no jornal O Globo, é que 45 mil 
presos - aproximadamente um terço da população 
carcerária - praticaram crimes sem violência. O que 
nos permite avaliar que seria perfeitamente razoável 
a aplicação de penas alternativas. 

Nesse sentido, os benefícios seriam significati
vos, tanto em relação ao sistema penitenciário, 
quanto em relação ao condenado. Por um lado, a re
dução dos custos operacionais e de manutenção; 
por outro, a punição fundada na defesa da cidadania 
e com o benefício de impedir que o indivíduo que 
praticou um delito leve tenha de conviver com ele
mentos de alta periculosidade. 

, . ""' _ . ~ ... • .,Jl.!LHO D~ 1997 

No início do mês de maio, o Instituto de Cultura 
e Consciência Negra Nelson Mandela, entidade que 
teve origem no Complexo Frei Caneca, no Rio de 
Janeiro, realizou o Seminário "Questões Penitenciá
rias - O Presidiário Pede Socorro", cujo documento 
de apresentação afirmava o seguinte: 

Ciente de que o sistema penal, da for
ma como vem funcionando, não recupera, 
mas contribuí para marginalizar ainda mais 
os detentos, faz-se urgente a mobilização e 
a atuação conjunta dos vários segmentos da 
nossa sociedade, de forma que aos homens 
e mulheres que foram condenados a pagar 
por seus erros com o confinamento sejam 
restituídos os direitos de cidadania, a digni
dade humana e oferecidas reais. oportunida
de de reintegração social através da qualifi
cação profissional e do trabalho. 

Em outro trecho o documento afirma: 
Garantir a ressocialização é um dever 

do Estado brasileiro e uma necessidade so
cial que, longe de ater-se aos interesses dos 
indivíduos punidos pela Justiça do País, é 
fator de enorme importância na construção 
de uma sociedade menos violenta, que se 
estruture a partir de ideais mais justos e 

. igualitários, que não acirrem. ainda mais as 
profundas desigualdades nela vigentes. 

Considerando que as rebeliões nos presídios 
têm sido a única forma de os apenados chamarem a 
atenção das autoridades e da sociedade em geral, e 
ainda que existe um déficit de 80 mil vagas no siste
ma penitenciário, é mais do que evidente que esta
mos diante de uma iminente tragédia. Assim que 
esta Casa pode e deve contribuir, dentro dos seus li
mites, para a solução desse quadro aterrador. Nesse 
sentido, faço um apelo aos colegas Congressistas 
para, num empenho conjunto, avaliarmos o mais 
breve possível as propostas da sociedade sobre a 
matéria em questão, de forma a que possamos for
necer uma resposta do Legislativo a esse grave pro
blema. 

Quero aproveitar o ensejo para denunciar, fa- . 
zendo eco à reportagem publicada no dia 22 de ju
nho último pelo Jornal do Brasil, a situação cruel a 
que se vêem submetidas as mulheres estrangeiras 
encarcerada~ em_nQsso País por suposta participa
Ção no tráfico de drogas- as chamadas "mulas•. Se
duzidas pela promessa de dinheiro fácil ou simples
mente enganadas pelos traficantes, que se utilizam 
dos mais diversos_exp!!_c:lient~s para fazê-las trans
portar entorpecentes - principalmente cocaína -



sem ter conhecimento do que carregam, muito me- hoje, o tema r~formª agrária, principalmente à relati-
nos dos perigos que correm, essas mulheres aca- va ao -·sul do Pará, onde o massacre de sem-terra 
bam vítimas de um conjunto de fatores perversos passou a representar, emblematicamente, aquela re-
que contribuem para que sejam desrespeitados seus gião que, aliás, alertava o Brasil no sentido de a re-
direitos humanos. O principal deles é o próprio en- forma agrária ser fundamental para gerar a paz e o 
quadramento na Lei de Crimes Hediondos, feita para equilíbrio no campo e até no próprio País. 
coibir seqüestros e considerada excessiva quando Sr. Presidente, durante três dias participei de 
se trata de punir mulheres exploradas por organiza- um importante encontro, que teve lugar no sul do 
ções internacionais. Além disso, quase todas se Pará, juntamente com as presenças do Ministro Raul 
queixam de terem sido extorquídas por policiais após Jungmann e do Presidente do INCRA, Milton Selig-
a prisão em flagrante. Não tendo vínculos com o man, e toda a equipe desses dois órgãos que, na 
País, são obrigadas a aceitar os serviços de a 'voga- verdade, transferiram suas sedes para aquela em-
dos dativos - defensores pagos pelo Estado -, que blemática região. Posso afiançar- e tenho acampa-
terminam cobrando, sem recibo, altos honorários em nhado - que as decisões lá tomadas com relação 
dólares. Some-se a isso a freqüente ausência de in- aos problemas que, progressivamente, foram solu-
térpretes nas audiências na Justiça, contrariando o ciohados, que aquela região dará exemplo ao Brasil 
art. 71 do Estatuto do Estrangeiro, e teremos uma de como se faz reforma agrária. O Ministro Raul 
idéia da situação kafkiana por que passam essas in-_ _Ju_nRr:llª-nn,ao trar:!Sferir o seu Ministério para aquela 
felizes. - - - · ---região, decidiu que visitaria os três maiores Municí-

Recentemente, tive oportunidade de visitar, no pios- Marabá, Conceição do Araguaia e Tucuruí- e 
Presídio Talavera Bruce, no Aio de Janeiro, uma jo- que nessas localidades seriam anunciados uma sé-
vem sul-africana, de nome Carol Portia Taulse, que, rie de ates e de decisões. O que, na verdade, acon-
enganada por uma pretensa amiga, foi presa no teceu. S. EJc!l anunciou atos de desapropriação de 
Aeroporto do Galeão com cocaína e agora terá de 79 mil hectares de terra naquela região; anunciou 
passar anos na cadeia. Sensibilizado por sua evi- novos assentamentos, que irão atender a 6.300 ta-
dente inocência, estou trabalhando, em conjunto mílias e assinou uma série de convênios com 26 
com outros defensores dos direitos humanos, para prefeituras da região e, entre outros ates, relembrou 
obter a revisão do processo. Um processo cheio de que já foram imitidos em posse, depois da criação 
falhas, incluindo a falta de sustentação no Tribunal. da superintendência especial na área, 33 imóveis 
Não se trata, aqui, de defender traficantes, mas, em num total desapropriado de 300 mil hectares com a 
primeiro lugar, de garantir a essas pessoas o direito garantia praticamente de 10 mil famílias assentadas. 
de ampla defesa, consagrado em nossa Congitui- _ Jsso não é discurso, é uma realização, é uma impie-
ção. E de tomar mais proporcional a lei que pune o mentação de um programa que se viabiliza naquela 
tráfico, distinguindo entre os verdadeiros responsá- região. 
veis - que quase sempre se mantém impunes - e 
aqueles que lhes servem, consciente ou inconciente
mente, de simples instrumentos. 

Justiça, Sr% e Srs. Senadores, é o que peço 
para essas mulheres estrangeiras, presas de uma 
forma tão cruel pela nossa Polícia! 

Axé. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Abias Nasci
mento, a Sra. Júnia Marise, 2~ Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 

C SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sf-ls e Srs. Senadores, abordarei, 

Quero lembrar que, neste ano, o Brasil preten
de assentar 80 mil famílias; só naquela região, 10 
mil famílias serão assentadas efetivamente, poden
do haver uma ampliação do assentamento dessas 
famílias. Quero lembrar também que 46 novos pro
cessos de desapropriação estão em curso e vários 
deles serão viabilizados no decorrer deste ano. 

Durante o encontro que o Ministro e o Presi
dente do Incra realizaram nõ Município de Márabà, 
além do anúncio dessas decisões, ficou definido cla
ramente que os municípios do sul e sudeste do Pará 
teriam uma participação efetiva na implementação 
da reforma agrária. Tenho dito aqui, desde janeiro, 
que a própria Associação dos Municípios do Ara
guaia e Tocantins - AMAT, tomou consciência de 
que é necessária a participação efetiva dos municí

-pios da refomia agrária. É necessária a sua estadua
lização, com a participação do Estado, mas é funda-
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'I .ental a participação dos municípios no processo de 
,.,·.mma agrária 

Aquela região dá o exemplo, porque, desde ja
' "·:'!iro, começou a conceber a implantação dos Con
selhos Municipais de Reforma Agrária. Naquela altu
rc. j<l íoram implantados vários Conselhos Munici
Dals oe Reforma Agrária, aprovados pelas Câmaras 
:,.unicipais. Uentre em breve, todos os municípios da 
;egião sul e sudeste do Pará terão Conselhos Muni
:::~nis de Reforma Agrária. 

Complementando, a Medida Provisória nº 
. 577, no seu art. 2º, definiu a necessidade de todos 
··s Estados terem o seu Conselho Estadual de Re
r:mna Agrária. Com isso significa dizer que os muni
t'ipios das áreas de maior conflito necessariamente 
;erão que ter os seus Conselhos especializados, dos 
.. !uais participarão não só os prefeitos e vereadores, 
-~'as as lideranças empresariais do campo, o Movi
. ,.enio dos Sem-terras, os sindicatos, a Igreja, que, 
:<'. IO.Qião sul do Pará, através da CPT, tem uma 

··.cãt• efetiva, histórica muito importante. São eles 
'ol)<;! vão decidir que são os sem-terras da área, 
.. mm também quais as áreas suscetíveis de desa
~-mpriação por serem improdutivas. 

Com isso, a racionalidade da reforma agrária 
>em à tona. É assim que se está desenhando a re
."Jrma agrária no sul do Pará, que é a região mais 
· ·roblemática deste País em reforma agrária. E é de 
. ; que tem que vir o exemplo de como se faz uma 
-?.bm1a agrária - que deve ser feita não só com dis

::.mso, mas com realização, com o pé no chão. 
Então, isso é importante e foi por isso que o 

ciinistro passou três dias com toda a su-a equipe pro
curando implementar essas teses. E o que é impor
.ivlte é que os convênios assinados com as prefeitu
<;~S faz com que as prefeituras assumam a respon
;abilidade de implantar todas as -estradas -vicTnais, 
de implantar a eletrificação rural, de implantar os 
;Jastos de saúde. Além disso, o Ministério assinou 
::onvênio com o Ministério da Educação para imp!an
•s.ção de novas escola!>. Significa dizer que os as
;,entamentos terão a infra-estrutura, as condições 
:•ásic-:::ts para permitir que o assentado possa ser 
:!tendido com educação, com escola, com rodovia, 
o~.ra escoamento de sua produção. 

E muito mais! Já ficou decidido que o grande 
:.nojeto, chamado Projeto Lumiar, que é um projeto 
'novador que o Ministério da Reforma Agrária está 
implantando no Brasil, voltado para preparar equipes 
récnicas que possam dar assessorias técnicas aos 
.::ssentamentos, aos agricultores. Uma das grandes 
·:~10&.:3 históricas do Incra, e isso aconteceu íia nossa 

Transamazônica, é alocar o assentado mas não dar
- lhe a assistência técnica necessária. 

Hoje, com o Projeto Lumiar, que é inovador, 
que é terceirizado, em que a equipe técnica é con
tratada pelos assentados, com assessoria e apoia
menta do Incra, de tal ordem que oriente sobre o 
que plantar, como plantar e toda tecnologia necessá
ria para viafiilizarproduÇão e a- produtividade no 
c.:tmpo. 

É, portanto, uma inovaçãosignificativa. 
Nessa altura, _também, quero lembrdr que o 

custo~_da jnJra,-estrutura, usando a prefeitura para 
sua implementação, representa a metade do custo 
histórico que o Incra adota no Brasil. Significa que 
com o mesmo recurso, ao invés de fazer um quilô
metro_d~_vicinal, pode-se fazer dois ou três quilóme
tros. Significa baratear de forma clara e efetiva a re
forma agrária e os assentamentos. Significa dar res
ponsabilidade à prefeitura, ao município, de não só 
implementar as rodovias, mas mantê-la e ser cc-res
ponsável pelo processo de reforma agrária, que é 
um processo dinâmico e sistémico. Significa dizer 
que para o sucesso da reforma agrária é fundamen
tal que o Governo Federal defina as grandes linhas e 
basicamente os recursos fundamentais. 

O Estado, como um grande coordenador da 
área, teve o seu papel relevante, mas o município 
com uma execução mais firme, com sua responsabi
lidade mais atuante -no dia-a-dia, seja um parceiro 
fundamental ao lado das organizações sociais que 
atuam no campo. Só dessa forma, na forma de par
ceria, de co-responsabiliçl_ade _mútua, !ÍJl!.l$L§Et pQc:l~
conceber uma reforma agrária nesse nível. Quero 
lembrar também que, no segundo dia, ao chegarmos 
em Conceição do Araguaia, mais um ato importante 
foi viabilizado,_COITLª- presença do Ministro, com o 
Presidente do Incra: a desapropriação da maior fa
zenda da região, a Fazenda Bradesco, com 61 mil 
hectares. E o que é mais importante, uma fazenda 
absolutamente estruturada, mas que os invasores, 
num acordo sério e responsável não adentraram na 
porteira da fazenda, montaram seus acampamentos 
de palhoça à beira da estrada e assumiram o com
promisso com o Governo de que enquanto não fos
se decretada a desapropriação daquela fazenda eles 
jamais toníaríam urrià deCisao frresponsavel. . 

E, na véspera da ida do Ministro ao México, foi 
publicada no Diário Oficial a desapropriação de 61 
mil hectares deS5d fazenda. E a presença do Minis
tro ao levar o d-ecreto, no -local da fazenda, no acam
pamento dos sem-terra, mostrou uma coisa: de um 
iaao, os sem-terra. conscientes de que o diálogo é 
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muito mais importante do que uma ação inconse
qüente; do outro lado, o Governo, mostrando que as
sumiu o compromisso com eles, que estava, àquela 
altura, cumprindo integralmente com um ato desa
propriatório, passando, apenas, o ato de imissão de 
posse, que será viabilizado em 30 dias. Ficamos 
bastante impressionados; os sem-terra de um lado 
da porteira e nós do outro lado. O ministro, numa po
sição simbólica, abriu a porteira, e nesse instante os 
sem-terras assumiram a fazenda; a própria igrejà, 
através do seu Bispo, da CPT, fez uma oração e vol
tamos, de novo, ao diálogo, ao encontro, mostrando 
ao Brasil que o entendimento, o bom senso pode e 
deve priorizar qualquer negociação em termos de re
forma agrária. 

Reforma agrária é possível, é viável, da forma 
como se está fazendo no sul do Pará, em que todos 
os agentes no processo são cc-responsáveis, assu
mem a sua parte nessa responsabilidade; os sem

-terra de um lado e de outro os Governos Federai, 
Estadual e Municipal. É um exemplo que deve ser 
seguido por todo o País. 

Queremos lembrar que no sul do Pará, em fun
ção daquele grande conflito de Eldorado, no ano 
passado, foi implantada uma superintendência do 
INCRA especial, que em 8 meses realizou uma série 
de atos importantes, não só o convênio com mais de 
26 Prefeituras, num total de R$12 bilhões, numa pri
meira etapa - primeira etapa que poderá ser prorro
gada logo depois da implementação das primeiras 
rodovias, dos primeiros postos de saúde e assim su
cessivamente. Porque recunsos há no Incra, basta 
que uma prefeitura mostre eficiência e competência 
na execução dos seus trabalhos. 

O mais importante é que tudo isso está sendo 
gerido num entendimento excepcional, de que parti
cipam os Governos Estadual e Municipal, as organi
zações que atuam na terra e os Parlamentares, Se
nadores e Deputados. Eu mesmo, tenho participado 
de encontros e debates, desde janeiro deste ano, 
negociei palmo a palmo, reunindo com as comunida
des, concebendo e desenhando esse modelo de re
forma agrária, que deverá ser exemplo para o Brasil. 

Quero lembrar que a região sul do Pará é ine
quivocamente a região mais conflituosa em termos 
de reforma agrária no País, mas é lá que o Governo 
Federal está dando um exemplo de como pode ser 
viabilizada uma reforma agrária que não adote o dis
curso somente, mas, sim, que adote o aspecto obje
tivo, operacional, com os pés no chão, de como se 
faz reforma agrária. 

Fico tranqüilo, fico satisfeito de ter participado 
desses 3 dias com o Sr. Ministro Raul Jungmann, 
com o Presidente Milton Seligman, com toda a dire
toria do INCRA, que transferiu a sede do órgão para 
aquela região, a fim de que, na prática, não só anun
ciasse uma série de medidas importantes como, 
também, ouvisse o Movimento dos Sem-Terra, ou
visse os empresários, as lideranças políticas, em 
uma d_~me>nstrªção de que o processo de reforma 
agrária é um processo sobretudo democrático, de 
participação, de que todos juntos, de mãos dadas, 
podem ajudar a viabilizá-lo, com boa vontade e bom 
senso. 

O Sr. Romeu Tuma - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE- Ouço V. Ex" com 
prazer. 

O Sr. Romeu Tuma - Desculpe interrompê-lo, 
mas vejo que V. Ex" caminha para o final do seu dis
cunso e eu não poderia deixar de congratular-me 
com o entusiasmo de V. Ex", quando relata fatos 
que vêm ocorrendo na solução de grandes proble
mas ocorridos no sul do !'ará. Quis intervir porque V. 
Ex" traz uma palavra de tranqüilidade a este Plená
rio. Vivi um bom período dos conflitos aos quais V. 
Ex" se referiu no sul do Pará. Conflitos ideológicos, 
sociais, de guerrilhas, de violência, de mortes, de as
sassinatos por encomenda, invasões depredató
rias ... E'nfim, uma série de fatos que estavam rotula
dos de conflitos de terra e que, provavelmente, nada 
tinham de conflitos de terra. A Justiça, sem capaci
dade de gerenciar esses conflitos, propôs até a pos
sibilidade de criar varas relativas a problemas fun
diários; agora traz V. Exª a expectativa de que, solu
cionados esses problemas de conflitos no sul do 
Pará, isso será um passo que facilitará a solução de 
outros problemas que ocorrem pelo País. Vejo o pro
blema do Pontal do Paranapanema, que em tese 
não chega nem a 10% dos conflitos que convivemos 
quando na Polícia Federal na área do sul do Pará, e 
é histórico. Cumprimento V. Ex" e tenho a certeza de 
que, com o acompanhamento que V. Ex" faz de 
cada passo da reforma agrária não só no seu Esta
do, mas em outros Estados, este Plenário não deixa
rá de tomar conhecimento, através de seus pronun
Ciamentos que se segui ião a este, -de toda a evolu
ção de um trabalho que o Ministério Extraordinário 
de Política Fundiária, através do Ministro .Jungmann, 
tern feito, e agora contando com a presença de V. 
Ex".Meus cumpriiTlentos. 

O SR. COUTINHO JORGE - _Agradeço o apar
te, Senador Romeu 'ruma, pelo seu conhecimento, 
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pela sua vivência naquela área. Não tenho dúvida de 
que a reforma agrária no suVsudeste do Pará tem 
que ser emblemática, pela complexidade, pelos con
flitos amplos que ali estão. Por isso, estou bastante 
feliz de ter participado desses 3 dias de encontro 
com o Ministro Jungmann, com toda a equipe do seu 
Ministério, do INCRA, em que decisões sérias, rea
listas, estão sendo tomadas. Há uma parceria ampla 
entre todos os segmentos da sociedade. 

É bom lembrar a idéia - a próxima ida do Mi
nistro já foi definida -, meu caro Senador Romeu 
Tuma, da criação de uma Vara Agrária, em Marabá, 
para ser também um exemplo na área da Justiça 
Agrária no sul do Pará. 

Com relação a uma série de fatos e decisões 
que o Ministro tomou, deixarei para o próximo dis
curso. Quero lembrar que no sul do Pará se desenha 
uma proposta realista, desenha-se uma proposição 
de "pés no chão", em que o muito que se discursa 
no Brasil sobre reforma agrária lá está transferido 
por ações concretas, viáveis. Podemos dizer que o 
Governo Federal e o Congresso Nacional evoluíram 
muito em termos de legislação da reforma agrária, 
além, é claro, do caso do ITR, do rito sumário, da 
própria Medida Provisória nQ 1.577, que tomou uma 
série de medidas superando as dificuldades graves 
no aspecto operacional no que diz respeito ao pro
blema de desapropriação de terras improdutivas. Foi 
e é um grande avanço. Além ae outro decreto do 
próprio Presidente, tomando operacionais essas 
ações, o que indica que, em nível global, o Governo 
Federal está tomando decisões corretas e, em nível 
operacional, nas áreas onde os conflitos são mais 
graves, como as regiões suVsudeste do Pará - deci
sões, programas, projetes e ações estão sendo to
mados no entendimento entre as partes interessa
das nesse conflito. 

Deixarei para falar em outra oportunidade so
bre uma série de decisões que S. Ex", o Ministro, to
mou em relação àquela área sobre projetes impor
tantes e significativos, como o Projeto Casulo, como 
o Projeto Lumiar, evidenciando que nessa área· o 
Governo Federal mostra decisão, vontade e determi
nação de implementar uma verdadeira reforma agrá
ria; reforma agrária que foi baseada na premissa de 
que o Governo Federal, sozinho, pouco ou nada po
deria fazer; era necessário o envolvimento dos Go
vernos Estadual e Municipal, através dos Conselhos 
Municipais - implantados de forma inovadora no 
Brasil, naquela região, envolvendo as organizações 
sindicais e o Movimento dos Sem-Terra -, tomando 
possívei desenhar-se e ·construir-se uma verdadeira 

reforma agrária em favor da paz e do desenvolvi
mento do campo, para o bem do Brasil. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. S. 
E~ dispõe de 20 minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de co
mentar, na tarde de hoje, a movimentação que tem 
havido, principalmente aqui em Brasília, em tomo 
das reformas e também, pela imprensa, uma cobran
ça muito grande em relação ao Congresso Nacional. 
Inclusive foi nesse clima que o Presidente da Repú
blica convocou extraordinariamente o Congresso 
para deliberar sobre várias matérias de grande im 
portância para o País. 

Antes de mais nada, eu desejava fazer uma 
análise muito rápida dessas mudanças que estão 
acontecendo também no plano internacional, que es
tão ocorrendo no mundo, como a globalização, a in
ternacionalização da economia, o surgimento de 
uma série de novos organismos internacionais 
como, por exemplo, a Organização Mundial do Co
mércio, a adoção da Lei de Patentes por parte de 
Brasil, a Lei de Cultivares, a Lei do Software, que es
tamos estudando agora ... enfim, tudo isso para en
quadrar o Brasil e outros países numa nova ordem 
internacional. 

O que espanta é que, por baixo dessa grande 
onda de mudança, de transformação que há em 
todo o mundo, existem coisas que não mudam. Es
sas mudanças visam perpetuar, na verdade, uma or
dem que está estabelecida; mudar sempre para não 
mudar nunca. 

O nobre Senador Geraldo Melo, em uma inter
venção que fez por ocasião de uma exposição do 
Ministro das Relações Exteriores, na Comissão Es
pecial que analisa as questões nordestinas, fez uma 
interpelação com a qual o Ministro teve que concor
dar e admitir; ou seja, uma relação de forças diante 
da qual pouco podemos. 

Fez-se a Rodada Uruguaia, criou-se a Orga11i· 
zação Mundial do_ Cgmércio, falou-se que é preciso 
criar uma nova ordem comercial de relações econô· 
micas no mundo. Tudo bem! O Brasil tem que fazer 

. __ um e.storço gigantesco como os outros países oara 
se acomodar a essa nova situação. Mas acontece 
que certos procedimentos que atentam contra essa 
nova ordem b~l"l~.Ci?.!D ºª pà~~!>- eco_oomjçªm.en!ç 
fortes, industrializados. países do Primeiro Mundo. 
Essa situação de desigualdade permanece. Ela verr· 
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para mudar, mas consolida, mantém essas desigual
dades. 

No plano comercial, produtos que são protegi
dos por esses países, no exemplo citado pelo Sena
dor Geraldo Melo - o caso do açúcar -, a União Eu
ropéia faz de tudo para proteger o seu mercado in
terno contra a entrada do açúcar de fora, inclusive o 
brasileiro, subsidiando com altos custos o açúcar da 
beterraba para proteger a sua agricultura e garantir _ 
os empregos. E há uma série de outros exemplos 
que podiam ser dados em relação aos Estados Uni
dos e em relação à União Européia, onde essa nova 
ordem que vem não altera a ordem velha, que é uma 
ordem da desigualdade. Dos países emergentes, em 
desenvolvimento tudo se exige: todo um enquadra
mento, todo um processo de ajuste a essa nova si
tuação. Mas essa ordem de desigualdade, de hege
monia económica permanece, ela é congelada. - -

No plano político, tenho um outro exemplo: a 
questão do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. 
Até há pouco tempo, o Brasil se recusava a ser sig
natário desse tratado. Nenhum de nós aqui pensa 
que o Brasil vá amanhã produzir armamentos, arte
fatos bélicos, nucleares. Todos somos pac_ifistas e _ 
essa não é a vocação do Brasil. Os países que já 
estão no clube atómico permanecem lá com seus ar
tefatos, com o seu material bélico, com a sua tecno
logia nuclear. Os outros, simplesmente, ao assinar o 
tratado, abdicam de ingressar nesse clube que fe
chou sua porta. Mais uma vez, é o exemplo de uma 
nova ordem internacional que se quer estabelecer, 
consolidando disparidades que já estavam constata-
das. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se formos exa
minar com mais cuidado esse grande movimento de 
reformas, essa grande movimentação em tomo des
sas modificações, vamos verificar que, na verdade, é 
uma mudança para consolidar, cristalizar situações 
já constituídas em desfavor de países como-o Brasil. 

No plano interno, essas reformas que estão em 
andamento são importantes para o Brasil. Podemos 
divergir sobre um ponto ou outro, sobre uma ou ou
tra questão, mas reconhecemos que o Estado preci
sa ser modificado, que a Previdência tem que ser re
formada, que o Brasil tem que ajustar o seu setor 
produtivo a essa nova situação que se esfá criando 
no mundo todo. 

Devemos lembrar a todos que estão interessa~ 
dos, a todos que se mobilizam em tomo dessa refor
ma, que, se tomarmos em consideração o inicio des
ta Legislatura. vamos ver quantas mudanças profun
das este Congresso Nacional já aprovou, seja por 

iniciativa de seus membros da Câmara ou do Sena
do, seja por iniciativa do Presidente da República; 
modificações com as quais, há 4, 5, 6 anos, muitos 
de nós nem sonhávamos em relação ao petróleo, 
em relação ao conceito de empresa nacional, em re
lação a esse processo de privatização; enfim, são 
mudanças profundas. O Congresso cumpriu o seu 
dever. 

Penso que é legitimo, é justo que todos os se
tores organizados da sociedade se dirijam ao Con
gresso, pressionem politicamente, procurem colocar 
suas posições. Agora, é preciso que se preserve 
essa independência do Congresso para decidir so
beranamente. Nenhum de nós quer fugir à sua res
ponsabilidade, mas nªg _ podemos, de maneira ne
nhuma, aceitar qualquer tipo de coação ou, então, 
que_a responsabilidade toda pese exclusivamente 
sobre os nossos ombros. 

O nosso Presidente, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, tem dito - pelo menos tenho lido na im
prensa - que não se pode exigir, exclusivamente, 
essa responsabilidade do Congresso e muito menos 
atribuir todos os males do Pais à demora no exame 
dessas matérias que estão aqui, sob a nossa cuida
dosa análise. Todos dizem: "queremos a reforma. • 
Mas qual reforma? Tenho certeza de que a reforma 
dos empresários não é a mesma que querem os tra
balhadores. Tenho certeza de que a reforma que de
seja o Governo não é exatamente a mesma que 
querem os funcionários públicos. O Congresso é 
quem decidirá com independência, com liberdade e, 
S()bretudo, _ c_ofl1 o_g"ª-"-~ _s_eosp_ d«;l _re$ponsabilidade 
que cada um de nós tem. 

Creio ser justo que a sociedade exija do Con
gresso que ele trabalhe, que os Parlamentares com
pareçam, que sejam honestos e corretos nas suas 
atitudes, que honrem o mandato que receberam. 
Agora, a qualidade do nosso voto é uma decisão 
nossa, exclusivamente nossa, sobre a qual jamais 
haverá unanimidade. Vamos ser analisados pelos 
empresários, vamos ser analisados pelos trabalha
dores, pelos funcionários públicos, pelos profissio
nais liberais, pelos empregados das empresas esta
tais, e nunca haverá unanimidade sobre nossas de
-cisões. 

Então, toda essa movimentação em_ tomo _das 
reformas -é rrn.iito âubia: Cada qual-quer a sua refor
ma ou a reforma que convém aos seus inte_l"eS!;es_~ 

-- talvez aos interesses da Nação. Mas esse juízo é 
nosso e penso que devemos decidir com isenção, 
com a seriedade que deve presidir nossos trabalhos 
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e com a independência que devemos ter diante des
sas matérias. 

O Sr. Jetferspn Péres- Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena
dor Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Realmente, o Con
gresso Nacional é culpado pqr ter cão e por não ter. 
O caso da reforma tributária é exemplar. Um país 
com as dimensões do nosso, ·uma Federaç-iio como 
o Brasil, nada há mais complicado que uma·.aforma 
tributária, Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - É um belo 
exemplo de complicação, de imbróglio. 

O Sr. Jefferson Péres - A modificação ou 
criação de um novo imposto, como o IV A, pode inte
ressar a São Paulo, mas não interessa ao Amazo
nas ou ao Ceará, e há um conflito de regiões subde
senvolvidas com outras mais industrializadas. A mo
dificação de imposto que interessa à indústria pode 
ferir os interesses da agricultura; o que interessa aos 
empresários pode não interessar às classes traba
lhadoras ou a outros segmentos da sociedade. Ou 
eles querem que votemos uma reforma a toque de 
caixa, simplesmente aumentando a carga tributária 
da indústria? O que eles dirão? Eles vão espernear 
porque o Congresso não votou a reforma dos seus 
sonhos. Não haverá a reforma do sonho de todos 
nunca, jamais. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- É verdade, é im
possível. 

O Sr. Jefferson Péres - De forma que os em
presários perderam uma boa oportunidade de ficar 
calados. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Nobre Senador 
Jefferson Péres, V. Ex" foi muito feliz no exemplo da 
reforma tributária e, talvez, por isso mesmo, esta é a 
que está mais atrasada. O empresariado tem uma 
visão de reforma tributária, a sociedade se diz 
exausta de pagar imposto, os Estados e Municípios 
não vão querer também reduzir a sua participação; 
pelo contrário, devem estar querendo aumentar e a 
União - que é geralmente a mais indefesa de todas 
- também já está dizendo que não tem mais como 
perder receita. Por aí, nós estamos vendo como se
ria complexa uma reforma tributária para acalentar a 
expectativa de cada UITlR dessas instituições e da 
própria sociedade ou de setores da sociedade. 

Sabe V. Ex" como isso iria terminar, nobre Se
nador Jefferson Péres? Terminaria com um grande 
aumento de impostos, para poder atender a voraci
dade de iodos esses seiores, esses entes federati-

vos que, certamente, rnam querer mais recursos 
para fazer face aos seus encargos. 

Assim, entendo que nós devemos receber esse 
tipo de movimentação como uma manifestação legí
tima do empresariado, mas não temos que estar teme
rosos por termos contas a prestar porque deixamos ou 
não de cumprir com a nossa obrigação e com o nosso 
dever. Nós estamos decidindó sobre matérias que têm 
uma profuncfldade e uma importância muito grande. 
Ainda ontem, o Jornal do Senado rrióstrava que, nes
te semestre, já aprovamos ·aqui 209 projetas. E tenho 
certe7a de que esta é uma das legislaturas com maior 
número de matérias examinadas, apreciadas, aprova
das e transformadas em lei. 

E essa independência não podemos, de ma
neira nenhuma, desperdiçar. Temos que considerar 
essas pressões legítimas da sociedade, mas não te
rnos por que nos sentir acuados já que, na verdade, 
estamos cumprindo o nosso dever e a nossa obriga
ção. O resultado dessas reformas que saem aqui do 
Congresso, qualquer que seja - corno dizia e muito 
bem reafirmou o Senador Jefferson Péres -, jamais 
irá agradar a todos. O importante é que nós tenha
mos cumprido com o nosso dever, a nossa obriga
ção, com a falibilidade própria de todos os atos hu
manos, mas examinando o assunto com cautela, 
com serenidade e procurando aquilo que seja me
lhor para o País, porque esse é o nosso dever, é a 
nossa obrigação. 

Queria concluir dizendo, a propósito de mani
festações que tenho ouvido - ainda há poucos dias 
do Senador Pedro Simon - sobre Revisão Constitu
cional, que apresentei, encabecei uma proposta de 
emenda constituciona'. que adota o princípio da 
Constituição portuguesa, prevendo uma revisão 
constitucional a cada 5 anos. E aí com quorum real
mente baixo, quorum de maioria absoluta o que se
ria, talvez, 'uma oportunidade, se ela fosse convoca
da - poderia ser convocada essa revisão pelo Presi
dente da República, por dois terços das duas Casas 
do Congresso ou pela maioria. absoluta das Assem
bléias Legislativas -, uma ocasião de se fazer uma 
revisão, porque eu não acredito que haja condições. 
políticas na sociedade, não só na brasileira mas de 
uma maneira geral, para se escrever constituições 
sintéticas corno a Constituição americana, com seus 
princípios gerais. A sociedade quer que conste na 
Constituição direitos seus, garantias detalhadas. Te
mos constituições minuciosas, minudentes, detalhis
tas. Em compensação, elas tomam-se obsoletas ra
pidamente. porque, como ingressam em detalhes, 
minúcias, terminam ficando obsoletas. 
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Assim, é impE'riosa a necessidade de se fazer 
esses ajustes, porque, como disse, não acredito que 
haja condição política para se fazer constituições 
sintéticas . 

Na verdade, o que estamos assistindo é cada 
Presidente da República que assume fazer uma re
forma constitucional. Aos trances e barrancos, com 
três quintos ou não, daqui a pouco, vamos ter as 
emendas constitucionais na nossa Constituição mais 
numerosas do que a própria Constituição originária. 

De forma que, talvez, essa fosse uma solução, 
inclusive poderia se adotar até um referendo, confor
me pede o Senador Pedro Simon no caso da revisão 
em 1999. Já ouvi de alguns oposição a essa idéia da 
revisão, alegando que, amanhã, esse grupo que 
hoje está no poder poderá ser minoria e, aí, verão as 
suas teses reformadas. Ora, isso é agredir o princí
pio da democracia, que prevê justamente essa alter
nância no poder, para que cada um possa colocar 
na prática as suas idéias e suas propostas políticas. 

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, era o 
assunto que eu desejava trazer a debate, à discus
são, hoje à tarde, neste Senado, a propósito dessa 
grande mobilização em tomo das reformas que es
tão em exame no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador José Alves. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Sena
dores, o Senado Federal está prestes a tomar uma 
decisão importante sobre tema altamente polêmico e 
que tem preocupado por igual a todos os Parlamen
tares desta Casa, Senadoras e Senadores. 

Trata-se da reforma da Previdência Social, que 
vai alterar a vida e o futuro de toda a Nação brasilei
ra. Ninguém ignora o quanto a Previdência é impor
tante para a paz, a estabilidade e a dignidade míni
ma das pessoas neste País. 

Todos temos nítida consciência da necessida
de de uma decisão que atenda ao que for justo nas 
pretensões, tanto do Governo quanto dos beneficiá
rios da Previdência Social, no caso, teoricamente, a 
totalidade dos brasileiros e não apenas os que traba
lham ou trabalharam. 

O grande problema está em se achar um ponto 
de equilíbrio que dê ao Estado uma melhor condição 
de administrar o provimento previdenciárió, sem di
minuir os já irrisórios benefícios pagos à grande 
maioria dos aposentados brasileiros, bem como uma 
perspectiva favorável aos que hoje ainda trabalham 
e no futuro se aposentarão. 

Compreendo que o Brasil, até mesmo por falta 
de um planejamento nacional de longo prazo, tenha 
aderido tão rápida e incondicionalmente aos princí
pios da globalização, com as conseqüentes idéias 
de reengenharia, modernização e abertura econõmi
ca: "Estado mínimo e comércio máximo". 

Contudo, estudo das Nações Unidas, realizado 
pela Comissão Econõmica para a América Latina -
CEPAL, abrangendo todos os países latino-america
nos, mostra que a desorganização, a fraude, a cor
rupção, a impunidade e a incapacidade de gestão 
são as maiores causas da falência do sistema previ
denciário em toda a América Latina. 

Dessa maneira, pelo que podemos constatar, a 
salvação da previdência social no Brasil depende 
unicamente de força política para acabar com os 
desmandos vergonhosos que existem desde a sua 
criação. As reformas apressadas não resolverão o 
problema, porque procuram sacrificar os mais fra
cos, deixando na impunidade os que são os verda
d!=!iros responsáveis pelo caos. 

Muito ainda poderia ser dito aqui para demons
trar a postura equivocada e perigosa no tratamento 

- dispensado pelo Governo aos assuntos que condu
zem às reformas da Previdência Social e Administra
tiva que ora tramitam pela Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, se bem 
aplicadas, as contribuições dos serVidores não te
riam como tomar-se deficitárias, pois o sistema é 
perfeitamente viável sob todos os aspectos sociais e 
econõmicos, até porque o problema da idade não 
chega, nem de longe, a comprometer os recursos da 
Previdência, se bem administrados. 

É uma impropriedade se querer comparar, a tí
tulo de destacar privilégio, o tratamento diferenciado 
entre o sistema previdenciário do servidor público e 
o regime geral que ampara a previdência dos traba
lhadores. 

Embora ambos os grupos contribuam com um 
margem ·de 11 %; -está alíquota é aplicada sobre o to
tal da remuneração do servidor público, enquanto os 
outros segurados da previdência contribuem com 
esta mesma ali quota de 11%, -mas sobre o valor má
ximo de incidência, atualmente por volta de mil reais, 
mesmo quando ambos ganham a mesma remunera
ção. 

O que diz a verdade dos números é que, em
bora a despesa com pessoal tenha crescido em nú
meros absolutos, a nível de União, passando de 
36,9 bilhões, em 1994, para 44,1 bilhões, em 1997, 
neste período a relação entre despesa com pessoal 
e receitas correntes líquidas diminuiu de 35,3% para 
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24,2%. O mesmo ocorreu com relação ao PIB, que 
passou de 6,7% para 5,4%. Entretanto, o que assus
ta, e realmente disparou, foi a dívida mobiliária, cuja 
relação com as despesas correntes passou de 8,7, 
em 1994, para 18%, em 1997. 

Até agora esteve em vigor entre nós o sistema 
denominado de proteção social, subdividido em dois 
entes distintos, concebidos para cuidar da Previdên
cia dos Trabalhadores regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, um, e o outro atualmente cha
mado de Plano de Seguridade Social do Servidor 
Público. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor José Alves, peço licença a V. Ele§ somente para 
prorrogar a Hora do Expediente, por 5 minutos, para 
que V. Ex" possa concluir o seu discurso. 

O SR. JOSÉ ALVES - Muito obrigado a V. 
Exª, Sr. Presidente. 

A Previdência Social destinada aos trabalhado
res do setor privado regidos pela CL T é custeada 
pelo INSS. Para isso conta ele com recursos no va
lor de 11% retirados do salário do empregado, mais 
34.35% calculados sobre a folha salarial da empresa 
empregadora. O fundamento jurídico para essa ativi
dade é dado pela Lei nº 8.212/91. 

Já o Plano de Seguridade Social do Servidor 
Público, destinado aos funcionários públicos civis da 
União, regidos pelo RJU, é custeado por contribuiçõ
es de 11.5% sobre o total do salário do funcionário e 
pelo Tesouro Nacional. 

Trata-se, pois, de sistemas, ou subsistemas, se 
preferirem, distintos e independentes, em que as 
respectivas clientelas, fundamento legal e modos de 
contribuição e de retribuição são diferentes, porque 
foram criados assim. Houve uma razão para que os 
sistemas fossem assim estabelecidos. 

Concordo, para argumentar, que os tempos se
jam outros e que haja necessidade de se mudar ra
dicalmente o sistema de Previdência Social no Bra
sil. 

Isto, porém, não ;:10de ser feito do modo como 
se apresenta na atual versão da Reforma da Previ
dência Social, na qual está embutida a intenção cla
ra de acabar com direitos regularmente adquiridos, 
para anistiar descaminhos e desvios cometidos no 
passado, que desfalcaram a Previdência. 

Portanto, não se há de culpar o funcionário pú
blico como responsável por qualquer problema que 
tenha ocorrido, ocorra ou venha a ocorrer com--a 
Previdência Social administrada pelo INSS. 

O sistema previdenciário do servidor público 
não é, nem nunca foi, responsável pelo déficit públi-

co nem pelas fraudes bilionárias do INSS, pois os 
dois sistemas são absolutamente independentes. 

Basta dizer que o crédito consolidado com os 
contribuintes inadimplentes e as perdas contabiliza
das por fraudes nesse Instituto somam R$36 bilhões, 
segundo documento da Associação dos Funcioná
rios do IPEA. 

Após a inclusão dos celetistas do serviço públi
co no RJU, em 1990, não existe funcionário público 
onerando a Previdência Social. 

É preciso que o Projeto de Reforma da Previ
dência não incorpore o objetivo de nivelar por baixo, 
criando resistências a um projeto geral de redefini
ção de critérios; é preciso que o Projeto de Reforma 
da Previdência não comprometa os direitos líquidos 
e certos legitimamente adquiridos por aqueles que a 
estes benefícios fizeram jus. 

Que não se usem de meios inaceitáveis, como 
os de manipulação de dados, de modo a tirar conclu
sões não autorizadas pela realidade dos fatos. 

Os servidores públicos já perderam, em função 
de decretos e medidas provisórias, diversas vanta
gens e benefícios, tais como: a contagem em dobro 
de licenças-prêmio não gozadas; o abono de 1 O dias 
de férias; o retomo ao serviço público após aposen
tadoria; os anuênios que foram transformados em 
qüinqüênios; o licenciamento remunerado para man
dato classista; a não cobrança de contribuição social 
para a seguridade dos inativos, e a promoção no ato 
da aposentadoria. 

A paridade entre a remuneração de ativos e os 
proventos de inativos em cargos correspondentes é 
importante e foi um direito sacramentado na Consti
tuição de 1988, para corrigir uma história de defasa
gens nos valores dos proventos, que ocorriam nos 
períodos inflacionários, em que as reposições não 
eram equivalentes às perdas. 

Apesar da Constituição assegurar a preserva
ção do poder aquisitivo dos salários, remunerações 
e proventos, no caso dos servidores, já há 36 meses 
sem correção e vários expurgas inflacionários ocor
reram em função de planos económicos. 

Desvincular a remuneração dos ativos dos prO.:' 
ventos de inativos, de cargos correspondentes, in
discutivelmente resultará em uma grande perda futu
ra para os aposentados, especialmente nos casos 
em_ que o cargo_ d_e reJ?@nciª fo_r_ extinto na ativida-
-de, em que os seus proventos, por falta de referên
cia, perderão o rumo; e em função da aprovação da 
reforma como se pretende, isto tende fatalmente a 
ocorrei, devido à própria evoiução do sistema admi-
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nistrativo e a conseqüente adaptação da nomencla
tura dos referidos cargos. 

Sr. Presidente, faço um veemente apelo aos 
nobres Senadores para que reflitam mais profunda
mente sobre a situação e os direitos dos servidores 
ativos, aposentados e pensionistas, considerando o 
que a Câmara dos Deputados já fez, sobretudo os 
benefícios conquistados na Constituição de 1988. 

O funcionalismo público espera que o Senado 
Federal, antes de formular sua decisão final sobre a 
matéria, reflita em profundidade sobre essa questão 
e conheça os argumentos que fazem em defesa de 
seus direitos e reivindicações. · · 

Considero a paridade entre ativos- e inativos 
um direito inalienável do servidor público. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Alves, 
o Sr. Geraldo Melo, 1" Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 85, DE 1997 

Cria a Comissão Permanente da 
Amazônia - CAm e dá outras providên
cias. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É criada, no Senado Federal, a Comis

são da Amazônia-CAm, de caráter permanente. 
Art. 2º A Comissão da Amazônia - CAm, será 

integràda por 15 (quinze) membros titulares e igual 
número de suplentes. 

Art. 32 Os Artigos 72 e 77 do Regimento Inter
no do Senado Federal passam a vigorar com a s~ 
guinte redação: 

"Art. 72 ........................................................... . 
1)- ........................................................... : .. ~ ... 
2)- ........................... : ..................................... . 
3)- ............................................................... .. 
4) - .................................. : ....... :.;; .................. . 
5) - ........................................................ :~.-~.: .• 
6)- ........................................................ : ....... . 
7)- Comissão de Fiscalização e Controle- CFC; 
8) - Comissão da Amazônia - CAm. • 
"Art. ?? ............................................................ . 

a)- ................................................................ . 
b)- ................................................................ . 
c)- ................................................................ . 
d)- ................. , ................................................ . 
e)- ................................................................... . 
f)- ................................................................. . 
g) - Comissão de Fiscalização e Controle -

CFC, 17; 
h)- Comissão da Amazônia (CAm), 15." 
Art. 42 É acrescentado o seguinte art. 104-A 

na Seção 11, do Capítulo VI, do Título VI, do Regi
mento Interno do Senado Federal: 

"Art. 104-A. À Comissão da Amazônia 
- CAm compete: 

I - opinar sobre matérias referentes às 
relações com os demais países amazónicos; 

11 - opinar sobre matérias referentes a 
fronteiras, limites e presença militar na Ama
zônia; 

III - opinar sobre matérias referentes 
ás sociedades e terras indígenas existentes 
na Amazônia; 

IV - fiscalizar as ações do Poder Exe
cutivo na região amazónica; 

V- elaborar estudos e proposições que 
visem: 

a) a elevar o nível e a qualidade de 
vida da população amazónica; 

b) ao desenvolvimento científico e tec
nológico da Amazônia; 

c) ao desenvolvimento urbano e rural 
da região; 

VI - avaliar a eficácia da política de 
ocupação da Amazônia e de uso dos seus 
recursos naturais; 

VIl - ac;ompanhar a implantação de 
projeto de significação económica e social 
para a região e que interiorizem o seu de
senvolvimento; 

VIII - opinar sobre outros assuntos cor
relato." 

Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pubjicaç_ão. 

Art. 62 Revogam-se .as_disposições em centrá-
no. 

~Justificação 

O potencial que aflora à tel!fa_e_o.§. rnananc.@.is 
denquezas-nosubsoTo aina.Zõnico e até hoje ainda 
não totalmente coQhecidos e que despertam a cobi
ça mundial, mais que justifica a criação de uma Co
missão Permanente no Senado Federal que dedique 
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sua exclusiva atenção àquele pedaço continental de 
chao que somente a nós, brasileiros, cabe cuidar. 

Não são raras manifestações, além de nossas 
fronteiras, que anseiam a Amazônia como "patrimó
nio mundial". Não é extrapolar na linguagem que não 
raras vezes nossa soberania nàcional foi posta em 
"cheque", como recentemente aconteceu no vaza
mento de informações que apontavam a intenção de 
determinado organismo internacional pretender criar 
um "Estado Independente Amazónico" que seria ad
ministrado pela Organização das Nações Unidas. 

Creio que antes de nossa amazônia ser parte 
do "contexto mundial"_ e de causar "preocupação" 
aos povos do Planeta, a nós pertence. Essas preo
cupações, antigas e recentes, as tivemos, temos e 
teremos no futuro diante das extraordinárias rique
zas naturais, sejam de superfície ou de subsolo; de 
flora e de fauna que, por atender à humanidade, da 
alopatia à ciência nuclear, aguçam interesses os 
mais diversos, nem sempre nobres, do mundo intei-
ro. 

Assim, creio ser de fundamental importância a 
<::riação de uma Comissão Permanente para o trato 
das questões amazónicas que, há mujto,_çl!'1ixam de 
ser uma preocupação interna para se transformar 
ern interesse internacional. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1997.- Sena
cora Marluce Pinto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Art. 72. As comissões permanentes, além da 
Comissão Diretora, são as seguintes: (*) 

Ar.:. 77. A Comissão Diretora é constituição dos 
titulares da Mesa, tendo as demais comissões per
manentes o seguinte número de membros: 

Art. 104. À Comissão de Se1viços de Infra-es
trutura compete opinar sobre matérias pertinentes a: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-O projeto será publicado e, em seguida, ficará so
bre a mesa durante cinco dias a fim de receber 
emendas, de acordo com o Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido pelo Sr. 1 º Secretário em exercício, Sena
dor Carlos Patrocínio. 

Ê lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 141, DE 1997 

Dispõe sobre a destinação de recur
sos orçamentários para o custeio das 
campanhas eleitorais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º As dotações orçamentárias de que trata 

o art. 38, inciso IV, da Lei nº 9.096, de 19 de setem
bro de 1995, serão calculadas à razão de R$7,00 
(sete reais) por eleitor alistado pela Justiça Eleitoral 
até 31 de dezembro do ano anterior ao da realização 
das eleições. 

§ 1 º os recursos orçamentários calculados na 
forma do caput deste artigo serão aplicados exclusi
vamente no atendimento do disposto no art. 44, inci
so III, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. 

§ 2º A previsão orçamentária dos recursos 
mençio[lado~ _r1o parágrafo anterior deverá ser con
signada, no anexo do Poder JuCllCiãrio, ao Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Art. 2° O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 
trinta dias, a contar da data de depósito a qu~ se re
fere o § 1 º do artigo anterior, fará a respetiva distri
buição aos órgãos nacionaJSdos partidos~-obede:-
cendo aos SEmuintes critérios: 

I - um por cento das dotações orçamentárias 
será destacado, em partes iguais, a todos os parti
dos que tenham seus estatutos registrados no Tribu
nal Superior Eleitoral; 

11 - noventa e nove por cento das dotações or
çamentárias serão distribuídos aos partidos que te
nham preenchidos as condições do art. 13 da ·Lei n2 

~9"7096, na proporÇao aos votósHna-últTtna eleição ge
ral para a Câmara dos Deputados. 

§ 12 Nos cálculos de proporção a que alude o 
~lnélscflfctêiste -ãrtígO,tõíTiar:sê=ã par base· a filiaÇão 
-pa.rtidâria -qoe. constar na diplomação dos candidatos 
eleitos. 

-922 Havendo fusão ou incorporação de parti
Ci65;csei'á-cõ-nsideracfõ;·paraefeito-aócálculo aludido 
no parágrafo anterior, o resultado da adição do nú
mero de candidatos diplomados em seus partidos de 

-origem-que-Viereni-aintegraro-nov<r partido, desde 
que a referida alteração partidária ocorra até um ano 
antes da realização das eleições. 

· § 3º Ficam excluídos do art. 41 da Lei n2 9.096, 
a distribuição dos recursos orçamentários de que 
trata esta lei. 

Art. 3º Os créditos a que se refere o artigo an
terior se-rão automaticariientealsmtluíaos aoTesóiT-
ro NacionaL 
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Parágrafo único. Os créditos mencionados nes
te artigo serão colocados, em conta especial do Ban
co do Brasil S.A., à disposição do Tribunal Superior 
Eleitoral, até seis meses antes das eleições. 

Art. 42 A prestação de contas da aplicação dos 
recursos financeiros nas campanhas eleitorais será 
feita em conformidade com a legislação em vigor. 

• Art. 52 É vedada a utilização, no financiamento 
de campanhas eleitorais, de recursos financeiros ou
tros que não os previstos nesta lei. 

Art. 62 O Tribunal Superior Eleitoral . "aixará, 
dentro de sessenta dias, instruções para exceção do 
disposto na presente lei. 

Art. 72 Esta lei entra em vigor na dala de sua 
publicarão. 

Art. 82 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

O aprimoramento da legislação eleitoral e parti
dária é uma exigência permanente de qualquer so
ciedade que procura tomar mais efetiva e repre
sentativa a participação política de seus cidadãos. 

A influência do poder econômico sempre este
ve presente nas discussões a respeito da real repre
sentatividade democrática dos pleitos eleitorais de 
qualquer país. A legislação eleitoral brasileira vem 
sendo, constantemente, alterada com o propósito de 
incluir restrições ao uso abusivo do dinheiro nas 
campanhas eleitorais. No entanto, constatam-se, 
com freqüência, acusações contra determinados 
candidatos, eleitos em razão de despenderem eleva
das somas de recursos financeiros em suas campa-
nhas, infringindo, assim, a lei. . 

As principais democracias representativas do 
mundo estão procurando remover tal problema, insti
tuindo o financiamento público direto aos partidos 
políticos. Essa prática vem ganhando força entre os 
países europeus desenvolvidos, sendo que os paí
ses nórdicos -Suécia, desde 1966 e, posteriormen
te, Finlândia, Noruega e Dinamarca, há uma certa si
militude de legislação a respeito, o que permite falar 
em 'modelo escandinavo• de subvenção estatal dos 
partidos que está baseado em três pilares, a saber: 
a) a ajuda econômica oficial é destinada aos parti
dos, de acordo com sua força eleitoral e sua força 
parlamentar; b) financiamento das atividades ordiná
rias, em bases anuais, sem que a ocorrência de elei
ções resulte na alocação de recursos públicos adi
cionais; c) não se exige, com exceção do caso fin
landês, controle sobre o uso dessas subvenções pú
blicas nem sobre a origem de quaisquer outras fon
tes de financiamento de que podem dispor os parti-

dos. É importante ressaltar que a ausência do con
trole mencionado na letra c é uma característica 
desses países escandinavos, não ocorrendo nos de
mais países europeus que adotam o financiamento 
público dos partidos. 

O sistema de financiamento público dos parti
dos e da campanha eleitoral para o Bundestag, na 
Alemanha, compreende um sistema de restituição 
parcial das despesas de campanha eleitoral, finan
ciado com verbas orçamentárias. Isso significa, na 
prática, subsidiar regularmente os partidos políticos, 
prevendo, ainda, o controle e publicidade da contabi
lidade das campanhas dos partidos. Nesse sistema, 
o montante global de despesas restituíveis de cam
pànha é calculado na base fixa de 5 marcos alemã
es por eleitor alistado, a ser rateado entre os parti
dos, de acordo com seu desempenho eleitoral, de
monstrado pela apuração final do resultado das elei
ções. As doações de recursos financeiros são permi
tidas, desde que não provenha de fundações públi
c;as ou associações de interesse público. Proíbem
se, também, as doações feitas por associações pro
fissionais, bem como as anónimas, de valores supe
riores a 1.000 marcos alemães e as que forem ofere
cidas com evidente expectativa de vantagem econô
mica ou política. Toda doação superior a 20.000 
marcos alemães deve ter seu valor declarado, com a 
identificação do doador. 

O processo eleitoral norte-americano, na sua 
parte referente ao financiamento das campanhas, é 
disciplinado em legislação que compreende duas 
vertentes: as eleições federais em geral (presiden
ciais e para o Congresso) e uma específica para as 
eleições presidenciais. São estabelecidos, tanto para 
as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, 
limites para as doações aos candidatos, os quais de
verão constituir comitês habilitados para recebê-las, 
e obrigatoriedade de publicidade daquelas de valo
res superiores a US$100. Existem comissões esta
duais, de composição bipartidária, que controlam os 
balancetes entregues pelos comitês eleitorais dos 
candidatos. Periodicamente, ·são remetidos à Comis
são de Eleições Federais (FEC) relatórios pormeno
rizados sobre as contribuições recebidas. Não há li
mites para as despesas de campanha para o Con
gresso. No entanto, tratando-se de eleições presi
denciais, o candidato pode optar pelo financiamento 
público, desde que obtenha 5% dos votos válidos e 
renuncie a qualquer financiamento privado de sua 
campanha. 

Na França a Lei Orgânica n• 88-226 e a Lei Or
dinária n2 88-227, ambas de 11 de março de 1988, 
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instituíram o financiamento público das campanhas 
para a Presidência da República e a Assembléia Na
cional, bem como as atividades partidárias de rotina, 
sendo bastante expressivo tal financiamento, de 
modo a evitar que as verbas de origem privada se
jam determinantes para a eleição de qualquer candi
dato. No caso da eleição para a Presidência da Re
pública, o candidato que obtiver pelo menos 5% (cin
co por cento) dos votos válidos no primeiro tumo 
será ressarcido em 15% (vinte e cinco por cento) do 
limite máximo legal de despesa, que é de 24 milhões 
de dólares para o primeiro turno, valor este reajustá
vel anualmente através de decreto, de acordo com a 
previsão de evolução da média anual dos preços de 
bens e serviços de consumo familiar. 

A Carta de 1988 determina, ainda, em seu art. 
17, § 32, que "Os partidos políticos têm direito a re
cursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio 
e à televisão, na fórma da lei". Esse fundo está pre
visto na Lei nº 9.096, com a denominação de Fundo 
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Po
líticos (art. 38), constituído de recursos provenientes 
de diversas fontes, inclusive de dotação orçamentá
ria da União (art. 38, IV), a qual deverá ser. consigna
da ao Tribunal Superior Eleitoral (art. 40). Tais recur
sos devem ser aplicados em conformidade com o 
disposto no art. 44 da referida lei, que menciona, en
tre outros itens, o alistamento de campanhas eleito
rais (art. 44, III). 

Todavia, a prática das campanhas eleitorais, 
inobstante a preocupação da-legislação recente em 
coibir o abuso do poder económico, tem demonstra
do que o financiamento público dessas campanhas, 
através do Fundo Partidário, não tem cumprido a fi
nalidade de reduzir a influência do poder económico 
no resultado das eleições. 

Os países que têm a legislação orientada nes
se sentido são economicamente prósperos e, na 
maioria dos casos, politicamente prósperos e, na 
maioria dos casos, politicamente amadurecidos, ten
do uma população de alto nível educacional e cultu
ral que, por isso, mesmo, cobra dos governantes um 
processo eleitoral que não possa haver dúvidas 
quanto a seus resultados. 

O Brasil ainda não se enquadra exatamente 
neste perfil. Mas as freqüentes denúncias de que 
candidatos são eleitos infringindo as normas eleito
rais, abusando do poder económico para conseguir 
êxito eleitoral, toma necessária a atuação do Poder 
Público, financiando as campanhas eleitorais, para 
coibir e erradicar tais prátícas eleitorais, incompatí
veis com uma verdadeira democracia. 

As objeçôes mais comuns à destinação de re
cursos orçamentários, em montantes significativos, 
para que os partidos possam disputar as eleições 
sem se submeterem aos interesses de grandes gru
pos económicos, relacionam-se com as prioridades 
dos gastos governamentais e com a própria nature
za de tais despesas, que poderiam ser inconvenien
tes, frente aos graves problemas sociais do País, 
onde substancial parcela da população é mal assisti
da pelo Poder Público. 

Tais argumentos podem ser retorquidos, tanto 
por seu aspecto financeiro, considerando-se que o 
volume de recursos orçamentários é perfeitamente 
suportável pela sociedade, sem que haja necessida
de de sacrificar qualquer programa social, quanto 
pelo fortalecimento_ da cidadania, que é condição in
dispensável para que os frutos do progresso econó
mico cheguem a todos os brasil~ir.os. 

- Proi:ummos, tillaimente, neste projeto de lei, 
aproveitar a legislação partidária e eleitoral existen
te, apenas ampliando seu alcance. Por conseguinte, 
o que estamos propondo, em síntese, é a ampliação 
e o reforço do Fundo Partidário, previsto na Lei n2 

9.096, para que o Estado possa participar, de modo 
decisivo e exclusivo, no financiamento das campa
nhas eleitorais, inspirando-se nos modelos adotados 
pelas principais democracias no mundo. 

O § 32 do art. 22 do Projeto' exclui, por coerên
cia, o critério da distribuição detenninada pelei art. 41 
da Lei n2 9.096. 

Submetemos à consideração dos ilustres pares 
a presente iniciativa, na certeza de que o tema é de 
relevante interesse para os destinos da Nação. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1997. - Sena
dor Edison Lobão - Senador Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" ~.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre partidos políticos, re
gulamenta os arts. 17 e 14 § 32, inciso V, 
da Constituição Federal. 

Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamen: 
tar, em todas as Casas Legislativas para as quais te
nha elegido representante, o partido que, em cada 
eleição para a Cârn1i_ra dosDeputados obtenha o 
apoio de, no mínimo cinco por cento dos votos apu
rados, não computados os brancos e os nulos, distri
buídos em, pelo menos, um terço dos estados, com 
um mínimo de dois ~r cento do total de ca.cl;:~_ym 
deles. 
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CAPÍTULO 11 
Do Fundo Partidário 

Art. 38. O Fundo Especial de Assistência R
nanceira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é 
constituído por: 

I - muitas e penalidades pecuniárias aplicadas 
nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; 
• 11- recursos financeiros que lhe forem destina-
dos por lei, em caráter permanente ou eventual; 

III - doações de pessoa física ou jurídica, efe
tuadas por intermédio de depósitos bancários direta
mente na conta do Fundo Partidário; 

IV - dotações orçamentárias da União em valor 
nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores ins
critos em 31 de dezembro do ano anterior ao da pro
posta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco 
centavos de real, em valores de agosto de 1995. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-O projeto será publicado e remetido às Comissões 
competentes, para parecer. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos 
Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 469, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do Regimento Inter

no, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n2 62, de 1995 (nº 1.164/91, na Casa de 
Origem), que dispõe sobre as sanções penais e ad
ministrativas derivadas de condutas e atividades le-

·····················································-···················- -sivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 
Art. 40. A previsão orçamentária de recursos Sala das Sessões, 3 de julho de 1997.- Élcio 

para o Fundo Partidário deve ser consignada, no Alvares - Epitácio Cafeteira - Hugo Napoleão -
Anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Elei- Sérgio Machado - Ney Suassuna - Valmir Cam-
torai. pelo. 

Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de REQUERIMENTO Nº 470, DE 1997 

cinco dias, a contar da data do depósito a que se re- Senhor Presidente, 
fere o§ 12 do artigo anterior, fará a respectiva distri- Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re-
buição aos órgãos nacionais dos partidos, obede- gimento Interno, urgência para o Projeto de lei da 
cendo aos seguintes critérios: Câmara nº 25, de 1997, que dá nova redação ao art. 

···········································-··-·-·····-----·-···-·-------~-.33_da LeLn2 _9_394, de 20 de dezembro de 1996, que 
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Parti- estabelece as diretrizes e bases da educação nacio

áário serão aplicados: 
I - na manutenção das sedes e serviços do 

partido, permitindo o pagamento de pessoal a qual
quer título, esse último até o limite máximo de vinte 
por cento do total recebido; 

11 - na propaganda doutrinária e política; 
!li- no alistamento de campanhas eleitorais; 
IV - na criação e manutenção de instituto ou 

federação de pesquisa e de doutrinação e educação 
política, sendo essa aplicação de, no mínimo, vinte 
por cento do total recebido. 

§ 12 Na prestação de contas dos órgãos de di
reção partidária de qualquer nível devem ser discri
minadas as despesas realizadas com recursos do 
Fundo Partidário, de modo a permitir o controle da 
Justiça Eleitoral sobre o compromisso do disposto 
nos incisos I e IV deste artigo. 

§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, 
investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do 
Fundo Partidário. 

nal. 
Sala das Sessões, 3 de julho de 1997. - Sér

gio Machado - Elcio Alvares - Hugo Napoleão -
Epitácio Cafeteira - Valmir Campelo - Ney Suas
suna. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-Os requerimentos serão votados após a Ordem do 
Dia, de acordo com o Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimanto que será lido pelo 
Sr. 12 Seeretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 471, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 218 do Regimento Interno e 

de acordo com as tradições da Casa, requeremos 
sejam prestadas as seguintes homenagens pelo fa
lecimento do ex:-Ministro e ex-Deputado Federal An

-tônio Ferreira d_e _Oliveira _,Brito: 
a) inserção em ata de voto de profundo pesar, e 
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b) apresentação de condolências à família e ao 
estado da Bahia. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1997. - Anto
nio Carlos Magalhães, Josaphat Marinho - Wal
deck O melas -Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Josaphat Marinho, para 
encaminhar a votação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Antônio Ferreira 
de Oliveira Brito foi, sem nenhuma dúvida, figura ex
pressiva da política baiana em nosso tempo. Ocupou 
cargos no Estado e em nome dele. Foi juiz, desvin
culou-se da magistratum para candidatar-se a Depu
tado à Assembléia Cc~stituinte do Estado. Eleito, foi 
escolhido Secretário '-"' Segurança Pública pelo Go
vernador Otávio Mangabeira. 

V. EJ<!!, o Senador Waldeck Omelas e eu sabe· 
mos que, embora fiel ao seu Partido, o PSD, Oliveira 
Brito procedeu, no desempenho de suas funções, 
com o respeito adequado a todos os partidos e com 
a moderação própria de seu temperamento e do Go
verno a que pertencia. Depois, eleito Deputado Fe
deral, desempenhou funções no plano nacional. Foi 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara dos Deputados, foi Ministro de Estado. 
Em todos os postos, procedeu com irrecusável ca
pacidade. 

Sendo homem de temperamento contido, era, 
entretanto, capaz de revelar a sua aptidão no exercí
cio de todas as tarefas que ocupou. Ganhou relevo 
no plano nacional, é justo assinalar-se. 

Já durante o regime de 1964, foi ainda Deputa
do Federal e, nesse período, convocou o Governa
dor Luís Viana para Secretário de Estado. Exercia 
as funções de Secretário de Estado quando sofreu a 
injustiça da perda de seus direitos Políticos. Não se 
queixou, não se submeteu, guardou a postura do ho
mem público, permaneceu na Bahia, guardou fideli
dade aos seus amigos, aos seus companheiros e
nada se apurou que pudesse atingir-lhe a honradez. 

No momento em que falece, leva a tranqüilida
de de que exerceu a vida pública, dela foi expulso 
pela violência, porém, resguardou a sua correção, a 
inteireza de seu caráter. 

É justo que, neste momento, manifestemos o 
nosso pesar pelo falecimento de um homem público 
que bem cumpriu os seus deveres. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia 6 seguinte dlscurio. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, cumpro o 
dever indeclinável de pronunciar também algumas 
palavras, num elogio fúnebre ao ex-Deputado Olivei
ra Brito. 

Quando cheguei à Câmara dos Deputados, 
ainda bem jovem, já se encontrava, ali, pontificando 
como um dos Líderes mais eminentes do meu então 
Partido Social Democrático, sob o comando de Ama
ral Peixoto, o Deputado Oliveira Brito, que exercia o 
seu mandato com alta dignidade, excepcional com
petência e, sobretudo, com amor à sua terra natal, a 
Bahia, de cujos interesses nunca se desvinculou. 

Sempre o observei e pude constatar que se 
tratava de uma vocação política legítima e autêntica, 
pois, em tudo que fazia e em tudo que dizia, deixava 
claro que era principalmente um homem público pre
parado para servir à Bahia, para servir a sua região 
Nordeste, a quem ele se dedicava, com muito empe
nho, no que tange à solução dos seus maiores pro
blemas, e ao seu País. 

TranqOilo, lhano, educado, nele, por natureza, 
transbordava o sentimento da conciliação. Tanto as
sim que, no velho PSD, quando havia as grandes 
questões, costumava-se chamar o ex-Deputado Oli
veira Brito, como um dos conselheiros maiores. E 
sempre estava junto a Amarai Peixoto e aos demais 
que dirigiam o PSD para solucionar os grandes pro
blemas políticos que surgiam em nível nacional, en
volvendo o nosso Partido. 

De uma formação moral inatacável, homem pú
blico honrado, conforme atestam todos os que o co
nheciam e todos os que o admiravam, inclusive os 
seus adversários, o ex-Deputado Oliveira Brito des
tacou-se sobretudo nas comissões da Câmara dos 
Deputados, do Congresso Nacional e da Assembléia 
Nacional Constituinte, onde atuou como Jurista emi-

-nente, o que lhe valeu a presidência da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 

_Salientou-se, também, no plenário, assomando à tri
buna para discutir os grandes problemas nacionais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu o tinha na 
conta de um homem altamente conservador. Nos 
idos de 1964, quando o ex-Presigente João Goulart 
lançou seu programas de relo~ - admirei-me 
com os mais moços, que éramos do PSD, uns 40, a 
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apoiar o programa de reformas - da postura do ex
Deputado Oliveira Brito. Ele foi um dos que deram 
mão forte à idéia, já àquela época, da implantação 
da reforma agrária no Brasil. Tentou, por todos os 
meios ao seu alcance, convencer o nosso partido, o 
então PSD, a aceitar a sua tese. Era a tese de uma 
proposta de Proposta de Emenda Constitucional de 
reforma agrária mais amena, que pudesse conciliar 
os pontos de vista do então Líder Leonel Brizola com 
os pontos de vista do PSD. Não logrou êxito, mas 
fez o possível, juntamente com o ex- Deputado San 
Thiago Dantas, cujo talento todos conhecíamos. 

Infelizmente, venceu a intolerância e não se 
quis, àquela época, aprovar a Proposta de- Emenda 
da reforma agrária, para depois, Sr. Presidente, 
numa ironia do destino, o Congresso fazê-la norma 
constitucional já no Governo do Marechal Castello 
Branco. 

Quero fazer essa justiça ao ex-Deputado e ex
Ministro Oliveira Brito, pois S. Ex! também foi Minis
tro, não apenas no presidencialismo, mas também 
no curto período parlamentarista que tivemos em 
1961. S. Exª foi Ministro das Minas e Energia e Mi
nistro da Educação e Cultura do Brasil, duas vezes. 

Em meu nome pessoal e em nome da Bancada 
do PMDB, já que aqui não está, no momento, o seu 
Líder, Deputado Jader Barbalho, registro a nossa so
lidariedade às homenagens póstumas que o Senado 
Federal presta à memória do ex-Deputado Oliveira 
Brito. 

Era o que tinha à. dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Em votação o requerimento. 
. Os Srs. Senadores que aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência se sente no dever de-se associar 

às manifestações de pesar do Senado- pelo faleci
mento de Antônio Ferreira de Oliveira Brito, uma das 
figuras maiores do seu tempo na política nacional e 
que soube honrar o Parlamento brasileiro nas funçõ
es que exerceu, sobretudo na Presidência, por mui
tos anos, da Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados. 

Homem público de invejável talento, compostu
ra, foi também Secretário de Estado do Governo 
Mangabeira, como salientou o Professor Josaphat 
Marinho. Daí para frente, teve uma carreira vitoriosa 
no Congresso Nacional; foi Ministro de Estado duas 
vezes, da Educação e de Minas e Energia e sempre 
primava pelo bom-senso, pelo equilíbrio e pela sua 
capacidade invulgar de homem público. 

Homem muito presente aos seus correligioná
rios do PSD ªntigo,_ passou-se do Governo Luiz 
Vianna para a Arena, de onde foi Secretário de Mi
nas e Energia, dando muito brilho ao Governo do in
signe baiano. 

Foi vítima das injustiças que muitas vezes 
aconteceram quando da Junta Militar em 1968 e 
teve a nossa solidariedade absoluta naquele período 
difícil da sua vida. E se fez um grande amigo meu, 
daí por que entendo que é do meu dever, como 
baiano, como brasileiro, mas também como seu ami
go, embora nem sempre tenha sido seu correligioná
rio, fazer a justiça que estamos fazendo neste ins
tante no Senado da República a um insigne brasilei
ro. 

As palavras do Senador Josaphat Marinho -
expressão das maiores de minha terra - e do Sena-

- dor Humberto Lucena, que chegou também, como 
eu cheguei, na Cãma.ra dos Deputados quando Oli
veira Brito já pontificava como dos valores maiores 
do PSD, traduziram muito bem o apreço dos políti
cos brasileiros a esse grande homem público, que 
hoje desaparece na minha terra. 

No Governo Samey foi ainda, a despeito da 
idade avançada, Presidente da CHESF, onde se sa
lientou como um grande Presidente, com conheci
mento, e levando para a empresa não só seu prestí
gio, mas também atuação invulgar naquela empresa 
hidrelétrica brasileira. 

Por isso, faz o Senado muito bem em aprovar, 
como aprovou, esse requerimento e em dizer ao 
Brasil a saudade que um homem público desse por

- te traz no momento do seu passamento . 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi

~~-~dente, peço a l'_alavrapomo_Uder. _ 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Como Líder, por cinco minutos, concedo a palavra 
ao nobre Senador José Roberto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, sr-s e Srs. Senadores, eu gostaria de fazer uma 
comunicação ao Plenário desta Casa. 

Ontem, fui procurado oficialmente pelo Depar
tamento de Polícia Federal, que me deu conheci
mento de que, em investigações realizadas em Bra
sília, por agências clandestinas de investigação, 
apreenderam material que caracteriza ações ilegais 
e criminosas, além de violentas, não apenas contra 
minha pessoa, mas contra outras autoridades do Po
der Legislativo e do Poder Judiciário, citando, inclusi
ve, o nome do Ministro do Superior Tribunal de Justi-
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ça, Rafael de Barros Monteiro Filho, que, como eu, 
está sendo vítima desse tipo de espionagem. 

A Polícia Federal, Sr. Presidente, pelo que fui 
informado, estava investigando, com a devida autori
zação judicial, envolvimento . de algumas dessas 
agências de detetives particulares com ações ilegais 
nesta região. Parece ter encontrado indícios a res
peito de investigação de caráter político ilícito. São 
expedientes criminosos que .já deveriam estar bani
dos da nossa vida pública, . mas que infelizmente 
continuam a ser usados por pessoas C• '"lamente 
inescrupulosas. 

Com indignação, tomei ontem mesmo as provi
dências ao meu alcance para contribuir com o escla
recimento desse lamentável episódio. Enviei ofício 
ao Presidente do Congresso Nacional, Senador An
tonio Carlos Magalhães, pedindo as providências ca
bíveis e ao Diretor-Geral da Polícia Federal, solici
tando as informações que ele já detém sobre o an
damento das investigações, para que eu possa nes
se caso, em meu nome pessoal, impetrar as ações 
em juízo que couberem. 

E, ainda, Sr. Presidente, ontem à noite conver
sei com o Ministro da Justiça, lris Rezende, que me 
afiançou que aquele Ministério e o Departamento de 
Polícia Federal já se encontram em estágio bastante 
adiantado das investigações, já tendo, inclusive, de
tido um dos cidadãos que faziam esse trabalho. 

Quero registrar que confio totalmente na com
petência do Departamento de Polícia Federal, já so
bejamente demonstrada. Estou certo de · que, ao 
aprofundar as investigações, a Polícia Federal irá 
chegar não apenas aos detetives, técnicos, cidadãos 
envolvidos diretamente nessa ilegalidade, mas prin
cipalmente aos responsáveis, aos mandantes desse 
crime, que me agride como Senador, que me agride 
como ser humano, mas principalmente que agride a 
Instituição a que pertenço. E mais do que isso: trata
se de uma negação do espírito democrático e da li
berdade que reina, graças a Deus, neste País. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que me foi comu
nicado que um relatório reservado da companhia te
lefónica local - que só ela tem acesso, que é básico 
para elaborar a conta telefónica - foi encontrado 
numa dessas agências particulares de investigação, 
o que, segundo as autoridades que me procuraram 
oficialmente, já caracteriza um investigação crimino
sa. 

Preocupou-me particularmente - e tenho que 
dizer ci<l público - o fato de que alguns números de 
telefones anotados nessa lista estavam assinalados, 
talvez pela iepetição. C númerü que mais se repetia, 

portanto o mais assinalado, era exatamente o telefo
ne dos meus filhos, com quem falo todos os dias. 
Evidentemente isso, para mim, como pai, é uma 
preocupação adicional. 

Espero, mais do que espero, tenho convicção 
de que a continuidade das investigações, não só no 
meu caso, como no caso de outros homens públicos 
que estão sendo vítimas de!?se tipo de ação, vai per
mitir que tudo seja esclarecido rapidamente para que 
possamos banir esse tipo de expediente da vida pú
blica brasileira. 
---- Quero agradecer também, e publicamente, a 

manifestação de solidariedade e apreço que me foi 
feita pelo Presidente da Casa, a quem enviei expe
diente. Obviamente, a Consultaria Jurídica da Casa 
está a estudar quais as providências que podem ser 
tomadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma para uma comunicação ligada a esse assunto. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srl's e Srs. Senadores, mais como Corregedor da 
Casa do que como amigo do Senador José Roberto 
Arruda, gostaria de saber se alguns dos números te
lefónicos eram do Senado? 

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

0 SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Na verda
de, fui informado oficialmente, pois solicitei da Polí
cia Federal... 

O SR. ROMEU TUMA - Peço autorização da 
Mesa para, como Corregedor, me informar e dar 
continuidade junto à Pnlícia Federal às investigações 
que possam interessar à Casa, porque se trata de 
um crime grave, que fere a Constituição e coloca em 
risco a privacidade de qualquer um dos membros 
deste Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Já tem V.~ essa autorização, e a Mesa prestará 
esclarecimento sobre .o fato. • . 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi
dente, permita-me esc::larecer um ponto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Pois não. 

- --o SR. J051Hioi3ERT0ARRUOA ~ No refató-
rio ao qual tive acesso, vi registrado o número do 
meu telefone celular, mas os técnicos que estão in
vestigando pediram que eu solicitasse licença ao 
Presidente da Casa para que se fizesse um rastrea
mento da Central Telefónica do Senado. Parece-me 
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que já foi feito, mas não conheço os resultados, que 
seriam da maior importância. 

O SR. ROMEU TUMA - Precisamos alcançar 
os responsáveis não só para evitar que isso se repi
ta, mas para punir criminalmente aqueles que prati
cam esse delito. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
...: A Mesa tomou as providências, logo que foi infor
mada pelo Senador José Roberto Arruda, junto ao 
Ministério da Justiça e à Polícia Federal, mas, ao 
mesmo tempo em que confia na Polícia Federal, tem 
o dever de dizer que é intolerável para o País a exis
tência de detetives particulares. Daí por que não 
posso entender também que a própria Polícia Fede
ral ou o Governo possam tolerá-los. 

Acho que é nosso dever, no Senado, fiscalizar, 
exigir da Polícia Federal uma ação rápida, juntamen
te com o Ministério da Justiça e as áreas competen
tes de informação, para, que esse tipo de investiga
ção particular desapareça, porque é uma nódoa num 
país democrático. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Gostaria de informar aos Srs. Senadores que den
tro do espírito da convocação extraordinária, se for 
necessário- pode não acontecer, mas tudo leva crer 
que sim -, haverá sessões deliberativas às segundas 
e às sextas, com o necessário registro de compare
cimento e as conseqüências que desse fato decor
rem. Daí por que quero ver se isso será evitado com 
uma tranqüilidade de votação. como o Senado está 
fazendo com muita propriedade em tudo que lhe diz 
respeito. 

Mas, sendo uma convocação extraordinária. 
não pode haver tolerância· como num período nor
mal, em virtude dos comentários muitas vezes desai
rosos para convocações extraordinárias, que podem 
ser úteis ou não. Do nosso trabalho vai depender 
essa utilidade. 

De logo, também quero convocar uma sessão 
do Congresso Nacional para as 15h de terça-feira e 
uma sessão extraordinária com a Ordem do Dia de 
terça-feira para as 18h30min, neste plenário. 

Faremos dois trabalhos: um trabalho emrela
ção às medidas provisórias, trabalho conjunto do 
Congresso Nacional, e uma sessão extraordinária 
nossa, às 18h30min, para tentarmos evitar, justa
mente, as sessões nos fim de semana. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício nº 1.930/97, na origem, de 2 do corrente, en
caminhando, nos termos da Resolução n2 69, de 
1995, do Senado Federal, parecer contendo mani-

festação daquele órgão sobre solicitação do Gover
no do Estado de Pernambuco para que possa reali
zar operação cte crédito junto ao Banco Internacional 
para Fieconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no 
valor de trinta e nove milhões de dólares america
nos, equivalentes a quarenta e um milhões, quatro
centos e cinqüenta e sete mil reais, a preços de 30 
de abril de 1997, cujos recursos serão destinados à 
implantação do Projeto de Combate à Pobreza Rural 
do Estado. 

O expediente, anexado ao processado da Men
sagem n2 108, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado aprovou, em reunião realizada nesta data, 
os Requerimentos n"s 390, 391, 393, 394, 401, 402, 
413, 421, 422, 431, 434, 441, 444, 446, 463 e 465, 
de 1997, de autoria dos Senadores Romero Jucá, 
Lauro Campos, Emandes Amorim, José Bianco, Gil· 
~rto Miranda, João França, Sebastião Rocha, Elcio 
Alvares e da Sr" Senadora Marina Silva, solicitando 
informações a Ministros de Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-OSentiõr Presidente da República enviou ao Con· 
gresso Nacional a Medida Provisória no 1.523-9, 
adotada em 27 de junho de 1997 e publicada no dia 
28 do mesmo mês e ano, que 'altera dispositivos 
das Leis n"s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4e e 52 do art. 2° da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

RomeroJucá 
José Alves 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Beffo Parga 
José Agripino 

Gerson Camata 
.Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Artur da Távola 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Emília Fernandes Valmir Campelo 
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Titulares 

Roland Lavígne 
Murilo Pinheiro 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Lael Varella 
Luiz Moreira 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA) 

Pedro Novais 
Colbert Martins 

Sebastião Madeira 

PSDB 

Ricardo Rique 
Pedro Yves 

Ceci Cunha 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Aldo Arantes 

PSB 

Sérgio Guerra Alexandre Cardoso 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 3-7-97- designação da Comissão Mista 
Dia 4-7-97- instalação da Comissão Mista 
Até 3-7-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 12-7-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 27-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Será feita a devida comunicação à Câmara dos De
putados. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
-Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 22, de 1993 (nº 
197/92, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Emenda nº 3 ao Convênio 
Constitutivo do Fundo Monetário Internacio
nal, tendo 

Parecer fa.,orável, sob nº 325, de 
1997, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional. 

Em discussão. (Pausa.) 
Encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 72, de 1996 (nº 
269/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Seguridade So
cial, celebrado entre a República Federativa 
do Brasil e a República Italiana, em Brasília, 
em 26 de junho de 199e;, tendo 

Pareceres favoráveis, sob nºs 332 e 
333, de 1997, das Comissões 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional; e 

- de Assuntos Sociais. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 18, de 1997 (nº 
328/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
Científica e Tecnológica, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Malásia, em Kuala Lumpur, 
em 29 de janeiro de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 326, de 
1997, da Comissão 

-de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pau
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadc>res_Qli!LQ aprovam __ queiram 

permanecer sentados. (Pausa.t 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão para redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio CariosMagalhães) 

-Esgotada a-matéria constante da Ordem do Dia. 
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Sobre a mesa, redações finais que, nos termos 
do art. 320, se não houver objeção do Plenário, se
rão lidas pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha Uma. 

São lidas os seguintes 

PARECER N2 343, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 22, de 1993 (nº 197, de 
1992, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1993 (nº 
197, de 1992, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto da Emenda nº 3 ao Convênio Constitutivo 
do Fundo Monetário Internacional. 

Sala das Reuniões da Comissão, 3 de janeiro 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Júnia Marise - Marluce Pinto 

ANEXO AO PARECER N2 343, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto da Emenda nº 3 ao 
Convênio Constitutivo do Fundo Monetá
rio Internacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 É aprovado o texto da Emenda nº 3 ao 

convênio Constitutivo do Fundo Monetário Interna
cional. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do 
Congress,o Nacional quaisquer ates que possam re
sultar em revisão da referida emenda, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do arl 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cionaL 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N2 344, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 72, de 1996 (nº 269, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora. apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 72, de 1996 (nº 

269, de 1996, na Câmara dos Depl'tados), que apro
va o texto do Acordo de Segurida0e Social, celebra
do entre a República Federativa do Brasil e a Repú
blica Italiana, em Brasília, em 26 de junho de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de julho de 
1997. 

Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Ro
naldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo - Jú
nia Marise- Marluce Pinto. 

ANEXO AO PARECER Nº 344, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo de Seguri
dade Social; celebrado entre a República 
Federativa do Brasil e a República italia
na, em Brasília, em 26 de junho de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo de Segu

ridade Social, celebrado entre a República Federati
va do Brasil e a República Italiana, em Brasília, em 
26 de junho de 1995. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação de> 
Congresso Nacional quaisquer ates que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER Nº 345, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 18, de 1997 (n2 328, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 1997 (n2 328, 
de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo sobre Cooperação Científica e Tec
nológica, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, em 
Kuala Lumpur, em 29 de janeiro de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de julho de 
1997. - Antonio Caries Magalhães, Presidente -
Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Júnia Marise - Marluce Pinto. 
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ANEXO AO PARECER N2 345, DE 1997 

Faço saber que o Congressos Nacional apro
vou. e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N2 DE 1997 

Aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação Científica e Tecnológica, ce
lebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Malá
sia, em Kuala Lumpur, em 29 de janeiro 
de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo sobre 

Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Malásia, em Kuala Lumpur, em 29 de ja
neiro de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer ates que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3!! Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE {Antonio cartas Magalhães) 

-Os pareceres vão à publicação . 
. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 472, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer reterente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 22, de 
1993 (n2 197/92, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Emenda n2 3 ao Convênio Consti
tutivo do Fundo Monetário Internacional. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1997. - Val
mir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 
da Redação F'inal do Decreto Legislativo nº 22, de 
1993, que aprova o texto da Emenda nº 3 ao Convê
nio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional. 

Em discussão (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lfma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 473, DE 1997 

- Senhor Presidente, 
Nos termos do_art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer ref€lrente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 72, de 
1996 (nº 269/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Seguridade Social, cele
brado entre a República Federativa do Brasil e a Repú
blica Italiana, em Brasília, em 26 de junho de 19~5. 

Sala das Sessões,_ 3 de julho de 1997. - _ Epi
tácio Cafeteira- - valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos "!agalhães) 
::_ E-m votaÇão o requerirru~nto.- -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães) 

- Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 
da Redação Final do Decreto Legislativo nº 72, do 
texto do acordo de seguridade celebrado entre o 
Brasil e a Itália. 

Em discussão (Pausa) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE {Antooio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N2 474, DE 1997 

Senhor Presidente. 
Nos termos do <:trt. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 18, de 
1997 (nº 328/96, na Câmara dos Deputados), que 
àprova o texto de Acordo sobre Cooperação Científi
ca e Tecnológica, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, 
em Kuala Lumpur, em 29 de janeiro de 1996. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1997. - Val-
mir Campelo. _ 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 
da Redação Rnal do Decreto Legislativo nº 18, de 
1997, relativo ao acordo da República do Brasil e do 
governo da Malásia. 

Em discussão (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se à apreciação do Requerimento nº 469, de 
1997, de urgência, lido no Expediente, para o Proje
to de Lei da Câmara nº 62, de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia do segundo dia útil subseqüente, nos termos do 
Regimento Interno, combinado com a Resolução n2 

37, de 1995. 
A Presidência aproveita a oportunidade para 

esclarecer aos Srs. Senadores que o projeto já tem 
pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, e de Assuntos Sociais, dependendo, to
davia, dos pareceres das referidas Comissões sobre 
as emendas do Plenário. 

Solicita, assim, aos Presidentes dessas Comis
sões que incluam a proposição na pauta-das reunio
es, uma vez que a matéria se encontra em regime 

de urgência e constará da Ordem do Dia da próxima 
terça-feira. Chamo a atenção, portanto, dos Presi
dentes das Comissões de Constituição, Justiça e Ci
dadania, e de Assuntos Sociais, porque essa maté
ria será votada na próxima terça-feira. A Comissão 
poderá reunir-se até terça-feira para oferecer os 
seus pareceres. Caso contrário, deverão ser proferi
dos oralmente em plenário. 

O SR. PRESIDENTE {António Carlos Magalhães) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento nº 470, 
de urgência, lido no Expediente, para o ProJeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 1997. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia do segundo dia útil subseqüente. nos termos do 
Regimento lntemq. 

A Presidência aproveita a oportunidade para 
lembrar aos Srs. Senadores que a matéria foi des;>a
chada à Comissão de Educação para instrução. O 
seu membro titular mais idoso pode convocar reu
nião da comissão para emitir o parecer, a fim de :jue 
a matéria venha instruída para votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Valmir Campe:o. 
O SR. VALMIR CAMPELO {PTB-DF. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Seis e Srs. 
Senadores, o Plano Real está completando três a:1os 
de existência. Três anos de sucesso, de esperallÇé., de 
transformações eConómicas e de profundas altera•;ões 
nos hábitos da maioria dos brasileiros. 

Graças ao Plano F:ieal conseguimos contrclar a 
inflação, estabilíiar a moeda e ganhar credibilidade 
nos mercados internacionais. O Brasil passou a ser 
respeitado e torr.ou-se um País atraente para cs in
vestidores estrangeiros. 

A vida do cidadão brasileiro também sofrt::u al
terações nesses ultirricis três anos. Com índices in
flacionários civilizados;o trabaltlador pôde, finalmen
te, programar suas contas e fazer planos para o futu
ro. Pela primeira vez em décadas, o brasileiro sabe 
quanto vai ganhar e quanto do seu salário poderá 
ser comprometido no final do mês. 

O Plano Real garantiu o poder de compra dos 
salários e deu esperança a milhões de famílias, que 
passaram a ter uma alimentação melhor e que, pela 
primeira vez na vida, puderam sonhar com a possibi
lidade de comprar uma TV, uma geladeira 0:.1 até 
mesmo um carro, sabendo que as prestações per-
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manecerão fixas e que o seu salário valerá amanhã 
o mesmo que vale hoje. 

A taxa anual de inflação não deverá ultrapassar os 
7"/o em 1997, criando condições excepcionais para as 
exportações e pennilindo a redução paulatina e contínua 
do déficit da balança comercial. Segundo o Ministro Dor
ne!les, da Indústria. Comércio e Turismo, •o comércio 
exterior brasileiro praticamente dobrou, passando de 50 
bilhões para 100 bilhões de dólares, em 1996". 

As perspectivas para este ano é de que 16 bilhões 
de dólares entrarão no País, sob a forma de investimen
tos estrangeiros direitos. No ano passado, já havíamos 
festejado o aporte de 9,5 bilhões de dólares. 

A estabilidade económica tem funcionado, tam
bém, como eficaz instrumento de promoção social. Com 
o Plano Real, mais de 13 milhões de brasileiros foram 
retirados da pobreza absoluta, podendo fazer pelo me
nos duas refeições por á1a, comprar roupas e remédios 
para os filhos e sonhar c;om bens de consumo que lhes 
eram proibitivas há três ou quatro anos. 

O setor agrícola, por sua vez, passou por ajus
tes profundos e já começa a produzir resultados, 
com o aumento da produção e da produtividade, 
.além da recuperação dos preços, fazendo com que 
a balança agrícola respondesse por 35% do total 
das exportações brasileiras no ano passado. 

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, não res
ta a menor dúvida de que o Plano Real propiciou a 
elevação da renda salarial, que aumentou em média 
20% acima do índice de inflação do período, redu
zindo em um quarto a pobreza no País e pennitindo 
o acesso de uma ampla parcela da população ao 
mercado consumidor. 

A consolidação do Plano Real passa, agora, 
pelas refonnas em tramitação no Congresso Nacio
nal. As refonnas administrativa, previdenciária, fiSCal 
e tributária representam o grande desafio a ser ven
cido nessa fase de tramitação por que estamos pas
sando. Elas são fundamentais para a preservação 
da confiança da população no Plano Real. 

Com estabilidade económica, moeda forte e 
contiabílidade externa e interna, o País encontra-se 
fortalecido para enfrentar o processo de globalização 
e abertura comercial em curso no planeta, nesse fi
nal de século. 

A nova ordem que se avizinha exigirá regras 
estáveis, que pennitam avaliações seguras do movi
mento do mercado pelos investidores estrangeiros. 

Para garantir regras estáveis, todos sabemos, 
é preciso reduzir o déficit público e manter a inflação 
em paiamares civiiizados, condições que dependem 

da nossa capacidade em promover as refonnas de 
que o País tanto se ressente. 

Ao cumprimentar o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso pelos três anos de suces
so do Plano Real, gostaria de lançar um apelo aos 
companheiros Parlamentares de todas as tendên
cias, no sentido de empenhannos o melhor dos nos
S()S esforços na apreciação e aprovação das refor
mas em tramitação no Congresso Nacional. Elas são 
fundamentais para a consolidação do Plano Real e 
para o atíngimento do tão. sonhado bem-estar social 
em nosso País. O povo brasileiro clama por essas 
refonnas e almeja adentrar o terceiro milênio com o 
País sem inflação, com moeda estável e plenamente 
integrado à nova ordem económica advinda do pro
cesso de globalização em curso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, por ocasião da 
Conferência Internacional para Integração e Desen
volvimento, ocorrida recentemente em São Paulo, 
tive a oportunidade de O'Jvir o pronunciamento do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, cujo tema 
abordou principalmente o fenômeno da globalização 
e suas demandas económicas, em relação aos paí
ses inseridos nos processos produtivos. 

As mudanças ocorridas na última década nos 
mostraram o deslocamento dos eixo de poder, 
como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, reu
nificando as duas Alemanhas e o desmantelamento 
do sistema estatal do_govemo que imperava na anti
ga União Soviética. 

Tais assuntos jamais sairiam do cenário se não 
houvesse um sistema alternativo para substituí-los, e 
este é o processo de globalização. A onda globali
zante é real e não deve ser tratada com uma opção 
valoratíva, pois se antes tínhamos uma ordem política 
mundial, hoje nos defrontamos com uma ordem eco
nómica que se mundializa, se toma global e obriga os 
países envolvidos a reverem conceitos, tanto no plar1o 
da produção como no da relação entre os povos. 

A antiga fonna de confronto entre os blocos 
_não mais se pauta pelo trinômio político-ideológico
militar, mas, antes, revela que perdeu a centralidade 
da cena e permitiu a visualização dos processos glo
bais em andamento, que atingem a humanidade. A 
Otan e o Pacto de Varsóvia não são hoje mais im
portantes que a unificação européia, que já parte 
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para a adoção de uma única moeda com poder de 
troca em mais de 1 o países. 

No continente americano temos o Nafta e o 
Mercosul, este ainda no início, mas já detentor de um 
mercado que revela enonnes possibilidade de cresci
mento. Toda esta complexa globalização fluirá melhor 
se um dos principais sustentáculos estiver em conso-

• nância com. os 'padrões· exigidos no processo de pro
dução. Um deles é um sistema de transportes eficiente 
que possa viabilizar pontos de acesso aos meréados 
consumidores pelo menor custo. 

É o ·que está fazendo ·e pretende fazer muito 
mais o Governo do Presidérite · Fernando Henrique. 
Cuidando de fazer e deslanchar um projeto nacional 
que agora não é só do Governo; É um projeto que não 
dispensa o Estado, mas deverá ser feito pela socieda
de, costurando forças muito diversas que impliCam em 
lideranças políticas, permitindo atingir. os tais mercados 
sem despender investimentos grandiosos. 

- Entretanto, o Governo vem.· implantando esse 
projeto, o que requer reformas profundas. Refo~r 
o Estado, a Previdência, a Administração PúbliCa., a 
produção, as organizações da sqciedade e seus mo
dos de inter-relacionamento, são . alguns dos mais 
importantes, conforme expôs Sua EXcelência, o Pre
sidente da República. Tudo isso implica em transfor
mações que devem ser avaliadas e desafiadas, 
como a política é um desafio. · · · · 

Ao pÍiorizar as· ~eformas, o Governo entendeu 
que seria importante ter um mecanismo que pudes
se pô-las em prática sem grandes mudanças impos
tas à sociedade. Daí veio o Real; que está se conso
lidando e v~m pem1itind9 que o.País. avante nas ou
tras reformas. E, sem descuidar desse processo glo
balizante tão importante para o nosso desenvolvi
mento, ações estão sendo tomadas_ 

Algumas obras civis permitirão que o País faça 
· parte ·dos principais mercados mundiais, sem dispên

dio de um volume de recursos que impossibilite o pro
duto brasileiro competir no' mercado 'externo. Essa al
ternativa recai sobre os nossos rios,· onde dezenas de 
milhares de quilómetros e!'Tl rios navegáveis estão ap-

. tos a transportarem toda nossa produção. 
A concepção desse sistema de transporte, que 

utiliza as modalidades rodoviárias, ferroviárias e hi
droviárias, está sendo chamada de sistema multimo
dal de transporte e integrará uma rede intra-regional 
abrangendo todo o território nacional, compondo um 
Sistema Nacional Básico de Transporte (SNBT). 

Esse Sistema servirá não só como estímulo ao 
progresso dos Estados federados corno· também 
para estabelecer umr nova dimensão no desenvolvi-

. -:: . 
mento do País. Destaque-se o aproveitamen. 

_c_ potenciálidade agrícola da área do cerrado brasl•· 
ro, que compreende os Estados do Tocantins, Man.l.
nhão, Piauí, Pará, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. 

O estabelecimento de um rede rodo-hidro-fer
roviária para o transporte dos bens aí produzidos 
deve ser a grcmde-ineta do Brasil como caminho 
para a transformação do País num dos maiores pro
dutores de alimentos do mundo. 

Entre as principais ações do Governo, elenca
das pelo Presidente Fernando Henrique naquela so
lenidade para a consecução desse grandioso proje
to, acham-se a retomada das obras nos Portos de 
Setiba, Suape, Pacém e a duplicação de várias ro
dovias, entre outras. A ligação desses grandes_ eixos 
vai gerar implantação de uma superestrutura de 
transporte que será não só um estímulo à produtivi
dade e ao desenvolvimento mas um fator inequívoco 
de progresso e seguranças nacionais. 

Sr. Presidente, gostaria de reproduzir, ipsis lite
ris, um trecho do discurso de Sua Excelência, o Se
nhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, que diz: 

. O Estado de S. Paulo -Terça-feira, 12 de julho de 
1997 (fls. X1) 

Transcrição de trechos do discurso do 
Presidentff) Fernando Henrique Cardoso na 
abe:tura da Conferência Internacional para In
tegração e Desenvolvimento, em São Paulo 

•É praticamente impossível, hoje, falar-se de 
qualquer tema relevante sem que se faça referência a 
um processo, cujo conceito ainda é um tanto obscuro. 
mas que, de alguma maneira, magnetiza as atenções, 
que é a chamada globalização. É uma palavra cujo 
significado não se entendeu inteiramente, ainda, e cujo 
termo já 5e está gastando, tanto que ele é repetido. 

Mas trata-se de um processo real. E um pro
cesso real que não deve ser confundido com uma 
opção valorativa. Pouco importa, nessa altura saber 
se se quer ou não se quer, se teria sido melhor que 
fosse de outra maneira, ou não. É um processo. É 
um processo que se está impondo e que tem conse
qüências. Conseqüências que são variáveis. • 

Mas, também, além disso, além dessas trans
formações, no plano da produção, no plano das rela
ções entre os povos, há uma transformação muito 
grande, porque nós estamos assistindo à distribui
ção d6 poder, no mundo, de uma maneira inovadora. 
Inovadora, por que? Porque, talvez pela primeira vez 
na História, nós estamos num cenário internacional 
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que não é dominado pelo conflito político-militar en
tre blocos antagónicos. 

E o jogo internacional se deslocou para a compe
tição económica e incluiu um número crescente de ato
res. E, muitas vezes, a despeito da fraqueza político
militar relativa desses atares, na medida em que os 
atares são capazes de definir caminhos para o futuro, 
são capazes de se capacitarem, do ponto de vista tec
nológico e terem a capacidade organizacional de atuar 
em função dos objetivos que tenham sido definidos, 
esses atares, muitas vezes, conseguem se ombrear 
com aqueles que dispõem do poder político-militar. 

É uma situação com a qual nós não estamos 
ainda habituados. Uma situação inovadora, e muito 
recente, porque o confronto entre os blocos era um 
confronto basicamente político, ideológico e militar 
que obscurecia até os processos que já estavam 
operando e que já estavam, de alguma maneira, in
terligando as nações e os povos, a formas de produ
ção, mesmo a despeito do conflito político-militar. 
Quando ele desaparece, ou melhor, não desaparece 
inteiramente, mas quando ele perde a centralidade 
na cena, se vê com maior clareza a quantidade de 
transformações pelas quais nós estamos passando. 

Há algum tempo eu me referia a esse novo mundo 
que emergia, comparando-o com o período do Renasci
mento. não faltaram pessoas de curto alcance, mas com 
muita maldade, que imaginavam que eu estava descre
vendo um mundo maravilhoso. O Renascimento tam
bém não foi um mundo maravilhoso para os que esfa
YaiTI dominados, pa;a os que sofreram as conseqüên
cias das transformações que lá estavam ocorrendo. 

O mundo nunca é maravilhoso para todos, mas 
há uma similitude efetiva entre um grande período 
de expansão do capitalismo comercial, da eclosão 
do Renascimento e das Descobertas naquela altura, 
que o homem era a medida de todas as coisas, em
bora não fosse, na verdade, mas com referência 
passou a ser e é o que está acontecendo hoje em 
dia. De alguma maneira, naquele momento, sobretu
do depois dos grandes descobrimentos e da con
quista dos oceanos, o homem teve pela primeira vez 
a sensação que ele poderia dominar o conjunto do 
Planeta. Ele nem sabia como era o PJaneta. Nem sa
bia muito bem, ao deslocar suas naves da Europa, 
buscando a fndia, deram na América. Não se tinha 
muita certeza de como seria isso, mas não obstante 
havia uma confiança no ser humano. 

Então assistimos ao começo dessa nova fase, 
quando mandamos o homem à lua, quando também 
se marchou para o desconhecido. Mas, aaora. se 
marcha para essa integração, aqui no noss~ Plane-

ta, que faz com que se volte a colocar temas que ul
trapassam a fronteira do local, da nação, dos choque 
entre as nações e se_repõe urn terna que era renas
centista. Perdoem que, nessa manhã, eu fale de coi
sas um pouco intelectuais, mas que eram renascen
tistas, que era o tema de que, efetivamente, era pos
sível pensar na humanidade, no homem como sujei
to de um processo que se estava desenvolvendo. 

Aqui, queiramos ou não, os processos com a 
globalização deixaram de poder ser pensados em 
termos do limite menor, nesse sentido, do local, por
que as conseqüências das ações de cada um de 
nós não só têm reflexos mais amplos, como elas, es
sas próprias ações, são conseqüências de proces
sos que são mais amplos, são efetivamente a pers
pectiva da humanidade, que é o que deu nascimento 
ao humanismo posterior ao Renascimento, é ( ... ) 
está de novo oposto. E como eu tenho dito muitas 
vezes e tive oportunidade de dizer, frente ao autor 
dessa primeira revolução que foi Gorbachev, quando 
o primeiro cje umdo_s_poderesmundiais, o seu famo-

-so livro, disse que não era mais possível pensar em 
termos de guerra por_ causa do terror atômico, e que 
o terror atômico degradava a natureza, degradava a 
humanidade, e que não dava para pensar em termos 
de Estado-Nação apenas, nem mesmo sequer da 
perspectiva de uma classe, como era o caso na vi
são soviética, mas que havia que recuperar uma 
questão do meio ambiente de recuperar a idéia de 
que há processos que são globais, que atingem a 
humanidade, eles estavam, talvez sem o saber, pro
vocando uma revolução, da qual ele foi talvez a pri
meira e maior vítima porque no ato seguinte não foi 
capaz, não foi possível para ele se adaptar à nova 
circunstãncia diante do quadro nacional, mas isso 
não lhe tira o reconhecimento que devemos ter, de 
que aí se formulou uma fresta nova. 

Não existe uma ordem política mundial, existe 
uma ordem económica que se mundializa, existem 
processos sociais que vão longe, os processos de 
comunicação permitem isso - navega-se pela Inter
net com a maior tranqüilidade -, mas as decisões 
em nível mundial não têm ainda a força jurídica -
não sei se algum dia terão-, jurídico-institucional, de 
obrigar com legitimidade. A legitimidade contínua 
sendo uma legitimidade em nível nacional. 

E, como todo processo histórico e político é 
uma ?,IJOSta'- e_ está ll..tlerti!. Não_ há, de antemão a 
certeza de que vai ocorrer aquilo pelo qual nós nos 
estamos lançando. E essa é a beleza e o risco da 
política, quando a p()lítica é sentida não como um 
jogo mesquinho, de pequenos interesses, mas como 
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um jogo de grandes desafios, como o que foi paten- cipativa, mais democrática, mais aberta e, ao mes-
teado pelo Clésio. mo tempo, ele requer, também, que nós não nos 

Os que choram pelo risco, deixam de ver as percamos nessa tessitura tão ampla, e que haja ai-
oportunidades. O que só vêem as oportunidades, guns talhos de referência. 
não percebem que também há riscos e que, portan- E, certamente, isso significa que nós vamos 
to, é preciso não simplesmente aderir a um processo ter, sim, que mudar tudo. Mudar o Estado, também; 
como se ele fosse neutro porque não é neutro. Nós mudar a produção também, mudar algumas organiza-
devemos tratar de modifiCar esse processo, na medida ções da sociedade, e o modo de interrelacionamento 
das nossas forças, que são desiguais. Mas, de qual- delas. E nós temos, nesse novo mundo de risco e de 
quer maneira, a nós corresponde, historicamente, defi- oportunidades, as vantagens comparativas que um 
nir aquilo que nos pareça melhor. E - repito - essas país em desenv<>il!ime[lto, como 9 Brasil tin_ha, no pas-
definições não são internacionais, são nacionais, por- sado, -deixam de ser as decisivas. Temos que buscar 
que existe uma diferenciação entre um processo que é quais são as outras que são decisivas. 
de globalização e as forças de legitimidade política, A massa d_e informações e o bombardeio de in-
que são nacionais. Então nós temos que, efetiva- formações pelos quais passa o cidadão não esma-
mente, permanentemente, estar atuando, nesses vá- gam a condição de ele ter a preparação para fazer, 
rios planos, para que possamos nos reorganizar. ele próprio, a seleção, porque ele vai cada vez me-

A mim, muitas vezes, me deixa perplexo quan- nos aceitar os clichês que lhe são impostos por ai-
do algumas pessoas dizem - ar já me referindo ao guns desses órgãos que têm capacidade de impor 
Brasil - que o Brasil está sem um projeto. Como clichês, mas existem muitos estudos que mostram já 
sem um projeto? a reação do cortSumidor, do eleitor, do que seja que 

O projeto nacional não é mais 0 projeto feito não se deixa levar, para e simplesmente por uma 
pelo Estado. É o projeto que é feito pela Nação, é o onda que se crie, ele seleciona, ele separa, ele tem 
projeto que é construído pela sociedade, que não capacidade de discernimento. Portanto, nós não es-
dispensa o Estado, que não pode ser um projeto de !amos baixando para um horroroso mundo novo, há 
mercado. Tem que ser um projeto que não é nem do a condição de nós generalizarmos a educação, há a 
Estado nem do mercado, mas que é da sociedade e condição de generalizarmos a capacidade das pes-
que, portanto, implica uma costura de forças muito di- soas se haverem com os desafios tecnológicos do 
versas, mas que implica liderança. E essa liderança, mundo contemporâneo. 
queiramos ou não, n~o está mais hoje limitada à lide- E, em vez -de maximizar os riscos e chorar as 
rança política. Ela é uma liderança que diz respeito, perdas, nós estamos maximizando os ganhos e can-
também às lideranças sociais, do chamado 'terceiro tando amanhã, depois de amanhã, quando seja, mas 
setor", dos vários setores populares, dos setores re- - - coostruinâo ·a: Vitoria. E vitória se constrói traoalhando, 
ligiosps. É uma liderança muito mais difusa. e se constrói com consciência sabendo o que é possí-

E o que nós estamos fazendo, no Brasil nesse vele o que tem que ser feito. E tem que ser feito. 
momento e, juntos, definirmos essa diretriz. Disse Recentemente, eu nunca recebi tantos pedi-
bem o presidente da CNT. O real, no nosso modesto dos, quanto de fazermos ponte, para ligarmos o Bra-
esforço brasileiro, de fazermos o nosso aggioma- sil com a Argentina; ou o Brasil com o Uruguai. O 
mento, o real permitiu que nós olhássemos o hori- Brasil e a Argentina não tinham ligação, até porque, 
zonte. ele não vai preencher o espaço do futuro. o na fase anterior, político-militar, a estrada era um pe-
espaço do futuro será preenchido pelo conjunto da rigo, 'lá vem a invasão'. Nunca veio. Mas, a percep-
sociedade que, a partir de uma economia mais esta- ção era de que era melhor uma zona de segurança e 
bilizada, não só começa a perceber o que é preciso zona de segurança é uma terra de ninguém. Hoje, 
mudar, mas começa a se indagar, mudar em que di- quer-se- pontes. Dentro de poucos meses eu devo 
reção? Mudar para quem? Em benefício de quem? estar inaugurando, pelo menos, mais uma, lá em 

E essa tarefa não é mais _ repito _como foi, São Borja e São Tomé, ligando o Brasil à Argentina. 
no passado, imaginada como uma tarefa de governo É só subir qualquer dos nossos rios. Suba o 
de Estado, de ideologia, daqueles que, dominando o Rio Uruguai, para ver as demandas das populações 
Estado difundiam, para o conjunto da sociedade, as ribeirinhas. Querem mais pontes, querem mais liga-
normas e davam o caminho. Agora, o caminho é ção. Um dia teremos a ponte ligando, também Sue-
muito mais complicado de ser tecido, porque ele re- nos Aires ao Uruguai, para que possamos, então, 
quer uma presença mais ampla, portanto, mais parti- entroncar essa ligação, como uma imensa ligação 
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que estamos duplicando, que vai desde Seio Horizon
te ... É uma forquilha, sai do Rio uma ponte, outra de 
Belo Horizonte, estamos duplicando de Belo Horizonte 
a São Paulo. Rio à Outra foi concessão de seiViços pú
blicos; a BR 116 vai descendo por São Paulo para o 
Paraná- a antiga •estrada da morte" -, eu e o gover
nador já estivemos lá, recentemente, dando início às 
obras. Mais embaixo é a 101, que vai permitir urna li
gação melhor de Santa Catarina E, mais adiante, da
qui a pouco, o ministro estará fazendo a licitação para 
chegar-mos até Osório, e depois chegaremos a Jagua
rão e de Jaguarãovamos para o Uruguai. 

Isso é, ao mesmo tempo em que nós temos 
que abrir caminhos para fora temos que consolidar 
os caminhos internos. E, pela primeira vez, o Brasil 
descobre que tem rios, e que são dezenas de milha
res de quilômetros em rios navegáveis. E uma obra 
relativamente simples, do Rio Maceira, ligou - como 
eu fui lá ver- Porto Velho, passa por Humaitá, passa 
{ ... ) para ltacoatiara. Um terminal graneleiro em Porto 
Velho, outro em ltacoatiara. Redução do custo _do 
transporte da soja de 20%, 30%, 40%, uíilizandoaqui-
lo que é a nossa maioniqueza, que são·os rios:-Ea 
navegação far-se-á controlada por satélites e, portanto, 
à noite também. É preciso derrocar alguns obstáculos 
que por lá estão. Já está feito, já está a caminho, esse 
é navegável se incorpora uma vida nova. 

Abre-se uma estrada que vai de Manaus a Ca
racas e, quem s-abe, a Zona Franca, ao invés de 
vender mercadorias Para nós, exporte, mesmo as 
suas mercadorias, através do Caribe. Faz-se um 
pouco de esforço, e o Rio São Francisco passa a ser 
navegáveL Constrói-se um pedacinho de Unaí-Píra
pora e se liga o Centro Oeste a Vitória. E o porto de 
Vitória, porto extraordinário, tem outra prÓjeçãó, e 
barateia os transportes. O Tietê-Paraná, em pouco 
tempo mais, vamos lá estar terminando, com o go
vernador Mário Covas, a estrada. Faz-se uma ponte, 
e essa estrada-de-ferro que vai ligar Mato Grosso a 
São Paulo, a Ferronorte, que vai para o Sul, estará 
feita. Um pedacinho mais e, lá em cima, a Norte-Sul 
vai até Estreito, Imperatriz-Estreito. -- -

O rio Araguaia-Tocantins, com um pouquinho
depende um pouco do Rima - o Relatório de Impac
to do Meio Ambiente - com um pouquinho de recur
sos, sei lá, 50 milhões, 60 milhões de reais, e você 
tem um eixo que vai do coração do Brasil, sobre, vai 
até o norte, chega lá, faz a interrnodalidade, trans
porta para o trem, vai para ltaquí sai pelo mar aden
tro, pelo t.iiaranhão. 

E, em vez de maximizar os ricos e chorar as 
perdas, nós estamos maximizando os ganhos e can-

!ando amanhã, depois de amanhã, quando. seja, mas 
construindo a vitória. E vitória se constrói trabalhando, 
e se constrói com consciência sabendo o que é possí
vel e o que tem que ser feito. E tem quer ser feito. 

É certo que, para que nós possamos comple
tar, ou melhor, levar adiante com mais segurança 
essas transformações todas, precisamos continuar 
reforrnando. 8efonna, no mundo de hoje. não é um 
momento, nern um atQ que o J?resident.;; da Repúbli
ca assine. Não é po-r falta de vontade po!ftica que as 
coisas não ocorrem, é porque a reforma hoje, é um 
estado pem1aneme, é um proce;;so que requer ação 
conjúnta de niuitos-:- b pr'esTdé"rlfe da Câmara está 
aqui presenJe. Nunca que eu me !emb>e. que eu sai
ba na História, nenhuma !.egis!aln.-a, tirando as 
constituintes, mudou fanlo como o atnal. (J marco ju
rídico-institucional do Brasil esta m•Jdando. Não ape
nas me refiro ãs chamadas reformas constitucionais, 
à flexibilidade dos monopólios, às refollilas já men
cionadas da Previdência e Administração que ainda 
estão em marcha. Mas me refiro <.> um conju11_to_ de_111e~ 
didas, assim ao acaso, citando algUI·,,as: nova lei de 
telefonia, que está no Senado e será aprovada; nova
lei da criação do Anel, que é órgão de energia elétrica, 
que já está aprovada, nova lai do petróleo que esta
mos a poucaS serrla.íias àe sua apl ovação finá! úo Se

. nado, nova iei das sOCí<KlaCies-ànõi-•il11as; l1ova lei ae
diretlizes e bases da educaçãc; nova lei de concessão 
de sendços públ~o;cs. Tudo isso é ae agora, desses últi
mos dois anos e me~10. A veíocidade !oi muito maior, 
historicamente falando. Para quem está na Presidên-

- cia;·para: quem está nã luta, nós achamos que está de
vagar, tem que fazer mais, não é possíveL Não. Tem 
que ser sentido de uryência. Mas quando a gente se 

·afasta um pouco do dia~a]fia~e-olha com-umaperS-::· 
pectiva mais ampla, muita mudança está ocorrendo. O 
( ... ) das mudanças institucionais jurídicas, elas não 
são imediatas, elas fazem se sentir no tempo - faz
se-ão sentir no tempo essas mudanças. 

Disse, com muita razão, o Dr. Clésio que nós 
- precisamos mudar mais do que simplesmente a ad

ministração, precisamos· mudar'" o Estado. Coma é 
que se muda o Estado? Primeiro é um marco jurídi
co institucional, depois é um processo cultural. No 
macro jurídico institucional, essas reformas, a algu
mas das quais me referi, ccimo ex€miplo, a criação do 
Anel da nova agência de energia, da nova agência de 
telefonia, amanha, que-m sabe uma nova agência dos 
transportes, disCussãO a ser feita, vai ser uma agência 
só, só de rodovias ( ... ) os transportes aquaviários. O 
que se faz, enfim, com o conjunto de atividades, é uma 
discussão a ser feita. Mas essas novas agências dão 
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uma nova feição ao Estado. Por quê? Dentro de 
dois, três, quatro anos, elas terão mais efetividade 
do que as estruturas burocráticas dos Ministérios. E 
elas são um espaço público diferente, do espaço es
tatal anterior. No espaço estatal anterior, havia buro
cracia e, eventualmente, a penetração de interesses 
privados ou de setores do próprio Estado que, em 
lõOnluio controlavam as decisões. 

Aqui se está propondo uma esfera de decisão 
que depende, é certo, de o Presidente da República 
designar as pessoas, mas o senador define o man
dato e tem regras. 

Da mesma maneira na área de serviços so
ciais, que são fundamentais, nós estamos descen
tralizando educação, saúde, previdência. Nós esta
mos tentando criar mecanismos de controle social 
direto. Se o dinheiro vai para a escola, a professora 
vai fazer o que com ,o dinheiro? Tem que haver uma 
associação de pais e mestres que defina o que se vai 
fazer com o dinheiro. Mas ( ... ) mandar o dinheiro para 
a escoia, acabou o poder político ;-.v qüe ela tem de 
mal, não no que ele tem de bem; porque o que ele tem 
de bem vai acompanhar a decisão, vai acompanhar a 
política educacional, mas não vai ter que acompanhar 
a liberação do recurso, porque esse recurso tem que 
ser liberado de forma automática. 

SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, aqui vai 
um apelo de ordem pessoal: muitas vezes, durmo 
preocupado e acordo com uma profunda angústia 
quando leio nos jamais, na imprensa a cobrança que 
se faz e a pressão que diz estar fazendo sobre o 
Congresso Nacional, sobre o Senado, porque nós 
seríamos os vilões das reformas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim como 
eu, a grande maioria dos meus Pares nesta Casa 
tem comparecido permanentemente às sessões que 
aqui se realizam. Muitas vezes são sessões em que 
os tenias são polémicos e conflitantes, mas, mesmo 
assim, não deixamos de comparecer para discutir e 
votar as reformas, procurando encontrar um cami
nho que não prejudique a sociedade como um todo. 

Portanto, não encontro razão para se dizer que 
o Congresso Nacional - e principalmente o Senado 
- é o vilão da história das reformas. Nós estamos 
trabalhando e produzindo; queremos um Brasil me
lhor, uma sociedade mais feliz e mais estabilizada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Mesa se solidariza com as palavras de V. Ex" 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARIIIIHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores: 

O Congresso Nacional tem errado, há de errar 
em outras oportunidades, como erram todas as insti
tuições, como erram todos os parlamentos do mun
do. Funcionando como órgão de composição hetero
gênea e a portas sempre abertas, o Congresso Na
cional é, por isto mesmo, mais exposto às críticas. 
Todas as críticas que visem a corrigir nossos erros 
são benéficas. O Parlamento, por ser o órgão pró
prio da democracia, delibera divergindo. Nós nos cri
ticamos uns aos outros e, por isto mesmo, respeita
mos o direito_de crítica. Mas o_qireito de crítica não 
se confunde com o propósito de expor a instituição 
política à execração pública. É, precisamente, neste 
momento, o que vêm tentando fazer com o Congres
so Nacional as classes economicamente dominan
tes. Instituições económicas e empresários - não 
são todos, ressalvo -vêm desenvolvendo, de alguns 
dias até e.ste mornento, uma campanha de enfraque
cimento do Congresso Nacional na opinião pública, 
digo melhor, uma campanha de descaracterização 
do órgão político. A crítica seria aceitável, a colabo
ração para que possamos melhor trabalhar seria res
peitável. Não é respeitável, porém, isto exposto nos 
jornais. Toda uma página: "reform.as já, quer dizer, 
emprego já, saúde já, educação já". Primeiro por ser 
uma inverdade, não estão eles preocupados nem 
com a educação, nem com a saúde e nem com o 
emprego. Estão preocupados em conquistar melho
res condições para o desenvolvimento de suas ativi
dades, tanto que não vêm ao Congresso, como vie
ram em outras oportunidades, dialogar, discutir, per
mutar idéias. Foram para a imprensa, e não foram 
apenas com essa página em que, por sinal, aparece, 
e nenhum de nós sabe o porquê, como signatário 
dela também, o Sebrae. O poder público deve tomar 
conhecimento dessa particularidade. Mas singular é 
que o Jornal do Brasil publicou, e não houve con
testação alguma até este momento, que esta cam
panha, somente no Rio de Janeiro, se desdobraria 
em distribuição de milhares de panfletos e de outros 
tipos de propaganda, inclusive filmes, e que tudo 
isso custaria nada menos que R$900 mil. 

Não se trata, portamo, de uma colaboração com 
o Poder Legislativo para que determinadas medidas 
sejam examinadas em menor tempo e sob ângulos di
ferentes. Trata-se de uma campanha, que começou 
em São Paulo, desdobrou-se em Brasília, em dois co
mícios fechados. Não vieram ao plenário desta Casa, 
nem ao plenário de nenhuma das comissões para dis-
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cutir o problema da Previdência ou da reforma admi
nistrativa. Este é que seria o ambiente próprio para 
fazê-lo. Aqui é que se apreciam as medidas constitu
cionais, que estão sendo objeto de discussão. 

Mas não podemos aceitar que transite como 
verdade declarações dessa natureza do Sr. Eduardo 
Eugênio Gouveia Vieira: "Diremos que se as refor
mas passarem o Brasil vai ganhar um milhão e oito
centos mil empregos por ano. Se considerarmos as 
pessoas que dependem desses trabalhadores, a 
conta sobe para nove milhões. Os que pretendem 
deixar as votações para depois, provocando um 
atraso de três anos, devem lembrar que milhões de 
pessoas serão prejudicadas com a sua decisão". 

Esse empresário sabe que isso não é verdade. 
As medidas que poderiam concorrer para o aumento 
da atividade econômica e, conseqüentemente, para 
maior aproveitamento de mão-de-obra já foram vota
das por esta Casa Todas as reformas constitucionais 
de efeitos económicos foram aprovadas há mais de 
dois anos. Foram aprovadas as refonnas que modifi
caram a Constituição para reduzir as vantagens das 
empresas privadas nacionais e favorecer as empresas 
estrangeiras. Foram aprovadas as modificações ten
dentes a ampliar a iniciativa privada, reduzindo o poder 
do Estado com o estrangulamento dos monopólios. 

Mas, por que daí não resultou o aumento de 
emprego? Ao contrário, tem-se verificado a todo dia 
na Imprensa que aumenta o desemprego. De quem 
é a responsabilidade pelo aumento do desemprego? 
É do Congresso, que votou as medidas capazes de 
ampliar o desenvolvimento económico, inclusive a 
iniciativa económica privada? 

Assumam eles a sua responsabilidade, como 
temos assumido a nossa de votar o que nos parece 
adequado. Às vezes foram votadas concessões ex
cessivas ao Poder Executivo, mas assumindo o 
Congresso a responsabilidade da decisão. Assu
mam eles a sua responsabilidade, mas não venham 
agora à opinião pública dizer que o desenvolvimento 
económico está dependendo da reforma administra
tiva e da reforma da Previdência. Todo mundo.~ 
- não é preciso ser grande empresário ou economis
ta - que essas duas reformas têm uma repercussão 
limitada na ordem económica e financeira. 

Mas não basta que eu diga, um Senador que 
não é economista. Quem diz que essa afirmação é 
inexata é um professor de Economia e Administra
ção, ex-Ministro de Estado, o Sr. João Sayad, em ar
tigo publicado no dia 30 de junho de 1997. E, preci
samente rebatendo a essas insinuações falsas, é 
esse professor e ex-Ministro que declara: 

· "Os economistas brasileiros são os úni
cos economistas do mundo que afirmam 
que a reforma da Previdência aumenta a 
poupança. Desde 1974, o Professor Martins 
Feldstein, da Universidade de Harvard, afir
ma o contrário e os alunos da FIPE são obri
gados a ler esse trabalho". 

Os alunos da Fipe, a que se refere o autor do arti
go, são os que fizeram o documento para o poder eco
nôrnico privado. Por isso também causa surpresa que o 
eminente Presidente da República, presente aqui à reu
nião dos empresários, tenha dado cobertura a essas cri
ticas, afirmando: "Ou fazemos as reformas agora, ou 
não teremos mais recursos para avançar nas melhoras 
que conquistamos nos últimos dois anos·. 

Com o devido respeito ao Chefe da Nação, não 
é essa sua convicção, não é essa a verdade que 
Sua Excelência tem sustentado. Ao contrário, aqui 
está a entrevista do Presidente da República à revis
ta Veja, do dia 9 de abril de 1997. Nela está expres
samente dito isto: 

"Desde o começo' - refere-se. ao co
meço do seu Governo - •me bati com a 
equipe económica para não dar tanta ênfase 
à necessidade das reformas constitucionais. 
Elas são importantes, mas dizer que o Real 
depende das reformas é mentira. As refor
mas não representam solução a curto prazo. 
O Real não depende delas. As reformas são 
importantes do ponto de vista da organiza
ção do Estado ~o_l_q_n.g.Q.cJoj.§ll!lpo". 

Conseqüentemente, Srs. Senadores, não é 
verdade que as reformas que dependem de nossa 
decisão estejam colaborando para estrangular o de
senvolvimento económico, para reduzir a atividade 
económica, para prejudicar, enfim, o progresso so
cial e económico. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex!! me permite 
um aparte, nobre Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, no
bre Senador Humberto Lucena 

O Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me com, 
V. Ex!' pelo seu pronunciamento oportuno e sempre 
brilhante - por isso mesmo o silêncio do Plenário 
para ouvi-lo bem - porque, na verdade, V. Ex!! lavra 
um protesto que não é apenas seu. Desejo também 
subscrevê-lo e acredito que muitos desta casa, por
que não há como admitirmos críticas de tal natureza 
ao Poder Legislativo. V. Exª já deixou claro que o 
Congresso tem dado ao Senhor Presidente da Re
pública um grande apoio parlamentar muito grande, 



sobretudo no que tange à realização das reformas 
económicas, que estão praticamente implementadas, 
dependendo apenas da aprovação de algumas leis re
gulamentadoras, como é o caso, já em última instância, 
do projeto de lei que regulamenta as telecomunicações 
e do projeto de lei que regulamenta a questão da Petro
brás. No mais, tudo já foi feito. E com o apoio do Con
gresso. Evidentemente, com o apoio crítico, porque não 
podemos deixar de reconhecer que não há apoio incon
dicional. E V. Ex'! diz bem: o desemprego que aí está 
não é produto da demora em terminar as reformas cons
titucionais. O ~rego é mundial. Sabe V. Ex'! inclu
sive a partiCipação que tem nisso a chamada automa
ção do setor industrial. A cada dia que passa, a máquina 
vai substituindo mais o homem, tanto assim que ainda 
há poucos dias lembrava aqui, em um discurso que fiz, a 
palavra do mestre Celso Furtado, alertando que a coisa 
chegou a tal ponto no Brasil que estava na hora de o ho
mem voltar ao campo. Adiantava-me ele até que o Movi
mento dos Sem-Terra era um pouco fruto do desempre
go na zona urbana, porque sabe V. E.xª qL'El a indústria 
hoje pouco dá margem à absorção de mão-de-obra. 
Tanto que o Governo já se volta para outras iniciativas, 
como a do estímulo à pequena e à microempresa por in
termédio de estímulos fiscais. Mas quero é exaltar a 
oportunidade do discurso de V. Ex'! na defesa da auto
nomia do Poder Legislativo e dizer a V. Ex'! que estamos 
atentos às suas palavras e as subscrevemos. Espera
mos que os Srs. Senadores, de um modo geral, as aco
lham como estímulo, corno incentivo às nossas ativida
des. Faço justiça aliás ao Presidente Antonio Carlos Ma
galhães, que, nesse ponto, tem-se pronunciado sempre 
oportunamente para rebater essas interferências indébi
tas no Poder Legislativo. Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço as 
expressões de seu aparte e os comentários que 
acresceu ao que venho sustentando. 

Em verdade, das emendas que estão no Con
gresso, duas têm sido largamente discutidas. 

O Congresso não as desprezou, não revelou 
desinteresse nem pela reforma da previdência, nem 
pela reforma administrativa. Ninguém está defenden
do interesse corporativo. E se de interesse corporati
vo se fosse falar, não há maior dó que o que está 
agora se estendendo por todo o País em nome do 
poder económico privado. 

O que se tem discutido na reforma da previ
dência, como na reforma administrativa, é a preser
vação dos direitos de determinadas categorias eco
nomicamente fracas: funcionários, trabalhadores as
salariados, aposentados. 

As emendas não têm permanecido paralisadas na 
gaveta de nenhum parlamentar. O que se vem verifican
do é que as áiVergências entre o Congresso e o Gover
no não têm permitido a solução em menor prazo. 

As ponderações feitas na Câmara e no Senado 
em defesa da igualdade de direitos de funcionários 
em atividade e funcionários aposentados, o resguar
do dos direitos adquiridos, a preservação dos fundos 
de pensão são particularidades que se discutem. O 
que tem faltado, portanto, é a oportunidade do en
contro de pensamento entre o Governo e o Congres
so para a solução adequada. 

Não se trata de obstar o curso das emendas, 
mas de discuti-las, como é dever do Congresso, sus
tentando seus pontos de vista e resistindo o quanto 
puder, ao que lhe parece desacerto. É um direito e 
um dever resistir contra providências, que, por 
exemplo, atropelam direitos adquiridos. 

Não somos responsáveis pelos direitos con
quistados por funcionários aposentados e trabalha
dores. Esses direitos decorrem, ao longo do tempo, 
de toda a legislação que vigeu no País e tem vigora
do. O que estamos fazendo, portanto, é preservar a 
ordem jurídica para que não se diga amanhã que o 
Congresso Nacional esqueceu a situação dos mais 
fracos para beneficiar os poderosos. 

O Sr. Ademir Andrade - V. Exª me concede 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Concedo o 
aparte a V. Exª 

O Sr. Ademir Andrade - Senador Josaphat 
Marinho, V. Exª é um homem brilhante. Espero um 
dia vê-lo de volta às suas origens no Partido Socia
lista Brasileiro. V. Exª é um homem que mantém 
uma coerência inigualável. A cada dia que vejo V. 
Exª falar e votar nas comissões às quais pertence, 
eu o admiro mai~ e entendo que V. Exª já passou da 
hora de voHar às suas origens. V. Exª tem toda ra
zão: o Governo, às vezes, usa de inverdades para 
tentar convencer a opinião pública, da mesma forma 
como fez na propaganda para vender a Vale do Rio 
Doce, da mesma forma que diz usar a privatização 
para servir à educação, à segurança pública e à saú
de, o que não é verdade. Nada está sendo mais pri
vatizado neste País do que a própria saúde. O Go
verno usa muito esse tipo de •enganação", não fala 
a verdade. Disse para o Brasil inteiro que a Vale do 
Rio Doce descobriu uma mina de ouro em Serra 
Leste, quando, na verdade, era o ouro de Serra Pe
lada que havia sido dimensionado. O Governo acre
dita que falando pela televisão pode sempre enganar 
o povo. Lamentavelmente alguns se convencem 
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des~s inverdades. V. Ex'! restabelece a verdade 
dos fatos, colocando-os nos devidos lugares. Espero 
que a grande imprensa brasileira, que dá tanto ouvi
do às falas dos empresários e do Presidente, dê à 
fala de V. Exl' a repercussão que ela merece. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe 
o aparte nobre Senador. Permita dizer-lhe que, 
como vê, na democracia, se pode ser socialista em 
qualquer legenda. O problema é fazê-lo com corre
ção e sinceridade. É o que procuro fazer. 

Se há uma reforma pendente de decisão do 
Congresso, sem encaminhamento devido, a culpa 
não é do Congresso: é da reforma tributária. Por que 
não tem andamento a reforma tributária? O Con
gresso é que pôs a pedra sobre o projeto? A Nação 
toda sabe, sabem todos, nesta· e na outra Casa do 
Congresso, que a reforma tributária não tem tramita
ção regular porque o Governo não pôde entender-se 
devidamente com os Estados e Municípios. 

Com a sua franqueza habitual, aliás, já o disse, 
em nome do Congresso, o Presidente Antonio Car
los Magalhães, ao ressalvar que nem tudo pode ser 
atribuído à nossa responsabilidade. 

Mas esta reforma, sim, esta é fundamental, 
esta deveria ter precedência porque influi no equilí
brio financeiro dos Estados e dos Municípios e, con
correndo para esse equilíbrio, concorre para o au
mento das atividades e, conseqüentemente, para 
maior capacidade de aproveitamento de mão-de
obra, em todas as regiões do Pais. 

É preciso acabar com o sistema de prorrogar 
medidas transitórias, como o Fundo de E~stai:Jilização 
Financeira. É preciso· acabar com outras medidas 
transitórias e marchar para a votação - esta, sim, 
definitiva - da reforma tributária. Na medida em que 
o fizermos, os Estados e os Municípios não só ad
quirirão seu equilíbrio financeiro, como passarão a 
agir com a autonomia própria do sistema federativo. 
Não ficarão dependendo a todo momento de auxílios 
financeiros da União, não ficarão expostos os Esta
dos e os Municípios à declaração de Ministros de 
Estado, como a que hoje está nos jamais, segundo a 
qual o Governador que quiser dar aumento, ou fizer 
qualquer concessão aos servidores, que o faça sob 
sua responsabilidade, porque a União não ajudará. 

Faça-se a reforma tributária, que é essencial 
ao mecanismo da Federação e ao desenvolvimento 
das atividades de todas as Regiões. Mas não é de 
nossa responsabilidade a demora na tramitação da 
reforma tributária. 

Essas verdades é que não foram ditas pelos 
empresários, e deles também as cobrou_o Sr. João 

Sayad, quando, depois de assinalar que reforma da 
Previdência não aumenta poupança, iez este acrésci
mo: "Só não sei por que o estudo da FIESP não fala pa
lavra sobre o c:;ãmbio. Nada sobre política industrial. 
Nada sobre investimentos em infra-estrutura•. 

Curioso também é que os empresários, diante 
do próprio Presidente da República, não manifesta
ram nenhum interesse pela reforma tributária. Essa 
é importante, porque, além de concorrer para o equi
líbrio financeiro dos Estados e Municípios, racionali
zará a distribuição dos encargos dentro da socieda
de, fará com que haja menos impostos e melhor apli
cação deles a todas as classes sociais, sobretudo 
em relação àquelas economicamente poderosas. 
Disso não cogitaram os ilustres empresários; não re
velaram nenhum apoio ao encaminhamento da refor
ma tributária. 

Ora, Srs. Senadores, devemos discutir as nos~ 
sas idéias e defendê-las, mas não podemos defen
der apenas o que é do nosso interesse. Na vida pú
blica - e os empresários têm que se situar dentro 
dela para que possam proceder eticamente -, em~ 
presários como parlamentares hão de cuidar sobre
tudo dos interesses da coletividade; hão de defender 
as medidas que sejam de repercussão coletiva. 
Cada qual assuma a responsabilidade de suas deci
sões. Temos nos investido das nossas, mas não po
demos admitir que nos queiram atribuir responsabili
dades e erros alheios. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 
- A Presidência aproveita a oportunidade do discurso 
-do ilustre Senador Josaphat Marinho para dizer que, 
em 1995, foram aprovadas, no Senado, cinco emen

-das constitucionais da área econõmica e, em 1996, 
seis emendas - posso dizer quais, mas desnecessário 
se toma -, o que mostra a atuação presente do Sena
do da República na vida pública brasileira. 

Com a palavra o Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, falo inspirado 
nas palavras dos meus antecessores, na palavra dQ 
Senador Romeu Tuma e, principalmente, agora, na 
palavra do eminente Senador Josaphat Marinho, 
que, com sua sempre consagrada propriedade, fala 

~ muito bem, como V. Exª, Sr. Presidente, que, antes 
de qualquer um de nós nesta Casa, falou por ela, 
defendendo o trabalho do Congresso Nacional. De 
um Congresso Nacional que tem se debruçado e 
cumprido o seu dever, tendo o Senado aprovado, 
em 1996, mais de 200 projetas de lei. 
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Sr. Presidimte, Sr"s e Srs. Senadores, o assunto 
de hoje refere-se às reformas. Acabo de ouvir do Se
nador Josaphat Marinho que a mais importante das re
formas, a reforma triblrtária, não está dependendo do 
Congresso Nacional, mas, mais do que isso, está de
pendendo do entendimento entre o Presidente da Re
pública e as unidades da nossa Federação, para que 
se possa, com essa reforma tributária, encontrar a ver
dadeira justiça e a verdadeira defesa dos interesses do 
pacto federativo, da Federação_brasileira. 

Eu quero dizer, não complementando o Sena
dor Josaphat Marinho, mas S. Exª me faz lembrar que 
está sendo feita uma reforma tributária, aquela que o 
Governo tem entendido como sendo necessária para a 
solução de alguns problemas que têm afligido esta Na
ção. Temos elaborado leis tributárias no sentido de so
lucionar determinados problemas, que, infelizmente, 
continuam insolúveis. Com relação à reforma tributária, 
gostaria de relembrar que, recentemente, o Congresso 
Nacional aprovou a Lei Kandir, que isenta do ICMS os 
produtos de exportação e as produtos considerados 
básicos. Isso atingiu fundamentalmente as Estados 
produtores de grãos, como é o caso do Estado de 
Mato Grosso do Sul e de outros que compõem o Cen
tro-Oeste; mas foi feito, reconheço, em benefício dos 
interesses da Nação brasileira. 

Para o grave problema da saúde, foi apresen
tada uma solução: a CPMF, mais um tributo. 

Existindo um problema, parece que a sua solu
ção é a apresentação de um projeto para cada caso 
específico. Como a CPMF, que veio para ajudar a 
saúde no Brasil, como a Lei· Kandir, que veio para 
reduzir o Custo Brasil, tramita na Câmara um projeto 
de lei restabelecimento o Fundo Rodoviário Nacio
nal, no reconhecimento de que nossas estradas es
tão esburacadas e intransitáveis. Assim tem sido e 
assim tem acontecido. É precisa haver problemas 
para que se chame o Congresso Nacional para solu
cioná-los por intermédio de legislação. 

Com referência a outras reformas que estão 
em tramitação no Congresso Nacional... 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Exª me permite 
um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Ouço o aparte do no
bre Senador Josaphat Marinho, com muito prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho -Veja V. Exª quanto 
é oportuna a sua intervenção. Os complementos que 
traz ao debate mostram que o Congresso tem dado 
todas as medidas legislativas adequadas para solucio
nar inclusive os problemas de transição. Não se pode, 
pois, dizer- coma está dito na propaganda dos empre
sários - que precisam ser feitas reformas para acudir a 

educação, a saúde e outras questões. As SOluções 
legislativas têm sido dadas. Assumam os outras as 
responsabilidades pela execução das medidas. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Josaphat 
Marinho, acolho o aparte de V. Exª. Tramita no Se
nado, vinda da Câmara dos_ Deputados, a reforma 

_ da Previdência, como bem salientou V. Exª, uma lei 
_de tran?cendr;mtal_ if!lportân_cia, que diz respeito à 
vida de 150 milhões de brásileiros. Estamos- nós 
aqui, no Senado da República, debruçados sobre 
essa lei, tentando encontrar soluções, tentando encon
trar fórmulas que se ajustem à reforma que julgamos 
ser in_dl?~n_sáv~l_para_F9s_si~litar a equivalência entre 
o custo das benefícios da Previdência e a receitá ne- · 
cessária para o pagamento desses benefícios. 

Sr. Presidente. S~se Srs. Senadores, reco
nheçamos todos nós o sentimento, que existe nesta 
Casa, de se respeitarem as soluções jurídicas já per
feitamente constituídas. E, em respeitando as situa
ções jurídicas constituídas, consolidadas, aquilo que 
a técnica jurídica chama de direitos adquiridos, po
demos partir para fazer o indispensável para que te
nhamos a Previdência Social dos sonhos dos brasi
leiros e que seja compatível com a receita, para que 
ela não venha a falir, a exemplo da Previdência So-
·cial_n~ principais países do mundo. O Brasil, por
tanto, tem essa grande oportunidade. 

Também tramita na Câmara dos Deputados a 
Reforma Administrativa, mas há situações difíceis -
convenhamos -, situações que não são fáceis de se
rem resolvidas. 

Tenho ouvido falar, por exemplo, na quebra da 
estabilidade do servidor público, coma se isso trouxes
se recursos para as unidades da Federação e para os 

__ Municípios. Estudei a l"i. O que se pretende no capítu
lo da estabilidade? Ampliar o estágio probatório. Se for 
ampliado o estágio probatório em um ou dois anos - e 
falo aqui no sentido de economia para o Poder Público 
-, não vejo como uma situação dessas pode trazer 
qualquer benefício para os cofres públicos. 

Há um inciso que se refere ao bom desempe
nho - e assim deve ser mesmo, como está na pro
posta do Governo. A legislação atual pune a negli
gência, pune a desídia no serviço público. Se o bom 
desempenho vai ser analisado, será considerando 
uma lei complementar que ainda virá; portanto, me
diante processo regular. Assim, também não posso 
entender que haja nisso um sentido de economia. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, é por 
isso que temos de ficar bem-atentos para a respon
sabilidade do Senado da República, principalmente 
no seu grande papel de Casa Revisora. 
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Senador Josaphat Marinho, o que me trouxe 

aqui, quando V. J:xil falava, foi uma preocupação 
constitucional. A Constituição de 1988 já está bas
tante modificada, e ainda há mais de duas dezenas 
de emendas constitucionais tramitando nesta Casa, 
de autoria dos próprios Parlamentares. Pretende-se 
uma Refonna Previdenciária que contenha dispositi
vos constitucionais; Refonna Administrativa que te
nha no seu bojo modificações no texto constitucio
nal; Refonna Tributária que tenha no seu núcleo mo
dificações no texto constitucional; Reforma P9lítica, 
tão imprescindível e tão necessária, tão debatida 
aqui nesta Casa no que diz respeito à fidelidade par
tidária, ao excesso de Partidos, ao voto distrital mis
to e, também, ao texto constitucional. 

Dessa forma, tenho a plena convicção de que, 
na hora em que todas essas reformas forem aprova
das - e queremos que o sejam -, teremos que fazer 
outro trabalho: consolidar tudo isso. Em última análi
se, com essa consolidação, estaremos promovendo 
uma verdadeira reforma do texto constitucional. 
Emendando e apreciando essas propostas como es
tamos fazendo, sem dúvida nenhuma, queiramos ou 
.não, promovemos uma verdadeira refonna constitu
cional, porque quase todos os capítulos da Constitui
ção estão sendo alterados nessas emendas em tra
mitação nesta Casa. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, eu mes
mo tive a satisfação de relatar alterações no texto da 
Magna Carta, no Capítulo Da ordem Económica. 

Há muitas propostas. Se temos de fazer uma 
verdadeira Reforma Constitucional, e se o Presiden
te da República, tão interessado, afirma categorica
mente que precisa das refonnas para o êxito do Pla
no Real, necessitamos encontrar uma solução. 

Proponho, então, ao Senado da República que 
se debata as Refonnas Constitucionais. O Presiden
te da República deveria convocar os Governadores 
e as líderanças, e vamos ver o mínimo necessário, o 
que é imprescindível realmente, o que é urgente. Va
mos votar aquilo que é relevante e, de fato, marcan
te para o êxito do País. Penso que é preciso haver 
um pacto federativo neste País, imediatamente. 

Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, o Sena
dor Romeu Tuma disse que vivia preocupado com a 
situação e com detenninadas questões. E se S. EJcl! 
dorme preocupado, eu também, e às vezes, como 
hoje, acordo assustado, porque no Estado do Pará 
repete-se o episódio de Minas Gerais. Pela primeira 
vez, na história do Brasil, estamos assistindo a isso. 

A minha preocupação aumentou muito mais com 
a greve das Polícias Militares. U na Folha de S.Paulo, 

edição de hoje, que no meu Mato Grosso do Sul, 
ainda hoje, haveria uma assembléia da Polícia Mili
tar, para também se decidir se haveria greve ou não. 

Ora, isso preocupa a todos nós. Vejo isso 
como conseqüência, e não como causa. Isso é con
seqüência da pobreza dos Estados da Federação, 
que, atolados em dívidas, procuram consertar junto 
ao Governo Federal. 

E o quanto esta Casa tem-se preocupado com 
o problema da rolagem das dívidas dos Estados! 

o Mas~~stamos só remendando, porque vejo que Esta
dos que já tiveram as suas dívidas roladas ainda se 
encontram em situação difícil. 

Diz o Governo Federal que a Constituição de 
1988 retirou recursos da União e que não pode repas
sar mais; dizem os Estados e os Municípios que estão 
preocupados com o FUndO de ~t@jJiz<lção FISCal, ou
tro fundo-emergencial tantas vezes prorrogado. 

Os Municípios estão assustados com a perda de 
recursos. Embora o relatório da ilustre Deputada Veda 
Crustll_s ~ pareça que salve os Municípios, os Esta
dos continuam assustados com a retirada de receita 

Ora, se o Governo Federal não tem dinheiro, 
se os Estados também não têm, o que cumpre fazer, 
Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores? Parece-me 
que é o óbvio, parece-me que está na hora do pacto 
federativo. Está na hora de o Presidente se reunir 
com os Governadores. Acho imprescindível, com as 
Lideranças do Congresso Nacional, encontrarmos 
soluções emergenciais. Parece-me que é muito me
lhor prevenir que remediar. 

Em Minas Gerais fez-se uma greve e houve 
um aumento. Não sabemos qual será a situação do 
Estado do Pará. Os servidores, sejam eles civis ou 
militares, também clamam por reajustes salariais. 
Tudo isso a exigir o quê? A soma de esforços, união, 
desprendimento. E esse desprendimento, para ser 
feito, é preciso que haja realmente a vontade de 
reordenar a Federação brasileira. 

Acho que esse é o principal papel que temos a 
desempenhar. 

O Sr. L.evy Dias- Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. RAMEZ TEBET - Concedo um aparte, • 

com o maior prazer, ao nobre Senador Levy Dias, 
que tão bem representa o meu Estado. 

O Sr. Levy Dias- Sr. Senador Ramez Tebet, 
enquanto v. Exª descansa e toma água, vou tomar 
um pouco de seu pronunciamento para colocar algu
mas idéias que entendo importantes. Quando da 
trtamitação da CPMF no Senado, fui um dos poucos 
Senadores que falou contra e votou contra essa con
tribuição. Na época, disse no plenário que o proble-
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ma de nosso País não é dinheiro, é gerência. De
pois, no cafezinho, alguns companheiros me chama
ram atenção, porque acharam a frase um pouco 
dura. Mas V. Ex" vem colocando determinados pon
tos e, devagar, vai provando que eu tinha razão. 
Quando se faz, por exemplo, um Fundo de Estabili
zação Rscal, arrebenta nas costas de quem? Arre
benta nas costas dos municípios e dos Estados. 
Quando se vota uma Lei Kandir, que isenta,,<;Je ICMS 
as exportações, arrebenta nas costas de quem? Dos 
Estados. Tem sido feita muita festa com o chapéu 
dos outros. Quando a Lei Kandir adotou um critério 
de que cada Estado perderia um percentual da sua 
receita, analisou pelo caminho do que vinha aconte
cendo no Estado até então. Vamos dar o exemplo 
do nosso Estado. O nosso Estado não erd exporta
dor, mas seu produto saía para São Paulo ou para o 
Paraná e, dali, era exportado. Tinha um nível de ex
-portação em cima do qual o Governo calculou as 
perdas que o Estado teria para fazer a devolução 
desse ICMS. Ocorre que, no momento em que isen
tou as exportações do ICMS, as exportações come
çaram a ser feitas do Estado; não houve mais expor
tação de São Paulo ou do Paraná. O que ocorreu? A 
perda do Estado foi muito grande. A CPMF, o Fundo 
de Estabilização Rscal, a Lei Kandir vêm nos mos
trando que o Governo Federal tem feito muito baru
lho, mas quando isso arrebenta em cima dos Esta
dos e municípios, eles ficam sem ter a quem recor
rer. Creio que não podemos votar o Fundo de Esta
bilização Fiscal, aqui, no Senado, porque isso vai 
causar um drama, um prejuízo muito grande àqueles 
que estão mais perto da população brasileira, como, 
por exemplo, os prefeitos, que recebem as pessoas 
todos os dias e sentem o drama na área de habita
ção, do saneamento, da educação e da saúde. A 
CPMF foi votada e o que mudou? A televisão mostra 
todas as noites o drama da saúde em todo o Brasil. 
Sendo· assim, para que V. Exª tomasse um fôlego, 
porque estava um tanto cansado, gostaria de colocar 
esses pontos, que c.:msidero importantes e funda
mentais e que foram levantados no discurso do Se
nador Josaphat Marinho, quando leu uma matéria 
assinada pelo ex-Ministro do Planejamento, Sr. João 
Sayad, onde, inclusive, há uma afirmação que consi
dero muito forte. Lamento que não haja, hoje, no Se
nado, um número maior de Senadores no plenário 
para participar deste debate, pois devagar vamos 
chegando na verdade. E penso que o Senado deve 
buscar isso, afinal de contas todos nós erramos. No 
entanto, não podemos ser criticados por não votar
mos matérias de interesse do Governo, pois vota-

mos até o caso do Banespa, que era "invotável" -
não sei nem se a minha palavra está correta, Sena
dor Ramez Tebet- e votamos a pedido do Governo. 
Votamos recentemente o assunto do Banerj, sobre o 
qual fiz um pronunciamento. De forma que temos vo
lume de recursos e o Governo tem possibilidade de 
gerardinheiro através de emissão de títulos e outros 
mecanismos, através da Caixa Económica Federal e 
do Banco do Brasil, que podem fazer dinheiro para 
atender a esses furos gigantescos que têm dado em 
nosso orçamento. De maneira, Senador Ramez Te
bet, que quero apenas cumprimentar V. Ex" pelo 
pronunciamento - V. Exª já tomou fôlego, já está 
mais tranquilo -= -~ fazer as colocações que penso 
caberem em seu discurso. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Levy Dias, é 
claro que não lhe concedi o aparte para descansar. 
Concedi o aparte, porque tenho a plena convicção 
-de-que Efnfiqueceria meu pro-nunciamento -com a so
lidariedade de um companheiro ds Bancada que tem 
o mesmo objeiivo de de1end€i v Centro-Oeste e, 
principalmente, o Estado de Mato Grosso do Sul. 
Ocorre que temos uma maneira peculiar de falar, so
mos enfáticos ao falar. Cada um é o jeito que é. E eu 
sou todo coração. Falo aquilo que sinto. E falo hoje 
inspirado. Volto a afirmar que falei inspirado na fala 
do Senador Josaphat Marinho. 

Mas quero dizer que lanço a idéia do pacto fe
derativo. Está na hora de todos nos unirmos, Gover
no Federal e Governadores de Estado, a fim de que 
possamos encontrar soluções que tragam benefícios 
imediatos à população. Pois as reformas que aí es
tão, imprescindíveis e absolutamente necessárias, 
têm aspectos altamente positivos. A sociedade bra
sileira quer transformações, quer mudanças. Mas te
mos que reconhecer que muitas dessas reformas te
rão efeito a longo prazo. Creio que estamos preci
sando de .alguns remédios mais urgentes para salvar 
a federação brasileira, para salvar os municípios, 
para salvar qs Estados brasileiros. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem 
dado demonstrações de que quer acertar, tem dado 
demonstrações de que tem uma vontade inquebrantá
vel de conduzir este País a porto seguro. Vamos aju
dar o Presidente da República, e que Sua Excelência 
ouça aqui o nosso apelo, conclamando os Governado
res de Estado e as principais lideranças para a busca 
desses remédios que, no meu humilde entendimento, 
são mais do que urgentes para a defesa dos Estados 
e dos Municípios que estão carentes de recursos. 

Não adianta ficar jogando a culpa em A, B ou 
C; adianta é todos nós nos unirmos para realmente 
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encontrarmos a solução adequada para o momento 
que estamos vivendo. 

Eram essas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
as considerações que fui impulsionado a fazer na 
tarde de hoje. 

Muito obrigado. 

Durante o discwso do Sr. Ramez Te
bel, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nos termos do art. 14, inciso VIl do Regimento Inter
no, para uma comunicação inadiável, concedo a pa
lavra ao Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não poderia deixar transcorrer a tarde de hoje sem que 
fizesse aqui algumas considerações, sem que deixas
se registrado nos Anais desta Casa, os últimos aconte
cimentos em meu Estado, Santa Catarina. 

Serei breve, será só para registrar. Aliás, serei 
breve mesmo, até, eu diria, em função da aleluia, da 
alegria, de uma certa tranqüilidade que começou a 
reinar em Santa Catarina, em função do que vinha 
ocorrendo nos últimos meses, em função daquilo 
que eu disse na última terça-feira na tribuna desta 
Casa, que segunda-feira estava montado um circo, 
haviam marcado o Dia D para a decapitação do go
vernador e vice-governador de Santa Catarina. Na 
hora em que iam praticar o crime, eis que surgiu o 
Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, 
mandou cancelar a decapitação, suspendeu-a. 

Eu gostaria de fazer outro registro, além do da 
vinda do Supremo a Santa Catarina. No dia de on
tem, quando iam combinar, também, a do vice-go
vemador, encerrou-se a novela em relação a ele, ao 
Dr. José Augusto Wilson. 

Embora a direção do PFL de Santa Catarina ti
vesse baixado uma diretriz partidária, na última se
mana, de que decapitasse o governador e o vice, em
bora fosse uma diretriz partidária, embora fosse uma 
determinação compulsória de que não poderiam retirar 
só o governador, mas também tinham que metralhar o 
vice, ontem à noite, o próprio PFL, os oito Deputados 
Estaduais, na hora de votarem a decaPitação do vice
govemador de Santa Catarina, resolveram por bem, os 
oito Parlamentares incorporados, para agirem de acor
do com as suas consciências, rompendo com uma de
cisão de cima, retiraram-se do plenário para evitar que 
conspurcassem suas vontades íntimas, suas consciên
cias. Retiraram-se do plenário. Encerrou-se, assim, a 
novela, Sr. Presidente, nobres colegas, no dia de on
tem em Santa Catarina. O Vice-Governador continua-

rá no cargo para o qual foi legitimamente eleito pelo 
povo catarinense. 

E foi esta a conclusão: se quiserem o· poder, que 
ó busquem no voto na época oportuna, e não da forma 
como pretendiam, ou seja, praticando um golpe. 

E eu gostaria de ir além: quero, como Presi
dente, demonstrar o reconhecimento do meu Partido 
por Santa Catarina e agradecer aos Deputados que 
entenderam aquele momento. 

Informei, hoje à tarde, ao Presidente Nacional 
do PSDB, Senador Teotonio Vilela, que em Santa 
Catarina dois Deputados do PSDB não seguiram a 
orientação de suas bases. Tal orientação era no 
sentido de que preservassem o Vice-Govemador. 
Disse ao Presidente_do PSDB, Senador Teotonio Vi
lela, hoje à tarde, que, infelizmente, os dois Deputa
dos do PSDB em Santa Catarina, discordando da 
orientação_ di'! suas _bases, resolveram crucificar o 
Vice-Govemador. Solicitei do Presidente Nacional do 
PSDB que houvesse uma intervenção no PSDB de 
Santa Catariana, o que seria fundamental até mes
mo para o Presidente da República. 

Por fim, nunca o PMDB em nosso Estado -
deixando até questões menores de lado - levantou
se como fez agora.NQ dia_"D", milhares de pessoas 
acorreram tentando evitar esse crime. Nunca como 
agora, em Santa Catarina, uniram-se o nosso Parti
do, o PSDB, vários setores da sociedade civil, fortes 
representantes do PDT e do PFL para dizer que não 
concordavam com o golpe. E, graças a Deus, Sr. 
Presidente, nobres colegas, ontem à noite encerrou
se a novela. 

Além da nossa Bancada no Senado, que du
rante a última semana toda prestou sua solidarieda
de, o PMDB nacional, na última quinta-feira, deslo
cou-se para Santa Catarina levando seu apoio. 

Sr. Presidente, outros setores da sociedade 
brasileira, outros Partidos, entenderam que não seria 
justo que só Santa Catarina colocasse no paredão 
seu Governador e Vice-govemador, quando se trata
va de uma qt~estão nacional. Esse problema teve iní
cio há quatro, cinco anos em São Paulo, onde, aliás, 
nada está sendo feito, providência nenhuma está 
sendo tomada. Só um Estado da Federação estava 
sendo condenado à morte. Por isso, prestaram-nos 
sua solidariedade vários setores da vida nacional. 

Sei que alguns estão tristes, Sr. Presidente. 
Sei que, na segunda-feira, a festa já estava organi
zada: o palanque estava montado, o banquete esta
va posto, a túnica estava sendo rateada pelos algo
zes. Eis que o Supremo Tribunal Federal cancelou 
tudo. Ontem à noite, Deputados de outros Partidos 
retiraram-se. Dessa forma ficou resolvida a novela. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, eram as consi
derações que gostaria de deixar registradas nos 
Anais desta Casa. 
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Muito obrigado. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra a V. Exª, por cinco minutos, nos 
termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, in
felizmente, corno não houve oportunidade de inscre
ver-me na lista de oradores, sou obrigado a usar da 
palavra para uma comunicação inadiável e a resumir 
o que tenho a dizer. Deixo, porém, inscrito nos Anais 
desta Casa o longo trabalho que preparei. •· 

Farei aqui, Sr. Presidente, críticas à forma aço
dada como o Governo Fernando Henrique vem agin
do na pretensão de modernizar-a sociedade brasilei
ra, o Estado brasileiro. 

Farei referências específicas à atitude da Dire
toria do Banco Central do Brasil, que, numa posição 
surpreendente, absolutamente antidemocrática, fala 
em fechar as delegacias do Banco Central no Esta
do da Bahia e no Estado do Pará, que tem a única 
delegacia existente em toda a região Norte do Brasil. 

Quero ressaltar que o Banco Central, há mais 
de um ano, encomendou a uma empresa de consul
taria um estudo de reformulação do banco. Após um 
ano de estudo e R$1 milhão em gastos, a atual dire
toria do Banco Central despreza totalmente os resul
tados dos trabalhos feitos pela empresa de consulto
ria e tenta, de maneira absolutamente centralizado
ra, trazer todas as decisões hoje a cargo das delega
cias regionais espal.hadas pelo Brasil para a sede do 
Banco Central, em Brasília. 

Não quero aqui tomar partido da Bahia, porque 
sei que esse Estado tem representantes à altura, 
dentre os quais o Presidente desta Casa, que, certa
mente, não permitirá que isso aconteça. Entretanto, 
quero defender os interesses da região que me trou
xe a esta Casa, a região Norte do País, e especial
mente o meu Estado do Pará. 

Sr. Presidente, os principais prejuízos para o 
Banco Central e para a nossa região do fechamento 
dessa delegacia estadual serão: 

• perda de participação no processo político
econômicc e renúncia de gestão de boa parte de 
seus problemas estruturais; 

- perda de eficácia no exercício de ações de fis
calização sobre as instituições financeiras localizadas 
na região, com grande chance de que o sistema finan
ceiro regional seja tomado de assaHo por aproveitado
res, que submeterão o público à sua ganãncia; 

- avanço das atividades marginais, como a 
agiotagem, os consórcios espúrios, o contrabando 
de ouro e a "lavagem de dinheiro" oriundo do narco-

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

179 

tráfico e de outras atividades ilegais, em detrimento 
das instituições regularmente constituídas; 

- perda de uma instãncia de exercício de cida
dania, deslocando para Brasília as demandas de 
toda a região Amazónica que hoje vêm sendo solu
cionadas com celeridade, eficácia e responsabilida
de pelos funcionários que militam na Delegacia do 
Banco Central de Belém; 

- incremento dos custos administrativos para o 
empresário local voltado para o setor externo (impor
tadores/exportadores) e a inibição dos níveis de in
vestimento, gerando a necessidade de deslocamen
tos a Brasília, para resolver situações hoje decididas 
com agilidade e presteza na Delegacia de Belém; 

_- fechamento das operações de câmbio deslo
cado para outras praças, com previsíveis prejuízos 
para a economia da nossa Amazônia. 

Ademais, Sr. Presidente, não há nenhuma pro
va, nenhum levantamento, nenhuma nota técnica do 
Banco Central que demonstre que a atitude de fe
chamento das Delegacias da Bahia e do Pará pu
desse melhorar o nívei de ação do Banco Cent;al ou 
diminuir as despesas daquele órgão. 

Dessa forma, venho a esta tribuna, em nome 
do povo do Pará, em nome de todos os segmentos 
do meu Estado, em nome da região Norte do Brasil 
- que tem essa delegacia como única representante 
na região - trazer o meu protesto contra esse pensa
mento, essa idéia da atual diretoria do Banco Central 
do Brasil. Lutaremos com todas as nossas forças 
para impedir que esse ato impensado, ato de impru
dência e mal avaliado, possa se concretizar na ges
tão da atual diretoria do Banco Central. 

É o registro que gostaria de fazer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores, 

O processo de globalização da economia e os esforços 

para modernizar os sistemas produtivos em nosso País, transfor

maram os responsáveis pela condução do destino do povo brasi

leiro, em pessoas empenhadas na mudança, a qualquer custo e a 

qualquer preço. 

Obcecados pelo desejo de mudar, muitas vezes não se 

dão conta de como são complexas as realidades existentes em 

nosso País, srtuadas em tempo histórico diferentes, o que os obri

ga a lidar, simultaneamente, com mudanças antigas, presentes 

nos discursos progressistas de várias gerações de políticos e as 

novas, trazidas pelas vozes que pregam nossa entrada no "pri

meiro mundo· sem esclarecer á quem isso serve. 
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De um lado, nunca chegamos a comp!star as mudanças 

que o rgsto do chamado "mundo civilizado" já realizou há mais da 

um século, como a abolição do trabalho escravo, cujas denúncias 

continuam a existir na Amazônia; o direito de todos à educação 

primária e à saúde, duas grandes ficções e permanentes focos de 

desperdícios de recursos. e o acesso à terra por uma reforma 

agrária que não chega nunca. 

Generalizando, pode-se dizer que as mudanças implemen

tadas até agora, só fizeram piorar a. vida de grande parte da po

pulação, sempre respaldadas na alegação de serem inevitáveis, 

como a morte ou os impostos, ou com as promessas de recom

pensas futuras que nunca chegam. O assunto que me traz hoje a 

esta tribuna tem a ver com essa ãnsia desenfreada de mudanças 

de efeito duvidoso. 

A Diretoria do Banco Central do Brasij, contaminada pelo 

"vírus mudancista" que assola a atual Administração Federal, re
solveu desencadear um intenso e pretensioso processo de restru

turação, com o objetivo de, nas palavras do Presidenta daquele 

Órgão, "eliminar o trabalho realizado em duplicidade e as funções 

divididas• e para "dar maior racionalidade à estrutura do se·. 
Para viabi6zar esse projeto, foi contratada uma empresa 

de consultoria especializada, a Boucinhas&Campos, para evitar 

possíveis influências corporativistas, tendo a mesma apresentado 

o resultado do seu trabalho e suas recomendações técnicas, de
pais de quase um ano de atividades compartilhadas, num custo 

de, aproximadamente, um milhão de reais. 

Depois de todo esforço realizado, de todos os recursos dis

pendidos e de toda expectativa gerada no órgão, a Diretoria do 

Banco Central resolveu deixar de lado o projeto da consuHoria es

pecializada, apresentando algo que chamou de "diretrizes inod-
emizadoras", criadas no âmbito da própria Diretoria e das Unida

des Centrais do Bacen, sem nenhuma consulta aos interesses ou 

às opiniões das Unidades Regionais, partindo de conceitos cen

tralizadores e autoritários e visando concentrar em Brasilia Iodas 

as instáncias decisórias do Banco Central, num completo desres

peito à filosofia descentralizadora para a administração da coisa -

pública, que emana da Constituição de 1988. 

É também um completo retrocesso na forma de adminis

trar, que favorece o enfraquecimento dos controles e a tomada de 
decisóes em cause própria ou daqueles grupos que agem à som

bra do poder, cuja existência é do conhecimento de todos os que 

lutam nesta Casa. 

Por esse proposta, seriam esvaziadas as Unidades Regio

nais com a transferência do poder decisório para as Unidades 

Centrais, ocorreria a fragmentação das atuals Delegacias Regio

nais em Agências e/ou Escritórios diretamente subordinados à 
Brasilia e a imediata extinção das Delegacias sediadas em Salva

dor e em Belém. 

Não temos aqui a pretensão de tentar advogar a causa da 

Delegac;.:. Regional do Bacen em Salvador, que nesta Case, con
ta com defensores qualificados, nas pessoas dos ijustres repre

sentantes do Estado da Bahia, Senador Waldeck Omelas, Sena-

dor Josaphat Marinho e de S. Exa. o Presidente áo Coogresso 

Nacionai, Senador Antonio Cerios Magalhães. 

Não posso, entretanto, deixar da extemar minha indigna

ção quando se tenta perpetrar mais. um crime contra a economia 

da Região que_rne eSC<)!_h_eu eara representá-la no Senado da Re

pública.. 

A proposta apresentada pela Diretoria do Banco Central, 

pela extinção da DE!IEJ99~ r~nl ~l'!m, não leva em consideração 

a atuação marcante dessa Delegacia na prevenção, orientação e 

repressão aos abusos Praticados JlQr _determinados agentes fi
nanceiros que atuam na Região; contra rn; direitos de cidadania 

de toda esse população que vive na Amazónia, região extrema· 

mente carente de uma ação mais efetiva do Poder Público e fre

-quentemente e5qirecida pelo resto do Pais, salvo quando dela se 
prptende subtrair suas riquezas. 

Sua atuação regulari~dQr;t junto ao Sistema Financeiro, 

sua função educativa junto ao Sistema Cooperativista e a orienta· 

ção que oferece aos importadores e exportadores, bem como ao 

_grande púbtico ao qual garante os direitos e atende em suas ne

cessidades, dificilmente poderá ser substituída por qualquer tipo 

da monitoramento à distãncia, come pretende a Diretoria. 

Essa proposta infeliz, como tantas outras geradas por BS· 

ses conhecidos "cavaleiros de triste figura•, cuja indicação tive

mos a infelicida<fe dE!_ ap_ro~._!!§Vazia a_ Delegacia em Belém 

S(Jm considerar seu papel e sua importância para a Região, onde 

jurisdiciona cerca de 500 dependências bancárias espalhadas por 

seis estados, todos com grande extensão territorial, compreen

. dando uma área -equiv.ilente à q;,a$e dÓls terÇos dÓ território na

clonai, com uma economia em desenvolvimento que precis<~ de 

atuação e presença forte do poder público. 

Isso está ocorrendo justamente quando a Delegacia Regio

nal envida esforços no sentido de ampliar cada vez mais sua área 

de atuação, visando atendê-la de forma igualitária. Aextinção da 

Delegada do Banco Central em Belém, ou o seu esvaziamento, 

privaria o cidadão comum 11_a poder_reso_lvercle forrna_?_ficiente e 

personalizada, seus problemas junto à rede bancária; as adminis

tradoras de consórcios, aos agentes de câmbio e tantos outros, 

remetendo à Biasma o poder de solucionar até mesmo os mais 

comezinhos problemas que constituem o dia-a-dia das relações_ 

c:fienteslinstituições financeiras. 

A medida resultará também em outras conseqüências da

nosas para a Região, como: 
- perda de participação no processo politico/económico e • 

renúncia de gestão de boa parta de~u_S_P!.9J11e~ es_try!UB•iK 

- perda de eficácia no exercício de ações de fiscalização so
bre as instituições financeiras localizadas na Região, com grande 

chance de que o sistema financeiro regional seja tomado de assaHo 

por aproveitadores, que submeterão o público à sua ganância; 

- avanço das atividades marginais, como a agiotagem, os 

consórcios espúrios, o C()O_Irabando_ da ouro e a "lavagem de di

nheiro" oriundo do narcotráfico e outras atividades ijegals, em de

trimento das instituições regularmente constituídas; 
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- perda de uma instância de exercício de cida
dania, deslocando para Brasília as demandas de 
toda Região Amazónica, que hoje vêm sendo solu
cionadas com celeridade, eficácia e responsabilida
de pelos funcionários que militam na Delegacia de 
Belém; 

• - incremento dos custos administrativos para o 
empresário local voltado para o setor externo (impor
tadores/exportadores) e a inibição dos níveis de in
vestimento, gerando a necessidade de deslocamen
tos à Brasília para resolver situações hoje decididas 
com agilidade e presteza na Delegacia; 

- fechamento das operações de câmbio deslo
cado para outras Praças, com previsíveis prejuízos 
para a economia regional. 

Além de tudo o que foi dito, não foi apresenta
do nenhum estudo demonstrando uma relação cus
to-benefício capaz de respaldar uma decisão de tal 
porte e com tão,nefastas repercussões sobre a eco
nomia regional, o que nos permite inferir um total 
menosprezo, por parte do 'poder central" do Banco, 
sobre a capacidade de discernimento daqueles que 
conduzem a atuação do Banco Central nas diversas 
Delegacias Regionais, aliado a um completo despre
zo pelas necessidades e conveniências dos contri
buintes por elas servidos. 

Por tudo que foi exposto, tenho a firme convic
ção sobre a inoportunidade da extinção da Delega
cia de Belém, entendendo-a como precipitada, para 
não classificá-la como mais uma invenção inconse
qüente de um punhado de 'áulicos ungidos' que, in
felizmente, ocupam os gabinetes refrigerados da 
'Corte'. 

Em sua megalomania destrutiva chegam a 
desrespeitar esta Casa e o Congresso como um 
todo, considerando que o ordenamentodo Sist~ma 
Financeiro Nacional, pela regulamentação do Art. 
192, de nossa Magna Carta, é matéria que está sen
do minuciosa, cuidadosa e, sobretudo, responsavel
mente estudada aqui, onde está tratando, especifica- · 
mente, da organiza<:.ão, do funcionamento e das atri
buições do Banco Centrai, com evidentes repercus
sões em sua futura estrutura, parecendo-nos desca
bida e irresponsável qualquer antecipação nesse 
sentido. 

Para concluir, pode-se afirmar que a ausência 
de uma representação com delegação de poderes 
do Banco Central do Brasil, na Amazônia, irá provo
car perdas irreparáveis para a Região no campo po: 
lítico, social e econômico, materializado num efetivo 
aumento do chamado "Custo Amazônia", em função 
das despesas adicionais com assessorarfléntopa:ra 

executar tarefas que hoje são disponibilizadas gra· 
tuitamente e de forma indistinta a todos os que re
correrem à Delegacia Regional do Banco Central do 
Brasil, em Belém. 

Era essa a nossa manifestação. 
Muito obrigado. 
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva 
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco-PT- AC. Para 
uma comunicação inadiáveL Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, ontem 
vim à tribuna desta Casa para defendê-la de injustas 
acusações recebidas do Presidente do lbama. 

Quero, por dever ético agradecer a todos os 
Senadores que comigo foram solidários e ao Presi
dente Antonio Carlos Magalhães que, na defesa 
desta instituição e da minha homa, se solidarizou 
comigo. Agradeço por essa solidariedade e também 
a todos aqueles que enviaram cartas se solidarizan
do comigo. Faço questão de registrá-las ao final des
te breve pronunciamento. 

Recebi às 16 horas e 57 minutos do dia 2 de 
julho de 1997 o Ofício de nº 194/97, do Presidente 
do lbama, Dr. Eduardo de Souza Martins, nos se
guintes termos: 

"Sr" Senadora, 
.. _Esçrevº para retratar-me a respeito do 

que foi publicado na última edição da revista 
Veja. Não tive a intenção de atingir pessoas, 
muito menos sua história pessoal. A entre
vista foi concedida num contexto de desaba

_1º-.§oi:L en()rt]1_g_ pressão de acusações injus
tas a respeito da minha pessoa. Acusações 
que, até aquele momento, não tinham en
contrado sequer uma oportunidade de res
posta· dá minha parte, apesar da intensa 
busca da imprensa. 

Não desejo fugir das minhas idéias e 
quis, corrio o exemplo do embargo da BR-
364, demonstrar que o gestor público da 
área ambiental fica, muitas vezes, solitário 
com as suas decisões. 

Espero poder contar com a sua com
preensão e aguardo. uma_oportunidade para 
fratarmospessoalmente do evento ocorrido. 

Informo-lhe ainda que correspondência 
deiguatt~orestá.sendp remetida à redação 

'da-revistaVejapara publicação.-
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Atenciosamente, Eduardo de Souza 
Martins". 

Ao fazer esse registro, coloco que não sou 
uma pessoa rancorosa. Apesar das cinco malárias e 
três hepatites que tive, não desenvolvi a enziiTléi-da 
raiva, do ódio e do rancor. Aprendi que sempre se 
deve tratar divergências como divergências, nunea 
como ofensas pessoais. Tenho tanto a fazer, o Go
verno que tem tantas respostas a dar na á-rea am-
biental, que não posso perder tempo com qualquer 
tipo de ressentimento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no que se refe
re à gestão, ao isolamento e à solidão do gestor da 
área ambiental, isso talvez se dê em função de o_Mi
nistério do Meio Ambiente e o próprio lbama se sen
tirem isolados do conjunto das ações do Governo 
que, no âmbito dos Ministérios do Planejamento e da 
Fazenda, principalmente, não assumiram como suas 
as responsabilidades e o desafio do desenvolvimen
to sustentável, fazendo punitiva a ação da defesa do 
meio ambiente, o que muitas vezes a população en
tende como negativa, ao invés de tennos uma ação 
positivada, na qual meio ambiente e desenvolvimen
to estejam acoplados para que tenhamos as. respos
tas necessárias para a sua preservação;- inclusive 
com o apoio da sociedade. 

Posso citar como exemplo a busca que tenho 
levado, juntamente com outras pessoas da Amazô
nia, para que, em nossa região, o meio ambiente ca
minhe lado a lado com o desenvolvimento, para que 
as pessoas também façam da sua preservação um 
instrumento de defesa, no sentido de que sejam in
separáveis meio ambiente e desenvolvimento. 

Por outro lado, no que se refere a essa solidão 
na área do Governo, pouco posso ajudar, sem ter 
muitas sugestões a oferecer. É um problema que o 
próprio Governo brasileiro tem que assumir como 
seu e fazer que o desafio do desenvolvimento sus
tentável e a implementação da Agenda 21 sejam 
uma determinação sua e que isso perpasse por to
dos os seus segmentos. Enquanto isso não ocorrer, 
a solidão será muito grande naqueles que têm a res
ponsabilidade da gestão pública do meio ambiente. 

Quanto à solidão ligada aos movimentos so
ciais e aquela ligad<> aos políticos ·que atuam na área 
social, posso falar de minha parte que o interesse na 
parceria é total, assim como acredito que também o 
seja da parte dos movimentos sociais. Nesse senti
do, tenho levado propostas e sugestões, tenho sen
tado com o Governo para discutir assuntos que inte
ressam ao Brasil, porque creio que política deve ser 
feita com •p• maiúsculo. 

Agora, quanto ao aspecto dessa solidão, posso 
dar alguma sugestão, e diria que o Governo tem-se 
isolado muito da relação com o movimento social; 
tem-se isolado do debate e tem muitas vezes busca-

do dar respostas isoladas, talvez pela ânsia da auto
ria Penso que, quando se quer resolver os proble
_m~ de forma grandiosa, o que menos interessa é a 
autoria É assim que tenho procedido quando, mes
mo em algumas oportunidades, tenho ajudado a 

-aprovar propostas em que sequer meu nome será 
mencionado. Acredito que esse deva ser o compor

-tamento daqueles que estão à frente do Poder Públi
co. 

Considero que há problemas no Governo, no 
que se refere a um tratamento adequado às posições 
diferentes, mas que se somam para se encontrar uma 
resposta adequada aos problemas que estamos en
_frentando. J~Jeg;e_sentido, a sugestão que dou é a de 
que, para essa solidão, uma boa passagem pelo divã 
da democracia, com certeza, irá ajudar e muito. 

um• sr. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
A SRA. MARINA SILVA NO SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Eduardo Martins 

··----presjaente-dOinStituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais 

Renováveis- IBAMA 

Brasília- DF 

Senhor Presidente, 
Nós, representantes de entidades não-governamentais e 

personalidades que acompanhamos desde o inicio a trajetória po
litica da senadora Marina Silva, ficamos profundamente chocados 
com ás afirmações contidasna entrevista que o Senhor concedeu 
à Revista Veja desta semana. 

EstJanhamos as criticas de que as ONGs precisam de sím
bolos para sensibíizar o púbfico, principalmente porque veio de 
quem há bem pouco tempo usava no peito o simpático panda da 
WWF, Mas não vamos perder tempo cbm isso, porque não vale a 
pena responder aos que fazem coro com os ultrapassados jargõ
es dos setores mais al!asados da sociedade. 

Não podemos. (l()_ er;_tanto,_ nos_ Q!!!JliC frente ao que nos 
pareceu uma tentativa baixa de auto-promoção, usando indevida
mente o nome da Senadora Marina Silva. Sabemos, tanto quanto 
o senhor, a verdadeira história do embargo das obras da BR-364. 
O que não sabemos é que vantagem o senhor está levando em 
omitir e falsear infonnações. 

Maior que a irresponsabilidade do embargo das obras, só 
mesmo a conhecida ineficiência da atual gestão do Jbama, que 
mesmo sabendo ela inexistência do Reiatório de Impacto Ambien· 
tal e Estudo de Impacto A!nbiental relativos às obras, e mesmo 
tendo o longo período de invemo amaz!lnico para resolver essa 
situação, não tomou nenhuma providência no sentido fazer com 
que essas exigências legais fossem cumpridas antes do inicio 
das obras. 

O embargo foi uma decisão inoportuna e precipitada, to
mada à revelia das entidades não-governamentais e da própria 
senadora Marina Silva, que em nenhum momento foi consultada 
a respeito. Portanto, é no mínimo injusto o senhor afirmar que fal
tou coerência da parte da senadora, quando todos sabemos que 
não houve nenhum empenho da parte da presidência do Jbama 
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em saber o que a senadora pensava sobre o assunto, mas, qlJall: 
do as conseqüências vieram, tmto o senhor qUanto os poiifuj;: 
siológiccs ao Acre se apressaram a, covardemente; resi>onsabiliz.ar 
a Senadora Marina por um ato sobre o qual ela sequer opinou. 

Quanto às criticas que o senhor faz ao governo, mais coe
rente seria admitir sua própria ineficiência, já que está pre~es a 
bater o recorde de perrmmência no lbama e não produziu ne
nhum resultado prático. 

Por ter trabalhado no Acre e por conhecer de perto a reali
dade local e também por ter conhecimento da trajetória de luta 
honesta da Senadora Marina, o senhor não tinha o direito de fa
zer acusações levianas. Ao contrário, deveria ter tido a coragem e 
a ética de reconhecer e elogiar o esforço do mandato da Senado-: 
ra Marina de ajudar a construir uma politica de desenvolvimento 
sustentável para a Amazônia. 

Aliada com os movimentos sociais do Acre e da Amazónia. 
a Senadora Marina Silva tem atuado junto a setores do governo e 
conseguido resuftados práticos. Temos o exemplo do Prodex jun
to ao Basa. o projeto da biodiversidade, a implantação de usinas 
de beneficiamento de borracha em Xapuri e Sena Madureira, con
seguida junto ao então presidente do lbama Raul Jungman e, mais 
recentemente. a partrr do trabalho em parceria oorn o Conselho Na
cional dos Seringueiros e o apoio do Presidente Fernando Henri
que a aprovação da politica de subvenção à borraciha nacional. 

Por fim, consideramos que o senhor ainda tem a oportuni
dade de, ao invés de trilhar o caminho da mentira e da acusação 
leviana, trilhar o caminho da ética e da verdade. 

Atenciosamente. Dom Moacyr Grechl, bispo da Diocese 
de Rio Branco - Jorge Viana, ex-Prefeito de Rio Branco - Jú
lia Feitosa. Presidente do Centro dos Trabalhadores da Ama
zônia - CTA - Aaimunda Bezerra, Presidente do Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular- Júlio Bar
bosa, Prefeito de Xapuri. Acre- Luiz Gonzaga, Presidente da 
Comissão Pastoral da í erra - CPT - Sebastião Machado, Pre
sidente da Central Única dos frabalhac!ores, CUT- Acre ...:·vai: 
demir Nicácio, Coordenador do Comitê Chico Mendes -Jos-é 
Juarez Leitão d.,s Santos - Presidente do Conselho Nacional 
dos Seringueiros - João de Deus Rodrigues, Presidente da 
Federação dos Trabalhadores da fl,gricultura - Francisco Ra
malho. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Xapuri.- Luiz Ramos l..ima, Sindicato dos Agricultores e Serin
gueiros de Rio Branco, SIMP.<ISA - Venceslaw Mendes _Bar
bosa, Presidente do STR de Palácio de castro - Cláudio Eze
quiel, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em EducaÇão 
do Estado do Acre- SINTEAC. 

CARTA ABERTA AO 
PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Por uma politica sustentável e democrática de gestão do 
meio ambiente. - - - -

As entidades abaixo-assinadas, diante das colocações do 
Governo Federal, através das declarações do Presidente do lba
ma veiculadas nas 'páginas amarelas• da revista Veja de 2 de ju
lho de t 997. vêm apresenlar a Vossa FJ'celência sua preocupa
ção e querem saber: 

Se as opiniões expressam de fato a posição do governo no 
que diz respeito à política para uin des9nvolviméOtO-SuStirliáVe! ~ 
se perguntam se é esse o tom que o governo quer imprimir naS 
suas relações com importantes setores da sociedade brasllefia e 
com o legislativo. 

Se é verdade que a questão florestal não é mais uma prio-
ridade. Por quê? O Presidente do lbama teria esquecido que a 
mata atlântica está em extinção e que a floresta amazónica terá o 

~me.s.IJ:!Q...c:l<!sJi.no nP. próximo século? O governo brasileiro, quando 
J.ala Jl.o mogno e' d;~cflore_<;l? pensa unicamente no mercado mun
di.il da macieira "ou pensa nas populações que sobrevivem nessa 
floresta e querem participar de um desenvolvimento sustentável? 
Quando as . .ONGs questionam a entrada de madeireiras estran

-Q!liras, a. exploração insustentável e freqüentemente ilegal das 
madeireiras brasileiras e a inclusão do mogno no rol das espécies 
ameaçadas de extinção o fazem em conjunto com as organizaçõ
es das populações rurais e florestais da Amazônia. A campanha 
contra a extinção do mogno conta com a participação de dezenas 
de organizações e movimentos sociais brasileiros. 

Se efetivamente a questão da qualidade de vida urbana é 
a nova prioridade do governo na área ambiental, qual é a propos
ta de politica de_goveroo? Como estão sendo concertadas ações 
com a Secretaria de Política Urbana do Ministério de Pfanejamen
to? Quais os recursos disponíveis para a implementação destas 
politicas? Vale l~brar_que o Fórum Brasileiro de ONGs e Movi
mentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento e o Fó
rum Nacional de Reforma Urbana loram pioneiros, na época da 

.8io ~2. ao irrtmduzir a questão urbana como um dos grandes pro., 
blemas mundiais para a sustentabmdade da humanidade. 

Se o _gove!J1(l_!!SSu.me que cometeu um erro ao estabele
cer a )unção da área de irrigação com meio ambiente. 

. §_e .O.liOV<;!IJlQ..ootende que a reestruturação ocorrida no Mi
nistério do Meio Amb~nta. a9 q;.:at o !b~T.a está subordinado. 
discütidá corri o ·MiniStério ·da Administração, foi completamente 
ineficaz já que as declarações apontam urna situação de caos e 
necessidade de reorganização. É estranho, já que o governo fala 
tanJo em. efic;i!'inc.@ e em reformas, que uma das primeiras expe
riências tenha sido em vão. Gabe registrar que o atual presidente 
rjo_l_barna foi_um d~ grandes articuladores desta reforma. 

Se há ação do governo para manter um diálogo de ano ní
vel com os partidos e o Congresso, em prol de um país e de uma 

...§c:>ci.@ad..ELs.ustentável, pois o Presidente do lbama desqualifica 
os polfticos, ~~bçlra_~i~-ºª- _eYQiução positiva de um número 
CreScente-d-eles, em favor de um desenvolvimento sustentável. 
Desqualifica, em particular, uma senadora que é defensora dos 
princípios e valores que, pensávamos, serem compartilhados por 

. todo~ que milit3m pela sustentabilidade. 
As afirmações feitas em relação à ONGs demoostram uma in

tencionalidade em ctesquaflficar interlocutores. Não existe pauJa inter
-rJ;jÇjoool.definida para as ONGs brasileiras. Ao contrário, temos par
~~IIJ!ei1J39~-g~ ~~r110lillados pelas iniciativas das próprias 

-ONGs brasileiras, êc ~a \'isãc,que o governo tem das ONGs? 
- .. Em um momento o Presidente do lbama afirma que •o 

Brasil fica apenas reagindo às pressões externas·. Em outro 
diz, se referindo ao mogno, •que a decisão brasileira foi sim~ 
plesmente a de não aceitar uma imposição dos Estados Uni
dos·. Ora, a sensação que temos é que, seja afirrna_tiv_a_rneQ!e, 
como no-caso--da--carde PatenteS.-Ou-em oposição. como no 
caso do mogno, a pOlitica ·brasileira se pauta fieqüentemente 
pela política dos EUA, e não por uma politica gastada e pactua
da a partir de uma perspectiva de desenvolvimento. sus!entável 

-apropriado áo pais." Esta sim: a persPéctiva que a 11]3iqria das 
ONGs brasileiras e dos IT!olíiinentos sociais vem construindo, 

auranre anos,colelivamenteatraves C!e propostascomo-ªuiY.e 
se apresentam· no documento "Politicas Públicas Coerentes 
para· a Região Amàzõnica", produzido pelo Grupo de_ Tr~alho 

--Ama.zon!Coe·Affirgos da Terraouas que -se encontram no livro 
"Brasa Século XXI. Os caminhos da sustentabilidade cinco anos 
depois da Rio 92", produzido pelos membros do Fórum Brasilei
ro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e De
senvolvimento. 
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Preocupa-nos o abismo existente entre as aspirações e as 
lutas de parte ponderável da sociedade brasileira para uma socie
dade mais justa, mais Igual, mais feliz, mais em hannonla com o 
seu ffieio ambiente e mais solidãria com as futuras gerações e as 
posições expressas por um representante do Govemo Federal. 

Urge saber se o governo confinna essa postura e quer 
aprofundar esse abismo ou quer reconstruir e fortalecer pontes 
com uma sociedade que deseja participar da constiução de uina 
sociedade brasileira sustentável e dEIIIlOCfática. 

Brasília. 2 de julho de 1997. 
Associação Brasileira de ONGs- ABONG. 
Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
Grupo de Trabalho Amazônico- GTA. 
Rede de ONGs da Mata AUãn1ica. 
A incontinência verbal do presidente do lbama, 

em entrevisla à Veja, revela grave desarticulação e 
ineficácia do governo na área ambiental. O ataque às 
ONG é genérico e contraditório, pois o governo fre
qüentemente procura associar sua imagem à dessas 
organizações para ganhar credibilidade pública. Des
qualifica, assim, setores da sociedade comprometidos 
com a construção da cidadania e a democracia. Além 
disso, o titular do lbarna, faltando com a verdade, per
sonalizou sua crítica superficial aos políticos na figura 
da Senadora Marina Silva, por quem a sociedade bra
sileira tem profundo respeito e admiração. As expecta
tivas da população continuarão em segundo plano, en
quanto os responsáveis pelas políticas públicas in$isti- _ 
rem em priorizar seus projetas políticos pessoais. 

Assinam: 
Betinho 
Aziz AbSaber 

Fórum Brasileiro de ONG e Movimentos Sociais 
Associação Brasileira de ONG (ABONG) 
4oão Alberto Rodrigues Capiberibe, Gover

nador do Amapá. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto, nos 
termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno, 
por cinco minutos. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB -_fiR. F'ro- __ 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, estava 
inscrita para falar, mas, como não há tempo, vou 
deixar o discurso para outra oportunidade. 

Quero aqui registrar que encaminhei à Mesa, e 
foi lido nesta sessão, um projeto de resolução em 
que proponho a criação da Comissão Permanente 
da Amazônia. O assunto é da maior importância 
para toda a Nação brasileira e merece nossa máxi
ma atenção. Afinal não são raras as manifestações, 
além de nossas fronteiras, que anseiam pela Ama
zônia como um património mundial. 

Recentemente, o vazamento de uma informa
ção indicava a intenção de determinada organização 
internacional em criar um Estado independente ama-

zônico, que seria administrado pela Organização das 
Nações Unidas. 

Antes de nossa Amazônia ser parte de um 
"contexto mundial" e de causar "preocupação" aos 
povos do planeta, ela nos pertence, cabendo-nos 
dela cuidar. §iua§ extraof'diniirias_riquezas naturais 
dê superfície ou de subsolo, aptas para atender a 
humanidade desde a alopatia à ciência nuclear, agu
çam interesses dos mais diversos e nem sempre no
bres, do mundo inteiro. 

Por essas razões, Sr. Presidente, creio ser de 
- fundamental importância a criação de uma Comissão 

Pemnanente para o Trato das Questões Amazónicas 
que há muito deixaram de ser urna preocupação inter
na para se transformar em interesse internacional. 

Sr. Presidente, meus nobres Pares, ao encami
nhar à Mesa esse projeto de resolução, eu ainda 
não havia recebido a revista Manchete desta sema
na, do dia 5 de julho. Há poucos minutos, manda
ram-na do meu gabinete e nela há um artigo em que 
está escrito, pelo repórter Carlos Chagas, que diz 
textualmente: "Querem internacionalizar a nossa 
Amazônia". A reportagem vai das págs. 26 à 30, e 
solicito a V. ~. Sr. Presidente, que seja registrada 
nos Anais desta Casa, com este meu breve pronun
ciamento, porque tive oportunidade de lê-la, mas, 
como é muito extensa, o tempo não me permite enu-

-- rnerar os principais fatos. 
O jornalista faz alusão a fatos ocorridos desde 

os idos de 1822 até data recente. Se não houver por 
parte dos brasileiros, principalmente aqui do Senado 
e da Câmara dos Deputados, um trabalho profícuo 

-para que possamos realmente ficar com a nossa 
Amazônia, tenho certeza, Sr. Presidente, de que 
dentro de muito pouco tempo, dentro de poucos 
anos, teremos aquela região realmente internaciona
lizada, porque aqui há frases do Presidente Mitter
rand, da ex-Primeira-Ministra Margaret Tatcher, 
do ex-Presidente dos Estados Unidos e de tan
tos outros Presidentes de países do Primeiro 
Mundo, referindo-se exatamente ao assunto da 

_ ioJ~ma_ci.onalização da Amazônia. São países 
poderosos e julgam que os países endividados 
têm que pagar suas dívidas entregando parte de 
seus territórios. 

Quando estamos aqui presentes a ouvir tantos 
pronunciamentos de Senadores preocupados com a 
situação do nosso País, mais do que nunca, teremos 
que nos voltar, todos, não só os Parlamentares da 
Amazônia, mas todos os Parlamentares brasileiros 
para defender a região mais rica da nossa Pátria, 
que é a região Amazónica. 

Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. MARLUCE PINTO EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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A OPERAÇÃO DE CONQUISTA JÁ COMEÇOU. TROPAS ESP 

Crescem em todo c mundo as pressõe~ contra a soberania brasileira na 
Amazônia. As Forças Armadas, conscientes do perigo, se preparam para resistir 

A
s tenr·a· tiPas começaram no inicio do 
sBculo passado. jamais desaparece
ram f agora cOp.stiruem risco imi
nente: As riqueW à'a região. mais 
do que as preocupações ecológicas. 

Ít!l'arn os paises desenvolvidos a contestar 
(l soberania brasileira sobre a Amazônia. 
~ab o prete:ao de que eles precisam cuidar 
das jloresras e do ar que respiram. como 
declarou. o presidente Bill Climon. na se
mana passada. na t•éspera daabermrada 
:;t:!Ssiio e.special das Nações Unidas que de
/JI.zteu a quesrão ambiental. 

O presidente Fernando Henrique aL•riu 
<JS trabalhos num discurso duro. onde 
criticou o desinteresse das nações ricas 
t!m·cumprir os compromissos assumidos 
,,~ Rio-92 e denwzcwu que o meio ambi
ente passo11 a ser milizado como prerex
m para prdrica.s protecionisras que mi-
11am a.s bases do desenuoit'tmenro SlLS· 

remado e de um sisrema económico in· 
rerrzaciorzalüberto. HFicou mais tficil co· 
úrnreacusardo que fil.z.er··- disse o pre-

CARLOS_ CHAGAS 

sidente, acrescentando a necessidade de 
diminuição dos gases que provocam o 
aquecimento do planeta e .são "ccúisados 
pelo CFC (clorofluorcar:bono), gerados 
pelos aerossóis, escapa[!!entos de veicu
Las e a produção de parte.·das indústrias 
do Primeiro Mundo: Tâ~b'tim surpreen
deu a própria equipe eco"nõmico-finan
ceira do governo ao anunciara .súbita re
tomada do Plano do Álcool. para dimi
nuir a poluição. 

Coincidência ou não, Bill Clinton, em 
entrerlfsta à impreri.sa, exigiu a reduçãO 
significativa de gâs carbõnico e centrali
zou suas criticas· nOs paf.ses que queimam 
parte de suas floresuis. o prrisideme ame
ricano desmarcou encontro que tinha 
com FHC preferindo viajar para a Cali
fôrnia para um encontro com prefeiros do" 
interior daquele esfiUio. 

Certas organizaÇÕes rzão-governamen · 
tais se ruem de instrumento para a cobiça 
internacional e sua estratfgia, agorci.. é 
usar a midia para convencer a todos. 

desde as crianças. que_nã.t;J,Cemos capaâ· 
dafie para con~eriiçlr_"â.;~~niJI.'f;iii!e 
perú!iice à Hurruinidade"! ~sim, dilqui a 
alguns anos, quando um organismo su· 
pranaciorzal qaalqper decretQ.[.q.·i{lter· 
nacionalização. nu;.guêm reagirA: es· 
tarão lodos com a Cabeça feita e acharão 
perfeitamente nalUrfi,l a ocupação, para 
a quál, aliás. jd treinam batalhões espe
ciais na Flórida e no Panamá. destina
dos a "guardar a floresta amazônica". 

A fase operativa da conquis.ta já co
meçou. na palavra deles mesmo~. Nos
sas Forças Armadàs.eslão conscientes do 
perigo~ Faz. algun_.S" an_iis_qu~ des!ocam 
áida vez m-ais unid(ides para q rf!gili.o .. 
Reconhecem, porém. que não resistiria
mós a um ara que armado por mais de 

·dez dias, se ele se fi=esse sobre as princi· 
pais cidades amazónicas. A solução, 
conforme um m[nistro milítar. ··sf!ria 
1ros~os guerreiros se transformarem em 
glierrilheiri:Js. pOrque eiz-crar. eles erl
tram. mas sair. ficará dificil ... " 

- Çl:;:(k. 18~-
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C 
mabrilde 1817, o capitão 
da Marinha dos Estados 
Unidos, Mathew Fawry, 
famoso por seus traba
lhos em oceanografia, 

nviou à Secretaria de Estado 
m estranho mapa da Améri
a do Sul. redesenhada por 
le. O mapa ia em adenda a 
,m memorando secreto que 
le havia encaminhado em 
816, sob o titulo "Desmobili
ation ofthe Colony of Brazil". 
l comandante Fawry não era 
brigado a conhecer detalhes 
e nossa politica, porque na
uele ano não éramos mais 
olõnia de Ponugal. Havia
lOS passado a Reino Unido a 
·onugal e Algarves, por ato de 
l. João VI, mas isso era de me
. or lmponància para os obje
cvos do brilhante oficial naval 
mericano. 
Porque no mapa, e no me

Jorando anterior, ele sugeria 
ue os Estados Unidos tomas
em a iniciativa de estimular a 
riação do "Estado Soberano 
a Amazônia", incluindo a re
ião limitada pelas Guianas 
ruais, pela fronteira da Vene· 
uela e da Colômbia, ao Norte, 

ao Sul. por uma linha reta 
ue começaria por São Luis do 
!aranhão e hoje terminaria no 
onto extremo onde Rondônia 

::! limita com Mato Grosso. 
As sugestões de Mr. FaWry 
ão paravam al, em sua in~ 
mção de desestabilizar oBra
il. porque sugeria também a 
riação da Repúbiica do Equa
or, que nada tinha a ver com 
sse pais. mas englobaria os 
ruais Estados brasileiros de 
ergipe, Alagoas, Pemambu
a, Paraíba, Rio Grande do 
.one, Ceará, Piauí e pane do 
!aranhão. Queria, ainda, a 
Provincia Autónoma da Ba
ía" e,lá em baixo, a "Repúbli-

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Para os estrangeiros, a reg~ão é rrintocáveb, 

a Riograndense". O que so- "Não aceitamos a proposta, 
rasse seria o Brasil... porque este país também é 

Coincidência ou não, em nosso!" E ficaram por lá mes-
923 eclode no Nordeste a re- mo. até hoje. 
elião contra D.Pedro J, com 0 São reminicências do passa-
rasil já transformado em Im- do, ~cisas de antanho, _essa: in-
ério. Que nome deram os re- vestidas sobre aAmazoma. To-

voltosos de Manoel Paes_ de __ ___I!1ara_que_fossem, valendo all-
Andrade e do frei Caneca à re- nhar alguns comentá_rios re-
pública que fundaram e logo centesdelíderesdaatualídade: 
se viu batida pelas forças im- "Ao contrário do que os bra-
periaís? Confederação do sileiros pensam, a Amazônia 
Equador... - ·nao eâeles, mas de todos nós" 

Lincoln sugeriu 
um Estado Livre 
na região 

M 
ais tarde, em plena 
Guerra Civil america
na, Uncoln faz a Pro
clamação de Emanci
pação, a 22 de setem

bro de 1862, declarandii"des
de já e para sempre livres to_(Íos_ 
os escravos existentes nos Es
tados rebeldes". Com a vitória 
da União, o presidente ameri-

(Al Gore, 1989, vice-presidente 
dos Estados Unidos). 

"Os países industrializados 
não poderão viver da maneira 
como existiram ar é hoje se não 
tiverem à sua disposição os re
cursos naturais não renovâveis 
do planeta. Terão que montar 
um sistema de pressões e cons
trangimentos garantidores da 
consecução de seus intentos" 

_LHenry Kissinger, 1994, ex-se
cretário de Estado americano). 
-''0 Brasil deve delegar parte 
de seus direitos sobre a Amazô
nia aos organismos internacio
nais competentes" (Mikhail_ 
Gorbachev, 1992, ex-ditador da 
extinta União Soviética). 

"O Brasil precisa aceitar uma 
soberania relativa sobre a Ama
zôrúa" (FrançÕís Mitterrand, 
1989, então presidente da 
França). 

JULHODE129J 

nacionais sobre a região ama
zônlca estão deixando a fase 
propagandística para dar ini
cio a uma fase operativa. que 
pode, definitivamente, ensejar 
intervenções militares diretas 
sobre a região" Uohn Major, 
1992, então primeiro-ministro 
da Inglaterra). 

"A- liderança dos Estados 
Unidos exige que apoiemos a 
diplomacia com a ameaça da 
força" (\Varren Christopher, 
!995, quando secretário de 
Defesa dos Estados Unidos). 

"Se os países subdesenvolvi
dos não conseguem pagar suas 
dí;idas externas. que vendam 
suas riquezas, seus territórios e 
suas fábricas" (Margareth Tat
cher, 1983, então primeira-mi
nistra da Inglaterra) . 

Pre<:isa mais? Pois tem. mes
mo sem precisar: 

"A Amazônia deve ser into
cável~ pois constitui-se no 
banco de reservas florestais da 
Humanidade" (Congresso de 
Ecologistas Alemães, 1990). 

"Só a internacionalização 
podesalvaraAmazónia" (Gru
po dos Cem, 1989, Cidade do 
México). 

"A destruição da Amazônia 
seria a destruição do Mundo" 
(Parlamento Italiano, 1989). 

cano encontra-se com uma re
presentação dos negros liber
tados e lhes sugere, conforme 
proposta do general James 
Watson Webb. ministro pleni-' 
potenciário de Washington 
junto à Corte de D.Pedro II, a 
criação de um Estado Livre dós 
negros americanos. Onde? Na 
Amazônia ... D.Pedro 11 perdeu 
noites de sono mas, ao final, foi 
salvo pelo próprio grupo_ de 
negros que Uncoin havia con
vocado. A resposta deles foi: 

"A Amazônia é um patrimó
nio da humanidade. A posse 

"As nações desenvolvidas dessa imensa área pelos países 
devem estender o dominio da mencionados (Brasil, Venezu
leiaoqueécomumdetodosno ela, Colômbia, Peru e Equa-' 

_mundo. As campanhas ecolo- dor) é meramente circunsran-
gistas internacionais __ qtJe _vi- cial" (Conselho Mundfal de 
-~am àHmi_t'3Ç~O_ da~ soh!'raffias_ -Igrejas Cristãs reunidas em 

Ger~elna, !992), _ 

"O Brasil devedelegar parte de seus direitos 
sobre a Amazônia aos organismos 

Internacionais competentes» - Gorbachev 

"~ nosso dever garantir a 
preservação do território da 
Amazônia e de seus habitantes 
aborígenes para o desfrute pe· 
las grandes civilizações euro-
péias, cujas áreas naturais es-
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MOST·SECRET 
Reference: Operúiori·í:nemorandum 157/1816 

Subtea: desesu.blllllullon of the cololony of Brazil 

EM1~17,0 
CAPITAODA 

MARINHADOS 
EUA, MA111E\Y 

FAWRY, PROPUS 
UMA ESlRANHA 

DMSÃODO.· 
BRASIL, QUE 
SEPARAVA A 

AMAZÔNIA DO 
RESTO DO PAÍS 

Pascoa lsland · 
C France ) 
o 

ULTRA-SECRETO 
Refarência: Momorando da Operacão 

Assunto: Desestabilização da colónia do Brasil 

MAPE ONE: GENERAL VJEW 
Ideal possible sltuation 
at thc end of operatíons 

MAPA UM: PLANO GERAL 
(Situação ideal possível ao fim das operações) 

Bah1~ 

{wtonomnu~ 

~rovmcrl 
(Província autônoma} 

IWc'tg!l o . o 

nr~kr 
18nush• 

C.11allru lsltnd 
:- (Brllish occp·lt~tf~,l.l 

(Ilha de Santa Catarina. ocupação britânica) 
Rio~r~mtense 

Rcpublic 

Clsrlallnc or Urugua1. 
10 bc proiCCtorale or Greal fir!llln 

(futuro protelorado da Grã-Bretanha) 

Falkland's 
(British) 

i)O ~ 

d_{b_~...:..:::_"'V ~j( 
~1:tlarw f"l"'l"l US C.ap .. 



188 
ANAIS DO SENADO fEDERAL 

.; & 

JA. r 

"A AMAZONIA E DE TODOS NÓS"_ AL GORE, 
VICE-PRESIDENTE DOS EUA 

rejam reduzidas a um limite 
critico" (idem). 

Dizem que somos 
dilapidadores das 
riquezas naturais 

E 
ngana-se apenas quem 
for bobo ou então malan
dro, se não concluir já ter 
começado o sistema de 
pressões e constrangi

memos preconizado por 
Henry Kissinger, ou a fase ope
rativa referida por John Major. 
Começou a se encontrar em 
pleno desenvolvimento, ape
sar do silêncio cúmplice de 
nossa núdia, de nossas entida
des representativas, especial
mente empresariais. 

Não se marcaram datas, é da. 
ro, ao menos até agora, para 
operações núütares. Os "mari
nes" ainda não estão saltando 
sobre a Amazônia, porque essa 
não é a estratégia lá de cima. 
Eles têm tempo e paciência. 
Pretendem, primeiro, conscien
tizar a opinião pública mundial 
de que nós, brasileiros, somos 
irresponsáveis, dilapidadores 
da natureza, vándalos que não 
merecemos deter a soberania 
sobre nosso próprio território. 
Pode levar alguns anos a mais, 
porque começaram fazendo a 
tabeça do cidadão comum e, 
em especial, das crianças. Estas, 
quando adultas, de tanta propa
ganda antibrasileira, aceitarão 
sem pestanejar, até com aplau
sos, uma decisão qualquer das 
Nações Unidas ou de outro or
ganismo supranacional, inter
nacionalizando a região. 

Evidências disso? Vamos a 
elas. 

O Homem-Aranha, numa 
revista em quadrinhos, organi-

OS ingieses colocam 
o ~g"inte adesivo nos 
seus carros: cclute 

las florestas. , 
.. ueime um brasileiro,, 
za a sua turma e luta contra 
posseiros, fazendeiros e o go
verno do Brasil, "para salvar a 
Amazónia". O Super-Homem, 
também em quadrinhos, em 
vez de voltar para !Crípton, de
dicou-se numa aventura intei
ra a enfrentar os madeireiros 
que destruíam a região. Ven
ceu, pelo menos na revistinha. 
Num ingênuo brinde distribu
ído por uma cadeia internacio
nal de hambúrgueres, numa 
hlstória em q:Uad!úulos, dois -
meninos discutem se gostam 
mais de olho de cebola ou de 
pepino em conserva. De re
pente, sem mais nem menos, 
um fala com o outro: "Você sa" 
bia que o Brasil queima um 
campo de futebol por segundo 
na Amazónia?" 

E por faiar em fogueiras: di
versos restaurantes populares, 
de fast-food, nos Estados Uni
dos, utilizam toalhas descartá
veis em suas mesas. Nelas se lê 
com muita freqUência 0 mes
mo que os inglêses colocam 
em adesivos nos seus canos: 

- "Lute pelas florestas. Queime 
um brasileiro. • 

Na CNN, cenas 
de queimadas 
e devastação 

A 
cabou? Não. Há meses a 
cadeia de televisão 
CNN dedica à Amazô
nia um comercia!-insti-

-- ____ tucional, apresentado 
por sua correspondente no 
Rio de Janeiro, Marina Mira
bella. Ela mostra, primeiro, as 

belezas e maravilhas da re
gião, exaltando-as. De repen
te, um cone e cenas de quei
madas, devastação da flora e 
da fauna, garimpos, sujeira e 
imundície. E a conclusão da 
jornalista, em "off": "São os 
brasileiros que estão fazendo 
isso. Até quando? A Amazónia 
penence à Humanidade e o 
Brasil não têm competência 
para preservá-la.• 
Tem mais. A revista "Science", 

editada em Washington, acaba 
de publicar recente estudo mos
trando que em 30 anos os recur
sos de água doce do planeta não 
serão suficientes para aplacar a 
sede universal, e o maJor proble-

- ma é a falta de acesso a essa 
água, porque dois terços deia 
estão nas geleiras dos Pólos. Em 
seguida completam dizendo 
que o rio Amazonas carrega 15% 
da água doce da terra, e "só é 
acessível a 25 milhões de pesso
as, constiruindo uma opção 
exótica tentar utilizar os ice~ 
bergs ... " · 

Conforme depoimento do ex
ministro da Marinha, almirante 
Maximiano da Fonseca. quan
do na capital americana. ''são 
freqUentes as professoras das 
escolas públicas que defendem 
a invasão da Amazônia como 
inevitável, e que virá mais cedo 
ou mais tarde". 

Docwnentos continuam sen
do produzidos pelo Consellià 
Mundial das Igrejas Cristãs, em 
Genebra, sustentando "a neces
sidade da iniiltração de missio
nários na floresta para deünútar 
as nações indígenas, sempre 
pedindo três ou quatro vezes 
mais( ... ) sendo nosso dever es
gotar to<los os recursos aue de
vida ou indevidamente possam 
redundar na preservação desse 
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imenso território, patr.mônio 
di! Hwnanidade, não patrimó
nio dos países que pretensa
mente dizem llie pertencer". 

Em nome dos· 
índios, ONGS fajutas 
criticam o Brasil 

o 
rganizações intemacio
nrus de reconhecidos 
méritos em defesa da 
ecologia e dos direitos 
hwnanos muitas vezes se 

misturam a organizações faju
tas. calhordas. daquelas que 
servem a interesses escusos do 
empresanado. pregando a de
marcação de terras indígenas e 
a formação de nações indígenas 
independentes, inclusive em 
zonas onde o Brasil faz fronteira 
com a Venezuela e a Colômbia. 
Só para citar o caso dos !ano má
mi. que merecem todo o nosso 
respeito e proteção: são cerca de 
lO mil e rém assegurada uma 
área de cerca de 9.5 milhões de 
hectares entre os Estados de Ro-
raima e A.mazonas. 

Uma Bélgica e uma Holan
da, onde. por coincidência, 
conforme o coronel Gelio Fre
gapani. em seu livro "Amazó
nia-- !996".lê-se que96%das 
reservas mundiaís de niôbio 
!ocalizam-se exatameme Já. E. 
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segundo informações da Uni
camp. a energia elétrica no fu
turo será gerada em centrais 
nucleares limpas.fe1iasde um 
grande aro de niôbio na forma 
de um pneu. Essas centrais só 
poderão ser construídas de ni
ôbio e, se dorpinannos a tec
nologia, dominaremos a ven
da das centrais ... 

Por ocasião da crise do petró
leo o presidente Richard Nixon 
declarou que "antigamente 
quando os povos vigorosos ne
cessitavam de água, iam buscá
la onde existisse, independente 
de quem fosse _o-dono''. Pois 
um de seus sucessores, George 
Bush. além de_ tel'_deflagra_clo_ a 
Guerra do Golfo. para b-tiscâr 
petróleo. foi quem, em carta ao 
então presidente Fernando 
Collor, exigiu q U:e-a área do-s ia: 
nomãmi-- fosse demarcada. 
Também exigiu o entupimento 
do poço do Cachimbo .. onde. 
no futuro. o Brasll poderia fazer 
experiênctas nucleares ... 

Hoje fica supérfluo dizer. 
por inócuo. ser a Serra dos Ca
rajás. por coincidência em ter
ritório _ amaz.ôniço_. __ a __ !:TiaiQ! 
concentração mundial de mi
ner;lis, cio fe_r:rQ ~a_o~~nQ_br~s-~ 
Vale já foi privatizada. 

O coronel Gelio Fregapani. 
que serviu znuitos anos na 
A.mazània. e hoje se encontra 
na reserva, faz um alerta parti
do de frase de Bismarck. para 
quem "recursos naturai~ nas 
mãos de ·naçõe-s que ftão ·que-= 
rem ou não podem explorar. 
deixam -de constituir bens e 

passrun a ser ameaças aos po
vos que os possuem". E acen
rua: • A ame,aça poderia não 
ser irnedia~a época da bipo
iaridade, quando os Estados 
Unidos não se arriscariam a 
jogar o Brasil e talvez roda a 
América Latina para o outro la
do. mas a situação não é mais a 
mesma. e a, guerra do Iraque 
mostrou clarat1Jei1lli que os 
nossos antigos amigos do Norte 
decidem rápido e passam à 
ação mais rápido ainda quando 
estão em jogo os seus interes
ses.( ... ) Então, qualquer pretex
to servirá. Em caso de instabili
dacl~ s9.óal o_u_ec_on§mica no 
pais haverá muito maior possi

J>i!i.9J'.de __ c;l_e _ pressões serem 
bem-sucedidas". 

Dúvidas inexistem de que 
todas essas ameaças ficariam 
enfraquecidas caso dedicásse
mos a ocupar e desenvolver a 
Amazónia no mais bteve pra
zo passivei. Tentativas. po
rém, têm !raca5sado ou sido 
proposiradamenté levadas ao 
fracasso. A experiência da 
Transamazónica malogrou. 
talvez pela impossibilidade de 
Ievãr nordeSürios a uma região 
compietameme diversa de st:.a 
êii!fura.l'Jas o projeto Calha 
Nane foi deiíberadamente 
torpedeado. como se tenta fa
zercomo SIVAM. importando 
menos quem ganhou a con
corrência e lucrará com sua 
implantação. 

Existe o risco 
de acontecer 
um novo Vietnã 

Unidades das Forças Annadas têm sido 
transferidas para a região, mas não 

resistiríamos dez dias' a uma invasão 
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N 
ão dormimos, propria
mente, enquanto isso 
acontece. Unidades das 
Forças Armadas têm si
do transferidas para a 

Amazónia, mas é claro que. di-
ante de uma invasão armada. 
dizemos Estados-Maiores. não 
resistiríamos dez dias na pre
servação das principais cida-

_âésdajegiao. o prol:ilema (ou a 
solução), está no comentário 
reservado de um de nossos mi
nistros militares, feito pouco 
tempo atrás: "Será o momento, 
ent3o, de nr;sso-s g-uerreiros se 
transformarem em guerrilhei
ros". Aconteceu assim r10 Viet
nã. queira Deus que não acon-

- teça por aqui. mas o confronto 
_tJéiico não _constitui Q perigo 
principal dessa questão. Mui
~~ _ _p_~or é_ ~)_ay~g_e_rp. ~~;:~qr:i! 
que se faz no planeta inteiro. 
atingindo crianças e jovens. 
até os nossos. Porque um belo 
dia irão decretar a internacio
nalizacão da AmaiÔ-nlae se 

--'- -

repetirá a história daquele 
pastor evangélico alemão que 
momentós antes de enfrentar 
o pelotão nazista de fuzila
mento, escreveu: .. Primeiro 
vieram levar os judeus e eu 
não me incomodei, Jl()f.9U".__ 
não era judeu. Depois leva
ram os comunistas e eu tam
bém não me importei. Não era 
comunista. Levaram· os libe
rais e também dei de ombros. 
Nunca fui liberal. Em seguida 
os católicos. e eu era protes
tante. Quando vieram me 
buscar não havia mais nin
guém para protestar. .. " 

Quando viera internaciona
lização da Amazônia. quem 
reagirá' • 
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Durante o discurso da Sra. Marluce 
Pinto, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1" Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade)- O re
querimento de V. Exª será deferido na forma regi
mefltal. 

Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro 
por cinco minutos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta comuni
cação de urgência é pertinente, porque, mais uma 
vez, estamos trazendo a preocupação com o trata
mento dado pelo Governo Federal ao processo de 
alongamento e securitização das dívidas originárias 
das operações de crédito rural. 

Sempre reconheci que esse processo deu um 
importante e oportuno alento aos produtores rurais 
ao possibilitar que suas dívidas fossem prorrogadas 
em condições mais favoráveis e compatíveis com a 
rentabilidade do setor. 

O citado processo, apesar de ter sido consoli
dado no segundo semestre do ano anterior, ainda 
apresenta algumas graves pendências que necessi· 
tam ser urgentemente equacionadas. 

Reporto-me especialmente às condições mais 
favoráveis para a renegociação das dívidas que ex
cederam o limite de R$200 mil securitizados e ao re
cálculo das dívidas. 

A renegociação dos débitos excedentes aos 
R$ 200 mil securitizáveis é um ponto da mais alta 
importância e que afeta, de maneira significativa, os 
chamados "bolsões de endividamento", localizados 
principalmente no Centro-Oeste, especialmente em 
Mato Grosso. 

Isso porque, nessas áreas, o perfil do endivida
mento é mais elevado, em função das característi
cas do sistema de produção adotado, que privilegia 
propriedades maiores, com conseqüentes níveis de 
endividamento mais altos. 

Essas dividas foram alongadas em condições 
que considero, em muitos casos, impagáveis, já que 
os agentes financeiros aplicaram sobre as parcelas 
excedentes aos limites de R$200 mil o índice de re
muneração básica da poupança, que corresponde à 
TR mais juros de 12% a 16% ao ano, sem nenhuma 
dúvida, elevadíssimos, se se considerarem a estabi
lidade da economia e a rentabilidade das exploraçõ
es agropecuárias. 

Sr. Presidente, o Governo Federal, quando da 
formalização do acordo que viabilizou o processo de 

securitização das dívidas agrícolas, assumiu o com
promisso formal com a Frente Par1amentar da Agri
cultura e com os representantes das entidades rep
resentativas do setor de dar tratamento diferenciado 
aos produtores rurais dos "bolsões de endividamen
to•, o que até o momento não foi cumprido. 

--o_ segundo ponto, Sr. Presidente, refere-se ao 
recálculo das dívidas, que constitui um direito garan
tido aos produtores rurais também por ocasião das 
negociações e que consta da Resolução do Banco 
Central ng 2.238, de 31 de janeiro de 1996. 

Essa resolução do Banco Central e<>tabeleceu 
os princípios do processo de securitização dos débi
tos rurais e previu uma instância de reavaliação dos 
cálculos efetuados pelos agentes financeiros. 

Esse recálculo foi posteriormente legitimado 
pela Portaria lnterministerial ng 226, de 26 de março 
de 1996, que criou duas comissões de trabalho: a 
Comissão de Avaliação, para analisar o enquadra
mento dos pedidos dos produtores na lei da securiti
zação, e a Comissão Técnica para Revisão de Cál
culo de Saldos Devedores Passíveis de Alongamen
to, para verificar a correção dos cálculos efetuados 
pelos bancos no momento da securitização da dívi
da. 

A primeira Comissão, conhecida como CO
MAV,_ foi criada e, após realizar a sua tarefa, encer
rou os seus trabalhos. A Comissão Técnica para a 

- Revisão de Cálculo não foi até o momento instalada, 
apesar de decorridos quase um ano e meio. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é de 
-- furidameiüaf .. irriportanC:ia -- qiJe- esse -compromisso 

seja cumprido pelo Governo Federal. É também de 
fundamental importância que seja assegurado aos 
produtores rurais o direito da revisão dos seus débi
tos, aliás um direito legítimo, que foi objeto de am
plas discussões por ocasião das negociações políti
cas que antecederam à formalização desse proces
so de securitização das dívidas agrícolas. 

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que foi 
graças ao compromisso de que os débitos apresen· 
lados pelos agentes financeiros poderiam ser revis· 
tos em caso de dúvida por parte dos mutuários que 
o processo de securitização se efetivou. Isto porque, 
a própria Confederação Nacional da Agricultura -
CNA, e outras entidades representativas do setor 
endossaram e tomaram a iniciativa de promover 
uma ampla campanha para dar credibilidade ao pro
cesso e buscar a adesão.dos produtores rurais. 

·scPresídenle-;-s~s-e"Srs. Senadores, dia 30 
deíUnho encerrou-se formalmente o prazo para que 
os agentes financeiros procedessem à formalização 
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dos processos de alongamento das dívidas através O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
da securitização. PronU-Ilciã ~o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

Esta é a razão desta comunicação de urgência: dor.) - Sr. Presidente, -Srªs e Srs. Senadores, fui 
dia 30 de junho encerrou-se o prazo para a negocia- uma das pessoas que testemunharam a retomada 
ção. Isso quer dizer que, a partir do dia primeiro de do diálogo das entidades representativas do Grito da 
julho, sacramentou-se uma situação, sem que se as- Terra, quais sejam, Confederação Nacional dos Tra-
segurasse aos produtores a revisão de seus cálculos balhadores na Agricultura - Contag; Central Única 
e sem que se concedesse o prometido tratamento dos TrabalhadorE!s_ ~ CUT; Coordenação da Articula-
diferenciaao aos mutuários dos chamados "bolsões ção dos Povos Indígenas do·Brasil- Capoib; Conse-
de endividamento". Os bancos já começam a cobrar lho Nacional dos Seringueiros - CNS; Movimento 
essas dívidas com taxas tão violentas. Nacional dos Pescadores - Monape, e Movimento 

Tal omissão, Sr. Presidente, é extremamente dos Atingidos pelas Barragens, que têm também a 
grave. Desgasta o Governo Federal, que rõmpe um colaboração da CPT, da SINE, da FASE, do lN ESC, 
acordo firmado, e desgasta os Parlamentares e as da FASES, da Rede Brasil e do SESI. 
entidades representativas dos produtores, que en- No último dia 13 de maio, milhares de trabalha-
dossaram as promessas do Governo Federal. dÕres representantes dessas entidades haviam ten-

Sr. Presidente, o Governo Federal não pode tado um diálogo com as autoridades, mas, em virtu-
tratar os produtores agrícolas com esse descaso. de das dificuldades, acabaram realizando um proles-
Esse comportamento do Governo Federal não se fo.- Ocuparam o -Mirifsl:eno âo Phir1ejamento; houve 
coaduna com o seu discurso e está em completo uma forte reação do Governo e o diálogo foi inter-
descompasso com a postura ética que tem o nosso- - -rompido. 
Presidente da República. O Governo Federal, por intermédio do Ministro 

Os produtores agrícolas, as entidades repre- de Assuntos Fundiários, Raul Jungmann, e do Presi-
sentativas do setor e os Parlamentares não mere- dente do Incra, Milton Seligman, bem como repre-
cem esse tratamento, até porque se pautaram, du- sentantes dos Ministérios da Agricultura, da Justiça, 
rante todo o período de negociações com o Governo da Casa Civil, da Saúde e outros, resolveu sentar-se 
Federal, nos mais elevados princípios da ética e de à mesa hoje com Francisco Urbano, Vicente Paulo 
responsabilidade. da Silva e outros dirigentes dessas entidades. 

Assim, Sr. Presidente, não posso deixar de de- Avaliei como importante essa retomada de 
nunciar essa omissão, esse comportamento do Go- conversa em torno da-pauta relativa à política agrí-
verno Federal e manifestar o meu mais profundo re- cola, custeio e investimento agrícola, comercializa-
púdio pelo descaso das autoridades com os agricul- ção e investimento agrícola, extensão rural, extrati-
tores, com as entidades representativas do setor vismo, reforma agrária, ampliação das metas, de-
agrícola e os Senadores e Deputados Federais inte- senvolvimento dos assentamentos, assistência técni-
grantes da Frente Parlamentar da Agricultura. ca e infra-estrutura, rec:ursos do orçamento e, sobre-

Apelo, portanto, para o Ministério da Fazenda, tudo, a proposição de ãlterações na legislação, inclu-
o Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o sive relativamente ao decreto que trata da questão 
Senhor Presidente da República, que conduziram relativa à vistoria de áreas ocupadas. 
essas negociações, que tomem as urgentes provi- Foram ainda inúmeros outros temas tratados, 
dências no sentido de cumprir os compromissos as- mas gostaria de dizer que considero um avanço os 
sumidos, dar tratamento diferenciado aos produtores termos novamente debatidos e gostaria de, nessa 
rurais dos "bolsões de endividamento" e garantir o oportunidade, Sr . .Presidente, fazer uma análise da 
direito ao recálculo dos débitos, conforme assegura- legislação agrária rec~ntemêríte promovida pelo Go-
do pela Resolução do Banco Central n2 2.238, de 31 vemo, em especial as alterações promovidas pela 
de janeiro de 1996.*" ·lilleaiCifProvisória nº 1.577, de 1997, e pelo Decreto 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa foi a ra- nº 2.250, de 1997. 
zão que me motivou a fazer esta comunicação, por- O Governo anunciou, no dia 12 de junho pas-
que se trata, realmente, de um fato urgente. sado, novas medidas que modificam a legislação e 

Muito obrigado. as·normas-C(ue-regula:m a qüéstão ágrária. 
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Vol- Por intermédio da Medida Provisória nº 1.577, 

tando à lista de oradores, concedo a palavra ao no- foram alterados diversos dispositivos da Lei Agrária 
bre Senador Eduardo Suplicy. Nacional nº 8.629, de 1993, e, por meio do Decreto 
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n° 2.250, de 1997, adicionados critérios balizadores 
da vistoria em imóvel rural destinado à reforma agrá
ria, entre outras providências. 

O Governo vem alardeando junto à opinião pú
blica a medida provisória como uma ação moraliza
dora e agilizadcra dos procedimentos de reforma 
agrária. O alcance efetivo das medidas desautoriza 
a ênfase do discurso. 

Na verdade, a motivação principal do Governo 
com a MP, que inegavelmente representou uma per
da para o latifúndio, está associada aos efeitos de 
alguns dispositivos sobre as finanças públicas, fican
do os aspectos da moralidade e da ética ·em plano 
secundário, ainda que explorados, pela mídia, como 
os determinantes principais da decisão governamen
taL 

Os dispositivos que visam restringir a verdadei
ra "orgia" com recursos públicos, nos processos ad
ministrativo e judicial da desapropriação de imóveis 
rurais, devem-se a imperativos da crise fiscal que a 
União atravessa e, portanto, à necessidade-de pre
servação do próprio Plano Real, tendo em vista que, 
somente em precatóríos nessa área, o Tesouro está 
sendo instado a pagar R$4 bilhões. 

Do valor total do orçamento da reforma agrária 
para 1997, que é de R$2.597,9 milhões, 31%, ou 
seja, R$810,6 milhões estão reservados para o pa
gamento de precatóríos. 

Prova das preocupações com os desdobra
mentos da sangria fiscal decorrente das superavalia
ções de imóveis, é que a medida provisória procurou 
garantir o caráter da retroatividade para os dispositi
vos que permitem a contestação dos valores de de
sapropriação definidos pela Justiça, quando situados 
acima dos referenciais de mercado. 

As superavaliações de imóveis pelo Incra e 
pela Justiça, além de outros ilícitos correntes nos 
processos de desapropriação, há décadas deixaram 
de ser novidade e, inclusive, desde o início do atual 
Governo, vêm sendo objeto de críticas públicas pe
los titulares dos órgãos fundiários. Mas somente 
quando se perceberam os seus efeitos absolutamen
te insuportáveis sobre as finanças públicas e sobre 
as suas conseqüências políticas e econômicas deri
vadas é o que o Governo resolveu adotar as medi
das em questão. 

Quanto ao decreto, seu conteúdo revela uma 
atitude inconteste do Governo, em contrapartida aos 
latifundiários, pelas concessões incluídas na medida 
provisória, anteriormente colocadas. Os poucos 
avanços possibilitados pela medida provisória na 
aceleração dos procedimentos administrativos da re-

forma agrária foram totalmente anulados pelo decre
to, que incorpora dispositivos relacionados ao pro
cesso de vistoria dos imóveis, potencialmente prote
latórios da reforma agrária e favorecedores dos inte
resses dos latifundiários. 

Além disso, e mais significativo do ponto de 
vista político, Governo e latifundiários visaram ga
nhos com o decreto quanto à institucionalização, 
ne!e consagrada, de uma estratégia indisfarçável de 
intimidação ao movimento sindical rural e, em espe
cial, ao Movimento do Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, por meio da tentativa de desestimular as ocu
pações - principal instrumento de pressão dos traba
lhadores pela reforma agrária. 

Não foi à toa que a edição do decreto se deu 
imediatamente após a esperada condenação do Mo
vimento, subjacente à condenação de José Rainha, 
como forma de oportunizar o momento de suposto 
acuamento para essa organizaÇão de tra.balhadores. 
Quero assinalar que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso, ainda ontem, reconheceu, em declara
ções, que houve um exagero da Justiça, uma injusti
ça. portanto, no que diz respeito à condenação de 
José Rainha. 

O custo político para o Governo, com o decre
to, pelo menos junto a alguns setores políticos e so
ciais que ainda apostavam em alguma réstia social
democrata do Governo, deve-se: além do conteúdo 
do instrumento propriamente dito, ao fato de o mes
mo representar indício adicional do controle da admi
nistta.ção Fernando Henrique, pelo PFL 

Não deve ser entendida como mera coincidên
cia, a decisão, por Decreto, especialmente da proibi
ção da vistoria de imóveis ocupados, antiga reivindi
cação da bancada ruralista no Congresso. O referido 
dispositivo encontra~se no Projeto de Lei n° 
2284/96, subscrito pelas Lideranças do Governo e 
dos Partidos de sua base de sustentação, como 
contrapartida ao apoio dos membros da bancada ru
ralista, à recente legislação que alterou a Lei do Rito 
Sumário. 

Como o projeto não conseguiu prosperar na 
Câmara, o Governo resolveu liquidar a dívida com 
os latifundianos, viàDeereto PresidenCiaL -

Diríamos que hª'_ também, com as medidas do 
governo, um -evidente propósito -dissimulatório. A -
grande imprensa vende ostensivamente tais medi
das como suposta ação moralizadora do processo 
de desapropriação de terras. Isto passa a _ impres
são, para a opinião pública, do empenho oficial no 
sentido da valorização do instrumento desapropriató
rio, quando, ria realidade; o governo opera na dire-
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ção da condução de sua política agrária em cima de 
mecanismos de mercado que curiosamente transfe~ 
rem para o latifúndio o poder de reforma da estrutura 
da propriedade da terra no Brasil. 

Façamos uma rápida avaliação pontualizada 
dos dispositivos constantes do Decreto :e da~M~ic:fa 
Provisória em questão. 

11- Os Dispositivos do Decreto n2 2.250/97 
' . 1. Nos termos do art. 4º, do Decreto nº 

2.250/97, o imóvel rural, que venha a ser objeto de 
esbulho, não será vistoriado para efeito de reforma 
agrária, enquanto não cessada a ocupação, obser
vadas as condições a serem fixadas em.futura Por
taria do Incra. 

No plano estritamente técnico, parece-11os uma 
medida cuja constitucionalidade pode ser contest
ada, tendo em vista que a Constituição Federal defi
ne, em seu art. 185, os casos de imóveis insuscetí
veis de desapropriação, quais sejam: a pequena e a 
média propriedade, desde que os seus proprietáoos _ 
não possuam outro imóvel e, a propriedade produti
va. Por Decreto, pretende o governo ampliar a nor
ma constitucional, para incluir entre esses casos, a 
figura do imóvel sob ocupação. Sim, porque, ao proi
bir a vistoria do imóvel, automaticamente o Decreto 
está impondo a sua insuscetibilidade de desapro
priação, ainda que pelo prazo que perdure o "esbu
lho". 

2. Para "compensar" a restrição acima comen
tada, o art. 12 do Decreto estabelece a prerrogativa 
de indicação de áreas passíveis de desapropriação, 
pelas entidades estaduais representativas dos traba
lhadores, com o compromisso de- ó govemoproce
der à vistoria do imóvel indicado, no prá.zo-de-120-
dias, sob pena de responsabilização administrativa. 

Sobre tal medida, temos a comentar. 
(i) a depender da interpretação da letra do tex

to, na prática, essa decisão pode, uma vez mais, ter 
visado o MST. O Movimento está organizado em 22 
Estados da Federação, só-que as suas coordenações 
estaduais são estruturas informais, não reconheci
das juridicamente, portanto. As duas organizações 
vinculadas ao MST - a Anca e a Concrab - que po
deriam (dependendo da boa-vontade do governo) 
assumir pelo MST a prerrogativa conferid'i pelo de
creto têm representações em apenas 6 e 7 Estados, 
respectivamente. Assim, o MST estaria excluído da 
indicação de imóveis para refonna agrária; 

(ii) para os latifundiários que pretenderem se 
desfazer de suas terras, indicando-as para a reforma 
agrária, a medida do Governo parece altamente van
tajosa, já que, dependendo de suas relações com as 

entidades pajronais _ nqs ~:;;tactos, será mais cõmodo 
e barato --indicara área, tendo a garantia da dec.são 
em quatro meses, do que forjar ocupações onerosas 
e, portanto, indeterminadas. 

j@_a _medJda poderá constituir instrumento de 
_ grande injustiça para com os funcionários responsá

veis pelas vistorias dos imóveis, podendo mesmo 
provocar resistências internas para a assunção de 
!ais_re~pon_§,abiljq<3,d_es. Considerando: o grande défi
cit de pessoal técnico e administrativo do Incra; a di
ficuldade de os Estados compensarem essas defi
ciências via convênios com ª- União, possibilitados 
pelo art: 22 -cta Medida Provisória nº 1.5nt97, em ra
zão da situação de absoluto desmonte que atraves· 
sa o serviço públícó estadual, relacionados ao setor 
agrícola, e, ainda, a tendência de "enxurrada" de in
dicações de áreas pelas entidades', tudo isso contri
bui para se configurar uma perspectiva de dificulda
des para a obseiVanCia do prazo fixado. 

_ '3.0_ art 2~ permite às ;;ntidades patronais e 
de trabalhadores a indicação de representantes téc
nicos para acompanhar a vistoria. A medida, ainda 
que tomada com o propósito de permitir maior trans
parência nos procedimentos de levantamento de da
dos e informações, poderá vir _<I çrial" otlstáculos adi
cionais ao processo de reforma agrária. o disposhi
vo proposto não condiciona - e ne111 poderia - a rea
lização da vistoria à participação das entidades. No 
entanto, ao fixar tal prerrogativa, abre a possibilidade 
para protelação ou para contestações judiciais da 
vistoria. Seria o caso, por exemplo, de a entidade 
patronal •x• comunicar oficialmente que inciiça@.rep
resentante téCniCo em- deterrílinada visto(iq, mas 
que, ah3garidÕ-dificuldades circunstanciais, solicita o 
seu adiamento por quinze dias. Têm-se, então, duas 
possibilidades: (i) o Incra aceita o pedido de adia
mento, retardando, por conseqüência, o processo 
administrativo da reforma agrária, ou (ii) o Incra inde
fere o pedido, criando assim o risco de contestação 
da fase juaicial do processo. 

4. O art. 3º garante ao proprietário do imóvel, 
no prazo de quinze dias, o direito de "manifestação" 
sobre os laudos de vistoria e sobre as atualizações 
cadastrais. Com a medida, estabeleceu-se mais um 
procedimento protelatório do processo de desapro
priação. 

__ Na_'Le(dade, adicionou-se uma nova fase ao 
processo administrativo de desapropriação: impug
nação do laudo de vistoria. O proprietário terá um 
prazo de quinze dias para isso. Tudo leva a crer que 
o recurso (impugnação) terá efeito suspensivo, o 
que impedirá a propositura da ação expropriatória 



194 ANAIS DO SENADO FEDERAL • --
enquanto não houver decisão sobre o recurso. Tra
ta-se, pois, de mais uma oportunidade para os pro
prietários emperrarem os processos de desapropria
ção quando de suas conveniências. 

III - Os principais dispositivos da Medida Provi
sória nº 1577/97 

• 1. Em seu art. 12 , a Medida Provisória dispõe 
que a prévia comunicação poderá ser feita ao pro
prietário, preposto, ou ao representante e, na ausên
cia destes, o Incra fará a comunicação mediante edi
tal publicado, por três vezes, em jornal de grande cir
culação do Estado de localização do imóveL 

Este artigo é positivo e vem a atender antiga 
reivindicação dos próprios setores do Incra. 

2. O art. 2º abre a possibilidade de firmatura de 
convênios entre União e Estados para delegar a es
tes atividades de cadastramento, vistorias e avalia
ções de propriedades, bem como outras atribuições 
relativas à execução da reforma agrária. Para tanto, 
os Estados deverão instituir órgão colegiado com a 
participação da sociedade civil organizada. 

Em tese, a Medida é positiva. O problema, 
como indicamos antes, reside na precariedade atual 
das condições financeira, administratiVa e operacio
nais dos órgãos dos setores públicos agrícolas da 
maioria dos Estados. A inclusão da expressão "bem 
como outras atribuições· deixa dúvidas sobre o al
cance dessa iniciativa de descentralização adminis
trativa da reforma agrária. Haveria a pretensão do 
máximo esvaziamento do Incra como estratégia de 
diluição do caráter nacional da reforma agrária? 

3. O parágrafo 4º do art. 2º dispõe que, até seis 
mese~ após a âata da notificação da vistoria, não 
será admitida qualquer modificação quanto ao domí
nio, à dimensão e às condições do uso do imóveL 

Excetuados os casos, poucos prováveis, de 
realização da vistoria no prazo de seis meses, quan
do se tratar de imóvel indicado pelas entidades esta
duais, para os demais casos, considerando o que 
tem ocorrido até hoje, o prazo estabelecido de imu
tabilidade do imóvel é claramente insuficiente. 

4. O art. 32 institui juros compensatórios, na· or
dem de 6% a.a., sobre a eventual diferença apurada 
entre o preço ofertado em juízo e o valor fixado pela 
justiça e pela desapropriação, a contar da data da 
emissão de posse. 

A medida foi tomada com o propósito de bara
tear o custo final da desapropriação, na medida em 
que. até então, por força de jurisprudência formada, 
a incidência dos juros compensatórios alcançava 
12% a.a. sobre o valor. total da terra, tornando o lati
fúndio improdutivo, em processo de desapropriação, 

em ativo financeiro com rentabilidade, quase sem si
milar no mercado e, assim, promovendo forte erosão 
nos cofres públicos. 

.. flia verdade, acreditamos que tal medida positi
va foi tomada tardiamente, pois, com as alterações 
processadas pela MP, nos critérios para a definição 
do valor da terra, e eventualmente prevalecendo o ri
gor na responsabiliZação civil, penal e administrativa 
dos funcionários subscritores dos laudos, tanto do 
Executivo, como do Judiciário, os casos de divergên
cia entre os valores ofertados em juízo e os defini
dos judicialmente serão remotos ou, quando ocorre
rem~ tendem a alcan~ar valores reduzidos. 

5. O art. 11 inclui o Ministério Público entre os 
órgãos que deverão ser ouvidos quando da revisão 
periódica dos índices de produtividade. 

Considerando que, se com apenas o Ministério 
da Agricultura, os índices não são atualizados, ima
gine-se agora co111_a Jm!JQsição da duplicidade de 

. responsabilização. Além do mais, não se pode es
quecer que recentemente o Governo editou portaria 
ajustando os referidos índices, a qual foi imediata
mente revogada por pressão dos ruralistas. 

6. O art. 12 considera justa a indenização que 
reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua 
totalidade, aí incluídas as terras, e acessões natu
rais, matas e florestas_e as benfeitorias indenizá veis. 
Desse valor, procede-se à dedução do valor das 
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinhei
ro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em 
TOA. 

Este dispositivo harmoniza a Lei Agrária, com 
determinação constante da Lei do ITR, apontando 
para a aproximação do valor da desapropriação ao 
valor de mercado do conjunto do imóvel. Reduz, as
sim, possibilidades de superavaliações. Conforme 
anteriormente apontei, ele tem um efeito moraliza
dor. 

Além dos dispositivos citados, e movido pela 
necessidade imposta de redução dos gastos públi
cos, o Governo inclui, na Medida Provisória, um dis
positivo determinando a ampliação do direito de pro
posição de ação rescisória de dois para quatro anos, 
contados a partir do trânsito em julgado da decisão. 
Com iS!;O, <J . .GQ:Vemo pretende maior espaço para a 
reversão de decisões judiciais que culminaram em 
exorbitância de valores de indenizações de imóveis 
desapropriados. Combinada com essa providência, 
a_ Medida f>royisória amplia as hipóteses para ação 
rescisória1ixadas no ali. 485 do Código de Processo 
Civil, incluindo os casos onde a indenização fixada 
em ação de desapropriação for flagrantemente supe-
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rior ao preço de mercado do bem desapropriado. 
Mas cabe perguntar. e se a indenização for velada
mente superior, não pode? 

Por fim, a medida provisória, pelas motivações 
acima citadas, incorpora dispositivo em seu art. 52 , 

permitindo à Justiça, a qualquer tempo, conceder 
medida cautelar para suspender os efeitos das sen
lenças objeto de impugnação pelas ações rescisó
rias. 

Esses dispositivos, bem como o diálogo reto
mado hoje entre o Incra e integrantes do Grito da 
Terra, representam um passo, ainda que pequeno, 
na direção de procedimentos para a reforma agrária. 
Todavia, espero que o Governo disponha-se com 
real afinco e agilidade para solucionar o problema de 
milhares de brasileiros que querem um pedaço de 
terra para trabalhar, em vez de continuar ao lado dos 
que querem a terra para especular. 

Sr. Presidente, precisa o Governo brasileiro 
agir de forma mais rápida do que_até agora o fez, 
para modificar a atual estrutura agrária: 57% dos 
imóveis rurais agricultáveis nas mãos de 2,6% dos 
proprietários de imóveis, como assim detecta o 
anuário que o Incra divulgou, em 1996, sobre dados 
de 1992. Seria interessante que o Incra agilizasse a 
atualização desses dados sobre a estrutura fundiária 
para podermos examinar a velocidade das ações re
lativas à reforma agrária. Se de um lado temos as
sentamentos, realização, ainda que modesta, da re
forma agrária, há, por outro, dezenas de milhares de 
trabalhadores e proprietários rurais sendo expulsos 
da terra em decorrência da política agrícola e tam
bém em função dos efeitos naturais do processo de 
desenvolvimento da agricultura. 

Sr. Presidente, gostaria de registrar que, na ex
posição feita por Francisco Urbano, Presidente da 
Contag, ao Ministro Raul Jungmann e ao Presidente 
Milton Seligman, do Incra, ele registrou que as enti
dades representativas do Grito da Terra estavam en
trando com uma ação de inconstitucionalidade con
tra este decreto que trata das vistorias, o Decreto n2 

2.250/97. Francisco Urbano observou qu~. há muito 
tempo, batalha-se por isso; e, muitas vezes, o poder 
dos grandes proprietários é de tal ordem que, ao in
vés de o Governo avançar na direção de reconhecer 
direitos dos trabalhadores, acaba reconhecendo, 
mais que os direitos, os anseios e as preocupações 
dos proprietários de terras. Desta vez, os proprietá
rios de terra queriam que o Governo definisse que 
não se vistoriassem áreas que porventura estives
sem ocupadas. Francisco Urb~no relembrou o episó
dio ocorrido pouco depois da abolição da escravatu-

ra. Naquela época, houve quem pe;1sasse numa in
denização aos escravos, em virtude de terem contri
buído, por gerações -foram três séculos de escravi
dão -, para a acumulação de capital de seus proprie
tários sem receber remuneração. Entretanto, qual foi 
a lei que o Executivo apresentou e que o Congresso 
Nacional, à época, acabou aprovando? Uma indeni
zação aos antigos proprietários de e>!>cravos pelos 
escravos que tinham. Ora, será que não há um para
lelo com a situação de agora? 

E outra coisa, Sr. Presidente: a Constituição 
contém dois artigos que merecem aqui urna reflexão. 
O primeiro artigo é o de n2 183, que dispõe: 

• Art. 183. Aquele que possuir <::orno 
sua área urbana de até duzentos e cinqüen
ta metros quadrados, por cinco. anos, ininter
ruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, adquirir
lhe-á o domínio, desde que não seja proprie
tário de outro imóvel urbano ou rural." 

O art. 191 dispõe: 
"Art. 191. Aquele que, não sendo pro

prietário de imóvel rural ou urbano, possua 
como seu, por cinco anos ininterruptas, sem 
oposição,· área de terra, em zona rural, não 
superior a cinqüenta hectares, tornando-a 
produtiva por séu ·trabalho ou de sua família, 
tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a pro
priedade:" 

A Constituição brasileira reconhece, tanto no 
setor urbano quanto no rural, a possibilidade de uma 
pessoa em necessidade ocupar um espaço não de
vidamente ocupado, seja para uma residência, para 
uma fábrica, para uma fazenda que esteja usando a 
terra de forma produtiva. A Constituição prevê a pos
sibilidade de uma pessoa, de uma família, ocupar 
esse espaço para sua habitação ou para atividade 
produtiva familiar. Portanto, há razão na observação 
das entidades ql.le compõem o Grito da Terra, no 
sentido de solicitar ao Governo que reflita melhor so
bre o conteúdo deste decreto. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade)- Con

cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Ou
tra, pelo prazo de dez minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
gostaria de ler uma nota emitida pelos Sindicato de 
Trabalhadores da Companhia Vale do Rio Doce, re
lativamente à campanha salarial em curso neste mo
mento. 
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"\!ale do Rio Doce não garante emprego e 
oferece 3% de reajuste salarial" 

Enquanto o mundo desenvolvido dá 
uma clara demonstração de amadurecimen
to e tomada de consciência, o Brasil mostra 
mais uma vez sua postura atrasada e taca
nha, apostando no retrocesso em nome de 
um desenvolvimento financeiro que nunca 
vemos chegar. · 

Do mesmo modo que a França diz 
'não' ao poderio econõmico dos Estados 
Unidos, que tentam impor normas até para a 
produção francesa de queijos, e que a Euro
pa inteira começou a compreender que a 
política econõmica neoliberal ditada pelos 
norte-americanos gera graves problemas 
sociais pelo mundo, nosso País sucumbe e 
curva-se às regras do neoliberalismo. 

Um exemplo dos resultados dessa 
subserviência começa a ser constatado na 
recém-privatizada Companhia Vale do Rio 
Doce - uma empresa que, somente no pri
meiro trimestre deste ano, gerou mais de 
R$80 milhões de lucro e, em 1996, distribuiu 
R$260 milhões aos acionistas. 

Privatizada pelo Governo, alegando 
que "sob gestão estatal a Vale enfrentava 
uma série de restrições, desde entraves bu
rocráticos para adquirir equipamentos e con
tratar pessoal até a perda de autonomia 
para decidir sobre investimentos estratégi
cos", a empresa comete o despropósito de 
oferecer 3% de reajuste salarial a seus em
pregados - que acumulam, segundo os da
dos oficiais do próprio Governo, perdas su
periores a 6% - e astuciosamente não ace
na com nenhuma garantia de emprego nes
te novo momento, quando o medo e a incer
teza do desemprego ronda cada um dos tra
balhadores. 

Ao contrário dos argumentos do Go
verno, Benjamin Steimbruch, inaugurando a 
era privatizada da empresa. impôs um paco
te com 4 itens: reajuste de 3%, quando a in
flação foi de 8,11% no período (ICVr do 
Dieese); empréstimo de R$400, a serem pa
gos em quatro parcelas a partir de janeiro de 
1988 e a manutenção de 28 cláusulas da 
carteira de benefícios do acordo anterior - o 
mesmo procedimento tomado na CSN. 

Na mesa de negociações, no dia 24 de 
junho, os negociadores argumentaram ainda 

que o custo de pessoal é alto e que haverá 
redução e cortes, apesar de toda essa lucra
tividade. Negaram-se a discutir aumento 
real, participação nos lucros acordada com 
os sindicatos, manutenção dos percentuais 
da patrocinadora na Valia, o fim da terceiri
zação, reintegração de dirigentes sociais de
mitidos, manutenção dos aluais níveis de 
emprego pelo prazo, no mínimo, de 10 me
ses, liberdade de organização sindical, im
plantação de um plano de saúde e seguran
ça para o trabalhador da CVRD e melhor 
adequação para o turno ininterrupto de reve
zamento de seis horas. 

A empresa jogou com a data base, 
apertando o prazo, pressionando os traba
lhadores a aceitarem essa proposta medío
cre, ameaçando retirar as garantias sociais e 
desmembrar setores, o que acabará rever
tendo em demissões. 

Essa empresa, que a menos de 60 
dias pertencia aos cidadãos brasileiros, já 
privou do emprego 266 trabalhadores em 
ltabira e acena para mais demissões quan
do se nega a negociar a garantia do empre
go para seus 15,5 mil colaboradores, núme
ro que - diga-se de passagem -já é bastan
te reduzido. É de domínio público que a Vale 
tem em seus quadros 11 mil trabalhadores 
terceirizados, aos quais não sinalizou com o 
fim da contratação de mão-de-obra terceira, 
subjugada a salários medíocres e condições 
subumanas de trabalho, instituindo o traba
lho escravo. 

A redução do quadro de pessoal na 
Floresta Rio Doce, empresa controlada pela 
Vale que é responsável pela preservação e 
controle do meio ambiente, mostra que o 
seu perfil da era privatizada será o de não 
investir em exploração predatória. 

O n:JaiS. grave é que essa postura de 
entregar o patrimôriiõ púbÍico nas maos de 
capitalistas internacionais é adotada em 
nome de um Estado que se diz voltado para a 
saúde, para a educação e para a segurança. 

A nota é assinada pela Coordenação Nacional 
dos Trabalha®res. !ia_ Vale, cujos sindicatos são: 
Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários do ES e 
MG (Sindfer); Sindicato dos Ferroviários do Mara
nhão; Sindicato Metabase de ltabira, Carajás e Tim
bopeba; Sindimina Sergipe, Rio de Janeiro e Serri
nha (Bahia); Sindicato dos Rodoviários de ltabira. 
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Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ SERRA · Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador José Serra. 
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Para uma 

breve comunicação.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. 
Senadores, venho a esta tribuna manifestar-me so
bre um tema bastante importante para o sistema po
litico brasileiro. Trata-se do segundo turno nas elei
ções para Presidente da República, governadores e 
prefeitos em cidades de mais de 200 mil eleitores. 

A Comissão de Reforma Política, formada no 
Senado, aprovou a proposta de uma alteração cons
titucional altamente inconveniente para o Brasil: a 
extinção do segundo turno nas eleições para gover
nadores e prefeitos. 

Trata-se de urna proposta que ainda tem de 
percorrer um longo caminho, mas que representa 
um mau começo para essa Comissão. É uma péssi
ma sinalização, uma demonstração sobre o frágil ca
ráter reformista dessa Comissão. É uma proposta 
que não reforma; pelo contrário, no meu entendi
mento, produz retrocesso. 

Os dois turnos, Sr. Presidente, foram talvez a 
única inovação positivada Constituição de 1988 em 
matéria politica. V. Exª participou da Constituinte co
migo e se recordará que praticamente não tivemos 
nenhuma inovação em matéria política na Constitui
ção, fora essa. A nova Carta Constitucional só fez 
piorar ou confirmar o que o sistema político e eleito
ral brasileiro tinha de pior. Por exemplo, manteve o 
presidencialismo, o voto obrigatório, o voto propor
cional (não distrital) para deputados e vereadores; 
permitiu a pulverização partidária; ampliou as des
proporções nas representações dos Estados no 
Congresso Nacional. Nesse deserto, os dois turnos 
foram um oásis. 

Qual a justificativa essencial dos dois turnos? É 
precisamente a de permitir que os presidentes, go
vernadores e prefeitos eleitos nunca expressem uma 
minoria de eleitores: com 30, 20 ou até 15% dos vo
tos. 

Podemos nos lembrar da tragédia do Chile. 
Houvesse lá o critério de dois turnos na eleição de 
1970, aquele país de tradição democrática jamais te
ria vivido a ditadura brutal de Pinochet. 

Curiosamente, os argumentos predominantes 
na Comissão de Reforma Politica atribuem aos dois 
turnos o papel de bode expiatório pelos defeitos do 
nosso sistema politico eleitoral. Por exemplo, acredi
te se quiser, os dois turnos, segundo a maioria da 

Comissão, seriam responsáveis pela fragmentação 
dos partidos, estimulando a proliferação das legen
das de aluguel e de paranóicos que não teriam pre
juízo ao apresentarem-se como candidatos na pri
meira volta e, em seguida, serem alugados por al
gum dos finalistas na segunda volta 

Ora, com um turno só também continuarão os 
megalomaníacos de sempre, ao lado dos alugados, 
formando um conjunto de candidatos que, mediante 
estipêndio, dedicam-se a atazanar, pela TV, o candi
dato "a" em benefício do candidato "b". Isso não mu
dará. O problema não reside na existência de um ou 
dois turnos, mas na legíslação partidária existente. 

Do mesmo modo, atribui-se aos dois turnos o 
estímulo à corrupção eleitoral, face à compra de 
apoios entre os candidatos finalistas. Aqui, bastam 
três lembranças: a) não tem havido nenhum aumen
to especial de corrupção devido a esse apoio cir
cunstancial; b) o que dizer do ímpeto fisiológico do 
governo eleito em minoria para obter maioria nas 
Câmaras ou Assembléias? c) a transferência de vo
tos do 12 para o 22 turno por parte de partidos e can
didatos derrotados tem sido sempre pequena. Este 
fator com o tempo irá depreciando o valor do merca
do da conquista do" apoio de quem ficou só no 1 º tur
no a um dos candidatos e partidos que foram para o 2º. 

Alega-se também para rejeitar o 2º turno um 
suposto aumento exagerado de gastos de campa
nha. Isto, além de falso (quanto ao exagerado), pode 
e deve ser resolvido com uma simples alteração em 
lei ordinária. A segunda volta pode ser marcada para 
duas semanas depois da 1•, especialmente com a 
apuração de votos nos computadores. 

Finalmente, pretende-se manter o 2º turno ape
nas para presidente, parcialmente, eliminando-o no 
caso de governadores e prefeitos. É curioso que os 
argurnefltos contrários acima resumidos valessem 
apenas para as-esferas 16caf e estadua:L A. razão 
alegada ou vale para os três níveis ou não vale para 
nenhum. A razão alegada ainda invoca o fato de que 
a eleição presidencial seria mais "ideológica". O Bra
sil tem "dimensões continentais" e as "desigualdades 
regionais são profundas". 

E dai? Qual a relação causa e efeito? Um mis
tério. 

Por último, deixo uma ponderação: os dois tur
nos só foram aplicados duas vezes em cada esfera 
de governo. É pO'~quíssimo como experiência neces
sária para tirar conclusões definitivas. Além disso, a 
discussão e as votações da proposta entupirão os 
trabalhos de reforma política, prejudicando mudan
ças realmente urgentes e não casuísticas, como a 
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introdução do voto distrital misto. Vamos, pois, dedi
car-nos ao essencial para o País e não para as dife
rentes conveniências individuais e partidárias para 
1998. 

Mas tenhamos o segundo turno. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex!' 

U(l1 aparte? 
O SR. JOSÉ SERRA - Pois não! 
O Sr. Eduardo Suplicy- Quero apenas regis

trar a minha concordância em defesa do 22 turno, 
porque avalio que é muito cedo para deixarmos de 
ter aquilo que foi um aperfeiçoamento da democra
cia na Constituição de 1988. 

O SR. JOSÉ SERRA - Era o que tinha a dizer, 
Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Os 
Srs. Senadores Joel. de Hollanda, Esperidião Amin, 
Gilvam Borges, Odacir Soares, Emandes Amorim, 
Otoniel Machado, Teotónio Vilela Filho, Mauro Mi
randa e Lucídio Portela enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) -Sr. 

Presidente, Sr% e Srs. Senadores, acostumamo-nos 
a ver, constantemente exibido nas telas de nossos 
televisores e nas páginas dos periódicos, o depri
mente quadro em que se encontra o sistema de as
sistência à saúde da população brasileira. Malgrado 
os ingentes esforços empreendidos pela atual Admi
nistração Federal, uma situação que se vem deterio
rando há décadas não poderia ser revertida no curto 
espa~o de dois anos e meio. Foi assim que, há não 
muito tempo, tomamos conhecimento de episódios 
tão graves quanto o da Clínica Santa Genoveva, na 
cidade do Rio de Janeiro, onde cerca de uma cente
na de idosos morreu no espaço de algumas sema
nas, e o da clínica de pacientes renais da cidade de 
Caruaru, no meu Estado de Pernambuco, onde a 
contaminação da água ucilizada no processo de he
modiálise custou várias dezenas de óbitos. 

Pois é um exemplo oposto de sucesso, de bom 
atendimento, de expressivos resultados sanitários e 
científicos que desejo trazer hoje ao conhecimento da 
Casa. Refiro-me, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
res, à experiência da Fundação Altino Ventura, uma 
instituição filantrópica que enche de orgulho os recifen
ses e os pemambucanos de um modo geral. 

Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que a 
Fundação Altino Ventura não é uma instituição públi
ca. Ao contrário, trata-se de uma fundação privada 
que, ao longo da maior parte da sua existência, não 

recebeu qualquer verba proveniente de cofres públi
cos. Serve, nessa medida, como um excelente 
exemplo de que "iniciativa_ privada" não implica ne
cessariamente atuação voltada apenas à obtenção 
de lucro, podendo também representar exercício da 
cidadania objetivando a realização do bem comum, 
exereíCiõ -da responsabilidade social por-parte de 
pessoas que têm a consciência de que vivemos em 
comunidade, sendo dever de todos aqueles que con
quistaram uma melhor condição social realizar algo 
em prol dos desfavorecidos, algo que permita uma 
elevação da qualidade de vida para o maior número 
possível de pessoas. 

As origens remotas da Fundação Altino Ventu
ra encontram-se no ano de 1953, quando os reno
mados oftalmologistas Dr. Altino Rafael Torres Ven
tura e Dr. Inácio Cavalcanti de Albuquerque funda
ram, no Recife, a Clínica de Olhos Altino Ventura 
Casa de Saúde Especializada, na época o único 
hospital de olhos das Regiões Norte e Nordeste. A 
Clínica exercia, já nos seus primórdios, avançada 
medicina oftalmológica, realizando com pleno êxito 
cirurgias de estrabismo, catarata, glaucoma, dacrio
cistorinostomia e outras. 

A qualidade do trabalho realizado pelos dois 
profiSsionais e a exclusividade da Clínica nas duas 
Regiões b.-asileiras acabaram por repercutir também 
nos Estados vizinhos, provocando crescente deman
da de seus serviços, inclusive por parte de pessoas 
que não dispunham dos meios financeiros que lhes 
possibilitassem acesso aos tratamentos mais espe
cializados. 

Em face dessa situação, por serem dotados 
não apenas de vigoroso espírito empreendedor, mas 
também de sólidos princípios humanitários, os dois 
esculápios, ainda no ano de 1953, abriram em sua 
clínica um ambulatório dedicado exclusivamente ao 
atendimento gratuito, com consultas, exames e cirur
gias para pessqas desprovidas de recursos. 

Mas esse foi apenas o início de um trabalho 
que ganharia dimensões muito mais avantajadas. O 
arn!JIO SUCesso profissional e económico alcançado 
pelos Doutores Altino Ventura e Inácio . Cavalcanti 
perrrilfiu-lhes, com -o passar dos anos, criarem um 
grande centro oftalmológico e uma fundação de fins 
filantrópicos. 

Por sua vez, comprovando que a infinita bon
dade de Deus recobre de bênçãos aqueles que 
exercem na plenitude o amor ao próximo, os dois 
profissionais tiveram a satisfação de verem os filhos 
Marcelo Ventura e Ronald Cavalcanti graduarem-se 
em medicina e especializarem-se em oftalmologia. 
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Assim, quando, em abril de 1986, os dois vete
ranos oftalmologistas criaram o Hospital de Olhos de 
Pernambuco HOPE, dotado de equipes médicas es
pecializadas, modernas instalações e equipamentos 
de última geração, e funcionando anexo à Clínica de 
Olhos Altino Ventura, no bairro da Boa Vista, eles já 
contavam com a colaboração, no novo empreendi
mento, dos dois descendentes. 

Foi nesse momento em que atingiam um novo 
patamar em suas atividades profissionais, com a 
inauguração do HOPE, que aqueles médicos decidi
ram dar também uma nova dimensão às suas ativi
dades filantrópicas. Como produto dessa decisão 
surgiu a Fundação Altino Ventura, que iniciou suas 
atividades em setembro daquele mesmo ano, sendo 
a cerimônia de inauguração presidida pelo meu cor
religionário·, então Governador do Estado· e hõje Mi
nistro, Dr. Gustavo Krause. Os fundadores da insti
tuição, que também instalou sua sede no bairro da 
Boa Vista, foram, além dos já experientes filantro
pos, Dr. Altino e Dr. Inácio, seus filhos e as esposas 
dos quatro. A criação da entidade que viria a prestar, 
nos dez anos que se seguiram, relevantes serviços à 
saúde dos pemambucanos foi, portanto, produto da 
iniciativa de um pequeno grupo familiar, composto 
por não mais do que oito cidadãos. 

Hoje, a análise da magnitude da obra que vem 
sendo realizada pela Fundação Altino Ventura deixa 
evidente que mesmo um pequeno grupo de indiví
duos, quando imbuído da vontade sincera de servir à 
coletividade, pode alcançar objetivos grandiosos. 

Resumir o trabalho realizado pela Fundação 
Altino Ventura em seus dez anos de existência, de 
forma que o relato se ajuste. às dimensões próprias 
de um pronunciamento parlamentar, não se apre
senta como uma tarefa fácil. Vejamos, inicialmente, 
uns poucos dados sobre a atuação da entidade no 
Recife e em sua área metropolitana, lembrando que, 
de início, era somente nessa região que a Fundação 
desenvolvia suas atividades. 

Já em seu primeiro ano de trabalho, a Funda
ção Altino Ventura prestou quatro mil e oitocentos 
atendimentos, divididos em duas mil e seiscentas 
consultas, mil oitocentos e quarenta exames e tre
zentas e sessenta cirurgias. São números que estão 
muito longe de poderem ser classificados como des
prezíveis, representando já significativa prestação de 
serviços à comunidade carente. No entanto, as ativi
dades da Fundação cresceram vertiginosamente, 
ano após ano, de tal forma que, comparados com os 
números do ano passado, aqueles recém-menciona
dos, referentes a 1986; podem até parecer insignlfi-

cantes. Foram, em 1996, nada menos de cento e oi
tenta e dois mil e quinhentos atendimentos, englo
bando quase oitenta mil consultas, mais de noventa 
e sete mil exames e cinco mil cirurgias. 

São números que, por si sós, caracterizam a 
Fundação Altino Ventura como uma obra social da 
mais alta expressão. Que adjetivos podem ser apli
cados ao trabalho de uma instituição filantrópica que 
oferece à população carente, em um único ano, qua
se cem mil exames e mais de cinco mil cirurgias of
talmológicas? 

Entretanto, devemos manter em mente que es
ses números referem-se apenas aos atendimentos 
prestados no Recife e respectiva região metropolita
na. Ocorre que a crescente demanda de seus servi
ços por parte de pacientes do interior de Pernambu
co e até de Estados vizinhos levou a Fundação Alti
no Ventura a ampliar sua área de atuação às cida
des do interior do Estado, tanto na Zona da Mata, 
quanto .no Agreste e no Sertão, chegando inclusive, 
numa oportunidade, a deslocar toda uma equipe mé
dica, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, aten
dentes, pessoal de apoio, medicamentos e equipa
mentos para realização de consultas, exames e ci
rurgias ao distante arquipélago de Fernando de No-

-ronha. 

Foram uma série de iniciativas por vezes em 
colaboração com o Governo do Estado, ou com Pre
feituras Municipais, ou ainda com clubes de serviço 
que levaram aos mais diversos rincões de Pernam
buco os modernos recursos da medicina oftalmológi
ca. Apenas para que se faça uma idéia, a visita a 
Fernando de Noronha, em 1992, proporcionou, em 
apenas um dia, a realização de seiscentas e cin
qüenta consultas, duzemos e vinte exames e dezoito 
cirurgias. Em outra oportunidade, dando sua colabo
ração ao Projeto Nacional "Zona Livre de Catarata", 
coordenado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmolo
gia, a Fundação Altino Ventura deslocou-se a São 

_Loure_nço da Mata, em Pernambuco, e, em apenas 
dois dias, realizou mil e oitocentas consultas e du· 
zentas cirurgias de cata;ata. 

Os esforços de interiorização do trabalho da 
entidade levaram em conta que somente trinta e 
quatro por cento dos Municípios do Estado de Per
nambuco dispõem de médicos oftalmologistas, rece-

- bendo algumas dessas localidades apenas visitas 
periódicas de médicos dessa especialidade. No con
texto desses esforços, a Fundação firmou convênio 
com o Governo do Estado para realizar o projeto de
nominado "Ver de Novo•, objetivando a realização 
de cirurgias de catarata em pessoas na faixa etária 
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acima de cínqüenta anos. O combate à cegueira re
versível oor uma instituição privada filantrópica, no 
bojo desse projeto, constituiu fato inédito na história 
brasileira, representando contribuição significativa ao 
exercício da cidadania e à recuperação da capacida
de laborativa de milhares de pessoas do sertão per
nambucano. Mais de duas mil e quinhentas cirurgias 
foram realizadas em Municípios como Caruaru, Pe
trolina, Serra Talhada e Arcoverde. 

Cabe mencionar, Srs. Senadores, que o au
mento no número de atendimentos e a ampliação da 
área de atuação da Fundação Altino Ventura tiveram 
significativo impulso a partir da assinatura, em 1992, 
do convênio entre a entidade e o Sistemà" Único de 
Saúde SUS. É que nos seus seis primeiros anos de 
existência, a Fundação dispunha apenas dos recur
sos humanos e materiais que lhe eram gratuitamen
te cedidos pelas empresas privadas de propriedade 
de seus fundadores, a Clínica de Olhos Altino Ventu
ra e o Hospital de Olhos de Pernambuco HOPE. 
Com a assinatura daquele convênio, a Fundação 
passou a contar com receitas próprias, as quais ime
diatamente investiu na aquisição de equipamentos 
médico-oftalmológicos, de um ônibus para funcionar 
como unidade móvel de atendimento e de móveis e 
uiensílics. 

de outros Estados e até do exterior nehil pleiteassem 
vagas. Para que se tenha uma idéia do renome 
granjeado pelo Curso de Especialização mantido 
pela Fundação Altino Ventura, basta dizer que a últi
ma prova seletiva contou com sessenta e um candi
datos, doze dos quais restaram aprovados. Nos 
onze anos de funcionamento do Curso, foram confe
ridos títulos de Especialista a trinta e cinco profissio
nais. 

Preocupada em assegurar o aprimoramento 
científico-tecnológico dos alunos de seu Curso de 
Especialização, a Fundação Altino Ventura investiu 
na criação de uma biblioteca. Atualmente, essa bi
blioteca conta com 718 volumes versando sobre os 
mais diversos ramos da ciência médica, recebe re
vistas especializadas de diversos países do mundo 
e, por meio da Internet, permite acesso a várias bi
bliotecas do Brasil e do resto do mundo. 

O vasto número de atendimentos prestados 
pela Fundação, aliado à modema aparelhagem mé
dica de que dispõe, tem-lhe permitido desenvolver 
trabalhos científicos versando sobre as mais varia
das áreas da oftalmologia, entre as quais novas téc
nicas cirúrgicas, patologias raras, identificação de 
casos clínicos de interesse científico, incidência de 
doenças oftalmológicas na população, prevenção de 

Relatamos, até aqui, uma pequena parte do acidentes e da cegueira. Esses trabalhos científicos 
trabalho desenvolvido pela Fundação Altino Ventura têm sido apresentados em congressos médicos na-
no atendimento à população carente. Não poderia- cionais e internacionais, o que só vem contribuindo 
mos, contudo, deixar de referir a importante contri- para consolidar o prestígio acadêmico da Fundação 
buição dessa entidade no campo do ensino e da Altino Ventura. Apenas no ano de 1996, os profissio-
pesquisa oftalmológica. nais da entidade marcaram presença em cerca de 

Já no ano de sua criação, a Fundação Altino vinte e cinco eventos realizados no Brasil, Uruguai, 
Ventura recebeu o reconhecimento do Conselho Argentina, México, Estados Unidos e França. 
Brasileiro de Oftalmologia, o que lhe permitiu dar iní- Mas, além de estimular a participação de seus 
cio ao Curso de Especialização em OftalmologJél·~--~ ~rng_QLç_gs~em c_Qogressos._simpósios e jornadas no 
Esse curso, com duração de dois anos, confere aos Brasil e no exterior, a Fundação Altino Ventura pro-
médicos que o concluem o título de Especialista em move os seus próprios eventos científicos. Devemos 
Oftalmologia. destacar a realização, no ano passado, do curso_ bá-

Para ministrar o Curso, a Fundação dispõe de sico em oftalmolc)g-ia,- promovido conjuntamente com 
equipe médica especializada cedida pelo Hospital de a Universidade Federal de Pernambuco e o Canse-
Olhos de Pernambuco HOPE. São um total de qua- lho Brasileiro de Oftalmologia, com duração de dois 
renta e dois profissionais, trinta e dois dos quais mé- meses e participação de professores do País e do 
dicas oftalmologistas. Completando a equipe estão exterior; a palestra sobre "Patologia de Órbita". pro-
cardiologistas, anestesistas, um clínico geral, um or- ferida pelo Dr. Milton Boniuk, da Baylor College of 
toptista e uma pedagoga. Medicine, de Houston, Texas, EUA; e a coordena-

O Curso, que mantém convênios científicos ção de diversos simpósios oftalmológicos interativos 
com a Universidade Federal de Pernambuco e ou- via satélite, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. 
tras instituições nacionais e estrangeiras, era procu
rado, inicialmente, apenas por candidatos do próprio 
Estado, mas sua qualidade e seriedade conferiram
lhe crescente prestígio, fazendo com que médicos 

Muitíssimas outras realizações da Fundação 
Altino Ventura poderiam ser aqui citadas, como a 
criaÇão, já- no seu- segundo ano de . existência, do 
Banco de Olhos do Recife, o qual possibilitou que a 
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Fundação realizasse, somente entre 1993 e 1996, 
duzentos e trinta e cinco transplantes de córnea, só 
não tendo feito maior número de cirurgias em virtude 
da carência de doadores. Poderia, outrossim, discor
rer sobre a intensa atividade educativa da Fundação 
no tocante à prevenção da cegueira e dos proble
mas de visão. Um trabalho que inclui a realização de 
palestras em escolas, distribuição de manuais, visi
tas a serralherias e matemi.dades, tudo visando à 
conscientização da sociedade para a manutenção 
da boa saúde ocular. Penso, contudo, que a peque
na amostragem das realizações da Fundação que 
referi até aqui já dá uma noção do mérito da iniciati-
va de seus idealizadores. ·· 

Aliás, a relevância dos trabalhos da Fundação 
Altino Ventura e sua capacidade técnico-profissional 
têm recebido o mais amplo reconhecimento. No âm
bito do Governo Federal, órgãos como o Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência So
cial - INAMPS, o Ministério da Saúde e o Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS reconhece
ram, nas suas respectivas esferas de competência, 
a qualidade dos serviços médicos prestados pela 
Fundação e a seriedade de sua ação filantrópica. O 
lnamps, por meio da Portaria n2• 7.527, de 06 de fe
vereiro de 1992, determinou fosse a Fundação in
cluída no Sistema de Informação Ambulatorial, na 
qualidade de Unidade de Assistência aos Procedi
mentos Oftalmológicos de Alta Complexidade. O Mi
nistério da Saúde, por seu turno, mediante a Portaria 
n2• 89, de 26 de julho de 1993, incluiu-a no Sistema In
tegrado de Procedimentos de Alta Complexidade SI
PAC OFTALMOLOGIA. Já o CNAS, por meio da Reso
lução nº. 130, de novembro de 1995, concedeu à Fun
dação Altino Ventura o Atestado de Registro naquele ór
gão e o CertifiCado de Entidade de Rns Filantrópicos. 

Com efeito, essas deliberações dos órgãos fe
derais, bem como as declarações, respectivamente 
em 1993 e em 1996, de ser a Fundação Altir.o Ven
tura instituição de utilidade pública municipal e esta
dual, juntamente com as diversas medalhas e con
decorações que lhe foram outorgadas, não repre
sentam mais do que o reconhecimento público a um 
trabalho filantrópico de extraordinário alcance. 

São dez anos de trabalho em prol da saúde do 
recifense, do pernambucano e do nordestino de um 
modo geraL Dez anos de trabalho em favor do de
senvolvimento científico da oftalmologia, transfor
mando Recife num dos principais pólos brasileiros 
dessa especialidade médica. Dez anos de um traba
lho que contribui, portanto, para o desenvolvimento 
social, cultural e económico de meu Estado. 

É por isso que faço questão de deixar regis 
da nos anais da Casa minha homenagem repleta 
respeito, de admiração e de entusiasmo à Fund< 
ção Altino Ventura, a seus diretores, funcionários e 
colaboradores. Sejam meus augúrios de continuida
de e de consolidação cada vez maior desse magnífi
co trabalho, para que continue sempre a produzir 
bons frutos em benefício da terra e da gente per
nambucana 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 

Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, a produção de 
alimentos é uma das atividades económicas de 
maior relevância em qualquer país. Possui importân
cia estratégica evidente, com reflexos, inclusive, na 
segurança nacionaL 

Não é por outra razão que a questão agrícola 
está sempre nas páginas de destaque dos principais 
jornais de nosso País. 

Ora é a gangorra dos preços. 
Ora é a especulação com estoques. 
Ora é a quebra de safra e a importação de pro

dutos em que o Brasil é normal"'lente auto-suficien
te. 

Ora são as super-safras, e seus recordes de 
grãos colhidos. 

Ora é a questão fundiária, a demandar solução 
que atenda aos agricultores sem terra e resolva a 
distribuição desigual de terras neste País. 

Somos hoje, no Brasil, cerca de 160 milhões 
de pessoas, a maioria residindo nas cidades e de
pendentes da produção de alimentos feita por uma 
classe dividida em grandes e pequenos produtores. 
Os primeiros, com ir,questionável poder de barga
nha, conseguem sempre um modo de equacionar 
suas dificuldades junto a credores, financiadores e 
governos .. Os demais, e são a maioria deles, justa
mente por serem pequenos agricultores, são muito 
mais sensíveis às pressões dos custos de produção, 
às flutuações de preços no mercado atacadista, às 
agruras das variaçées cliR1áticas e às potenciais. 
quebras de safra. 

Sr. Presidente, somos uma Casa que deve dar 
eco às justas demandas da Nação, e buscar-lhes 
respostas satisfatórias. Nesse momento, sou porta
dor de pleito que me foi dirigido pelo Presidente da 
Câmara de Vereadores de ltapiranga, no interior do 
meu Estado, Santa Catarina, em defesa dos agricul
tores de sua região. Por sua justeza, decidi dar-lhe 
conseqüência por meio deste pronunciamento, alme
jando que as autoridades competentes do Governo 
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Federal façam valer seu poder de pressão sobre os 
interlocutores envolvidos na questão, de modo a que 
cheguem a uma solução que, beneficiando-os todos 
não prejudique os consumidores. 

Em sua missiva, o nobre Vereador Roberto 
Francisco BeiWanger solicita a interferência do Se
nado Federal junto às indústrias de insumos agríco
làs, para provocar uma redução de seus preços. 
Fundamenta-se o Presidente da Câmara de ltapiran
ga nas dificuldades que têm os agricultores em con
tinuar com suas lavouras, face ao alto preço das se
mentes e dos insumos em geral. 

Diante de demanda tão abrangente, _?barcando 
todo um setor industrial, solicitei pesquisa para ca
racterizar qual a participação dos insumos básicos 
na formação dos preços dos principais produtos 
agrícolas brasileiros. O resultado obtido na coleta de 
informações causou-me duplo espanto. 

O primeiro é q~e praticamente inexistem dados 
objetivos sobre a estrutura de preços dos produtos 
agrícolas. Nem mesmo da Conab, que forneceu al
guns dados, foi possível obter informações gerais 
sobre o País. Rcou-me, então, no espírito, a incômo
da e desagradável pergunta: como é que, não dis
pondo de dados gerais sobre a estrutura formadora 
de preços agrícolas, pode a Conab fixar preços míni
mos realistas para este vasto Brasil? 

Causou-me, também, espanto, constatar que, 
de fato, a incidência do preço dos insumos no custo 
final dos produtos agrícolas é elevadíssima. A seguir 
farei algumas comparações ilustrativas da situação 
encontrada. Os dados utilizados são os fornecidos 
pela Conab sobre o milho e a soja para a safra 
1997/1998, em algumas localidades dos Estados do 
Mato Grosso, Goiás e Paraná. 

Assim é que, se contabilizarmos apenas os fer
tilizantes e defensivos, eles concorrem para a forma
ção do preço final do milho e da soja com pesos que 
variam entre 25% e 49%. Já as sementes contri
buem entre 8% e 16%. Se somarmos esses três in
sumos básicos, concluímos que eles pesam entre 
38% e 55% no preço desses grãos, ou seja, pesam 
em média 47%. 

Trocando em miúdos, Sr. Presidente, quase a 
metade do preço do milho e da soja tem origem nos 
três itens a que me referi: os fertilizantes, os defensi
vos e as sementes. 

Sr. Presidente, dessa pequena salada de nú
meros que apresentei, podemos tirar a singela con
clusão de que o ilustre Presidente da Câmara de Ve
readores de ltapiranga, em Santa Catarina, tem a 
mais completa e absoluta razão em se queixar do 

peso que os insumos têm na lavoura de sua região. 
Tal fato provoca, obviamente, repercussão no preço 
final dos produtos, o q1.1e representa. na ponta da ca
deiade comercialização, custo maior para os consu
midores. 

É claro que o uso de fertilizantes e defensivos 
agrícolas tem, pelo menos em princípio, sua justifica
tiva. A pergunta que cabe fazer é: as quantidades 
utiiizadas e o preço cobrado para esses insumos no 
Brasil são razoáveis? 

O Brasil, um país tropical, sofre, como todos os 
países de clima semelhante, do mal das terras pou
co férteis. Em conseqüência, boa parte de nosso 
solo agricultável é extremamente sensível ao trata
mento que se lhe dá e~à exaustão que determinadas 
culturas podem provocar. Daí o uso intensivo de fer
tilizantes e defensivos. 

A importância da participação dos insumos in
dustriais no custo agrícola conduz a uma dupla exi
gência. A primeira é que o agricultor brasileiro deve 
cuidar de sua terra com tanto maior atenção quanto 
o solo que disponha seja fraco. A segunda é que, 
face a essa situação, uma política de baratea_mento 
dos insumos agrícolas deve estar sempre dentro da 
estratégia governamental para a agricultura. 

Por conseguinte, a estrutura de custo dos pro
dutos agrícolas deve ser tratada em duas vertentes 
simultâneas. De um lado, os agricultores devem dar 
o tratamento adequado a sua terra, de modo a au
m~ntar-lhE! __ a_ produtividade e longevidade. De outro 

- lado, a indústria de fertilizantes e defensivos deve 
considerar a prática de preços compatíveis com 
aqueles possíveis de serem praticados pelos produ
tores agrícolas. Só assim será viável minimizar cus
tos e compatibilizar rendimentos da indústria de in
sumos e dos agricultores. 

Nossos produtores rurais contam, hoje, com 
uma técnica de plantio que lhes pode ser muito útil 
na melhoria da qualidade de seu solo e, conseqüen
temente, na redução do consumo de fertilizantes. Tal 
prática lhes daria um _f!lªior poder de barganha junto 
A indústria de insumos. Falo da técnica do plantio 
direto, _que _utiliza_ os próprios resíduos orgânicos 
das plantas para criar camada de proteção física qui
micamente enriquecedora do solo. Tal técnica é uma 
das melhores for:r!!_~Jjg l!:i~l:lijj,zar~o_ plantio no cerra
do brasileiro, por exemplo. 

Alternativa~ com()Q plantio direto implicam res-
5ai!ar--outro-aspecto do nosso panorama agrícola: 
nossos pequenos produtores são, na maioria das ve
zes, pouco preparados para usar técnicas de melho
ria de produtividade em suas lavouras. Aí cabe uma 
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grande tarefa de formação de mão-de-obra que be
neficiaria não só os produtores, mas também o País 
como um todo. 

Sr. Presidente, em realidade, ideal seria que 
houvesse um acordo entre produtores de insumos e 
agricultores, pela via de suas entidades repre
sentativas, sob a mediação dos órgãos competentes 
do"Govemo Federal, encarregados de acompanhar 
preços agrícolas e industriais. 

Ao finalizar este pronunciamento, gostaria de 
reiterar meu anseio de ver o pleito dos Vereadores 
de ltapiranga analisado, em profundidade, por todos 
os parceiros envolvidos nessa delicada questão so
bre o justo preço dos produtos agrícolas neste País. 

Em qualquer circunstância, não é admissível 
que os custos de produção se elevem de tal forma, 

. que a tomem inviável. Seja pelo estrangulamento da 
rentabilidade do plantador. Seja pela elevação tal 
dos preços finais, que o produto não encontre mer
cado que o consuma. 

Em qualquer das duas situações, haverá sem
pre o risco de retraimento do agricultor e, por via de 
consequência, da produção de alimentos, o que se
ria ruim para o País e pior para a população. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
Venho, hoje, à Tribuna reportar-me à questão 

do valor da alíquota de contribuição dos servidores 
públicos federais ao seu sistema previdenciário, o 
Plano de Seguridade Social do servidor federal. 
Essa alíquota, durante décadas, foi fixada em 6%, 
até que, nos anos recentes, os três últimos governos 
- Collor, Itamar, Fernando Henrique - tentaram ele
vá-la a valores bem mais altos, até 12%. Tentativas 
eivadas de ilegalidade, como irei relatar. 

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, 
mediante o Conselho de Justiça Federal, órgão má
ximo da administração da justiça federal, num esfor
ço de trazer ordem e clareza a um vazio legal peri
goso, fez retomar a alíquota aos tradicionais e legais 
6%. Com isso, disciplinou a matéria, no âmbito de 
sua competência, a bem da boa ordenação adminis
trativa do sistema judiciário federal, e atendendo aos 
interesses justos dos funcionários desse sistema. 
Que, de resto, são os justos interesses de todos os 
funcionários públicos federais, servidores hoje casti
gados ilegalmente pelo recolhimento de contribuiçõ
es previdenciárias que vão de 9 a 12%. 

Parte da imprensa e o Governo denunciariam a 
iniciativa do Superior Tribunal Federal como sendo 
arbitrária e escandalosa, deixando na opinião públi-
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ca dúvidas S<>bre es.sa medida. Na verdade, o retor
no à contribuição de 6% é altamente legítimo e coe
rente. Trata-se de decisão administrativa, não jurisdi
cional. Isto é, STJ não deu sentença relativa a algu
ma ação judicial, mas apenas atuou administrativa
mente ... 

Atuação oportuna, porque as alíquotas de 9 a 
12%, impostas ao servidor federal, têm uma base le
gal falsa: sucessivas Medidas Provisórias vêm deter
minando essa alíquotas punitivas desde julho de 
1994, quando foi emitida a MP n2 560, que, desde 
então, há três anos, portanto, vem sendo reeditada 
mensalmente. Agora, em julho, a MP, reeditada mais 
uma vez, unifica as alíquotas em 11%, o que somen
te piora a situação dos servidores de salários mais 
baixos. 

O único período em que as alíquotas majora
das tiveram solidez legal foi de julho de 1993 a junho 
de 1994: um ano somente. Nesse período, as ali
quotas altas foram determinadas pela Lei n2 8.688, 
de 21 de julho de 1993. A Lei n2 8.688 tinha a cober
tura do artigo 12 da Emenda Constitucional n° 3, de 
17 de março de 1993, que modificou o artigo 40 da 
Constituição Federal, acrescentando-lhe um § SO, 
nos seguinte termos: 

"§ 62 As aposentadorias e pensões dos 
servidores públicos federais serão custea
das com recursos provenientes da União e 
das contribuições dos servidores, na forma 
da lei." 

A lei a que se refere a Emenda Constitucional 
n2 3, de 1993, é justamente a Lei n2 8.688. 

Outra feição legalmente sólida dessa lei é que 
ela teve o cuidado de determinar que o recolhimento 
das contribuições mais altas só se iniciaria decorri
dos 90 dias. De fato, com isso, a Lei n2 8.688 sub
meteu-se corretarnente ao comando constitucional 
do § 62 do art. 195 da Constituição, que preceitua: 

"§ 62 ·As contribuições sociais de que 
trata este artigo só poderão ser exigidas 
após decorridos noventª cjias dad.ata da pu
ólicação da lei que as houver instituído ou 
modificado, não se lhes aplicando o disposto 
no art. 150, m. b." 

Esse art. 150 é o do capítulo constitucional do 
Sistema Tributário Nacional. É muito importante no
tar a comando do parágrafo citado, o do art. 195: 

_qualquer lei instituindo alíquotas de contribuições so
ciais implica, ou. dªve estabelecer, que elas só po
dem ser cobradas a partir de um prazo de 90 dias. 
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A Lei n2 8.688 teve outra feição sábia: limitou 
no tempo a vigência das alíquotas mais altas, no § 
12 de seu art. 22 , nos seguintes termos: 

"§ 12 As alíquotas definidas neste arti
go passam a vigorar no prazo de noventa 
dias, contado da data de sua publicação 
desta lei, serão aplicadas até 30 de junho de 
1994." 

Isto é, as alíquotas de 9 a 12% só tiveram co
bertura legal perfeita até 30 de junho de 1994. Daí 
em diante o Goíremo tem imposto essas contribuiçõ
es mais altas por meio de Medida Provisória, como 
disse, que vem sendo reeditada mensalmente. Impo
sição ilegal, pois a Medida Provisória determina a 
cobrança imediata da contribuição, ferindo o preceito 
constitucional do prazo de carência de 90 dias. 

As alíquotas mais altas de contribuição têm, 
assim, duas graves falhas legais. Primeiro, baseiam
se em Medidas Provisórias que não foram convert
idas em lei, conforme o comando do art. 62 da Cons
tituição. A reedição sucessiva é artifício altamente 
contestável em sua constitucionalidade. Segundo, as 
sucessivas Medidas Provisórias jamais poderiam 
servir de base legal para o recolhimento dessas con
tribuições superiores a 6%, pois ferem a exigência 
do prazo de 90 dias. Medida provisória só poderá 
instituir alíquotas diferentes de 6% no dia em que o 
Congresso a converter em lei e, mesmo assim, se 
respeitar a carência de 90 dias. 

O Procurador-Geral da República, opondo-se à 
redução da contribuição para 6%, entrou no Supre
mo Tribunal Federal com uma Ação Direta de ln
constitucionalidade; com o objetivo de anular a ini
ciativa do Conselho de Justiça Federal. No dia 28 de 
maio próximo passado, o Supremo concedeu liminar 
a favor do Governo. No entanto, trata-se de um posi
cionamento preliminar daquele tribunal. Temos a es
perança de que sabe prevalecendo a posição da 
Justiça Federal, que nos parece a mais justa. 

Senhor Presidente, deve ser elogiada a posi
ção tomada pelo Conselho de Justiça Federal, ao.fa
zer retomar, em base legal sólida, a alíquota históri
ca e tradicional de 6%. Foi uma decisão corajosa, le
gítima e coerente, corrigindo a desordem legal im
posta pelo Poder Executivo e estabelecendo uma 
posição de princípio que pode levar à suspensã_o de 
contribuições previdênciárias punitivas e injustas, 
que vêm, nos últimos anos, castigando os servidores 
públicos federais. 

Muito Obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL - AO) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dizer de Geof-

feiy Bruce, da Agência Canadense de Desenvolvi
mento lntemaciona- ACDI, em audiência pública da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambien
te e Desenvolvimento, realizada em Otawa, Canadá, 
-em 1986, • ... Os pequenos agricultores são respon
sabilizados pela devastação do meio ambiente como 
se pudessem escolher os recursos dos quais depen
der para a sua subsistência, quando de fato não po
dem. Quando se trata de sobrevivência básica, as 
necessidades de momento tendem a suplantar qual
quer consideração quanto ao futuro ambiental. A 
responsável pela devastação dos recursos naturais 
é a pobreza, e não os pobres". 

Em Rondônia, em decorrência do modelo agrí
cola predominante caracterizado pelo baixo nível 
tecnológico empregado pelos pequenos produtores 
rurais, de baixa renda, tem se produzido o tipo clás
sico da agricultura migratória - das derrubadas e 
queimadas - resultando áreas alteradas, vulgarmen
te conhecidas como capoeiras, que segundo estima
tivas da Embrapa/CPAF - AO já alcançariam, em 
maio de 1993, cerca de três milhões de hectares. 

De acordo com as informações do Anuário Es
tatístico Agropecuário, 1995, de elaboração da Se
cretaria de Estado_ de Planejamento e Coordenação
Seplan - AO e Emater - AO, existiriam em Rondô
nia 4.005.788 hectares desflorestados. Baseado no 
anexo n2 1 • Área total_9o_ rrl_lj[liçípio e área desmata
aa;-Rondõriia,1978~1993" elaborou-se o quadro nº 1 
•os dez municípios com maiores áreas de desmata
mento, em valor absoluto, 1978-1993". 

Os dez municípios com maiores áreas de des
matamento, em Valor Absoluto, 1978-1993, englo
bam 1.785.293 hectares de área alterada, numa 
área geográfica total de 7. 718230 hectares corres
pondente aos dez municípios, ou seja, 23% da área 
já havia sido desflorestada. 

É importante indicar que em termos relativos 
dentre os dez municípios que mais desmaiaram, e 
que já ultrapassaram mais que 50% da sua área 
geográfica, destacam-se: Ouro Preto do Oeste, 
54,7%; Jaru, 53,4%; Cacoal, 50,3%; Corumbiara, 
50,0%. Os municípios de Ariquemes, 39,6"k; Espi
gão do Oeste, 28,8%; Ji-Paraná, 28,5%; Pimenta 

_ ª-y_eno, 26g'/.,_si1uam-secE:mtr~Qsc2_Q"&~~~SO~ _de 
-áreas desmaiadas; Cerejeiras. com 16,20;o e Porto 
Velho, 7,0% fecham o quadro dos "Dez Maiores 
Desmatadores". Explique-se que o município de Por
to Velnõ;peTo famanllo-desua áreatoial, 3.522.718 
hectares, é o município líder dos desmatamentos em 
termos absolutos, com 245.296 hectares alterados, 
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mas em termos relativos desmaiou apenas 7% de 
sua área municipal. 

O "pousio florestal' ou "fallow' é uma prática 
utilizada para deixar a roça descansar e, enquanto 
isso, a terra se refaz e se toma, novamente, mais 
produtiva. 

• Na Amazônia a produção agropecuária, além 
de retirar nutrientes do solo, acelera o processo de 
lixiviação ou lavagem dos horizontes do perfil de um 
solo, e favorece a invasão do terreno por ervas inva
soras, mato e pragas. O papel principal do pousio 
florestal é possibilitar a recuperação da capacidade 
produtiva da terra, sem a aplicação de adubos quí
micos. Na sua grande maioria, os pequenos produto
res da Amazônia não têm uma renda suficiente para 
comprar adubos minerais. 

O pousio florestal é uma alternativa barata._que 
eles têm para manter a fertilidade natural de suas 
terras. Os arbustos e árvores, que se desenvolvem 
durante o período de pousio florestal, formam o que 
se denomina de "capoeira". Em outras palavras, as 
"capoeiras• são florestas secundárias jovens que 
nascem em roçados ou pastagens abandonados. 

Várias espécies arbóreas e arbustivas da ca
poeira têm raízes que penetram camadas mais pro
fundas do solo. Dessa forma, estas espécies vão 
buscar nutrientes que não podem ser absorvidos pe
las raízes das espécies agrícolas cultivadas. Os nu
trientes retirados das camadas mais profundas do 
solo concentram-se nas folhas e rarnos das ~pécies 
arborescentes e arbustivas da capoeira. Quando es
sas folhas e ramos caem no chão, se decompõem 
aos poucos e enriquecem a terra em nutrientes e 
matéria orgânica. 

Assim, a capoeira acumula progressivamente, 
na superfície do solo, nutrientes e húmus e favorece, 
dessa maneira, uma boa reciclagem dos nutrientes, 
a qua~ preenche um papel importante na recupera
ção da fertilidade natural do solo. A matéria orgânica 
melhora a estrutura do solo aumentando sua porosi
dade, sua capacidade de absorver a chuva e o ar, 
diminuindo, também, o risco de erosão. 

Por outro lado, a capoeira contribui para elimi
nar pragas e doenças que atacam as culturas agrí
colas, pois formam uma cobertura bastante densa, 
protegendo o solo da violência das chuvas pesadas 
(enxurradas) que compactam a terra, arrastam tone
ladas de solo, bem como protegem o solo do calor 
excessivo do sol que-destrói o_húmus. 

As raízes mortas aumentam a porosidade do 
solo e o seu conteúdo de húmus. Isso _quer çli~ei que 
a capoeira melhora a qualidade do solo. A acumula-

ção de matéria orgânica e o melhoramento da estru
tura física do solo favorecem a multiplicação de mi
nhocas, de minhocuçus, e de outros pequenos seres 
vivos, muitos deles microscópicos, que aumentam a 
fertilidade do solo. 

Muitas vezes, quando termina o período de 
pousio florestal, a capoeira é derrubada e queimada 
e o terreno é utilizado para um novo período de pro
dução agrícola ou pecuária. 

É importante assinalar, Senhor Presidente, que 
o sistema de pousio florestal discutido tem valor real 
e é empregado quando a densidade demográfica da 
população é de densidade baixa (digamos inferior 
aos 5 habi!anteslkm2. Quando a densidade demo
gráfica aumenta, e passa de valores de J O a 20 ha
bi!anteslkm2, fica impossível de assegurar terra sufi
ciente para a população e, como conseqüência, o 
período de pouSíoflorestaHicamais curto~ imposslbf~ 
litando a recomposição da fertilidade natural das ter-
ras. 

É importante que se assinale, Senhor Presi
dente, que as_ áreas_co!Jertas c;om capoeiras no Es
tado de Rondônia estão situadas nas Zonas 1 e 2 do 
Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, nas áreas 
com melhor aptidão agrícola (solos de fertilidade na
tural de média a alta). Também contam com a mais 
rica infra-estrutura do Estado. Estão situadas ao lon
go da BR-364 (asfaltada), das estradas estaduais, e 
localizadas nos maiores municípios do Estado de 
Rondônia, dotados com razoável infra-estrutura de 
serviços: médico-hospitalar, ensino, assisténcia téc
nica, bancário, armazenamento, comunicação (sinal 
de telefonia DOO, sinal de TV), entrepostos comer-
ciais, etc. -

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abaste
cimento e Reforma Agrária - SEAGRI, em junho de 
1995 lançou um "Projeto Piloto para a Reincorpora
ção de Áreas Alteradas ao Processo Produtivo com 
Manejo e Conservação dos Recursos Naturais". 
Nesse documento define-se capoeira como um pro
cesso de regeneração natural de áreas de florestas 
primárias, alteradas por derrubada e queimada, su
cedidas por uso agrícola dos solos, tendo sido este 
uso não sustentado em função do baixo nível tecno
lógico empregado, notadamente aqueles relaciona
dos com o manejo e conservação dós solos. 

Para entender melhor a caracterização destas 
áreas, utiliza-se _a seguinte classificação empírica: 

~apoeirinha - são áreas em regeneração 
com a predominância de espécies vegetais com altu
ra média de três metros. São áreas que se reincor
poradas, servirão para a implementação de lavouras 
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agrícolas e de consórcios agroflorestais, necessitan
do para isso baixo emprego de serviços de mecani
zação. 

. Capoeiras - são áreas em regeneração com 
a predominância de espécies com altura média entre 
três e seis metros. São áreas que, se reincorpora
das, servirão para a implementação· de ·lavouras 
ag'rícolas e de consórcios agroflorestais, necessitan
do para isso do emprego de serviços de mecaniza
ção a nível alto. 

. Capoeirão - são áreas em regeneração com 
a predominância de espécies vegetais com altura 
média acima de seis metros. São áreas qu_e não se
rão reincorporadas ao processo produtivo agroflores
tal, portanto não haverá sobre elas nenhuma ação 
de recuperação, sendo realizada nesta situação o 
enriquecimento florestal, seja com cultivos arbóreos 
ou florestais. 

Em nenhum destes caso, Sr. Presidente, está 
previsto o uso da derrubada/queimada para a recu
peração das áreas. 

A proposta do Projeto Piloto é a de implantar 
no Estado de Rondônia, via Planafloro, a reincorpo
ração de áreas alteradas ao processo produtivo, vi
sando ao equilíbrio do balanço ecológico das ativida
des agrícolas, via manejo e conservação dos recur
sos naturais. 

Objetiva-se reincorporar ao processo produtivo 
1.500 hectares de capoeiras, ao longo de cinco 
anos, previstos para a duração do Projeto Piloto. 
Pretende-se: 

• Beneficiar 150 pequenos produtores rurais 
que exercem sus atividades em seis municípios dife
rentes, todos localizados na Zona 1 do Zoneamento 
Socioeconômico-Ecológico, do Planafloro. 

• Difundir, no meio dos produtores rurais bene
ficiados, as tecnologias de manejo e conservação 
dos solos e dos recursos naturais, particularizando: 
a) aumento e manutenção dos níveis de matéria or
gânica dos solos; b) aumento da cobertura dos so
los; c) aumento da infiltração das águas de precipita
ção das chuvas; d) diminuição do escorrimento su
perficial dessas águas. 

• Aumentar os índices de produtividade das ter
ras de uso agrícola atual, com culturas de subsistên
cia e comercial, tais como o milho, o feijão, o arroz, a 
mandioca. 

• Selecionar áreas de capoeira para a reincor
poração ao processo produtivo com o plantio de cul
turas anuais seqüenciadas da implantação de con
sórcio agroflorestais, estabilizando o uso destas 
áreas e sustentando-as ao longo do tempo. 

* Cadastrar os produtores beneficiários, segun
do a sua atividade associativa, identificando no míni
mo se1s assoc1açoes ae pequenos produtores rurais 
localizados nos municípios escolhidos . 

* Estabelecer, via associações, os mecanismos 
de transferência de tecnologias, de crédito rural e de 
monitoramento e avaliação d? projeto piloto propos
to. 

* Proporcionar aos produtores rurais beneficia
dos o acesso à mecanização agrícola de fonte de 
potência mecânica, com o financiamento de um tra
tar agrícola so.l:>re_p.D_'ª-us, para_ul)o c_oletivo dl;l gru
pos de até 13 produtores e de fonte de potência ani
mal para uso individual dos produtores, mais imple
mentas de uso conservacionista para os dois tipos 
de potência. 

Os municípios _elegíveis para o projeto piloto 
são: Ariquemes; Machadinha D'Oeste, Ouro Preto 
do Oeste, Colorado D'Oeste, Rolim de Moura e Pre
sidente Mediei. O número de associações por muni
cípio oscila ente o mínimo de 5 e 7 em Machadinha 
D'Oeste e Ouro Preto do Oeste e o máximo de 13 e 
15 em Ariquemes e Rolim de Moura, num tota_l de 54 
associações. 

Na mudança do titular da Secretaria de Estado 
da Agricultura, emnovembro de 1995, decorrente da 
crise resultante do massacre de Corumbiara, assu
miu a SEAGRI o senhor Vilson Stecca, que não im
plementou o "Projeto Piloto para a Reincorporação 
de Áreas Alteradas ao Processo Produtivo com Ma
nejo e Conservação-aos Recursos Naturais", mas 
teve, sim, o compromisso com os fundamentos bási
cos da proposta e fez elaborar e lançou o "Projeto 
Terra Tombada', em nc,,vembro de 1996. 

O "Projeto Terra Tombadà' é um programa de 
mecanização agrícola de Rondônia, que teve na ela
boração a responsabilidade técnica dos engenheiros 
agrônomos Danilo Pedro Streit e Adna Angélica, e 
tem como objetivo • ... reincorporar ao processo pro
dutivo áreas do Estado de Rondônia que sofreram 
alterações com relação ao -seu estado natulal· e 
atualmente se encontram em pousio (capoeiras) ou 
subutilizadas frente ao seu potencial". 

O "terra Tombada' identifica que o modelo de 
agricultura itinerante aplicado no desbravamento do .. 
Estado de Rondônia fez com que já em 1994 cerca 
~de17% da sua área total estivesse desmaiada, rep

resentando mais de 4.200.000 hectares, onde ape
nas 19% estavam sendo utilizados com culturas 
anuais ou perenes. Os resta.ntes 81% estariam ocu
pados compastagims ou capóelras ou, ainda, pasta
gens encapoeiradas. 
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A concepção teórica do "Projeto Terra Tomba
da• diz, Senhor Presidente, que a redução das taxas 
anuais de desmatamento e queimadas em Rondônia 
e a utilização adequada de capoeiras e pastagens 
degradadas dependem de opções tecnológicas so
cialmente adaptadas às condições socioeconômicas 
d?s produtores rurais. 

A partir do trabalho de destoca e sistematiza
ção das áreas para lavouras anuais, deverá ser ado
lado um amplo programa de manejo de matéria or
gânica do solo via plantio direto ou plantio na palha, 
bem como instalação de consórcios agroflorestais, 
que permitirão maior estabilidade da exploração 
agrícola, especialmente nas pequenas propriedades. 

Toda essa desejabilidade de mecanização 
agrícola e racionalização do uso dos recursos ficou 
ampliada a partir da implantação do corredor de ex
portação multimodal, ríum sistema de transporte que 
inclui a BR-364, o rio Madeira e o rio Amazonas, 
com a construção de terminais graneleiros em Porto 
Velho, em Rondônia, e ltacoatiara, no Amazonas, di
recionados para a América do Norte e Europa. 

Os estudos indicam que com este novo cami
nho a percorrer, o resultado será uma economia mí
nima de US$30,00/tonelada de grãos oriundos da re
gião norte do Mato Grosso (Chapada dos Pare
cis!Sapezal). 

O "Projeto Terra Tombada" tem um compro
misso com os pequenos produtores, detentores de 
áreas de até 100 hectares, que praticam uma agri
cultura essencialmente familiar e cujo capital é a 
mão-de-obra familiar. Incentivará a formação e utili
zação de associações de pequenos produtores, na 
obtenção de financiamentos para aquisição de má
quinas e equipamentos, para uso comunitário dos 
mesmo. 

Buscar-se-á, via poder público, a obtenção de 
máquinas e equipamentos para destoca, preparo 
dos solos, adubação, plantio, aplicação de defensi
vos e colheita, formando patrulhas mecanizadas sob 
a administração das Prefeituras Municipais ou das 
associações de produtores. 

Procurar-se-á apoio do poder público na obten
ção do transporte de calcáreo moído, linhas de cré
dito com encargos financeiros diferenciados, para 
ajustar-se às pequenas propriedades e fomentar a 
implantação de consórcios agroflorestais. 

Com o diagnóstico de que dos 4.200.000 hec
tares, dos quais 81% encontram-se cobertos de pas
tagens em diferentes condições de uso ou em ca
poeiras, resultam 3.400.000 hectares que estariam 

em mãos de médios e grandes proprietários, os 
quais têm condições de assumir a transformação 
dessa área em lavouras modernas e produtivas. A 
opção feita pelo "Projeto Te:rra Tombada" pela agri
cultura mecanizada baseia-se, fundamentalmente, 
no confronto entre esta e a atividade pecuária. 

É mister, Senhor Presidente, destacar os se
guintes pontos: o valor da terra, a potencialidade da 
produção agrícola, a degradação das pastagens, a 
ociosidade ou subutilização de máquinas e equipa
mentos, de forma a impulsionar os produtores/pe
cuaristas para uma agricultura mecanizada com 
preocupação no manejo conservacionista dos solos 
e a conservação dos recursos, prevenindo a erosão, 
a turbidez dos mananciais, e o bem estar das popu
lações rurais e urbanas. 

Ficou mantida como área de abrangência do 
"Projeto Terra Tombada" as Zonas 1 e 2 do Zonea
mento Socioeconômico-Ecológico do Planafloro. 

Como metas ambiciosas, o "Projeto Terra Tom
bada" considera a reincorporação de aproximadamen
te 150.000 hectares de capoeiras, com os pequenos 
produtores (uns 5 hectares por propriedade, incluindo
se a participação de uns 30 mil produtores), a serem 
cultivados com culturas anuais, com destaque para a 
mandioca, em razão do grande potencial para a expor
tação de "pellets• de mandioca para o arraçoamento 
de animais, particularmente na Alemanha. 

No prazo de cinco anos buscar-se-ia a incorpora
ção ao processo produtivo agrícola mecanizado de um 
milhão de hectares de terras, dos médios e grandes 
proprietários rurais, a ser utifizado, basicamente, para 
a produção de soja, milho, arroz e algodão. 

Permito-me fazer um alerta para o nome de 
"marketing" do "Projeto Terra Tombada". Com uma 
leitura menos cuidadosa, a denominação "terra Tom
bada" imprime na mente das pessoas, notadamente 
dos produtores rurais, a associação estreita com o 
manejo dos solos, com arados, aivecas, grades pe
sadas, sub-soladores,etc., mecanização agrícola do 
passado, que está entrando em desuso no Sul/Su
deste e mesma nas áreas recém-abertas dos cerra
dos mato-grossenses. 

O caminho para a modernidade da agricultura 
de Rondônia deverá ser o plantio direto ou o plantio 
na palha. Trata-se de uma técnica mais adequada 
para melhor manej'l.rmos nossos solos e evitarmos 
as perdas por erosão, evitar a turbidez das águas 
dos rios e riachos. 

A técnica do plantio direto dispensa varias ope
rações llQJ"Tllªlmª-nte açl_otªdiis n_o_ §istema_ de pla_ntio_ 
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convencional, como o uso de arados com aivecas, 
grades niveladoras, sub-soladores. Bastará o uso de 
uma roçadeira, para "deitar" a palhada da cultura an
tecessora, além de uma bomba pulverizadora para 
aplicação do herbicida. O solo é cortado em um sul
co, profundo, com uma largura mínima, aonde é co
locada a semente, o calcáreo, o adubo. A semente é 
lélnçada no solo coberto pela palhada dos restos da 
cultura anterior; o solo fica totalmente protegido dos 
ventos, da ardente insolação e principalmente das 
águas que causam a erosão. O plantio direto deve 
ter como objetivo principal a conservação do solo, 
evitando-se o uso abusivo de arados e grades, que 
acabam pulverizando o terreno e tirando dele as pro
priedades físicas ideais. 

Com o plantio direto, a água corre limpa sobre 
a terra, o solo não se degrada. Elimina-se, ainda, o 
perigo do assoreamento de rios, e o aumento da tur
bldez das águas dos riachos e rios, que as toma até 
impróprias para o uso doméstico, tal é a quantidade 
de terra carreada pelas águas. 

A estratégia operacional traçada pelo "Projeto 
Terra Tombada" será implantada no Estado de Ron
dônia em duas etapas: a 1~ Etapa - Da Conscienti
zação e 2ll Etapa - Da Operacionalização. 

1~ Etapa Da Conscientização, estará baseada 
em ampla campanha de esclarecimento do público be
nefiCiário, 50bre as vantagens da modernização da 
agricultura, problemas que envolvem a mecanização, 
possibilidades comerciais para a agricultura de Rondô
nia, etc. As ações a serem desencadeadas prevêem: 

~ divulgação por via da empresa; 

• distribuição de cartazes e "folders"; 

• reuniões com associações de produtores ru
rais, sindicatos, cooperativas, Prefeituras Municipais, 
Câmara de Vereadores e Associações Comerciais; 

• reciclagem e treinamento para os técnicos da 
Seagri, Emater e Ceplac; 

• negociações de linhas de crédito junto à rede 
bancária; 

• implementação do PRONAF; 

• implementação do Programa Estadual de Mi
embacias. 

A 1 ~ Etapa estender-se-á até o mês de maio de 
1997. 

2il Etapa da operacionalização, estará baseada 
em ações prática que executarão o projeto: 

• viabilização das linhas de crédito; 

• estabelecimento de projetes piloto de Microba
cias HidrográfiCas em Associações de Pequenos Pro
dutores, integrando-se no "Projeto Terra Tombada"; 

• escolha de áreas modelo de médias e gran
des propriedades para demonstração; 

• estímulo à formação de viveiros comunitários 
para a produção de mudas de fruteiras tropicais e 
essências nativas e exóticas para compor consórcio 
agroflorestais. 

Para a execução do projeto devem ser envolvi
dos, compromissados todos os órgãos ligados à 
agricultura, com atribuições bem definidas. Deverão 
participar do "Projeto Terra Tombada": Seagri, Ema
ter-RO, Ceplac, Banco do Brasil S.A. e Banco da 
Amazônia S.A., Senar, Sedam, Embrapa/CPAF -
AO, Prefeituras Municipais, Cooperativas, Associa
ções de Produtores, Cooperativas e Sindicatos Ru-
rais. 

jeto. 

A agenda de compromissos explicitava: 
• Novembro/96 - Elaboração e análise do Pro-

Envolvimento e formalização institucional. 
Escolha de áreas para projeto piloto. 
• Janeiro/97 - Lançamento oficial do 'Projeto 

Terra Tombada", divulgação através da imprensa e 
distribuição de material. 

Def:nição de linha de crédito junto à rede ban
cária. 

Janeiro/Fevereiro/97 Reciclagem e treinamento 
de técnicos. 

Reuniões com associações e produtores rurais, 
Sindicatos, Prefeituras Municipais, etc. 
Março/1997 - Inauguração do Terminal Grane-

leiro de Porto Velho, início da operacionalização do 
projeto. 

Divulgação através da imprensa. 
Divulgação de material visual. 
AbriV97 - Viabilização dos créditos bancários 

para associaÇões e empresários. 
Estabelecimento dos projetas piloto de Micro

bacias 
Hidrográficas integrados com projetas de me

canizaç~º <!Qrícola. 
Estudos e Estabelecimento de projetas médios 

e de grandes propriedades. 
Maio/97 - Início da implantação de projetas de 

mecanização agrícola. 
Estamos convencidos de que o processo de 

reincorporação de capoeiras é um dos projetas, ou 



melhor dizendo, é o projeto que melhor se justifica, 
na economia de Rondônia. Dar aproveitamento a 
três milhões de hectares de terras da melhor aptidão 
agrícola, nas regiões e municípios que possuem 
uma infra-estrutura de serviços muito boa, e que 
concentra uma numerosa população rural e urbana, 
é uma corajosa e inteligente proposta. O Governo 
Federal, o Governo Estadual, o Banco Mundial, Pla
nafloro, deverão estar firmes e determinados no al
cance dessa proposta Desde já, Senhor Presidente, 
empresto a minha inteira solidariedade no encami
nhamento de propostas e na busca da viabilização 
do 'Projeto Terra Tombada'. 

Muito Obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCUR
SO: 

ANEXON9 1 

OS DEZ MUNICÍPIOS COM MAIORES ÁREAS DE 
DESMATAMENTO, EM VALOR ABSOLUTO 197811993. 

To1al Desmaiado % 
MuniciEíO 

Porto Velho 3.522.718 2452!l6 7,0 
Corumbiara 436.587 218.083 50,0 
f'ínenta Buero 808.057 217.395 _?6.9. 
Cecoal 371.001 186.514 50,3 
Ariquemes 455.825 180.638 39,6 
Jaru 337.147 180.035 53,4 
Ji-Paraná 628.992 179.514 28.5 
Espigão D"Oes1e 462.554 133.526 28,8 
Cerejeiras 812.140 123.652 15,2 
Ouro Preto D'Oes1e 220.443 120.730 . ~Ji' ___ 

7.718.230 1.785.293 23,1% 

Os dez municípios com maiores áreas de desmatamento, altera
ram 1.785293 hectares o que corresponde a 23,1% -da área to
tal desses Municípios. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, continua grave a 
situação do setor madeireiro em Rondônia. 

Ontem, dia 2 de julho de 1997, milhares de 
pessoas, habitantes da grande região de Ariquemes, 
solidarizaram-se com centenas de madeireiros, que 
tem sofrido toda a sorte de pressões e perseguições 
por parte do lbama, que ao invés de consumir suas 
energias na promoção do desenvolvimento da explo
ração sustentada dos recursos florestais do Estado, 
concentra-se numa fiscalização exacerbada, sem 
distinguir os bons dos maus madeireiros. 

A presença do setor madeireiro na economia 
da grande Ariquemes é responsável pela geração de 
milhares de empregos. 

Levar o setor à falência significa milhares de 
desempregados, numa região de poucas alternati
vas. 

Há de se levar em conta a responsabilidade do 
governo de Rondônia nesta crise do setor madeirei
ro, que já se arrasta por mais de um ano. 

O Governo do Estado deveria estabelecer um 
programa de apoio para os empresários e para os 
transportadores de madeiras em toras (os toreiros), 
estimulando-os a se organizarem, a enquadrarem-se 
nas normas legais, definindo um esquema de apoio 
e de consultaria, que viesse possibilitar a esses 
agentes económicos agir dentro da normalidade de
sejada. 

A regulamentação da Zona 6, por exemplo, 
destinada, no zoneamento sócio-económico-ecológi
co, até o presente não ocorreu, o que estimula a 
clandestinidade e favorece a corrupção, o que não 
se pode explicar, já se vão mais de 6 (seis) anos da 
definição da primeira aproximação do zoneamento. 

Nesta oportunidade, Senhor Presidente, peço a 
·lranSCríÇãCíhos :AhaiSdo Senado Federal, na pauta 
de reivindicações, decorrente do movimento social 
realizado ontem em· Anqi.Jémes, que bem retrata a 

-gravidade de uma situação,- que precisa ser analisa
_da_e_resolvida diante da sua importância para o Es
tado. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

PAUTA_DE REIVINDICAÇÕES A QUE 
.. SE REEEREO_SENAOOR_ERNANDES AMORIM 

. EM""""SElJPRO""NUNClAMENTO 

Exmo. Sr. Superintendente do lbama -
RO, com Cópias ao Senador Emandes Amo
rim, José de Abreu Bianco, Odacir Soares, 
Bancada Federal de Rondônia, Governador 
do Estado de Rondônia, Assembléia Legis
lativa, Sedan/RO. 

O SIMA - Sindicato das Indústrias Madeireiras 
de Ariquemes, entidade que congrega mais de 100 
indústrias madeireiras no município de Ariquemes e 
micro-região, juntamente com o Sindicato das Indús
trias Madeireiras de Jarú, Associação de Madeireiros 
de Monte Negro, Associação de Madeireiros de 
Campo Novo, Associação de Madeireiros de Macha
dinha, Associação de Madeireiros de Cacaulândia, 

·Associação de Madeireiros de Rio Crespo, Associa
ção de Madeireiros de Cujubim, Associação de Ma
deireiros de Alto Paraíso, Associação de Madeireiros 

.. de Theobroma, Associação dos Extratores de Toras 
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de Ariquemes, respaldado pela Associação Comer
cial e Industrial de Ariquemes - ACIA, Federação 
das Indústrias do Estado de Rondônia- FIERO, Câ
mara Municipal de Ariquemes, todos intra-assinados, 
vem à V. Exª, diante dos transtornos causados ao 
setor industrial em primeiro plano e ao comércio e 
demais setores econômicos em última análise pela 
aúditoria instalada no Pocof de Ariquemes, cujo tra
balho (necessário, diga-se de passagem) desconhe
cem e/ou desconsideram os instrumentos jurídicos 
em vigor (Port. nº 48/95 e lN nº 1/97), além de des
respeitarem o Termo de Cooperação Técnica assi
nado entre lbama/Sedam, ratificado pelo Exmo. Sr. 
Governador do Estado de Rondônia e o Presidente 
áo lbama, apresentar a presente 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES: 

1. Acatamento, pela Auditoria/IBAMA, da ins
trução normativa nº 1/Gab./Supes-Ro./97 principal
mente nos artigos 1º, letra b (que permite a explora
ção florestal em área de até 60,00 ha, através de 'le
vantamento florestal" independente da área do imó
vel e desvinculado obrigatoriedade do desmatamen
to a corte raso) e do art. 92 (que para liberação de 
autorização para desmatamento o aproveitamento 
antecipado da matéria prima florestal.) · 

2. Acatar o termo de cooperação técnica firma
do entre o lbama e Sedam e ratificado pelo Exmº. 
Sr. Governador de Rondônia Sr. Valdir Raupp e o 
Presidente do lbama Dr. Eduardo Martins. 

3. Liberar a exploração florestal em Rondônia 
sem a necessidade da apresentação de projetas de 
manejo florestal em 50% da área do imóvel, princi
palmente em pequenas propriedades (1 00 ha), con
forme determina a reedição da Medida Provisória nº 
1.511 de 27/6/97, no seu artigo 12 parágrafo 3º e 5º. 

4. Como forma de agilizar os trabalhos de libe
ração de ATPFS, voltar a liberar as ATPFS para as 
pessoas tisicas (extratores de toras)e jurídicas (ma
deireiras e comerciantes de tora) nos escritórios re
gionais e postos do lbama e não na Supes, o que 
vem sendo moroso e burocrático, pois portaria nº 
1535/96/lbama de 5/9/96 que trata do assunto, no 
seu artigo 5º estabeleceu um prazo de 90 dias para 
definir os procedimentos e são passados 300 dias 
sem nada definido. 

5. Como forma de viabilizar o transporte da 
madeira da floresta até o pátio da empresa voltar o 
transporte de toras por grupo. 

6. Que o Estado, através da Sedam, assuma 
de imediato as atribuições do lbama no Estado, fi
cando este último apenas como órgão normativo. 

7. Formalizar e colocar em prática de imediato 
o modelo de fomento florestal, através de empresas 
ou associações de reflorestadores, proposto pela 
Supes!RO, em reunião no Sindicato dos Madeireiros 
de Ariquemes no mês de junho/97. 

8. Manter a validade dos carimbos por 12 me
ses para as empresas madeireiras devidamente es
tabelecidas conforme vinha ocorrendo nos anos an· 
teriores e não por 15 dias como vem sendo determi· 
nado pela auditoria. 

9. Aumentar de imediato o número de técnicos 
do lbama ou solicitar apoio da Sedam ou mesmo 
credenciar técnicos da iniciativa privada, para efeti· 
vação de projetas de manejo para exploração flores· 
tal e reflorestamento, afim de agilizar o trâmite nor
mal dos mesmos e permitir a minimização do tempo 
de liberação dos documentos solicitados. 

10. Voltar a liberar ATPFS ao extrator de toras 
(toreiro), fato reconhecido pela Supes/RO e ignorado 
pela auditoria. 

11. Alteração da redação da letra a, do art. 12, 

inciso 11, da Instrução Normativa 1/GAB/supes/Ro/97, 
passando a ter a seguinte redação: "a) nos imóveis, 
'com módulo rural de 500 há". A exploração florestal 
será efetuada atravésmanejo florestal..." Tal reivindi
cação,- se justifica pelo fato de que, em Rondônia, as 
propriedades com módulo rural de SOOha, possui na 
realidade áreas variando de 450 a 550ha. 

12. Definição da chefia definitiva do escritório 
regional do lbama em Ariquemes e, que o mesmo 
tenha capacitação técnica e entendimento acerca da 
legislação e funcionamento do posto. 

Ariquemes, 2 de julho de 1997. 
• Sindicato dos Madeireiros de Ariquemes; 
• Sindicato dos Madeireiros de Jarú; 
• Associação dos Madeireiros de Monte Negro; 
• Associação dos Madeireiros de Buritis; 
-. -AssocíãÇãó-dos Madeireiros de Campo Novo; 

• Associação dos Madeireiros de Machadinha; 
• Associação dos Madeireiros de Cacaulândia; 
• Associação dos Madeireiros de Rio Crespo; 
• Associação dos Madeireiros de Cujubim; 

• Associação dos Madeireiros de Alto Paraíso; 
• Associação dos Madeireiros de Theobroma; 
• Associação . Comercial e Industrial de Arique-

mes; 
• Associação dos Extratores de Toras de Ari

quemes; 
• Federação das Indústrias de Rondônia; 
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• Câmara Municipal de Ariquemes; 
• Câmara Municipal de Cacaulândia; 
• Rotary Clube de Ariquemes. 
O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO) -

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho em 
mãos a crônica do jornalista José Mendonça Teles 
irttitulada "Batismo cultural de Go•ânia", que passo a 
ler, para que conste dos Anais do Senado Federal. 

BATISMO CULTURAL DE GOIÂNIA 

José Mendonça Teles 
Quando Pedro Ludovico idealizou o projeto 

Goiânia, ele sábia, cdmo intelectual, que uma cidade 
não se levanta somente com bases materiais. Mais do 
que nunca, as raízes culturais devem ser fincadas 
como alicerce seguro e protetor das tradições que irão 
moldar o comportamento das gerações futuras. 

E por isso, ele convocou os jovens, moços 
idealistas, muitos deles oriundos da antiga Vila 
Boa, formados na tradicional Faculdade de Direito 
e freqüentadores do Gabinete Literário, onde co
nheceram os gênios da inteligência universal. As
sim, cercado de jovens talentosos, de tradição hu
manística (que já haviam fundado o Instituto Histó
rico e Geográfico de Goiás, em 1933, na velhaCa
pital), foi-lhe possível erigir a nova Capital sob o 
signo da cultura. A fundação da Academia Goiana 
de Letras, em 1939, a construção do prédio do Ly
ceu, da Escola Técnica Federal, da Escola Normal 
(atual Instituto de Educação), do Grupo Escolar 
Modelo, atestam esta assertiva. E, quando a cida
de estava pronta para ser entregue à comunidade 
nacional, nada mais justo do que balizá-la cultural
mente. E vieram autoridades das mais repre
sentativas da vida educacional e científica do país, 
do Governo Federal, dos Ministérios e de todos os 
Estados da Federaç_ã~-- Mais de 8.000 pessoas 
alojadas em hotéis, pensões e casas de famílias, 
comendo poeira e entusiasmo. A programação da 
festa começou no dia 25 de junho e acabou na se
gunda quinzena de julho, com o ponto alto no dia 5 
de julho daquele ano de 1942, que começou com 
alvorada e missa na Praça Cívica, celebrada pelo 
arcebispo Dom Emanuel Gomes de Oliveira. À tar· 
de, inauguração do Cine Teatro Goiânia, com sole· 
nidade cívica, em que Pedro Ludovico entrega a 
chave da Cidade (ouro de Luziânia) ao prefeito Ve
nerando de Freitas. A noite, baile no Palácio das 
Esmeraldas, com a apresentação da Orquestra 
Sinfônica de Goiás, sob a regência do saudoso 
maestro Joaquim Edson de Camargo, pai da queri
da cantora Ely Camargo. no Cine Teatro Goiânia, 

na seqüência da programação, foi apresentada uma 
peça de teatro do goiano Vasco dos Reis, com artis
tas locais, e em seguida a apresentação da consa
grada artista Eva Tudor, com as peças Colégio Inter
no e Deus lhe Pague. Exibiu-se também o filme Divi
no Tormento, estrelado por Janete Mac Donald e 
Nelson Eddy. 

Estava culturalmente inaugurada a nova capi
tal. E naquele festivo dia - 5 de julho -, circulava a 
Revista Oeste, onde poetas, prosadores, historiado
res, jornalistas, cientistas sociais, uma nata de gaia
nos ilustres, mostravam a grandeza e o alcance das 
realizações da vida intelectual de nosso Estado. 

O Batismo Cultural de Goiânia foi o coroamen
to de um idealismo que batia fundo no coração da
queles jovens que acompanharam Pedro Ludovico 
desde o começo da construção da Capital. Foi a 
consolidação das "bases duradouras do saber e da 
cultura sobre as bases do progresso material", no di
zer do nosso saudoso Colemar Natal e Silva. Goiâ
nia já não era mais sol, suor e argamassa. Tinha um 
coração, e falavam mais alto a inspiração, o senti
mento e a emoção. 

É o que tinha a dizer! 

O SR. TEOTÕNIO VILELA ALHO (PSDB - AL) 
-Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com grande 
tristeza que ocupo a tribuna nesta tarde, cumprindo, 
profundamente consternado, dever que me é impos
to pela condição de alagoano, trata-se do falecimento, 
nesta data, de Dom Constantino Luers, Bispo emérito de 
Penedo e Vigário Paroquial da Paróquia de São Francis
co de Assis. Ao povo de /.<lagoas e, em especial ao de 
Penedo, manifesto o meu grande pesar. 

Dom Constantino era um nordestino nascido 
na Alemanha. Digo isto porque o seu apego ao nor
deste e aos nordestinos era incomum. Ele assimilou 

- de forma inelutável o jeito e a alma do homem da
quele sertão, que, parecendo esquecido por Deus, 
para ele era motivo de entusia$1Tl0 e dcupava todo o 
seu precioso tempo. 

Frei Constantino Luers nasceu na Alemanha, 
onde fez seus estudos de 1º e 22 Graus, ingressan
do na Ordem Franciscana em maio de 1935. Che
gou ao Brasil naquele mesmo ano para cursar Rio
sofia em Olinda, tendo concluído seus estudos de 
Teologia em Salvador. 

Foi ordenado sacerdote em 7 de junho de 
1941. A partir daí iniciou seu rico trabalho de cate
quese por diversas paróquias da região. Em Sergipe, 
foi Vigário cooperador em São Cristóvão, de 1942 a 
1944; em Alagoas, foi Vigário paroquial de Igreja Nova, 
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a partir de 1944; na Paraíba foi Vigário paroquial em 
Lagoa Seca, de 1961 a 1973, nas Paróquias de 
Nossa Senhora do Rosário e de São José. 

Ordenado Bispo em 1973, foi nomeado para a 
prelazia de óbidos, ali permanecendo até 1976. Foi 
enviado para Penedo e lá ficou de 1976 a 1994. 

Seus escritos sobre catequese foram relevan
tes para a atuação da Igreja no nordeste e constitue
se de obras singelas mas consistentes como "rezar 
com a Igreja", •o caminho" (catecismo para adultos), 
resumo da doutrina cristã (catecismo para crianças) 
e "vinde adoremos•. 

Seu lema episcopal resumia a exuberância do 
seu caráter: "ln gratia et veritate", que significa "na 
graça e na verdade". Esse binõmio dava direção aos 
seus atos, tanto os de natureza religiosa como os de 
exímio administrador de caridade. Sabia interpretar 
como poucos os desígnos de Deus. Certamente isso 
o confortava. A sua humildade era evidente, sua 
comprovada bondade parecia não ter limite. Por isso 
estamos com a sensação de perda irreparável, senti
mento esse generalizado do povo do nosso estado 
deAiagoas. 

A obra assistencial de Dom Constantino é no
tável. O seu legado está espalhado por várias cida
des de Alagoas, que receberam os benefícios de 
sua ação incansável em favor dos desassistidos. 

Entre as mais importantes pode-se destacar: 
- Construção de 560 casas populares em Pene

do, Arapiraca, Campo Alegre, Igreja Nova e Craibas; 
- Construção de dez igrejas espalhadas por 

Peneçlo, Arapiraca, Campo Grande, Teotõnio Vílela, 
São Sebastião, Lagoa da Canoa e Feira Grande; 

- Construção do Centro de Treinamento de 
Arapiraca; 

-Construção do abrigo para idosos em Arapiraca; 
- Construção do internato Professor Joaquim 

Aristóteles em Piaçabuçu; 
- Construiu creches em Penedo, Arapiraca e 

São Miguel dos Campos; 

- Foi o idealizador e o realizador do "Projeto 
ajude teu irmão", que integra ações comunitárias or
ganizadas, contando atualmente com uma "Vaca 
Mecânica" e duas Padarias, em Penedo e Arapiraca 
promovendo o atendimento a mais de mil pessoas 
nos dois municípios com pão e liete de soja todos os 
dias, para alento daqueles por ele agraciados. 

- Idealizou um programa de hortas comunitá
rias que começou a ser desenvolvido na paróquia de 
São Francisco de Assis, hoje encampado e desenvol-

vido pela administração do atual Prefeito, que acaba 
de lhe dar o nome de "Projeto Dom Constantino". 

- Benfeitor da Escola Profissionalizante Lar de 
Nazaré, em Penedo, que atende a 200 crianças do 
Asilo São José e diversas outras obras e programas 
desenvolvidos por associações de Bairros, clubes de 
serviços, igrejas protestantes, centro espírita Jesus 
de Nazaré e tantos outros. 

Dom Constantino era um entusiasta da organi
zação e desenvolvimento de comunidades. 

Seu desaparecimento é, sem dúvida, motivo de 
profunda tristeza para o nosso sofrido povo alagoa
no. Por tudo isso, homenageando-o desta Tribuna 
do Senado da República, prestando-lhe justo tributo, 
estou interpretando o sentimento que vai na alma de 
todos quantos tiveram a ventura de conhecê-lo. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Sul e o Su
deste de Goiás estão vivendo clima de intensa ex
pectativa, diante de um ato público de grande impor
tância para a História e a economia dessas duas re
giões e para todo o Centro-Oeste. No dia 4 de agos
to, num evento que vai mobilizar autoridades fede
rais e estaduais, lideranças empresariais e o povo 
de dezenas de municípios goianos e do Triângulo 
Minero, estaremos lançando, na cidade de ltumbia-

~ ra, as bases políticas para a duplicação da rodovia 
Goiânia-São Paulo. O minsitro dos Transportes, EH
seu Padilha, já confirmou sua presença no Encontro 
de ltumbiara, valorizando o caráter institucional des
sa iniciativa, que envolve o interesse e o apoio do 
Govemador.Maguito Vilela e das bancadas federais 
na Câmara e nó Senado. 

A construção da pista dupla na ligação com 
São Paulo, com o porto de Santos e os países do 
Mercosul, é um grande projeto de infra-estrutura 
que interessa não apenas ao Centro-Oeste. Seus 
benefícios vão alcançar ioda a região amazõnica, 
que tem na BR-153 o principal eixo de acesso e de 
integração com o restante do país, através da in
terligação com a Belém-Brasília. As novas frontei
ras agrícolas do Sul do Piauí e do Maranhão, e do 

- Sudoeste da Bahia, terão também nesse eixo uma 
poderosa motivação para estimular o seu cresci
mento. Isso mostra o caráter nacional das reper-

- cussões dessa obra rodoviária, que eu não tenho 
dúvida em classifir.ar como a mais importante des
se final de século para a integração nacional. E 
esse fato me leva também à convicção de que a 
obra interessa a todos os companheiros que têm 
assento nesta Casa. 
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Senhoras e Senhores Senadores, temos hoje 
um trânsito diário de cerca de 15 mil veículos no tre
cho que vai de Aparecida de Goiás à divisa com Mi
nas Gerais. Há uma rotina desgastante de conges
tionamento em todo o leito de pista única. As estatís
ticas de acidentes fatais são assustadoras. Não dá 
mais para conviver passivamente com os prejuízos 
eC:onõmicos e de vidas humanas. Imprimir veolocida
de e eficiência na direção do Norte e Centro-Oeste 
com São Paulo, e na direção inversa, é il'1,1(estir na 
conquista de novas escalas de produção e de con
sumo nos dois sentidos. 

Em relação a Goiás, as necessidades do leito 
rodoviário nos dois sentidos são mais dramáticas. 
Nosso processo de industrialização já está pas
sando por um período de crescimento acelerado, e 
ainda estamos para viver a fase do grande salto 
que vai ocorrer nos próximos meses. Sete novos 
projetas automotilios estão para ser implantados 
em Goiás, para a produção de tratares, motocicle
tas, empilhadeiras e caminhonetes. São investi
mentos externos que estão buscando respostas 
comerciais e econômicas em área emergentes, co
locadas fora do eixo congestionado do Centro-Sul. 
Não quero imaginar filas adicionais de carretas 
sem condições de cumprir os prazos de entrega, 
pelo estrangulamento ainda maior do trânsito na 
BR-153. E essa preocupação de hoje terá dimen
sões internacionais no futuro, tendo em vista que 
esse parque industrial está comprometido basica
mente com as exportações. 

O Encontro de ltumbiara será o primeiro ato 
político na caminhada de luta que vamos empreen
der para garantir a duplicação da BR-153. O Presi
dente Fernando Henrique Cardoso já assegurou a 
conclusão do projeto de engenharia, ainda para este 
ano, mas é preciso que o governo veja de perto a 
empolgação popular que está tomando o espírito co
letivo do povo goiano. É sensível e crescente o clima 
de mobilização que está unindo o governador Magui
to Vilela, as bancada:; federais e a estadual, os parti
dos, prefeitos e vereadores, lideranças empresariais 
e comunitárias em torno do ato público que vamos 
realizar no dia 4 de agosto. 

Todo esse clima de participação alimenta a 
expectativa de que estamos caminhando na dire
ção de uma realidade, e não apenas de um sonho. 
Com a tradição pioneira dos grandes mutirões, 
como os que foram liderados por Íris Rezende na 
construção de milhares de moradias populares, o 
Estado de Goiás terá oportunidade de mostrar, no 
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dia 4 de agosto, a capacidade do nosso povo de 
unir-se em torno dos grandes objetivos, como é a 
duplicação do acesso rodoviário para São Paulo. Eu 
diria, para finalizar, que estaremos dando o nosso 
grande grito por um novo país, mais nacional, mais 
integrado e mais fortalecido no seu conjunto federati
vo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. - -

O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PPB-PI) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, O Brasil tem se 
preocupado em manter e melhorar a qualidade seus 
regulamentos e normas, procurando atingir padrões 
de primeiro mundo, para levar nossas indústrias à 
competitividade no mercado global. E todos sabe
mos que para as negociações internacionais, deve
mos guardar a ética legal, que provoca uma burocra
cia necessária a todas as empresas que fabricam 
produtos para a Saúde, visando defender o consumi
dor. Faz-se necessário então, meus nobres colegas, 
o . reconhecimento do grande esforço da Vigilância 
Sanitária, para dar respostas efetivas e realizar os 
seus serviços, mesmo com a falta de Recursos Hu
manos e materiais. 

- --
-- Eeço a atenção, Senhor Presidente, ao gran-

de problema que estamos enfrentando, com rela
_ção aos nossos parceiros do Mercosul, que não 
estão querendo submeter-se aos controles legais, 
aos quais estão obrigadas as empresas brasilei
ras. Acusando o Código de Defe~a do_ Con~umidor 
de barreira não tarifária querem atropelar acordos 
e harmonizações para facilitar entrada privilegiada 
no país, utilizando-se de todas as formas de pres
são, inclusive sobre o nosso Poder Executivo e até 
o Legislativo. 

Ora, todos sabemos que o mercado brasileiro é 
alvo de ambição -para qualquer país, principalmente 
aqueles em dificuldades financeiras. Mas os parcei
ros comerciais não podem ser tratados aqui com as 
mesmas facilidades e proteções que gozam em seus 
próprios territórios, enquanto nós buscamos patama
res tecnológicos, éticos produtivos mais elevados. 

O registro de produtos realizado pela Vigilân
clã-Sanitãna:eaeta.jfa antenore óongatórfá a fa
bricação e comercialização, garantindo a qualida
de, a segurança e a eficácia do produto farmacêu
tico ao qual a população terá acesso. Quanto à Le
gislação, as resoluções aprovadas pelo GMC -
Grupo Mercado Comum no Mercosul, devem ser 
internalizadas pelos Estados-Partes, sendo "incor
poradas aos ordenamentos jurídicos nacionais me-
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diante os procedimetnos previstos na legislação de 
cada país", segundo o Artigo 42 do Protocolo de 
Ouro Preto. 

Com certa freqüência, os meios de comunica
ção divulgam notícias tentando atingir, com calúnia. 
a atuação do Ministério da Saúde e a Secretaria de 
Vigilância Sanitária nas negociações do Mercosul, 
como se o que chamam de rigor burocrático não fos
se uma legislação a ser cumprida. 

Nossa Lei de Vigilância Sanitária, a Lei n2 

6.360/97, que não tem similar no Mercosul, por sua 
abrangência e temPo de execução, não pode ser ig
norada para abrir mercado a interesses--puramente 
comerciais. 

Nós não temos a concorrência, como acusam 
nossos parceiros; queremos apenas que os concor
rentes respeitem os trâmites legais brasileiros, im
postos igualmente para as nossas indústrias. A reci
procidade não ocorre quando uma indústria nacional 
pretende comercializar nos demais mercados {princi
palmente na Argentina), e representantes oficiais 
vêm inspecionar nossas empresas aplicando normas 
não harmonizadas no Mercosul e considerando o 
nosso parque industrial não apto para vender no seu 
mercado; e estas visitas não são comunicadas à Vi
gilância Sanitária brasileira, conforme o acordo entre 
os setores oficiais no Mercosul. O que ocorre é que, 
enquanto o Brasil adota as "Boas Práticas de Fabri
cação e Controle", da OMS- Organização Mundial 
de Saúde - do ano de 1992, os parceiros aceitam 
somente as de 1975. 

A Legislação Brasileira não discrimina produtores 
de qualquer origem. O Protocolo de Ouro Preto não 
estabelece prazo para a intemalização das normas do 
Mercosul e em seus artigos 38 e 40 prevê •um meca
nismo para garantir a vigência simultânea dessas nor
mas nos quatro Estados-Partes, que deverão comuni
car à SAM - Secretaria Administrativa do Mercosul a 
incorporação de cada norma em sua própria legisla
ção, quando o fiZer. Quando todos os Estados-Partes 
tiverem incorporados cada norma à própria Legislação, 
a SAM informará os demais Estados. E somente então 
as normas entrarão em vigor simu1tan1:1amente nos Es
tados-Partes, 30 dias após a comunicação feita pela 
SAM, tendo cada Estado publicado a nova legislação 
nos respectivos Diários Oficiais". Até o momento, 
portanto, somente a Resolução GMC 59/92 (Guia para 
lnspeção de Indústria Farmacêutica) foi intemalizada 
nos quatro Estados-Partes". 

A indústria farmacêutica assiste, com preocu
pação crescente, a tendéncia de revisão dos concei-

tos básicos de interesse do Brasil nas negociações 
do Mercosul. O intercâmbio comercial promovido 
pelo Acordo Mercosul favorece as indústrias instala
das nos 4 Estados-Partes e leva esse parque indus
trial a patamares tecnológicos mais avançados, bus
·cando a perseguida competitividade. 

Entretanto, é preciso salientar que este inter
câmbio só gera riqueza para a sociedade quando 
seu lastro se baseia em instalações industriais com
petitivas em cada Estado-Parte. 

Privilegiado por seu potencial de desenvolvimen
to, o Brasil deve continuar negociando com serenidade 
e soberania, em benefício dos reais interesses do seu 
parque industrial e da Saúde do seu povo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) -A Pre

sidência lembra aos Srs. Senadores que está convo
cada uma sessão extraordinária a realizar-se terça-fei
ra, dia 8 do corrente, às dezoito horas e trinta minutos, 
destinada à apreciação dos Projetes de Lei da Câmara 
n"s 62, de 1995, 71, de 1996 e 25, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h32min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

3-7-97 
Quinta-feira 

1 0:00 - Reunião da Comissão Diretora 

11 :30 - Senhor Manoel Francisco do Nascimento 
. ·-Brito, .Presidente cio conselho Eclitorial do 

JomaiCIO arasif ·· · - --- - ·· 

12:00 Senhor Edmundo Jarquín, Diretor do BID, 
acompanhado do Senhor Jorge Elena. Rep
resentante do BID no Brasil 

15:30 - Sessão Déliberativa Ordinária do Senado 
Federal 

20:00 - Coquetel oferecido pelo Diretor-Geral da 
. . UNESCO; Sr. Federico Mayor 

Embaixada da Argentina - SHIS Ql 5 Chácara 28 -
Lago Sul 

... 
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Ata da 4ª Sessão Não Deliberativa 
em 4 de julho de 1997 

5ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 50ª LEGISLATURA 
Presidência dos Srs.: Ronaldo Cunha Lima e Jefferson Péres. 

(Inicia-se a sessão às 9 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMA

RA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
tf!57, DE 1991 

(tf! 388f97, na Cimara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração no Domínio do Turismo, celebrado 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da 
Coreia, em Brasília, em 11 de setembro 
de1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação no Domínio do Turismo, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Coréia, em Brasília, em 11 
de setembro de 1996. 

Parágrafo único. FICam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entre em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2 1.046, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De co'lformidade com o disposto no art. 49, in

ciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es-

!ado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de 
Cooperação no Domínio do Turismo, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Coréia, em Brasília, em 11 
de setembro de 1996. 

Brasília, 30 de outubro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 462, DE 24 DE OU
TUBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE Es
TADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senho• Presidente da Repúbrtea, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce-

lência o texto do Acordo de Cooperação no Domínio 
do Turismo, celebrado entra o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Coréia, em Brasília, em 11 de setembro de 1996. 

2. O Acordo tem por objetivo promover a coo
peração entre os dois países no setor do turismo, 
mediante investimentos e formação de joint-ventu
res, intercâmbio de serviços de consultaria, transfe
rência de tecnologia no campo da indústria turística, 
execução de atividades promocionais conjuntas, in
tercâmbio de peritos na área de turismo, entre outras 
iniciativas. 

3. Dependendo a ratificação do presente Acor
do da prévia autorização do Congresso Nacional, 
nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Fede
ral, permito-me submeter-lhe o anexo projeto de 
mensagem presidencial, para que Vossa Excelência, 
caso esteja de acordo, encaminhe o referido instru
mento à apreciação do Poder Legislativo. 

Respeitosamente, - Lulz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO NO DOM[NIO 
DO TURISMO ENTRE O GOVERNO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA CORÉIA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República da Coréia 
(doravante denominados "as Partes"), 
Considerando as relações de amizade e coo-

peração existentes entre ambos os países; 
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Convencidos de que, em virtude de seus as
pectos sócio-culturais e econômicos, o turismo é um 
excelente instrumento para promover a compreen
são, a boa vontade e a aproximação entre seus po-
vos; 

Cientes da necessidade de promover a coope
ração do domínio do turismo, estipulada no artigo 2 
da Acordo Cultural entre a República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Coréia, assinado 
no Rio de Janeiro, em 7 de fevereiro de 1966, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 
Promoção de Cooperação no Turismo 

1. As Partes buscarão promover, numa base 
igualitária e de benefícios recíprocos, a cooperação 
do domínio do turismo. 

2. As Partes, em consonância com suas res
pectivas legislações, estimularão a cooperação entre 
seus órgãos competentes de turismo e outras orga
nizações correlatas, de ambos os países. 

3. A cooperação poderá incluir o intercâmbio 
de serviços de consultaria, a transferência de tecno
logia no campo da indústria turística, a promoção de 
atividade promocionais conjuntas e intercâmbio de 
peritos na área de turismo. 

4. As Partes deverão encorajar e promover a 
cooperação entre entidades do setor privado de 
seus respectivos países, estimulando o desenvolvi
mento da infra-estrutura turistica e de viagem. 

5. As Partes estudarão as possibilidades de 
melhorar e intensificar os meios de transportes e de 
comunicações entre ambos os países, estimulando o 
fluxo turístico em ambas as direções. 

ARTIGO H 
EscrHórios de Turismo 

1. As Partes facilitarão, dentro de seus respec
tivos territórios, a instalação e funcionamento de es
critórios ofiCiais de representação turística do outro 
país. 

2. Fica vedada, aos escritórios de repre
sentação turística, exercer qualquer atividade comer
cial. Seu funcionamento deverá ser supervisado pe
las suas respectivas Missões diplomáticas, em con
sonância com as leis e regulamentos de cada país. 

ARTIGO III 
Facilitação e Documentação 

1. As Partes, de acordo com suas respectivas 
regulamentações internas e em bases recíproca, 
procurarão facilitar o intercâmbio turístico entre os 

dois países, buscando simplificar e eliminar as exi
gências relativas a procedimentos e documentação. 

2. As Partes, de acordo com suas respectivas 
legislações, procurarão facilitar a importação e ex
portação de documentação e material com vista à 
promoção do turismo. 

ARTIGO IV 
Promoção de Investimentos 

Cientes da importância de promover investi
mentos recíprocos de capitais, ou jolnt ventures ob
jetivando o desenvolvimento da indústria do turismo 
e de sua infra-estrutura, as Parte fomentarão o inter
câmbio de informações referentes às exigências le
gais para investimentos externos, tributação e facili
dades dadas por cada um dos países a investidores 
estrangeiros. 

ARTIGO V 
Programas Turísticos e Culturais 

1. As Partes darão prioridade à promoção do 
turismo em regiões consideradas especifiCas, parti
cularmente as culturalmente mais representativas. 

2. As Partes trocarão informações sobre. as fa
cilidades concedidas para a realização de eventos, 
exposições, convenções, conferências, congressos 
e feiras em seus respectivos territórios. 

ARTIGO VI 
Treinamento em Turismo 

1. As Partes promoverão a cooperação entre 
peritos de ambos os países, visando elevar o nível 
de especialização e profissionalismo de pessoas en
volvidas na promoção e no desenvolvimento de ativi
dades turísticas. 

2. As Partes encorajarão a troca de informação 
relativa a projetas, programas de estudo, sistemas e 
métodos de treinamento para professores e instruto
res em assuntos técnicos, em especial no que se re
fere à operacionalidade e gerenciamento na área de 
hotelaria. 

3. As Partes estimularão estudantes e profes
sores de turismo de seus países a aproveitarem as 
oportunidades de bolsas de estudos oferecidas por 
colégios, universidades e centros de treinamento de 
ambos os Países. 

ARTIGO VIl 
Intercâmbio de infonnações e Estatísticas de Tu

rismo 

1. As. Partes trocarão informações sobre a in
dústria turística tais como legislação vigente, dados 
estatísticos referentes ao turismo doméstico e inter-
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nacionaJ e outros assuntos pertinentes à atividade 
turística 

2. As Partes trocarão informações sobre a le
gislação vigente em seus respectivos territórios 
quanto à proteção e conservação de recursos natu
rais e culturais que sejam fonte de atração turística. 

ARTIGO VIII 
Organização Mundial do Turismo 

1. As Partes atuarão de acordo com as reco
mendações da Organização Mundial do Turismo, 
para desenvolver e encorajar a adoçáo de padrões 
uniformes e de práticas recomendadas, as quais, 
aplicadas pelos Governos, facilitam o turismo. 

2. As Partes prestarão assistência recíproca 
em questões de cooperação e de efetiva participa
ção da Organização Mundial do Turismo. 

ARTIGO IX 
Consultas 

1. As Partes acordam que assuntos referentes 
ao turismo e à industria do turismo e os resultados 
obtidos por intermédio de colaboração mútua, serão 
discutidos quando conveniente, em reuniões bilate
rais, por representantes de seus órgãos oficiais de 
turismo. Essas reuniões deverão ser agendadas por 
canais diplomáticos, devendo ser realizadas, alterna
da e periodicamente, nos dois Países. 

2. Essas reuniões, quando possível, deverão 
realizar-se no ensejo da Comissão Mista, estabeleci
da de acordo com o Artigo 3, do Memorando de En
tendimento para o Estabelecimento de uma Comis
são Mista entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Coréia, assi
nado em Seul, em 28 de setembro de 1989. 

3. O Govemo da Repúbftea da Coréia designa 
o Departamento de Turismo do Ministério de Cultura 
e Esportes· como seu representante com a respon
sabilidade principal de implementar este Acordo de 
Cooperação em nome da República da Coréia. 

4. O Governo da República da Federativa do 
Brasil designa a Empresa Brasileira de Turismo (EM
BRA TUR) como seu representante com a responsa
bilidade principal de implementar este Acordo de 
Cooperação em nome da República Federativa do 
Brasil. 

ARTIGO X 
Solução de Controvérsias 

Qualquer disputa entre as Partes quanto à in
terpretação ou à aplicação deste Acordo será resol
vida por meio de canais diplomáticos. 

ARTIGO XI 
Periodo de Duração 

1. O presente Acordo entrará em vigor a partir 
da data de notificação das Partes, por via diplomáti
ca, do cumprimento das formalidades e procedimen
tos requeridos pela legislação de cada País. 

2. O presente Acordo fiCará em vigor pelo pra
zo de 5 (cinco) anos e será renovado automat
icamente, por iguais períodos adicionais, a menos 
que uma das Partes expresse seu desejo de denun
ciá-lo, caso em que deverá notificar a outra Parte, 
por escrito, por via diplomática, com uma antecedên-
cia de 3 (três) meses. ' 

3. Com mútuo consentimento, o presente Acor
do poderá ser revisto pelas Partes. A revisão do tex
to ou denúncia do Acordo não afetará a realização 
de programas e projetes que tenham sido formula
dos durante sua vigência, a não ser que as Partes 
estipulem o contrário. 

Os abaixo-assinados, devidamente autorizados 
pelos respectivos Governos, assinaram este Acordo 
de Cooperação •. 

Feito em BrasRia, em 11 de setembro de 1996, 
em dois exemplares originais, nos idiomas portu
guês, coreano e inglês, sendo todos os textos igual
mente autênticos. Em caso de divergência de inter
pretação, prevalecerá o texto em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil - Lulz Felipe Lampreia, Ministro de Estado. -
Pelo Governo da República da Coréia - Gong Ro
Myung, Ministro de Estado. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO 
N2 Ss, DE 1997 

(N2 414197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre o 
Exercfclo de Atlvldades Remuneradas 
por parte de Dependentes do Pessoal DI
plomático, Consular, Administrativo e 
Técnico, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover
no da República do Paraguai, em Brasflla, 
em 23 de outubro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 FICa aprovado o texto do Acordo sobre o 

Exercício de Atividades Remuneradas por parte de 
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Ad
ministrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
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pública do Paraguai, em Brasilia, em 23 de outubro 
de 1996. 

Parágrafo único. FICalTl sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou comprom~ gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art. 2.2 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N239, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no artigo 49, 

inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Acordo so
bre o Exercício de Atividades Remuneradas por Par
te de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consu
lar, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Govemo 
da República do Paraguai, em Brasília, em 23 de ou
tubro de 1996. 

Brasilia, 13 de janeiro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 002/MRE, DE 7 DE 
JANEIRO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celên<;ia o anexo texto de Acordo por troca de Notas 
entre o Govemo da República Federativa do Brasil e 
a República do Paraguai. Relativo ao Exercício de 
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e 
Técnico, celebrado em Brasília, em 23 de outubro de 
1996. 

2. O presente Acordo, semelhante aos assina
dos com os Estados Unidos da América, o Canadá e 
a Grã-Bretanha (em 1987}, com a Argentina (em 
1991), com o Chile, a Colômbia e o Uruguai, (1993), 
com a Dinamarca, a Venezuela e a Austrália (em 
1994), republica Dominicana (1995), França (maio 
de 1996) e Países Baixos (julho de 1996), reflete a 
tendência atual no sentido de estender aos depend
entes dos agentes das Missões oficiais a oportunida
de de trabalhar no exteriOr, permitindo-lhes o enri
quecimento de sua experiência profissional. 

3. Com efeito, as novas gerações do serviço di
plomático brasileiro reivindicam espaço profissional 

próprio, no esterior, para seus dependentes - cônju
ge em especial - a fim de possibilitar-lhes o exercí
cio de atividades outras que a mera função de acom
panhamento do funcionário transferido para o exte-
rio r. 

4. Em vista do que precede, permito-me sub
meter a Vossa Excelência o anexo projeto de Men
sagem ao Congresso Nacional, juntamente com as 
cópias autênticas do Acordo, com vistas a seu enca
minhamento à apreciação do Poder Legislativo. 

Respeitosamente. - Lulz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATNA DO BRASIL E O GOVERNO DA 

REPÚBLICA DO PARAGUAI SOBRE O 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS 
POR PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL 

DIPLOMÁTICO CONSULAR MINISTRATIVO 
E TÉCNICO. 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República do Paraguai 
doravante denominados "Partes Contratantes). 
Considerando o estádio particularmente eleva-

do de entendimento e compreensão existente entre 
os dois países, e 

Com a intenção de estabelecerem novos me
canismos para o fortalecimento das suas relações 
diplomáticas. 

Acordam o seguinte 

ARTIGO I 

Os dependentes do pessoal diplomático, con
sular, administrativo e técnico de uma das Partes 
Contratantes designado para cumprir missão oficial 
na outra como membro de Missão diplomática. Re
partição consular ou Missão junto a Organismo inter
nacional com sede em qualquer um dos territórios 
das Partes Contratantes poderão receber autoriza
ção para exercer atividade remunerada ao Estado 
receptor, respeitados os interesses. A autorização 
em apreço poderá ser negada nos casos em que: 

a) o empregador for o Estado receptor, inclusi
ve por meio de suas autarquias, fundações empre
sas públicas e sociedades de economia mista, e 

b) afetem a segurança nacional. 

ARTIGO 11 

Para os fins deste Acordo, são considerados 
"dependentes" 

a) cônjuge 
b) filhos solteiros menores de 21 anos. 
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c) filhos solteiros menores de 25 anos que es
tejam estudando, em horário integral, nas universi
dades ou centros de ensino superior reconhecidos 
por cada Estado; 

d) filhos solteiros com defrciências físicas ou 
mentais. 

ARTIGO III 

1. O exercício de atividade remunerada por de
pendente, no E~do receptor, dependerá de prévia 
autorização de trabalho do Governo local, por inter
médio de pedido formulado pela Embaixada do esta
do acreditante junto ao Ministério das Relações Ex
teriores do Estado receptor, no qual se deve especi
ficar os dados do empregador {razão social e ende
reço). Após verifrcar se a pessoa em questão se en
quadra nas categorias definidas no presente Acordo 
e após observar os dispositivos internos aplicáveis,. o 
Ministério das Relações Exteriores do Estado recep
tor informará, oficialmente, à Embaixada do Estado 
acreditante, que a pessoa tem autorização para 
exercer atividade remunerada, sujeita à legislação 
aplicável no Estado receptor. 

2. Nos casos de profissionais que requeiram 
qualificações especiais, o dependente não estará 
isento de cumpri-las. As disposições do presente 
Acordo não poderão ser interpretadas como impli
cando o reconhecimento, pela outra Parte Contra
tante, de títulos para os efeitos do exercício de uma 
profissão. 

3. Para os dependentes que exerçam atividade 
remunerada nos termos deste Acordo, fica suspen
sa, em caráter irrevogável, a imunidade de jurisdição 
civil e administrativa relativa a todas as questões de
correntes da referida atividade. 

4. Os dependentes que exercerem atividade re
munerada no Estado receptor, nos termos deste Acor
do, esl!llão sujeitos à legislação do Estado receptor, 
aplicável em matéria tributária e de previdência social, 
no referente ao exercício daquela atividade. 

ARTIGO IV 

1. O Estado acreditante renunciará à imunida
de à jurisdição penal do membro da famnia no Esta
do receptor com respeito a qualquer ato levado a 
cabo no transcurso do emprego remunerado. A re
núncia deve ser apresentada por escrito, em dois 
exemplares originais, um para o Ministério das Rela
ções Exteriores e outro para o empregador, indican
do os dados pessoais do atingido. 

2. No caso de condenação penal será neces
sário nova renúncia para a execução da sentença, 

de conformidade com o inciso 3 do artigo 31 da Con
venção de Viena sobre Relações Diplomáticas. 

3. A autorização para exercer atividade remu
nerada por parte de um dependente cessará quando 
o agente diplomático, funcionário ou empregado 
consular ou membro do pessoal administrativo ou 
técnico, do qual emana a dependência, termine suas 
funções junto ao Governo onde estava acreditado. 

ARTIGO V 

De acordo com a Convenção de Viena sobre 
Relações Diplomáticas ou sob qualquer outro instru
mento internacional aplicável, os membros da familia 
estarão sujeitos ao regime de previdência social e 
fiscal do Estado receptor em todos os assuntos rela
cionados ao emprego remunerado em tal Estado. 

ARTIGO VI 

1. Cada Parte Contratante notifrcará à outra o 
cumprimento dos respectivos requisitos legais inter
nos necessários para a entrada em vigor deste Acor
do, a qual se dará 30 (trinta) dias após a data do re
cebimento da segunda notificação. 

2. O presente Acordo terá validade de 6 {seis) 
anos, sendo tacitamente renovado por sucessivos 
períodos de 1 {um) ano, salvo se uma das Partes 
Contratantes manifestar, por via diplomática, sua in
tenção de denunciá-lo. Neste caso, a denúncia surti
rá efeito 6 {seis) meses após o recebimento da notifi
cação. 

Feito em Brasnia, em 23 de outubro de 1996, 
em dois exemplares originais, nos idiomas português 
e espanhol, sendo ambos os textos igualmente au
tênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil, Lulz Fellpe Lampreia - Pelo Governo da Repú
blica do Paraguai, Ruben Melgarejo L.anzonl. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N!t 59, DE 1997 

(N!t 386197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo por Troca 
de Notas relativo ao Ingresso do Brasil, na 
qualidade de membro pleno, no Comitê do 
Aço da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômlco - OCDE, ce
lebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e aquela organização, 
em Paris, em 17 de junho de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1" FICa aprovado o texto do Acordo por 
Troca de Notas relativo ao ingresso do Brasil, na 
qualidade de membro pleno, no Comitê do Aço da 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvi
mento Econômico - OCDE, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e aquela or
ganização, em Paris, em 17 de junho de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao palri
mônio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2 926, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no artigo 49, 

~inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo por Troca de Notas relativo ao ingresso do 
Brasil, na qualidade de membro pleno, no Comitê do 
Aço da Organização para a Cooperação e o Desen
volvimento Econômico (OC.,DE}, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e aquela 
Organização, em Paris, no dia 17 de junho passado. 

Brasília, 27 de setembro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 425, DE 25 DE SE
TEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO, INTERINO, DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES, SEBASTIÃO DO REGO BARROS 

Excelentfssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à alta consideração de Vossa Exce-

lência, o anexo Acordo por Troca de Notas relativo 
ao ingresso do Brasil, na qualidade de membro ple
no, ao Comitê do Aço da Organização para a Coo
peração e o Desenvolvimento Econõmico (OCDE), 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e aquela Organização, em Paris, no dia 17 
de junho último. 

2. O ingresso do Brasil nesse Comitê, um dos 
principais comitês setoriais da OCDE, constitui im
portante iniciativa para intensificação das relações 
do Brasil com a Organização, que tem desempenha
do ~levante contribuição para o exame, formulação 
e coordenação inter-governamental de políticas pú
blicas no contexto econômico internacional, caracte-

rizado crescentemente pela globalização e interde
pendência das economias nacionais. 

3. O Comitê do Aço da OCDE reúne atualmen
te 26 pafses, na qualidade de membros plenos: Ale
manha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia, 
Dinamarca, Espanha, EUA, Finlândia, França, Gré-
cia, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Mé-
xico, Noruega, Pafses Baixos, Portugal, Reino Uni
do, República Tcheca, Suécia, Sufça e Turquia Inte
gram, ademais, o Comitê a Comissão Européia, na 
qualidade de membro pleno, e outros cinco pafses, 
na qualidade de observadores: Polõnia, Romênia, 
República Eslovaca, Rússia e Ucrânia. 

4. Desde sua criação em 1978, o Comitê do 
Aço tem desenvolvido importantes tarefas-relaciona
das ao intercâmbio de informações e à manutenção 
de consultas entre os pafses membros sobre a situa
ção da indústria e do mercado siderúrgico nos pla
nos nacionais e mundial. Dotado de amplo mandato 
de trabalho, o Comitê tem por objetivos essenciais: 
encorajar o comércio e os investimentos internacio
nais no setor siderúrgico; evitar a concorrência des
leal e outros efeitos distorcivos no mercado siderúr
gico mundial; estimular a cooperação internacional 
para a prevenção de crises; e modernizar as condi
ções de produção, em bases econômicas cada vez 
mais estáveis e eficientes. 

5. Faz-se mister notar que . os pafses repre
sentados no Comitê· respóndem, hoje, por cerca de 
80% da produção e 90% das exportações mundiais 
de aço. Por congregar os principais países produto
res e exportadores, o Comitê figura como único me
canismo inter-govemamental relevante para a difu
são de informações, o diálogo de política e a coorde
nação de medidas, com impacto efetivo no cenário 
siderúrgico internacional. 

6. Como é do conhecimento de Vossa Excelên
cia, a possibilidade de ingresso do Brasil no Comitê 
decorreu de convite formulado pela OCDE em 1993, 
ao qual o Brasil reagiu positivamente no primeiro se
mestre do corrente ano, após recomendação favorá
vel que resultou de amplas consultas conduzidas por 
este Ministério com os órgãos do setor público e en
tidades do .. ~tor privado competentes na matéria, 
em particular o Ministério das Minas e Energia, o Mi· 
nistério do Planejamento e Orçamento, o Ministério 
da Indústria, do Comércio e do Turismo, o Ministério 
da Fazenda e o Instituto Brasileiro de Siderurgia 
(IBS), entre outros. 

7. Já tive a oportunidade de transmitir a Vossa 
Excelência as conclusões da avaliação conjunta 
desses órgãos e entidades, as quais apontaram o fir-
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me interesse brasileiro em integrar o Comitê, em ra
zão de: 

a) o Brasil, como oitavo maior produtor mundial 
de aço bruto, poder participar ativamente das delibe
rações desse foro, com elevada capacidade de in
fluência e acesso automático a informações restritas 
aos membros; 

• b) conformarem-se plenamente a legislação e 
a politica brasileiras relacionadas com o setor Side
rúrgico nacional às diretrizes e aos objetivos do Co
mitê; 

c) observar-se profunda harmonia entre essas 
diretrizes e objetivos e os demais compromissos inter
nacionais estabelecidos, notadamente no -âmbito do 
Mercosul e da Organização Munálal do Comércio; 

d) Prover os setores público e privado brasilei
ros de acompanhamento continuo das politicas e 
práticas internacionais afetas ao mercado e a indús
tria siderúrgica; e 

e) possibilitar ao Brasil estreito diálogo com 
principais paises produtores, investidores e exporta
dores mundiais sobre as perspectivas do mercado e 
indústria siderúrgiCa, com vistas a promover a mod
ernização tecnológica, o aperfeiçoamento do produto 
e o desenvolvimento empresarial do setor siderúrgi
co nacional. 

8. Em razão dos argumentos acima expostos, 
Senhor Presidente, julgo o Acordo por Troca de No
tas entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e a Organização para a Cooperação e o Desen
volvimento Econômico relativo à adesão do Brasil ao 
Comitê do Aço merecedor da aprovação do Poder 
Legislativo e, para tal, junto a esta Exposição de Mo
tivos um projeto de Mensagem e cópias autênticas 
do AcOrdo, a fim de que Vossa Excelência, se assim 
houver por bem, se digne a encaminhá-los ao Con
gresso Nacional. 

Respeitosamente, - Sebastião do Rego Bar
ros, Ministro de Estado, interino, das Relações Exte
riores. 

À Sua Excelência o 
Senhor Carlos Alberto leite Barbosa 
Embaixador do Brasil 

Paris, 17 de junho de 1996 

Senhor Embaixador, 
Tenho a honra, em virtude do mandato que me 

foi conferido pelo Conselho da OCDE, de convidar a 
República Federativa do Brasil a participar dos tra
balhos do Comitê do Aço, em conformidades com as 
condições indicadas a seguir: 

O Comitê do Aço funciona com base nas dis
posições aplicáveis da Convenção relativa à criação 
da Organização de Cooperação e de Desenvolvi
mento Econõmico (OCDE) e na Decisão do Conse
lho ([C{78)171(Rnal), incluindo emendas] sobra o 
estabelecimento de um Comitê do Aço. A República 
Federativa do Brasil é convidada a participar dos tra
balhos do Comitê do Aço em condições de igualda
de com os paises membros da OCDE, e: 

(I) aceita cooperar suas atividades desenvolvi
das pelo Comitê do Aço na execução de seu manda
to, em particular no que se refere informar os outros 
participantes, fornecer ao Comitê as informações ne
cessárias para o cumprimento de suas tarefas e con
tribuir na medida apropriada para o financiamento 
das atividades do Comitê, e 

(ii) está de acordo com as linhas diretrizes mul
tilaterais, constantes do parágrafo 6 do Anexo à De
cisão do Conselho C(78)171(Rnal). 

O montante da contribuição da RepúbfiCa Fe
derativa do Brasil ao Comitê será calculado de acor
do com as regras da OCDE, tal como fixadas pela 
Resolução do Conselho relativa ao estabelecimento 
do percentual de contribuição dos paises membros 
ao orçamento da Organização [C(63)155], assim 
corno suas modificações pertinentes. 

Caso o Governo do Brasil concorde com o que 
precede, proponho que o texto da presente carta e o 
da resposta afirmativa de Vossa Excelência consti
tuam um Acordo entre a OCDE e a República Fede
rativa do Brasil, o qual entrará em vigor na data em 
que o governo brasileiro informar a Organização do 
cumprimento das formalidades constitucionais ne
cessárias para sua entrada em vigor. Esse Acordo 
poderá ser denunciado, por uma ou outra parte, com 
um aviso prévio, por escrito, de 12 meses. 

Aproveito a oportunidade, Senhor Embaixador, 
para apresentar a Vossa Excelência os protestos da 
minha mais alta consideração. - Donald Johnston 

Senhor Donald Johnston 
Secretário Geral 
Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Econõmíeo 

Senhor Secretário Geral, 
Tenho a honra de acusar recebimento de carta 

de Vossa Excelência datada ~o dia 17 de junho, do 
seguinte teor: 

Tenho a honra, em virtude do mandato que me 
foi conferido pelo Conselho da OCDE, de convidar a 
República Federativa do Brasil a participar dos tra-
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balhos do Comitê do Aço, em conformidade com as 
condições indicadas a seguir. 

O Comitê do Aço funciona com base nas dis
posições aplicáveis da Convenção relativa à criação 
de Organização de Cooperação e de Desenvolvi
mento Económico (OCEDE) e na Decisão do Conse
lho [C(78)171(Final), incluindo emendas] sobre o es
tabelecimento de um Comitê do Aço. A República 
Federativa do Brasil é convidada a participar dos tra
balhos do Comitê do Aço em condições de igualda
de com os pafses membros da OCDE, e: 

I) aceita cooperar nas atividades desenvolvidas 
pelo Comitê do Aço na execução de seu mandato, 
em particular no que se refere informar- os outros 
participantes, fornecer ao Comitê as informações ne
cessárias para o cumprimento de suas tarefas e con
tribuir na medida apropriada para o financiamento 
das atividades do Comitê, e 

11) está de acordo com as linhas diretrizes mul
tilaterais constantes do parágrafo 6 do Anexo à Deci
são do conselho 0(78)171 (Final). 

O montante da contnbuição da República Fe
derativa do Brasil ao Comitê será calculado de acor
do com as regras da OCDE, tal como fixadas pela 
Resolução do Conselho relativa ao estabelecimento 
do percentual de contribuição dos pafses membros 
ao orçamento da Organização [C(63)155], assim 
como suas modificações pertinentes. 

Caso o Governo do Brasil concorde com o que 
precede, proponho que o texto da presente carta e o 
da resposta afirmativa de Vossa Excelência consti
tuam um Acordo entre a OCDE e a República Fede
rativa do Brasil, o qual entrará em vigor na data em 
que o .governo brasileiro informar a Organização do 
cumprimento das formalidades constitucionais ne
cessárias para sua entrada em vigor. Esse Acordo 
poderá ser denunciado, por uma ou outra parte, com 
um aviso prévio, por escrito, de 12 meses•. 

Tenho a honra de informar Vossa Excelência 
de que meu Governo aceita os compromissos e li
nhas diretrizes mencionadas na carta acima transcri
ta, assim como o convite para participar nos traba
lhos do Comitê do Aço. Em conseqüência, a carta 
de Vossa Excelência datada de 17 de junho e apre
sente carta constituem o texto de um acordo conclue
do entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e a OCDE, o qual entrará em vigor na data em 
que o Governo brasileiro informar a organização do 
cumprimento das formalidades constitucionais ne
cessárias a sua entrada em vigor. 

Aproveito a oportunidade, Senhor Secretário
Geral, para apresentar a Vossa Excelência os pro
testos da minha mais alta consideração. 

Paris, 17 de junho de 1996. - C8rlos Alberto 
Leite Barbosa. 

OCDE OECD 

ORGANISATION DE COOPERATION ET 
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 

ORGANISATION FOR ECONOMIO 
CO-OPERATION ANO DEVELOPMENT 

Le Secrétaire général 
The Secretary-General 
DJJ/96.36 

Son Excellence 
Carlos Alberto Leite Barbosa 
Ambassadeur du Brésil en Franca 

Monsieur rAmbassadeur, 
Jai lhonneur, en vertu du mandat que ma été 

confié par le Conseil de IOrganisation, dinviter la Ré
publique Fédérative du Brésil à participar aux tra
vaux du Comité de lacier conformement aux condi
tions indiquées ci-apràs: 

Le Comité de lacier fonctionne sur la base des 
dispositions applicables de la Convention relativa à 
IOrganisation de Cooperation et de Développement 
Economiques et de la Décision du Conseil portant 
création dun Comité de lacier [0(78)171(Final), telle 
que amendée]. La République Fédérative du Brésil 
est invitée à participar aux travaux du Comité de la
cier sur um pied dégalité avec les pays Membres de 
IOODEen: 

(I) acceptant de coopérer aux activités menées 
por le Comité de lacier en execution de son mandat, 
en particulier de tenir 1es autres perticipants informés 
et de foumir au Comité les informations nàcessaires 
por laccomplissement de ses táches, et de contribuir 
dans une mesure appropriée au financement eles ac
tivités du Comité, et 

(11) acceptant 1es lignes directrices multilatéra
les figurant au paragraphe 6 de IAnnexe à la Déci
sion de Conseil C(78)171(Final). 

le montant de la contribution de la République 
Fédérative du Brésil aux dépenses du Comité sera 
calculé conformement aux régles de IOrganisation, 
telles que fixées par la Résolution du Conseil relativa 

· à létablissement du baràme des contributions des 
pays Membres au budget de IOrganisation 
[0(63)155] ainsi que les modifications pertinentes. 

Si votre gouvernement est daccord avec ce qui 
precàde, je propose que le texte de la présente lettre 
et celui de votre réponse affirmative constituem um 
accord entre IOrganisation et le gouvemernent de la 
République Fédérative du Brésil, que entrara em vi-
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gueur à la date à laquelle le gouvemement brésilien 
aura informé IOrganisation de laccomplissment des 
formalités constitutionnelles nécessaires à son en
trée e vigueur. 11 pourra etre mis fin à cet accord, par 
lune ou lautre partie, avec un préavis écrit de douze 
mois. 

Je vous prie dagréer, Monsieur IAmbassadeur, 
le;xpression de ma haute considerátion. - Donald J. 
Johnston. 

Monsieur Donald Johnston 
Secretaire Géneral 
Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques 

Monsieur le Secretaire Géneral, 
J'ai l'honneur daccuser reception de v.:>tre lettre 

du 17 juin, libellée comme suir: 
"J'ai l'honneur, ·en vertu du mandat que maete 

confie par le Conseil de IOrganisation, dinviter da 
République Fédérative du Brésil à participar aux tra
vaux du Comité de l'acier conformement aux condi
tions indiquees ci-apres: 

Le Comité de lacier fonctionne sur la baase des 
dispositions applicables de la Convention relativa à 
IOrganisation de Coopération et de Développernent 
Economiques et de la Décision du Conseil portant 
creation dun Comité de lacier [C(78)171 (Final), telle 
que ammendee]. La République Fédérative du Brésil 
est invitee à participar aux travaux du Comité de IA
cier sur um pied dégalite avec les pavs Membres de 
IOCDEen: 

(I) acceptant de cooperar aux activites menees 
par le Comité de lacier en execution de son mandat, 
em particulier de tenir les autres participants infor
mes et de foumir au Comité les informations neces
saires pour laccomplissement de ses tàches, et de 
contribuer dans une mesure appropriée au finance
ment des activites du Comité, et 

(ii} acceptant les lignes directrices ultilatérales 
figurant au paragraphe 6 de IAnnexe à la Décision 
de Conseil C(78)171(Final). 

Le montant de la contribution de la République 
Fédérative du Brésil aux dépenses du Comité sara 
calculé conformement aux régles de IOrganisation, 
telles que fixées par la Résolution du Conseil relativa 
à létablissernent du bareme des contributions des 
pays Membres au budget de IOrganisation 
(C(63)155] ainsi que les modifications pertinentes. 

Si votre gouvemement est d'accord avec ce qui 
precede, je propose que le texte de la présente lettre 
et celui de votre réponse affirmative constituem um 
accord entre l'Organisation et le gouvemement de la 
République Fédérative du Brésil, que entrara em vi
gueur à la date à laquelle le gouvemernent bréslien 
aura informé IOrganisation de laccomplissment des 
formalités constitutionnelles nécessaires à son en
trée e vigueur. 11 pourra etre mis fin à cet accord, par 
lune ou lautre partia, avec un préavis écrit de douze 
mois." 

J'ai l'honneur de vaus informar que mon gou
vemment accepte les engagements et les lignes di
rectrices mentionnés dans votre lettre ainsi que linvi
tation à participar aux travaux du Comité de racier. 
En consequence, votre lettre du 17 juin et la presen
te constituem le texte dun accrrd conclu entre le 
gouvemement de la République Fédérative du Brésil 
et I'Organisation qui entrara em vigueur à la data à 
laquelle le gouvemement orélisien informe I'Organi
sation de laccomplissement des fonnalités constitu
tionneiles necessaires à scn entree em vigueur. 

Je vaus prie d'agréer, Monsieur le Secretaire 
general, l'assurance de ma haute consideration. 

Paris, le 7 juin. 1996. - Carlos Alberto Leite 
Barbosa. 

(A ComisSão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
~60, DE 1997 

(~415197, na Câmara dos Deputados.) 

Aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação e Assistência Mútua na Area 
do Combate à Produção e ao Tráfico llíçi
to de Entorpecentes e SUbstâncias Psico
trópic:as e Assuntos Coneiatos, celebra
do entre o Governo da Repúbllc:a Federa
tiva do Brasil e o Governo da Repúblic:a 
da África do Sul, em Pretória, em 26 de 
novembro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 Fsca aprovado o texto do Acordo sobre 

Cooperação e Assistência Mútua na Área do Com
bate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecen
tes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos Correla
tas, celebrado entre ci Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da África 
do Sul, em Pretória, em 26 de novembro de 1996. 

Parágrafo único. FICa!TI sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resuHar em revisão do referido Acordo, bem como 
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quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2141, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no artigo 84, 

inciso VIII, da Gonstituição Federal, submeto à ele
vada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de estado das Relações Exteriores, o teXto do Acor
do sobre Cooperação e Assistência Mútua na Área 
do Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entor
pecentes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos 
Correlatas, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
África do Sul, em Pretória, em 26 de novembro .de 
1996. 

Brasma, 29 de janeiro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. · 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 28/MRE, DE 23 DE 
JANEIRO DE 1997, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à alta considera

ção de Vossa Excelência o anexo Acordo de Coope
ração e Assistência Mútua na Área do Combate à 
Produção e. ao Tráfico ll!cito de Entorpecentes e 
Substâncias Psicotrópicas e Assuntos Correlatas, fir
mado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da África do Sul, 
em Pretória, em 26 de novembro de 1996, por oca
sião da visita presidencial realizada por Vossa Exce
lência àquele país. 

2. Sucintamente, o Acordo prescreve as se
guintes responsabilidades reciprocas, respeitadas as 
respectivas legislações e obrigações internacionais: 

a) trocas de informações sobre nan:otrafiCan
tes e perpetradores de crimes conexos; 

b) coordenação de estratégias e trocas de in
formações sobre programas nacionais referentes à 
prevenção do uso indevido de drogas ilícitas, à rea
bilitação de dependentes de droga, ao controle de 
portadores, ao controle de substâncias químicas uti
lizadas na produção e purificação de drogas ilícitas, 
assim como ao combate à produção e ao tráfico ilíci
to de entorpecentes e substâncias psicotrópicas; 

c) trocas de informações e experiências sobre 
suas respectivas legislações e jurisprudências no que 
tange a entorpecentes e substâncias psicotrópicas; 

d) trocas de informações sobre sentenças pro
feridas contra nan:otrafiCantes e perpetradores de 
crimes conexos, e 

e) quando requerida, prestação de assistência 
mútua no combate a tais crimes e na "entrega vigia
da", tal coino definida na Convenção das Nações 
Unidas contra o TráfiCO Ilícito de Entorpecentes e de 
Substâncias Psicotrópicas, de 1988, quando se con
figure necessária. 

3. Tendo em vista a relevãncia dos princípios e 
propósitos do Acordo sobre Cooperação e Assistên
cia Mútua na Área de Combate à Produção e ao 
Tráfico llfcito de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas e Assuntos Correlatas entre o Brasil e a Áfri
ca do Sul, permito-me submeter a Vossa Excelência 
o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacio
nal para que o referido ato internacional bilateral seja 
encaminhado à apreciação do Poder Legislativo. 

Respeitosamente, Lulz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 

REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL SOBRE 
COOPERAÇÃO E ASSISttNCIA MúTUA NA 
ÁREA DO COMBATE À PRODUÇÃO E AO 

TRÁFICO IÚCITO DE ENTORPECENTES E 
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 

tes"). 

E ASSUNTOS CORRELATOS 

O Governo da República Federativa do Brasil: 
e 
O Governo da República da África do Sul. 
(doravante denominados "Partes Contraen-

Reconhecendo as relações cordiais que exis
tem entre ambos e seus povos; 

Considerando que as Partes Contratantes es
tão conscientes de que o uso indevido e o tráfiCO ilí
cito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas 
representam grande risco para a saúde e o bem-es
tar de seus povos, e um problema que afeta as es
truturas políticas, econômicas, sociais e culturais de 
seus países. 

Acordaram o seguinte: 

. ARTIGO I 
Dls.j,oslções Legais 

Este Acordo não deverá ser interpretado em 
desacordo com: 
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' a)" leis e regulamentos vigentes em cada Parte 
Contratante; 

b) qualquer outro acordo assinado pelas Partes 
Contratantes. 

ARTIG02 
Áreas de Cooperação 

1. As Partes Contratantes deverão cooperar e 
fornecer assistência mútua na prevenção do uso in
devido de enjorpecentes, na reabilitação de depend
entes de drogas ilícitas, e no combate à produção e 
ao tráfico de entorpecentes e substâncias psicotrópi-
cas. 

2. As Partes Contratantes deverão, tanto quan
to possível, e de acordo com suas respectivas legis
lações e obrigações internacionais: 

a) trocar informações sobre nan:otrafK:antes e 
perpetradores de crimes conexos; 

b) coordenar estratégias e trocar informações 
sobre programas nacionais referentes à prevenção 
do uso indevido de drogas ilícitas, à reabilitação de 
dependentes de drogas, ao controle de portadores, 
ao controle de substâncias químicas utilizadas na 
produção e purificação de drogas ilícitas assim como 
ao combate à produção e ao tráfico ilícito de entor
pecentes e substâncias psicotrópicas; 

c) trocar informações e experiências sobre 
suas respectivas legislações e jurisprudências no 
que tange a entorpecentes e substâncias psicotrópi-
cas; 

d) trocar informações sobre sentenças proferi
das contra narcotraficantes e perpetradores de cri
mes conexas; 

e) quando requerida, prestar assistência mútua 
no combate a tais crimes e na "entrega vigiada", tal 
como definida na Convenção das Nações Unidas 
.:entra o TráfiCO Ilícito de Entorpecentes e de Subs
tâncias Psicotrópicas, 1988, quando se configure ne
cessári;L. 

ARTIG03 
Implementação e Execução do Acordo 

1. Representantes de cada Parte Contratante 
deverão cooperar com o propósito de: 

a) criar mecanismos para assegurar a execu
ção deste Acordo; 

b) desenvolver programas de ação conjuntos 
por meio dos órgãos competentes de cada Estado 
para executar este Acordo; 

c) avaliar a implementação desses programas 
deação; 

d) formular programas para a reabilitação de 
dependentes de drogas ilícitas e para a prevenção 

do uso indevido de entorpecentes e substâncias psi
cotrópicas, e coordenar ações para combater o tráfi
co ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópi-
cas; 

e) discutir assuntos referentes à implementa
ção deste Acordo e ao desenvolvimento de outras 
formas mutuamente aceitáveis de cooperação e aS
sistência. 

2. As decisões das reuniões deverão ser regis
tradas em atas dos entendimentos e devem, quando 
for o caso, conter os objetivos a serem alcaru:-ados, 
os objetivos especifiCOS mensuráveis, a contribuição 
de cada participante e um programa para a execu
ção de atividades. 

3. As Partes Contratantes deverão cooperar 
para a concessão mútua de assistência-na investiga
ção e procedimentos ulteriores referentes ao tráfiCO 
de drogas ilícitas, incluindo rastreamento, controle e 
confiSCO dos produtos e instrumentos do tráfiCO de 
drogas. 

4. Para facilitar a execução deste Acordo, as 
Partes Contratantes poderão designar um funcioná
rio para servir de ligação permanente entre seus res
pectivos Departamentos ou Agências Governamen
tais especializadas em assuntos referentes a drogas 
ilícitas. Mediante consultas apropriadas, as Partes 
Contratantes poderão designar pessoal especializa
do para fornecer serviços de consultaria aos funcio
nários referidos neste Artigo. 

-ARTIG04 
Adesão à Convenção das Nações Unidas 

As Partes Contratantes deverão procurar aderir 
à Convenção das Nações Unidas contra o TráfiCo Ilí
cito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópi
cas, de 1988 • 

ARTIGOS 
Confidencialidade 

Reconhecendo a necessidade de confidenciali
dade no que tange ao combate ao crime, as Partes 
Contratantes deverão: 

a) não fornecer qualquer informação ou solici
tação recebida nos tennos deste Acordo para ne
nhuma terceira parte sem o consentimento prévio e 
escrito da outra Parte Contratante; e 

b) utilizar o mais alto grau de confidencialidade 
que qualquer das Partes Contratantes determine. 

ARTIGOS 
Comunicação 

1. Solicitações nos termos deste Acordo deve
rão ser dirigidas à autoridade competente de cada 
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Parte Contratante. No caso da República Federativa 
do Brasil, o Presidente do Conselho Federal de En
torpecentes e Substâncias Psicotrópicas (CONFEN) 
e o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Fede
ral (DPF) são designados para coordenar as solicita
ções que recaírem no âmbito da área funcional das 
respectivas agências. No caso da República da Áfri
ca do Sul, o Diretor-Geral do Departamento de Bem
Estar e o Comissário Nacional de Serviço de Polícia 
Sul-Africana são designados para coordenar as soli
citações que recaírem no âmbito da área funcional 
de seus respectivos departamentos. 

2. Ressalvado o disposto no parágrafo 3, todas 
a comunicações nos termos deste Acordo deverão 
ser feitas por escrito. 

3. Em caso de urgência, as comunicações po
dem ser verbais, desde que seu conteúdo essencial 
seja imediatamente confirmado por escrito. 

4. As comunicações deverão ser feitas nas lín
gua inglesa. 

ARTIG07 
Dispêndios 

Quaisquer despesas efetuadas por uma Parte 
Contratante, nos termos deste Acoldo, a pedido da ou
tra Parte Contratante, deverão, mediante prova dos gas
tos efetuados, ser reembolsadas à Parte Contratante, a 
não ser que as Partes Contratantes tenham, em caso 
especffico e por escrito, decidido de outra fonna. 

ARTIGOS 
Interpretação e Implementação 

Qualquer controvérsia com relação à interpre
tação ou à implementação deste Acordo deverá ser 
resolvida pela via diplomática. 

ARTIG09 
Emendas 

1. Este Acordo pode ser emendado, se as Par
tes Contratantes assim o decidirem, através de Nota, 
pela via diplomática. 

2. Qualquer emenda mutuamente acordada pe
las Partes Contratantes deve entrar em vigor na data 
em que as Partes Contratantes se notificarem, por 
via diplomática, o cumprimento dos requisitos consti
tucionais necessários para a vigência da referida 
emenda. 

ARTIGO 10 
Entrada em Vigor e Denúncia 

1. Este Acordo deverá entrar em vigor quando 
as Partes Contratantes se notif~carem, por via diplo
mática, o cumprimento dos requisitos constitucionais 

para sua entrada em vigor. Este Acordo entrará em 
vigor na data da última notificação. 

2. Este Acordo permanecerá em vigor até ser 
denunciado por qualquer uma das Partes Contratan
tes. A denúncia surtirá efeito 6 (seis) meses após a 
data em que a notificação, por via diplomática, tiver 
sido recebida pela outra Parte Contratante. 

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, 
estando plenamente autorizados por seus respecti
vos Governos, assinaram este Acordo. 

Feito em Pretória, em 26 de novembro de 
1996, em dois exemplares originais, nos idiomas 
português e inglês, sendo ambos os texlos igual
mente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil- Lulz Felipe Lampreia - Pelo Governo da Repú
blica da África do Sul- Alfred Nzo. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nos 
termos do art. 376, letra c, do Regimento l.ntemo, 
combinado com o art. 4" da Resolução n11 37, de 
1995, do Senado Federal, os Projetos de Decreto 
Legislativo nlls 57 a 60, de 1997,1idos anteriormente, 
terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis para re
cebimento de emendas, findo o qual a referida Co
missão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, para opinar sobre as proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n2 120, de 1997 
(n2 510/97), na origem), de 09 de maio último, pela 
qual o Presidente da Repúblicà, nos termos do art. 
52, inciso V, da Constituição Federal, combinado 
com a Resolução n2 50, de 1993, do Senado Fede
ral, solicita seja autorizada operação financeira que 
visa ao reescalonamento de créditos brasileiros junto 
à República do Suriname, na forma do Acordo assi
nado em 10 de janeiro de 1996. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. JOS~ ROBERTO ARRUDA- Sr. Pre..i· 
dente, peço a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Ar
ruda, como Lfder. S. Ex'l dispõe de 5 minutos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Srl's e Srs. Senadores, hoje faço um registro im
portante acerca das medidas anunciadas ontem pelo 
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Ministério da Educação a respeito das mudanças 
curriculares do 2" Grau nas escolas brasileiras. 

Sr. Presidente, tenho a convicção de que, den
tre as reformas por que passa o Pafs -e registre-se, 
todas elas pelo caminho democrático -, a mais im
portante, apesar de ser de uma longa maturação, é 
a da educação. Todos nós, homens públicos, cientis
tas políticos, educadores, afirmamos, ao longo de 
muitos anos, que este País só teria um novo rumo 
no momento em que invertesse suas prioridades e 
investisse efetivamente em educação. Ocorre que o 
investimento em educação não é pegar uma quantia 
considerável de dinheiro e dizer que o orçamento 
aumentou. Trata-se de •!ma c:Oisa bem mais profun
da do que isso. Há que se mudar estruturas arcai
cas, procedimentos e, inclusive, passar por uma mu
dança cultural. 

Essa verdadeira revolução na educação brasi
leira teve origem ontem, através de um anúncio im
portante de que o 2" Grau voltará a ter diferenças 
curriculares. O Senador Bernardo Cabral, por exem
plo, quando fez o 2" Grau, provavelmente já vocacio
nado para o curso de Direito, optou pelo clássico. 
Eu, que buscava fazer o curso de Engenharia, cursei 
o científico. Naquela época, o curso clássico tinha 
um peso considerável e era composto por matérias 
direcionadas para a carreira escolhida, assim como 
o científico seguia o mesmo molde. Portanto, o cien
tífico tinha um peso maior na área de exatas e o 
clássico na de humanas. 

A partir da Revolução de 64, houve uma massifi
cação de currículos, não se sabe exatamente com que 
objetivo. A grande verdade é que o País passou a não 
respeitar as diferenças entre as pessoas. Esse retomo 
agora é importante a nível cOnceituai. O País passa a 
respeitar as suas diferenças. Mais do que isso, passa 
a estimulá-las, porque só existe criação onde há res
peito às diferenças. Acaba o modelo imposto, portanto, 
em regimes autoritários que impeá~a a reflexão; volta
se a um modelo que estimula o pensar, estimula a op
ção, que é fundamental para o adolescente. 

O Governo está revisando, restabelecendo a 
polêmica, que também é uma outra variável funda
mental da educação brasileira e, mais do que isso, 
estimulando o crescimento individual e o colativo. 

Sr. Presidente, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação brasileira - a nova LDB, que levou a 
chancela do Senador Dan::y Ribeiro -, foi uma maté
ria amplamente discutida nesta e na outra Casa do 
Congresso Nacional; portanto, não tenho dúvida de 
que merece ser aprovada. Aliás, já estamos no se
gundo ano da aplicação do conhecido "provão", que 

é a avaliação das universidades; embora ainda não 
totalmente abrangente e com defeitos, é mais um 
passo importante para que as universidades e as fa
culdades brasileiras tenham uma avaliação pública 
que lhes dê ou não a credibilidade que o ensino 
deve ter. E mais do que isso: nós, cidadãos, que pa
gamos o preço das universidades públicas, gostaría
mos de saber se elas prestam ou não o serviço es
perado. 

Sr. Presidente, essa mudança segue o cami
nho de pafses culturalmente mais avançados do que 
o nosso. Acredito que essa mudança na educação 
brasileira é a mais importante no conceito de área 
social. Não há mudança que não passe pela mudan
ça educacional. 

Sr. Presidente, há ainda vários itens a serem 
citados, mas não em um espaço de tempo curto 
como este, pois falo como Uder do Governo. 

Todos sabem que a educação mudou, porque 
mudou a LDB; que a educação mudou, porque foi 
criado o Fundo de Compensação do Professor, para 
que o salário médio dos professores seja em tomo 
de R$300, por 20 horas/aulas, o que não muda nada 
nas grandes cidades brasileiras, mas muda tudo no 
interior deste Pais onde os professores são muito 
mal remunerados. E que a educação à distância; a 
descentralização da merenda escolar - para acabar 
com a corrupção que existia nessa área, fazendo 
com que o dinheiro renda mais nas escolas -; o uso 
dos computadores nas escolas públicas; das ante
nas parabólicas, enfim, todas essas medidas são 
fundamentais e serão a verdadeira revolução na 
educação brasileira, que é a coragem de mudar cur
rículos e de fazer com que o jovem, ao terminar a 84 . 
Série do 1!1! Grau, já inicie os seus estudos de acordo 
com a sua opção, preparando-se melhor para cursar 
a faculdade, como já acontece nos países desenvol
vidos. 

Era o registro que eu desejava fazer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres} - Con
cedo a palavra ao Senador Nabor Júnior. S. Ex& dis
põe de 20 minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a principal missão que me atribui, ao tomar 
assento nesta Casa, foi a de dar prosseguimento à 
luta em prol do desenvolvimento econõmico e social 
da Região AmazOnica, mais precisamente do Estado 
que tenho a honra de aqui representar, o distante e 
orgulhoso Acre. Não era uma postura nova na minha 
vida pública, muito ao contrário: dela jamais me 
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afastei desde quando, no já longínquo ano de 1962, 
assumi o primeiro mandato popular, como Consti
tuinte do Território Federal então elevado à categoria 
de Estado. 

A mais recente batalha legislativa e politica, 
voltada para o bem-estar social e o progresso eco
nõmico da Amazônia, foi em tomo da Medida Provi
sória n2 1.511, cuja 11• reediÇão reafirmava determina
ções anteriores do Governo Federal, contrárias às 
aspirações no tocante à exploração dos recursos 
agropecuários da grande Região. 

Aquele texto legal, então sob apreciação do 
Congresso Nacional, limitava a 20% de cada pro
priedade a área passível de desmatamento e apro
veitamento económico, o que vinha penalizar grave
mente os pequenos produtores, notadarnente aque
les voltados para uma atividade que se limita, na 
prática, à produção de alimentos para a própria famí
lia e à venda de pequenos excedentes para os vizi
nhos e consumidores de baixa renda 

Foi assim que, no dia 12 de maio último, de
nunciei as ameaças que se avolumavam contra os 
trabalhadores de áreas de ocupação pioneira, as
sentados principalmente nos rincões mais distantes 
do Norte brasileiro. E, com a serena finneza de sem
pre, alertei: "o Brasil corre o risco de reincidir no de
sestimulo à presença dos interesses nacionais em 
vastíssimas regiões que já apresentam hoje preocu
pantes índices demográficos, devido à falta de uma 
puiítica fundiária efiCaZ e coerente•. 

Na raiz do problema estava o art. 12 da Medida 
Provisória n2 1.511, na forma da citada 11• reedição, 
que dava a seguinte redação ao § 22 do art. 44, da 
Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965: •nas pro
priedades onde a cobertura arbórea se constitui de 
fitofisionomias florestais, não será admitido o corte 
raso em pelo menos 80% dessas tipologias flores
tais". Permitia-se, portanto, a exploração económica 
de apenas 20% das respectivas áreas - uma restri
ção im.iável, absurda e nociva aos interesses do 
Brasil e de milhões de braSileiros. 

Importantes lideranças regionais, bem como 
representantes de forças económicas e de comuni
dades voltadas para a pequena agricultura, respal
daram, com sua aprovação, atitude então por mim 
assumida. Houve, até mesmo, apelos ao Presidente 
da República, no sentido de que as teses esposadas: 
naquele pronunciamento merecessem acolhida e' 
provimento por parte do Governo, quando a Medida' 
Provisória fosse reeditada O meu apelo, endereça
do ao Chefe do Governo, advertia que a persistência 
daquela norma indefensável causaria a paralisação 

completa e absoluta das já precárias atividades eco
nómicas da Amazônia e regiões afins, com gravíssi
mos reflexos na condição de vida de centenas de 
milhares de famílias que nelas se empenham, garan
tindo a plena integração do Território Nacional. 

E é com alívio e satisfação que apresento, nes
ta oportunidade, ao povo do Acre e aos arnazônidas 
em geral, o resultado das gestões e do posiciona
mento que assumi em tomo do problema: o Presi
dente da República, ao reeditar a Medida Provisória 
n!! 1.511, pela 12& vez, atendeu ao apelo formulado 
desta tribuna e nela incluiu um novo dispositivo, 
corno§ 32, dizendo que a proibição de corte raso em 
mais de 20% das áreas não se aplicará às proprie
dades ou às posses em processo de regularização 
com áreas de até 100 ha., nas quais se pratique 
agropecuária familiar. Fez mais, ainda: inclui um 
novo dispositivo, o § 52, com o seguinte teor: "Nas 
áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológi
co-Econõmico, na escala igual ou superior a 
1.250.000, a cfiStnbuição das atividades económicas 
será feita conforme as indicações do zoneamento, res
peitado o limite mínimo de 50'% da cobertura arbórea 
de cada propriedade, a titulo de reserva legal." 

Essas inovaçõés, Sr. Presidente, s..-s e Srs. 
Senadores, voltam-se com firmeza e senso de rea
lismo para as peculiaridades econômicas da Amazô
nia e de vastas porções das Regiões Nordeste e 
Centro-Oeste, onde a cobertura florestal ainda se faz 
presente, em larga escala, sobre grandes extensões 
de terra, principalmente nas glebas de atividade fa
miliar. 

O assunto já é do conhecimento dos Srs. Sena
dores e da Nação, pois vem sendo abordado com fre
qüência por mim e por outros Representantes da Ama
zônia - mas este registro é da maior importância, ao 
mostrar a elevada sensibilidade social e económica 
com que o Presidente da República o tratou, atenden
do às posições que assumi nesta tribuna e em diver
sos contatos oom mernbros do seu Governo. 

Concluindo, peço à Presidência que a nova re
dação da Medida Provisória o!! 1.511, na versão edi
tada em 27 de junho de 1997, seja publicada corno 
parte integrante do meu discurso, para que a socie
dade brasileira - particularmente as comunidades da 
Amazônia- saiba do bom resultado colhido em mais 
esta luta, na defesa de interesses sagrados, que ex
trapolam divisas regionais ou estaduais; uma vitória 
cujos frutos beneficiam o princípio da integração na
cional, da preservação das fronteiras e da ocupação 
por brasileiros das mais distantes regiões da Pátria 

Muito obrigado. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO; 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.511-12, DE27 DE JUNHO DE 1997 

D6 nova 111dação ao art.. 44 dll Lei n" 4.771, dll 
15 de setembro de 1965, e dlapõe sobre a P!"Qiblçio 
do Incremento da conversio de ilnlas 11orastals .m 
,,_ agrfcolas na ragliio Norte • na parta Norte da 
região Cen1I'O-Oell1o, e ~ outras provkiAnclas. 

O Ptasidente da RepúbfiCS, no uso da atribuição que l1e 
confere o art. 62 e tWKfo em vls1a o disposto no art. 225, § 4", da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de 
lei: 

Arl 1• o art. 44 da Lei n• 4.771, de 15 de seterrmro de 
1965, passa a vigorar com a seguinte reclação: 

"Arl 44. Na região Norte e na parta Norte da-região Cen
tro-Oeste, a exploração a corte raso só á permitida desde que 
permaneça com cobertura arbórea de, no mfnimo, cinqüenta por 
cento de cada propriedade. " 

§ 1° A reserva legal, assim entendida a área, de, no mini
mo. cinqüenta por cento de cada propriedade. onde não á permi
tido o corte raso, será averbada à margem da lnscrlçiio da matrr
cula do im6wl no registro de Imóveis competente, sendo vedada 
a alteração de sua des11naçiio, nos casos de transmissão a qual
quer tí1ulo ou de desmembramento da área. 

§ 2" Nas propriedades onde a cobertura 8lbórea se consti
tui de filofisionomlas 11ornstals, niio será admitido o corte raso em 
pelo menos oitenta por cen1o dessas tipologias 11orestais. 

§ 3" O disposto no parágrafo anterior niio se aplica às pro
priedades ou às posses em processo de regularização, assim de
cfaraclas pelo Instituto Necional de Colonização e Reforma Agrá
ria - INCRA, ou pelos órgãos es1aduais compelentos, com áreas 
de atá 1001la, nas quais se pratique agropecuárla familiar. 

§ 4" Para efeito do disposto no CIIJ)Ut. entende-se por re
gião Norte e parte Norts da mglão Centro-Oosta, os Estados do 
Aae, Pará, Amazonas, Roraima, RondOnia, Amapá e Mato Gros
so, além das regiões situadas ao norte do pamlelo 13" s. nos Es
t;mos de Tocruitins e Goiés, e a oes1a do meridiano de 44° W, no 
Es1ado do Maranhão. 

§ 5" Nas áreas onde estiver concluldo o Zoneamento Eco
lógfco.Econ6mico, na escala igual ou superior a 1.250.000, reali
zado segundo as direlrizes metodológicas pertinentes, a distrlbui
ção das atividades econ6micas será feita confonne as Indicações 
do zonearnento, respeitado o limite mfnimo de cinqaenta por cen
to da cobertura arbórea de cada propriedade. a título de reserva 
legal ... 

Arl 2" Não será permitida a expansão da conversão de 
áreas arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais, loca
lizadas nas regiões desaitas no art. 44 da Lei n• 4.771, de 1965 
que possuam áreas desmatadas, quando for veri1icado que as re
feridas áreas enconlrem-se abandonadas, sub-utilizadas ou utili
zadas de forma inadequada segundo a capacidada de suporte do 
solo. 

Parágmlo único. Entende-se por áreas abandonadas, sub
utilizadas ou ublizadas de forma Inadequada aquelas que não 
correspondem às finalidades de produção agropecuária que justi
fiquem o Incremento de área converlida. 

Arl 3" A uHUzação das áreas com cobertura fioreslal nali\la 
na região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste somente 
será pennilida sob a forma de manejo fforeslal sustentável de uso 
múltiplo, obedeoendo aos princfpios de conservação dos recursos 
naturais, conservação da estrutura da flores1a e de suas funções, 

manutenção da divllfSidade biológica e desenvolvimento sóclo
econõmlco da região, e demais fundamentos técnicos estabelaci
dos em regulamento. 

Art 4• o Poder Executivo regutamentará o disposto nes1a 
Medida Prcvlsória, no prazo de 120 dias, oontac1os da data de 
sua publicação. 

Art 5" FICIII1l convalidados os atos praticados com base na 
Medida Provisória n" 1.511-11, de 28 de malode 1997. 

Art 6" Esta Medida Provisória entra em vigor na data de 
sua publicação. 

erasma, 27 de junho de 1997; 176" da Independência e 
109" da República.- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Ar· 
lindo Porto - Gustavo Krause.. 
Diário Oficial, Seçiio 1 

Sábado, 28 de junho de 1997 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Com 
a palavra o Senador Valmir Campelo, por permuta 
com este Senador que ora preside a sessão. S. Ex
dispõe de 20 minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente Jefferson Péres, agradeço-lhe pela 
permuta feita comigo. 

Sr. Presidente, quero abordar, rapidamente, 
dois temas; o primeiro é relacionado à Marinha do 
Brasil - todos nós acompanhamos, nos últimos dias, 
as denúncias referentes à Marinha do Brasil; o se
gundo é relacionado às administradoras de cartões 
de crédito. 

Nós, que tanto respeitamos não só a Marinha, 
mas também o Exército Brasileiro e a Aeronáutica, 
as Forças Armadas do nosso País, não poderíamos 
deixar de hipotecar nossa solidariedade e o nosso 
respeito àquela instituição. Ontem, mesmo, recebi 
uma nota do Ministro da Marinha encaminhando, 
exatamente, uma nota ofiCial ela Marinha do Brasil e 
que foi publicada em quase todos os jornais do nos
so País. Quero deixar registrado, nos Anais do Se
nado Federal, essa nota da Marinha do Brasil, exala
mente para demonstrar não só o apreço mas, tam
bém, o respeito que eu, particularmente, tenho pela 
Marinha do Brasil. Diz a nota: 

•oignidade do Marinheiro: 
Foi extremamente desagradável e an

gustiante vermos os nossos homens mostra
dos à Nação com desdouro, sob a pecha de 
contrabandistas. 

Tudo tivemos de explicar a familiares, 
amigos e vizinhos o que estava acontecen
do e, por vezes, sofrer com o descrédito nos 
seus olhoS. TIVemos filhos sob risos e cha
cota de colegas. Calados, ouvimos e lemos 
notas e comentários ofensivos e irõnicos, 
sempre distanciados da realidade. 
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Agora, temos a constatação da Receita 
Federal de que os navios, alvos da denún
cia, não apresentavam a menor evidência 
de contrabando. Apenas, cobraram-se im
postos de alguns poucos que compraram 
além da quota. 

Ao longo dos anos, as normas de con
duta foram aplicadas, com a rigidez ou a 
compreensão dos Comandantes, a cada 
caso, a cada homem, a cada circunstância 

Ao longo dos anos, alguns determina
ram jogar ao mar o que era excesso, outros 
mandaram deixar no cais o que não tinha re
gistro e outros, ainda, optaram por recolher 
e arrecadar à Fazenda Nacional os bens 
não autorizados. Nos navios, à luz das nor
mas, sempre houve controle. Aplicaram-se 
punições, inclusive aos que fraquejaram na 
fiscalização. 

Há tempos, jovens oficiais introduziram 
a bordo, clandestinamente, quantidades de 
determinado artigo. Descoberta a irregulari

. dade, o material foi confiscado. Identifica
dos, os autores foram processados e entre
gues à Justiça. 

Entre nós, não há contrabandistas pois 
jamais os permitimos. Oficiais e marinheiros 
são homens comuns, com qualidades e de
feitos; são dignos e se olham, nos olhos, 
com altivez. 

Por isso, lamentamos profundamente 
que nossos belos e modernos navios, re
gressando de uma operação internacional 
importante, com notável desempenho e re
percussão na imprensa européia, tenham 
sido, em nosso país, mostrados à nação 
apenas como objetos de um ultraje. 

As palavras devem ser usadas na 
acepção correta O termo "contrabando" foi 
empregado de maneira irresponsável, ou de 
má-fé. 

FICa uma pergunta no ar. A quem - e 
por quê? - interessa denegrir a imagem da 
Marinha? 

Marinha do Brasil." 

Essa nota, Sr. Presidente, recebemos do Mi
nistro da Marinha e eu gostaria de deixá-la registra
da nos Anais desta Casa. 

O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V. Ex& um 
aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Escuto, com mui
lo prazer, V. Ex-. 

O Sr. Nabor Júnior- Desejo também expres
sar a minha solidariedade à Marinha do .Brasil e ao 
pronunciamento que V. Ex- está fazendo, inclusive 
endossando a solicitação no sentido de que seja pu
blicada nos Anais do Senado Federal a nota expedi
da pelo Ministro Mauro Casar Pereira a respeito dos 
acontecimentos tão amplamente repercutjdos pela 
imprensa nos ultimas dias. Também acho, a exem
plo do que V. Ex- declarou, que a Marinha do Brasil 
é uma das instituições mais sérias, mais competen
tes e mais profissionais que servem ao nosso Pdís; 
juntamente com o Exército e a Aeronáutica, tem 
prestado assinalados serviços à nossa Pátria. A Ma
rinha foi a primeira anna constituída no nosso Brasil, 
no decorrer do Império, e se afinna COITJ. o passar 
dos tempos, até os nossos dias, na cõnsolidação da 
República Conheço o alto nível da Annada, cujas 
instalações visitei há alguns anos. Participei, até 
mesmo, de algumas manobras efetuadas fora da 
Barra - e pude constatar o alto nível profissional da
queles militares, a elite de uma corporação da qual 
todos os brasileiros se orgulham. Portanto, quero ex
pressar uma solidariedade que vai muito além des
sse oportuno pronunciamento de V. Ex-, pois a glo
riosa Marinha brasileira tem realmente procurado 
servir ao País com dedicação, denodo e responsabi
lidade. Muito obrigado pelo aparte que V. Ex- me 
concedeu. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Nobre Senador 
Nabor Júnior, o depoimento de V. Ex- veio exata
mente confirmar aquilo que todos nós sabemos: a 
responsabilidade, o serviço prestado ao nosso Pais, 
o respeito que todos temos pela Marinha do Brasil. 

Fico muito grato às palavras de V. Ex- e as in
corporo ao meu pronunciamento, deixando-as regis
tradas nos Anais do Senado Federal. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex
um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Antes de passar
mos a um outro assunto que eu gostaria de abordar, 
concedo a palavra ao eminente Presidente da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Sena
dor Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Valmir Cam
pelo, V. ~ fàz muito bem em trazer para o plenário 
do Senado o registro sobre o problema da Marinha. 
E é problema realmente! Não é possível, e a nota 
que V. Ex& acaba de ler conclui com a indagação: a 
quem aproveita? Por isso, repitO, não é possível que 
não haja uma orquestração no meio de toda esta 
fantástica atuação por que passa o País. Primeiro, 
tenta-se desmoralizar o Legislativo, depois, o entra-
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quecimento do Judiciário, e agora, com o episódio 
da Marinha do Brasil, é uma forma oblíqua de se 
atingir todas as Forças Armadas. A pergunta que 
paira no ar: a quem interessa? Evidentemente que 
não será aos brasileiros sérios. A Marinha, ao longo 
do tempo, é uma arma que se tem dedicado aos in
teresses nacionais. Digo isto por conhecimento pró
prio, na minha Região Amazônia; as Forças Arma
das, seja o Exército lá em cima, nos batalhões de 
engenharia ou integrando as fronteiras, seja a Aero
náutica, nos chamados vôos de integração, seja a 
Marinha, com as suas corvetas prestando assistên
cia aos brasileiros mais necessitados. Rca uma res
posta clara: só interessa ao mau brasileiro, que se 
associa com o interesse internacional, que vem de
clarando, dia após dia, que não vê necessidade mais 
da existência das Forças Armadas. Para que o Brasil 
gastar dinheiro com as Forças Armadas? Como se o 
nosso País pudesse ficar sem forças armadas, mes
mo que não há nada de beriCOSO em nossos vizi
nhos, mas é um problema de defesa própria. O Se
nador Nabor Júnior at';(dou o assunto com proprie
dade porque conhece, é da mesma região, mas nele 
e em mim poderia parecer suspeito; mas o tem abor
dado por V. EX' adquire uma outra tonalidade. V. 
Ex" está representan<:(o uma Unidade da Federação 
que não tem as conotações ribeirinhas da Amazônia, 
mas que demonstra seu alto espírito público. Eu não 
poderia, portanto, fiCar no meu silêncio, sem deixar 
de lhe prestar a minha solidariedade. Parabéns a 
V.Ex'! e à Marinha. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço as pala
vras de V. Ex", nobre Senador Bernardo Cabral, que 
realmente correspondem à veracidade do que todos 
nós 'pensamos aqui, da importância que a Marinha 
tem para o desenvolvimento e a defesa do nosso 
País, assim como todo serviço já prestado por ela ao 
Brasil. Dito isso por V. EX' e pelo nobre Senador Na
bor Júnior, a importância desse pronunciamento se 
toma ainda maior. Muito grato a V. Exil. 

Sr. Presidente, o tema que passo a abordar 
neste momento, o segundo a que me referi, não se 
inclui entre os inúmeros e variados assuntos de ine
gável interesse nacional que normalmente freqüen
tam a agenda desta Casa. Não o abordaria se as cir
cunstâncias não o impusessem. 

Refiro-me, Sr"s e Srs. Senadores, ao descon
trole, ao pouco caso e à total falta de respeito das 
administradoras de cartões de crédito para com inú
meras pessoas de boa-fé em todo Brasil. 

Está se tomando recorrente, Brasil afora, a co
brança mensal de despesas não efetuadas pelos ti-
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tulares de cartões de crédito ou por qualquer outra 
pessoa portadora do chamado cartão adicional. 

A irregularidade não pára por aí: acionadas via 
telefone pelos titulares de cartões prejudicados, as 
tais administradoras não procedem à retirada do dé
bito lançado indevidamente, repetindo-o na fatura 
seguinte, inclusive acrescido de juros e outras taxas, 
para desespero dos usuários do tal "dinheiro de 
plástico". 

Esses abusos chegaram a tal ponto, Sr. Presi
dente, que dia desses um assessor aqui da Casa 
me informou ter recebido a fatura mensal do seu car
tão com despesas realizadas na Pensilvânia, nos 
Estados Unidos, país onde nunca pôs os pés e onde 
nunca efetuou qualquer tipo de compra, seja por via 
postal ou telefônica. 

Devo confessar que eu mesmo estou sendo ví
tima deste tipo de abuso, recebendo cobranças ja
mais efetuadas por mim ou minha esposa, a única 
portadora de cartão adicional em meu nome. 

O interessante, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, é que todas essas administradoras de car
tões de crédito, normalmente sediadas em São Pau
lo, mantêm um tal •serviço de atendimento ao clien
te", que é um primor de ineficiência (desculpem-me 
o paradoxo). 

A via crucis do cliente começa quando ele se 
vale desse serviço para recbmar de cobranças irre
gulares. O atendimento do outro lado é feito por 
atendentes literalmente programadas para repetir in
definidamente os mesmos argumentos, com as mes
mas palavras, a mesma entonação e até as mesmas 
pausas, lembrando aqueles robôs dos filmes de fic
ção científica. Depois de uma ladainha estressante, 
a reclamação é finalmente anotada e o cliente é in
formado de que as providências serão tomadas. No 
mês seguinte, a fatura correspondente, repete a co
brança e acrescenta juros sobre uma conta que o 
cliente não fez. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, resolvi 
fazer esta denúncia porque esses abusos estão to
mando uma dimensão preocupante. Sei que o pro
blema é da alçada dos órgãos de defesa ao consu
midor e, em função disso, quero cobrar a ação ime
diata de tais instituições. 

As pessoas de f:?oa-fé não podem ser submeti
das a esse tipo de constrangimento. A burocracia 
das tais administradoras de cartões de crédito impõ
em aos clientes prejudicados aborrecimentos inter
mináveis, perda de tempo e até o comprometimento 
do seu bom nome perante as lojas e demais estabe
lecimentos comerciais. 
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Essa situação é intolerável, Sr. Presidente! 
As taxas anuais de manutenção, os juros por 
eventuais atrasos e o sem-número de obrigações 
impostas aos usuários de cartões de crédito, são 
elevadíssimas. É inadmissível que a cobrança de 
valores tão altos não corresponda um serviço pelo 
menos razoável. 

Exijo, portanto, providências imediatas dos ór
gãos de defesa do consumidor contra os abusos 
praticados pelas administradoras de cartões de cré
dito atuantes em nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Uma. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Waldeck Orne
las. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Leomar Quinta
nilha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca
bral. 

V. ~tem a palavra por 20 minutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr, Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho da
quela escola em que era costume usar a tribuna 
apenas com ligeira anotação. Á época em que se 
disputava concurso de oratória, lembro-me do orador 
da minha turma rebelando-se contra a exigência do 
discurso escrito. Parecia-me, àquela altura, uma exi
gência descabida. Tantas vezes o orador, na ardên
cia dos acontecimentos, . pode sentir o que vai na 
alma. Com o tempo, a maturidade, verifiquei que 
quando não há uma forma escrita, esmaece com o 
tempo o que foi dito e nem sempre se pode cobrar 
mais adiante aquilo que se pretendia fazer. 

Rebelava-me contra esse formalismo, que con
siderava tantas vezes tolo. Entretanto, hoje - e V. 
Exª, Sr. Presidente, é da mesma escola - vejo que 
há necessidade, vez por outra, de deixar consignado 
por escrito. Essa é a razão de estar trazendo este 
discurso, redigido com a cautela de quem precisa 
chamar a atenção para a nossa Região, para a 
Amazônia. 

Tantas vezes se tem escrito sobre ela; fruto 
apenas de compilações, de pegar o que já existe na 
literatura anterior e copiar páginas inteiras, descam
bando-se para o chamado inferno verde, pulmão do 
mundo e tantas outras qualidades de mitos que nada 
engrandece. Quem vive ali e quem conhece de perto 
a região sabe que precisamos dar um brado de aler
ta de vez em quando. 

Sr. Presidente, quero lembrar que se realizou, 
no mês do junho, em Harare, no Zimbábue, a As
sembléia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - a chamada Cúpula da Terra -, 
reunindo Chefes de Estado e de Governo de 70 paí
ses, com o propósito de fazer uma análise crítica da 
execução da Agenda 21, o documento mais impor
tante aprovado pela Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 
no Rio de Janeiro, em julho de 1992, e que ficou co
nhecida como Eco-92. 

Sabe-se, de antemão, que tal avaliação não 
será positiva. É consenso entre aqueles que se dedi
cam à questão do meio ambiente que os itens mais 
importantes da Agenda 21 ainda estão no papel. O 
que se pode almejar, portanto, nesse contexto, é 
que o novo conclave traga uma vez mais a causa da 
ecologia ao primeiro plano das atenções mundiais e 
que, dessa feita, sejam logrados avanços mais con
cretos nessa área. Afinal, é sempre bom repetir que 
do efetivo comprometimento de governos e socieda
des com a preservação do meio ambiente depende 
nada mais nada menos do que a própria sobrevivên
cia da espécie humana. 

Aproveitando este momento que, como afir
mei, espero seja caracterizado pelo revigoramento 
do debate acerca da ecologia, dirijo algumas pala
vras escritas a este Plenário no que tange, em 
particular, à questão da preservação de nossa fau
na silvestre. 

Chegou-me às mãos recentemente artigo de 
autoria do médico amazonense Gilberto Fernandes, 
publicado na revista Planeta Água. Com a mesma 
combatividade e percuciência demonstradas em li
vros, entrevistas e outros artigos, o Dr. Gilberto Fer
nandes denuncia o absurdo que é a impunidade 
dos crimes ostensivamente praticados contra esse 
legado de incalculávl?!l valor que é a nossa fauna sil
vestre. 

Reportando-se a uma recente pescaria que 
realizou na represa de Balbina, nas imediações de 
Manaus, o médico relata que, tal como diversos ou
tros pescadores amadores, foi ele alvo de ação fis
ealizadorà de agentes-do lt>ama:; que lhe cobraram o 



porte da competente licença para a prática da pesca 
amadorística. Conquanto seja totalmente favorável a 
essa fiscalização, o Dr. Fernandes não consegue 
entender - e tampouco consigo eu - a priorização 
dos esforços daquele órgão oficial em relação aos 
pescadores amadores, quando fatos da maior gravi
dade - como a pesca e a çaça predatórias - aconte
cem à vista de todos. 

Na própria represa de Balbina, o médico tes
temunhou a presença de três acampamentos de 
pescadores profissionais, bem como o tráfego de· 
várias canoas, levando enormes caixas de isopor, 
contendo pescado, tudo em plena luz do dia e sem 
sofrer qualquer espécie de repressão e ·fiscaliza
ção. 

Mais incompreensível ainda é a ausência de 
repressão à venda de caça, também praticada à luz 
do dia nos mercados da Amazônia. A TVE de Ma
naus, dos nossos velhos amigos Felipe Down e Mil
ton Cordeiro, exibiu, no mês de maio, programa 
mostrando a venda oStensiva, no mercado de Coari, 
de pacas, tatus e antas. Coari, como se sabe, é uma 
das cidades que fica no Solimões, não muito distan
te do Município de Manaus. 

Nossa legislação ambiental é severa. A venda 
de caça, por exemplo, é definida como crime inafian
çável. Lamentavelmente, porém, trata-se de mais 
um caso de legislação severa, mas não aplicada. 
Aliás, Srs. Senadores, minha firme opinião é que 
este é um dos desvios culturais do País que mais 
exige enfrentamento, se almejamos, de fato, trans
cender as diversas facetas do subdesenvolvimento. 
O Brasil precisa deixar de ser o país em que a lei é 
como gripe - às vezes pega, às vezes não pega. 

Como é possível que o referido crime inafian
çável seja praticado à luz do dia, em um mercado 
público, registrado pelas câmeras de televisão e não 
haja qualquer conseqüência? Para que serve a le
gislação severa, se inexiste fiscaiização, se ninguém 
é punido? 

As justificativas do pequeno número de fiscais, 
da deficiente estrutura material do lbama, das vastas 
dimensões do País, todas caem por terra, quando a 
caça está cinicamente exposta à vista de todos, ex
postas inclusive às câmeras de televisão. Será pOS
sível que todos enxergam, menos o lbama? Basta 
comparecer aos mercados para autuar os vende<fo
res e, ainda mais importante, identificar e rastrear os 
caçadores. ' 

Quando afirmo ser nossa fauna silvestre - e 
este é o ponto deste pronunciamento - é porque a 
considero um património de valor incalculável. E, aí, 

não se trata de força de expressão. Seu vaior é in
calculável, até porque a completa extensão de sua 
diversidade é até hoje desconhecida. O jornal O 
Globo, em sua edição do dia 3 de março do cor
rente ano, noticia pesquisa atualmente em desen
volvimento no Rio Amazonas, realizada, vejam 
bem V. f:x!ls, não por cientistas brasileiros, mas 
por um grupo de cientistas americanos, a qual já 
permitiu a catalogação de 125 mil peixes e 240 es
pécies, muitas das quais anônimas até então. En
tre as particularidades do maior rio do mundo, foi 
descoberta uma espécie de peixe elétrico que se 
alimenta exclusivamente das caudas de outros 
peixes elétricos. 

A matéria de O Globo, transcrita do prestigioso 
New York Times, esclarece que o grupo de pesqui
sadores, que já percorreu, pasmem, cerca de 4 mil 
quilómetros do Amazcnas e de seus afluentes, já 
descobriu uma série de características dos peixes 
elétricos, como sua aptidão para caçar e navegar 
sem visão, usando, para isso, os seus órgãos elétri
dos que espalham luz ao redor de seus corpos. Um 
outro achado de grande interesse científico, segundo 
o mesmo jornal, é um pequeno grupo de peixes que 
vive no Amazonas e:come pedaços de madeira joga
dos na beira do rio. Segundo os especialistas, esses 
peixes são os únicos vertebrados conhecidos que se 
alimentam de madeira. 

O exemplo desta pesquisa serve para compro
var que, sequer, conhecemos ainda a completa di
versidade em nossa fauna silvestre. Nesse caso es
pecífico, trata-se de um patrimônio de grande inte
resse científiCO e de interesse económico ainda a ser 
determinado. Em outro caso, porém, a preservação 
de uma espécie animal da Amazônia já resulta em 
atividade economicamente lucrativa. Refiro-me à tar
taruga-do-Amazonas, conhecida cientificamente 
como podecnemis expansa. 

A comercialização da carne da tartaruga está 
proibida desd~-1~. ell'l vistade_sua inclusão na lis-

--tioflC!aJ-das espécies brasileiras ameaçadas de ex
tinção. A ação predatória sobre a espécie foi impres
sionante. lntomnações dão conta de que, no período 
entre 1860 e 1900, portantono final do século pas
sado, cerca de 40 milhões de ovos dessa espécie de 
tartaruga eram d~struldos e_200mil f~~as abatidas 
acadaano. ---

Em 1979, porém, o Governo criou o Projeto 
Quelónios da Amazônia, hoje denominado Centro 
Nacional de Quelónios da Amazônia - Cenaqua -
que, em apenas dez anos, conseguiu retirar a tarta
ruga de condição de espécie ameaçada de extinção, 
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graças a um trabalho que consistiu, principalmente, 
na proteção às praias de desova, os chamados ta
buleiros, que nós da Amazônia conhecemos tão 
bem. Hoje, o Cenaqua atua em 115 tabuleiros espa
lhados pelos Estados da Amazônia legal, registran
do produção média 3 a 4 milhões de filhotes por ano. 
Em 16 anos, foram manejados 26 milhões de ani
rrlais. 

Afastada a ameaça de extinção, foi possível 
autorizar a criação de tartarugas em cativeiro, a fim 
de abastecer o mercado consumidor por uma forma 
alternativa à caça predatória. Já em agosto do ano 
passado, o Presidente do lbama assinou portaria re
gulamentando a comercialização de queiÔnios pro
cedentes de criadouros registrados e controlados 
pelo órgão, fato que pode ser considerado um marco 
histórico, pois, com essa portaria, a Amazônia pas
sou a ter um produto de sua fauna silvestre com o 
consumo regulamentado. 

O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Darei seqüên
cia a eSte raciocínio logo após ouvir o aparte de V. 
Ex", nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Nobre Senador Bernar
do Cabral, quero, ao cumprimentar V. Ex" pela opor
tunidade do pronunciamento que faz no dia de hoje, 
defendendo a fauna da Região Amazônica, manifes
tar estranheza quanto ao fato de que o lbarna - ór
gão responsável pela fiscalização, não só da fauna, 
mas da floresta e dos recursos naturais brasileiros e, 
notadamente, daquela Região - tenha se descuida
do na fiscalização das atividades predatórias de al
guns profissionais que ali atuam, conforme V. Ex" 
afirma no seu pronunciamento. V. Ex" está retoman
do ao tema, denunciando a ação das companhias 
madeireiras que atuam na Região. No Município de 
Lábrea, no Rio Purus, o lbama constatou a existên
cia de milhares e milhares de toras de madeira ex
traídas da floresta sem a devida autorização do lba
ma, órgão que se preocupa em fiscalizar e, às ve
zes, até apreender os peixes obtidos pelos pescado
res amadores, como é o caso do médico José Fer
nandes, a que V. Ex" se referiu. Mas, enquanto per
segue os pequenos pescadores, o lbama se omite 
na repressão àqueles que realmente contribuem 
para agredir o meio ambiente na nossa Região. É o 
caso dos pescadores profissionais, no próprio lago 
da Hidrelétrica de Balbina; é o caso da extração irre
gular e ilegal de madeira. São dois pesos e duas 
medidas: o lbama se preocupa com o varejo e es
quece o atacado, que realmente é o responsável 

pelo desequilíbrio ecológico da nossa Região. Cum
primento V. Ex", mais uma vez, pelo pronunciamento 
sério e obejtivo com que abrilhanta esta sessão do 
Senado FederaL 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Na
bar Júnior, tenho tido o privilégio, nos meus modes
tos pronunciamentos, de contar sempre com o apar
te enriquecedor de que V. Ex" é portador, sobretudo 
porque, tendo sido Governador do Acre, Estado en
cravado na Amazônia Ocidental - e ainda a pouco 
citou a cidade de lábrea, no Rio Purus -, demonstra 
que, infelizmente, neste País, as pessoas se preocu
pam com o acessório e desprezam o essencial. O 
que é mais grave: quando se abordam assuntos qu_e 
são simplesmente os mesquinhos da área política, 
se desprezam os grandes. Fauna silvestre é um dos 
assuntos mais sérios, mais importantes e mais ricos 
de que o nosso País pode dispor. 

V. Ex" deve estar lembrado, porque fiZ questão 
de fazer chegar às mãos de V. Ex", o primeiro traba
lho que produzi, com quase 600 páginas, sobre o 
desenvolvimento auto-sustentado na nossa Região 
e, depois, recentemente, um estudo sobre água, 
também com quase 600 páginas, justamente para 
mostrar que as pessoas estão confusas. O século 
XXI está se aproximando: petróleo ninguém vai be
ber, o líquido precioso, que é a água - e a nossa Re
gião detém um quinto de água doce do mundo -, 
passa não ser a grande preocupação, nem perde di
nheiro para retirar o sal da água, que é a dessalini
zação. Nós, que temos esse manancial enorme, não 
ternos recebido, corno deveríamos, do Governo Fe
deral, através do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, a atenção 
necessária. 

Ternos feito, V. Ex" e eu, a nossa parte, em um 
protesto que às vezes não fica no v~io, porque traz 
também o remédio acompanhado do diagnóstico. 
Quando abordo um assunto - e por isso eu dizia 
logo ao início do meu discürso que não queria fazê
lo apenas de improviso, com duas ou três anotaçõ
es, mas para deixar por escrito - é porque pretendo, 
tão logo seja publicado no Jornal do Senado, no 
chamado Diário OfiCial do Senado, enviá-lo às repar
tições competentes para que se dêem conta da 
grande riqueza que está sendo, se não desperdiça
da, abandonada e olhada com uma distãncia que 
merece crítica. 

Por isso mesmo, retomo o fio do meu discurso, 
agradecendo a tntervenção de V. Ex", para dizer 
que, hoje, a criação de quelônios em cativeiro é uma 
das maiores oportunidades de investimento, de acor-



JULHO DE 1997 ANAfS 00 SENADO FEDERAL 

do com as potencialidades naturais específicas da 
região amazõníca. O lbama já tinha registrados, 
até o fim do ano passado, 12 criatórios particula
res de tartarugas na região, com outros 50 em pro
cesso de registro. Nesses estabelecimentos exis
tem 50 mil animais em diversos estágios de cresci
mento. Os filhotes são fornecidos para os críadou
ros pelo próprio lbama, dentro do limite de 10% 
das tartarugas nascidas nos tabuleiros controlados 
pelo Instituto, pois a maior parte dos filhotes é lan
çada nos rios e lagos da região. E veja, Senador 
Nabor Júnior, que mesmo respeitado esse limite, o 
lbama possuí hoje 300 mil filhotes para fomentar a 
criação em cativeiro. 

A liberação da comercialização, ocorrida no 
ano passado, redundará, com certeza, no aumento 
do números de críatórios, tendo em vista a rentabi
lidade que a atividade apresenta. Para que se faça 
uma idéia dessa rentabilidade - e aqui gostaria de 
chamar a atenção sobretudo daqueles que repre
sentam o Centro-Oeste -. é suficiente uma breve 
comparação com a pecuária bovina. Enquanto 
nesta última, na pecuária bovina, obtêm-se 40 qui
los de carne por hectare ao ano, a tecnologia hoje 
disponível permite obter-se um mil e 800 quilos de 
carne de tartaruga por ano em um hectare de 
água. Além disso, a carne de tartaruga possui 94% 
de proteína, ante 46% da carne bovina, com a 
vantagem do aproveitamento do casco, da banha 
e da pele. 

Evidentemente, a portaria editada pelo lbama 
estabelece r~gras bem definidas para a comerciali
zação da tartaruga, a fim de evitar o recrudescimen
to da caça predatória A carne só pode ser vendida 
em estabelecimentos registrados no Instituto, regra 
que vale inclusive para os restaurantes. E só podem 
ser c.:>mercializados animais saídos de criatórios, 
que são identificados por um lacre preso ao casco. 
Os criadores mostram-se muito otimistas em relação 
ao seu inv~timento, lembrando a época em que tu- _ 
ristas estrangeiros. visitavam a Amazônia para con
sumir a nossa tartaruga, o que, acreditam esses 
criadores, voltará a acontecer caso seja feito um 
bom trabalho de divulgação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a batalha bem 
sucedida para salvar da extinção a tartaruga-do
amazonas e as excelentes perspectivas econõmicas 
existentes hoje para a sua criação em cativeiro cons
tituem apenas um pequeníssimo exemplo do inesti
mável valor contido nesse maravilhoso legado que é 
a fauna silvestre de nosso País - vejam bem: peque
no, muito pequeno, do grande e soberbo legado que 

é a nossa fauna silvestre. E é exatamente por consti
tuir nossa fauna um legado de incalculável valor que 
devemos c;QmJ:!ater com _toda a firmeza qualquer 
agressão a ela. 

Um problema de gravidade ainda maior do que a 
pesca e a caça predatórias é o tráfico de animais sil
vestres. Trata-se de um negócio, pasmem os Srs. Se
nadores, que movimenta ilegalmente entre US$500 e 
US$700 milhões por ano, sendo responsável pelo de
saparecimento de 12 milhões de animais silvestres por 
ano no Brasil. O quadro social marcado pela pobreza e 
pela falta de aHemativas econõmicas contribui para es
timular esse tráfiCO. Em algumas cidades do interior do 
Nordeste - e eu vejo que assumiu a Presidência o 
eminente Senador Ronaldo Cunha Uma, que está afei
to a essa matéria -, o tráfico de animais silvestres rep
resenta a principal fonte de renda da população, se
gundo relatório publicado pelo Fundo Mundial para a 
Natureza, o Wortd Wildlife Fund- WWF. 

Imaginem, Srs. Senadores, 70% dos animais 
capturados para ser vendidos são absorvidos pelo 
mercado interno, e os 30% restantes vão para o ex
terior. Os principais destinos dos animais silvestres 
exportados do Brasil são os países da Europa, os 
Estados Unidos e o Japão. Os traficantes, muitas 
vezes - e eu chamo a atenção da Polícia Federal 
para isso -, levam os animais primeiramente à Ar
gentina, à Bolívia, ao Paraguai ou ao 'Peru, a fim de 
legalizar documentos, valendo-se da liberalidade das 
legislações nacionais desses países. 

A maioria dos animais embarcados são aves 
como araras e papagaios, e seu destino são colecio
nadores, zoológicos, grandes revendedores e hotéis. 
Segundo informação de um coordenador do Fundo 
Mundial para a Natureza - WWF, somente no ano 
passado foram realizadas cerca de mil exposições 
de aves como papagaios, araras e periquitos nos 
Estados Unidos. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Exª um 
aparte, Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL- E neste trecho 
quero chamar a atenção dos Srs. Senadores - so
bretudo do eminente Senador Jefferson Péres, que 
me pede um aparte que terei a honra de conceder-, 
para esse aspecto, gravíssimo: a venda desses ani
mais no exterior é aHamente compensatória para os 
traficantes. U_m_fí!hote de papagaio verdadeiro,, ad
quirido no País por US$93, pode ser vendido, no 
mercado internacional, por US$2 mil. Uma arara ver
melha, que sai no Brasil por US$120, vale US$12 mil 
no exterior. Já o preço do mico-leão da cara dourada 
sobe de US$250 para US$15 mil. Gomo se pode 
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ver, um verdadeiro 'negócio da China", como se di
zia antigamente, ou, mais apropriada e infelizmente, 
hoje, um 'negócio do Brasil'. À margem de nossa le
gislação e, infelizmente, deixando aqui um profundo 
desfalque em nossa fauna 

As condições em que os filhotes são captura
dos são cruéis e destrutivas. No caso dos papa
gàios, as árvores nas quais estão os ninhos são cor
tadas e os ninhos, destruídos. Para a captura dos 
macaquinhos, muitas vezes a mãe é abatida para 
evitar ataques. 

Imaginem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
quadro terrível que se abate sobre a nossa fauna sil
vestre sem que nós, aqui de dentro, brasileiros, pos
samos nos dar conta de que é preciso este brado de 
alerta, esta reclamação, este profundo grito de con
trariedade que nos assalta. 

Ouço V. Ex", Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Bernardo Ca
bral, V. Ex" aborda em seu discurso dois aspectos. 
Um, o subaproveitamento do fabuloso potencial eco
nômico da Amazônia, com sua riquíssima biodiversi
dade; outro, a inadequação das leis do Pais - ou 
pelo menos de muitas leis do nosso Pais - à realida
de brasileira. Pune-se o caboclo porque caça um 
tatu para a própria sobrevivência e se deixa de repri
mir a comercialização de animais silvestres nos mer
cados da nossa região, como V. Ex" assinabu. 
Pune-se alguém que pratica a pesca esportiva e não 
se reprime a pesca predatória. Ao mesmo tempo em 
que não se cuida, por exemplo, como V. Ex" assina
lou, _com pequeníssimo investimento para financia
mento, Senador Bernardo Cabral, de desenvolver a 
piscicultura mediante gaiolas. Como V. Ex" sabe, a 
China já tem uma enonne produção de tambaquis a 
pequeníssimo custo, o nosso tambaqui, originário da 
nossa Amazônia, enquanto empresários brasileiros 
peregrinam nos gabinetes ministeriais e governa
mentais, há anos, sem receber nenhum auxílio para 
desenvolver esse enorme caminho que temos, essa 
via delta ao nosso desenvolvimento e que beneficia
ria populações de baixa renda, que é o criatório em 
gaiola. V. Exª traz a este Plenário um problema da 
nossa região da maior relevância. Por isso, dou-lhe 
os parabéns. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obrigado 
Senador Jefferson Péres. Eu tinha a certeza de que, 
ao concluir o meu discurso, não poderia deixar de 
receber esse aparte que o complementa. 

'14- Exª acaba de me lembrar o nome do nosso 
bravo lutador lgnácio Bengoechea, que tem percorri-

te ·& rt rt íM'i'ri 

do, anos e anos, os ministérios em ~usca de auxílio 
nesse sentido. E só recentemente, com o seu e o 
meu apoio, tem sido recebido no Ministério dos Re
cursos Hídricos da Amazônia Legal - e bem recebi
do, justiça seja feita -, mas não há uma conclusão. 
Ele vem lutando para beneficiar o caboclo do interior 
- está sendo inclusiVe prestigiado pelos bispos da 
área do Solimões -. visando levantar, erguer, soer
guer a idéia dessa· cOndição proposta pela China, 
que é criar os tambaquis em gaiolas e, assim, dimi
nuir afome_do povo ribeirinho. 

Concluo,· Sr. Presidente; dizendo mais uma 
vez aos eminentes Senadores que a luta pela pre
servação de nosso legado silvestre é um compro
misso a ser assumido por todos os brasileiros. 
Maior ainda deve ser o comprometimento daque
les que têm responsabilidade na vida pública. En
tre esses, a questão toca de maneira mais espe
cial aos oriundos da Amazônia. Exemplos de cida
dania, como o do médico Gilberto Fernandes, que 
o conheço há quase 30 anos, desde a época em 
que advogava aqui, no Rio de Janeiro e, depois, 
no nosso Estado, que dedica-se permanentemente 
à causa ecológica, todos devemos ter como mode
lo e como alento. 

Não podemos permitir que continue impune a 
dilapidação de nosso tesouro, e não o podemos per
mitir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque st•rif' 
uma espécie de omissão criminosa que não se com· 
padece com aqueles que têm a responsabilidade de 
mostrar à Nação, de apontar caminhos e indicar so
luções. 

Por isso, o discurso escrito vai representar a 
cobrança, mais adiante, daquilo que hoje foi dito e 
enriquecido pelos apartes que recebi. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Ronaldo Cunha Uma, 12 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10h30min.) 
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Ata da 5ª Sessão Não Deliberativa 
em 7 de julho de 1997 

5ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Valmir Campe/o 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senàdor Jef
ferson Péres, procederá à Leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISO 

DE MINISTROS DE ESTADO 

Nº 522197, de 12 do corrente, do Ministro de 
Estado da Fazenda, encaminhando as informações 
referentes ao Requerimento nº 254, de 1997, do Se
nador Pedro Simon. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente e incorporadas ao res
pectivo processo, de acordo com o artigo 
216, V, do Regimento Interno. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 
107, de 1996, que se encontrava com a sua 
tramitação interrompida, aguardando a res
posta ao Requerimento nº 254, de 1997, vol
ta à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

Nº 524/97, de 12 do corrente, do Ministro de 
Estado da Fazenda, encaminhando as informações 
referentes ao Requerimento nº 313, de 1997, do Se
nador Antônio Carlos Valadares. 

Nº 1.070/97 de 2 do corrente, do Ministro de 
Estado da Saúde, encaminhando as informações re
ferentes ao Requerimento nº 304, de 1997, do Sena
dor Antônio Carlos Valadares. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER Nº 346, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 47, 
de 1994, (nº 1.177/91, na Casa de origem}, 

que dispõe sobre o exercício profissional 
do Técnico de Segurança Patrimonial e 
dá outras providências. 

Relator: Senador José Alves, 

Dispõe o presente Projeto de Lei, de autoria do 
Deputado Laprovita Vieira, da regulamentação do 
exercício profissional do Técnico de Segurança Pa
trimonial, definindo suas atribuições; quem privativa
mente j::oderá exercê-la; autoriza o Ministério da 
Educação a fixar o currículo mínimo para o curso de 
habilitação e ao Ministério do Trabalho a criar a cate
goria diferenciada de "Técnico de Segurança Patri
monial" e proceder à sua inclusão na "Classificação 
Brasileira de Ocupações - CBO"; assegura piso sa
larial e dá outras _pr~vidências. 

Em sua justificativa, o autor da proposta apre
senta vários argumentos em defesa de sua iniciativa, 
entre eles o de "proteger o património empresarial 
contra os riscos", e isto "resulta em benefícios so
ciais", decorrentes da geração de empregos e da 
oferta de serviços e bens. 

Ressalta que a "segurança não pode circuns
crever-se à atividade repressiva, pelo contrário, ser 
fruto de ação inibidora contra o crime em suas diver
sas modalidades. A prevenção à ação criminosa exi
ge, por parte das organizações, enorme esforço, que 
se manifesta desde a mais simples proteção contra 
furtos até combate ao crime sofisticado feito na área 
de informática. 

Alega, ainda, que "embora a profissão de Téc
nico de Segurança Patrimonial já existe de fato em 
quase todas as empresas brasileiras, o seu registro 
ainda não é categorizado pelo Ministério do Trabalho 
na Classificação Brasileira de Ocupações. 

Apesar dos argumentos e justificativas que 
apresenta o Ilustre autor da proposição, em defesa 
da categoria, do património privado e do interesse 
social, há outros fatos que se opõem aos propósi
tos genéricos no âmbito da regulamentação de 
profissões, haja visto que, ultimamente, baseado 
no preceito constitucional, o Poder Executivo tem 
vetado os projetes de regulamentação profissional 
aprovados pelo Congresso. 
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Realmente, é difícil se estabelecer parâmetros 
rígidos para se delimitar o conjunto das profissões 
que merecem regulamentação, salvo aquelas que 
exigem habilitações excepcionais para o seu exercíc 
cio, como advocacia, medicina, engenharia e outras 
que objetivam proteger a vida, a saúde, a segurança 
e a liberdade das pessoas, bem como a educação 
dos jovens no caso dos professores. 

A Constituição de 1 824 aboliu as corporações 
de ofício. As Olltras que lhe sucederam consagram a 
liberdade de profissões como regra. A carta de 1988 
dispõe em seu art. 59 inciso XIII, que "é livre o exer
cício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, aten
didas as qualificações profissionais que a lei estabe
lecer." 

Esta ressalva seria apenas para aquelas profis
sões que exigem conhecimentos mais complexos, 
alcançados através de formação acadêmica especí
fica. 

A excessiva regulamentação de profissões limi
ta a universalidade do direito do trabalho, compro
mete a eficiência na alocação dos recursos humanos 
e burocratiza, ainda mais, o mercado de trabalho e a 
livre organização das atividades das empresas me
·nores, das quais não se poderia exigir com sucessso 
que •assegurassem o exercício da profissão de Téc
nico de Segurança Patrimonial", observando-o em 
seus quadros funcionais, pois sabemos que a gran
de parte do empresariado brasileiro pertence a micro 
e pequena empresas. 

Embora a atividade acupacional relacionada~ 

com a segurança já exista nas empresas brasileiras, 
com maior ou menor grau de especialização ou so
fisticação, não parece conveniente, ainda, a sua re
gulamentação, registro, provisionamento, fixação de 
piso salarial e outras exigências constantes do proje
to aprovado na Câmara dos Deputados. 

Entretanto, apesar das restrições que se colo
ca quanto à regulamentação e outras medidas de 
praxes seria válida a criação desta profissão, a for
mação e o aperfeiçoamento profissional dos seus 
técnicos nas escolas e centros de treinamento den
tro das atribuições especificamente definidas neste 
projeto de lei. 

Desta forma, concluo pela apresentação do se
guinte substitutivo, que exclui do projeto original os 
seguintes impositivos: "é assegurado o exercício 
profissional. .. " "o exercício da profissão de Técnico 
de Segurança Patrimonial é privativo .. .", o registro 
profissional no Ministério do Trabalho, o piso salarial 
e a obrigatoriedade do Poder Executivo reg!.!lamen
tar esta lei em prazo definido. 

O Substitutivo, entretanto, instituiu a profissão 
pretendida, mantém a definição das atribuições do 
Técnico, classifica as condições em que ele é qualifi
cado,- reconhece como qualificação a experiência de 
quem já está trabalhando comprovadamente na área 
de atribuições há mais de três anos; autoriza o Mi
nistério da Educação a fixar o currículo mínimo e ao 
Ministério do Trabalho a criar e incluir a categoria no 
cadastro do CBO, Classificação Brasileira de Ocupa
ções. 

Criada por lei a profissão de Técnico de Segu
rança Patrimonial, nos termos do Substitutivo, o plei
to para sua regulamentação futura poderá ser de
senvolvido pela sua atuação e desempenho no mer
cad() de trabalho e pela atividades de reinvindicação 
e valorização profissional que venham a ser desen
volvidas pela associação profissional da categoria 
que se constituir. 

EMENDA Nº 01-CAS 
(SUBSTITUTIVO) AO PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N9 47, de 1994 

Dispõe sobre a criação da profissão 
de Técnico de Segurança Patrimonial e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica instituída a profissão de Técnico 

de Segurança Patrimonial, em todo o território bra
sileiro. 

Art. 22 São atribuições do Técnico de Seguran
ça Patrimonial: 

I - planejamento, organização, supervisão e 
operacionalização dos serviços de segurança patri
monial nas organizações privadas; 

11 - assessoramento à empresa nos problemas 
relativos à defesa e conservação do património, à 
segurança física das instalações e das vidas huma
nas ali existentes; 

-III ....: organizaÇão~ controle e fiscalização dos 
serviços de vigilância privada, próprios da empresa 
e/ou prestados por terceiros; 

IV - estabelecimento de normas, regulamentos
e instruções operacionais de segurança a serem im

--plantadas pela empresa; 
V - organização e planejamento das atividades 

de segurança patrimonial e de instalações, no tocan
te à integraç3o com as atividades de segurança pú
blica e defesa civil;-

VI - inspeção das instalações da empresa com 
vi§tªs __?. proteção de vidas humanas e do património 
contra riscos de ações criminosas, internas e/ou ex-
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ternas· que possam comprometer a continuidade da 
produção; 

VIl - estabelecer programas de treinamento, 
formação e reciclagem de pessoal na sua área de 
competência. 

Art. 32 São qualificados como Técnicos de Se
gu r{3nça Patrimonial: 

I - os portadores de certificado de conclusão 
do ensino de 2º grau, habilitação de "Técnico de Se
gurança Patrimonial", com currículo a ser aprovado 
pelo Ministério da Educação, e realizado em escolas 
técnicas reconhecidas no país; 

11 - os portadores de certificado de CÕnclusão 
de ensino de 2º grau, com "Curso de Formação de 
Técnicas de Segurança Patrimonial", com carga ho
rária mínima de 480 horas/aula, realizado por insti
tuição especializada, reconhecida e autorizada pelo 
Ministério da Justiça; 

III - os portadores de certificado de curso de 
especialização realizado no exterior e reconhecido 
no Brasil. 

Parágrafo único. Poderão qualificar-se como 
Técnico de Segurança Patrimonial aqueles que, no 
prazo máximo de 90 dias, a contar da publicação 
desta lei, comprovem estar exercendo a chefia, ge
rência ou direção de atividades de segurança patri
monial por período não inferior a três anos, mediante 
documentação trabalhista e/ou previdenciária. 

Art. 4º Fica o Ministério da Educação autoriza
do a fixar o currículo mínimo para o "Curso de For
mação em Técnicas de Segurança Patrimonial", com 
carga horária mínima equivalente aos demais cursos 
técnicos. 

Art. 5º Fica o Ministério do Trabalho autorizado 
a efetivar a criação da categoria diferenciada de 
"Técnico de Segurança Patrimonial" e a proceder à 
inclusão da categoria na "Classificação Brasileira de 
Ocupações - CBO". 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação." 

É o Parecer. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1997. 

Ademir Andrade, Presidente - José Alves, 
Relator- Casildo Maldaner- Waldeck Omelas
Valmir Campelo - Benedita da Silva - BeiJo Par
ga - João França - Sebastião Rocha - Lúdio 
Coelho - Edison Lobão - Carlos Bezerra - Lúcio 
Alcântara - Osmar Dias - Mauro Miranda - José 
Roberto Arruda. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

Art52 To_do!;_Sªo iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindO~se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguin
tes: 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profis
sionais que a lei estabelecer; 

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 

DO ART. 250, PARAGRAFO ÚNICO, 
DO REGIMENTO INTERNO 

OF/CONLEG/SF/Nº 530/95 

Brasília, 25 de abril de 1995 
A Sua Excelência, o Senhor 
Senador José Alves 
Senado Federal 

Senhor Senador, 
Tenho a grata satisfação de encaminhar o tra

balho em anexo, elaborado pelo Consultor Legislati
vo Antonio Ostrowski, dando cumprimento à Solicita
ção de Trabalho à Consultaria nº 657/95. 

Na expectativa de que o referido trabalho al
cance o objetivo solicitado, a Consultaria Legislativa 
permanece à inteira disposição de V. Exª. 

Respeitosamente - Estevão C. de Rezende 
Martins, Consultor-Geral Legislativo. 

NOTA TÉCNICA Nº 113, DE 1995 

Assunto: STC n2 657/95 

Foi encaminhada a esta Consultaria, através 
da STC nº 657/95, pedido de elaboração de breve 
comentário técnico sobre a regulamentação de pro-
fissões. --- - - - --- ·- --

É bem verdade que, quando se trata de delimi
tar o conjunto das profiss6es que merecem regula
mentação, encontramos dificuldades em estabelecer 
parâmetros rígidos para sua justificação. 

Desde a Constituição Política do Império, de 
1824, que aboliu as corporações de ofício, todas as 
Constituições brasileiras consagram a liberdade de 
profissão, como regra, no tocante ao exercício da 
atividade profissional. A Carta de 5 de outubro de 
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1988 não constitui exceÇão. De fato, a liberdade de 
profissão está expressa em seu art. 5º, inciso XIII: "é 
livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro
fissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer". 

Essa liberdade pode ser entendida em três ní
veis: o da escolha, o da admissão e o do exercício 
àa profissão propriamente dito. A liberdade de esco
lha é um direito inviolável, enquanto que o exercício 
e a admissão podem ser limitados pelo Estado. Ensi
na-nos Pinto Ferreira: 

"Determinadas profissões exigem ha
bilitações especiais para o seu exercício 
(advocacia, medicina, engenharia etc.); ou
tras atividades prevêem condições mate
riais adequadas (p. ex., estabelecimentos 
de ensino) para seu funcionamento. Não 
somente as atividades liberais estão sujei
tas à vigilância do poder de polícia, mas 
também outras, por razões de segurança 
pública (hospedagem, hotéis, indústrias pi
rotécnicas), como por motivo de saúde 
(produção de produtos farmacêuticos), 
como afinal por motivos de polícia penal, 
vedando a prática de crimes e contraven
ções". (Comentários à Constituição Brasi
leira, 1º volume, 1989, p. 89). 

As restrições que o Estado estabelece - e que 
constituem exceção - incidem sobre o direito de 
acesso e de exercício da profissão. Objetivam prote
ger a vida, a saúde, a segurança e a liberdade das 
pessoas, assim como possibilitar-lhes adequadas 
condições de educação e de defesa de valores mo
rais. 

Como vimos acima, deve-se ter sempre pre
sente que a regra básica no mundo de hoje, consa
grada inclusive na nossa Constituição, é a liberdade 
de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profis
são. Este é o espírito do texto constitucional, ou 
seja, o de garantir a plena liberdade de exercício de 
qualquer atividade laborativa. A ressalva seria ape
nas para aquelas profissões que exigem conheci
mentos mais complexos, alcançados através de for
mação acadêmica específica. 

Ressalte-se que uma excessiva regulamenta
ção de profissões atenta contra a universa.lidade do 
direito do trabalho, contra a eficiência na alocação 
dos recursos humanos, e, conseqüentemente, con
tra o interesse público. 

Sobre a questão, observa Celso Ribeiro Bastos: 

··urnaforma muito~suJil pela qual o Es
tado por vezes acaba com a liberdade de 
OJ)Ção profi!_;sional é a E!Xcessiva regula
mentação. Regulamentar uma profissão sig
nifica exercer a competência fixada na parte 
final do dispositivo que diz: observadas as 
qualificações profissionais que a lei exigir." 

Mais adiante, explica: 

'Mas é evidente que esta lei há de sa
tisfazer requisitos de cunho substancial, sob 
pena de incicjjr em abuso de direito e conse
qüentemente tomar-se inconstitucionaL As
sim é que hão de ser observadas qualifica
ções profissionais. 

Para que uma determinada atividade 
exija qualificações profissionais para o seu 
desempenho, duas condições são necessá
rias: uma, consistente no fato de a atividade 
em pauta implicar conhecimentos técnicos e 
científicos avançados. É lógico que toda pro
fissão implica algum grau de conhecimento. 
Mas muitas delas, muito provavelll)ente a 
maioria, contentam-se com um aprendizado 
mediante algo parecido com um estágio pro
fissionaL A iniciação destas profissões pode
se dar pela assunção de atividades junto às 
pessoas que as exercem, as quais, de ma
neira informal, vão transmitindo os novos co
nhecimentos. 

Outras, contudo, demandam conheci
mento anterior de caráter formal em institui
ções reconhecidas. As dimensões extrema
mente agigantadas . dos conhecimentos 
aprofundados para o exercício de certos 
misteres, assim como o embasamento teóri
co que eles pressupõem, obrigam na verda
de a este aprendizado formal. 

Outro requisito a ser atendido para regu
lamentação é que a profissão a ser regula
mentada possa trazer um sério dano social. 

É obvio que determinadas atividades li
gadas à medicina, à engenharia, nas suas di
versas modalidades, ao direito, poderão ser 
geradoras de grandes malefícios, quer quanto 
aos danos materiais, quer quanto à liberdade 
e quer ainda quanto à saúde do ente humano. 
Nestes casos, a exigência de cumprimentos 
de cursos específicos se impõe como uma 
garantia oferecida à sociedade." 

E conclui: 
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"Nos casos, no entanto, em que inexis
tem grandes riscos para a sociedade, é pre
ferível manter-se a atividade livre em nome 
precisamente do direito à livre opção profis
sional. O excesso de regulamentação nega 
este direito." (em Comentários à Constitui
ção do Brasil. Vol. 11, São Paulo, 1989, PP-
77-78). 

As restrições, como se vê, são a exceção, cu
jos critérios objetivos não são fáceis de definir, mas, 
por outro lado, não são impossíveis. A restrição da 
qualificação profissional estabelecida em lei tem 
como ponto de partida o princípio de que -o Estado 
regulamente tão-somente as profissões cujo exercí
cio esteja intimamente ligado à vida, saúde, educa
ção, liberdade ou segurança das pessoas. É esse, 
portanto, o motivo de a lei exigir determinadas condi
ções de capacitação para o exercício de tais ativida
des. 

Não se configuram nas atividades que não exi
gem conhecimentos complexos, as restrições ao 
exercício de profissões que estejam estreitamente li
gadas à saúde, à segurança, à liberdade e aos valo
res morais da sociedade, não se justificando, portan
to, interferência do Estado no exercício daquelas ati
vidades, por meio de legislação regulamentadora. 

Quanto à necessidade de qualificação, essa 
pode ser adquirida, em alguns casos, pela prática ou 
pela observação, sem que para isso seja necessária 
uma preparação mais acurada, envolvendo conheci
mentos e habilidades transmitidos de maneira metó
dica. É de se ressaltar, finalmente, a velocidade com 
que se processam substanciais inovações tecnológi
cas na área profissional, o que mais uma vez não re
comenda a existência de lei regulamentadora das 
profissões, a lei pode se transformar em obstáculo 
ao aprimoramento profissional dessas- categorias, 
engessando-as em ..iefinições inadequadas, que 
passarão a exigir reformulações legais a pequenos 
intervalos de tempo. 

Por fim, o Poder Executivo, que tem vetado sis
tematicamente projetas desta natureza, entende que 
essa ingerência do Estado, a título de regulamenta
ção da lícita atividade laboral, poderia ensejar a ale
gação de inconstitucionalidade, porque tal intromis
são poria em risco o direito individual de exercer o 
ofício para o qual se sente vocacionado-. --

Regulamentação de profissões deve existir. Tal 
constatação, porém, não significa que ela é neces
sária e deva existir para todas as profissões.- Anto
nio Ostrowski, Consultor Legislativo. 

REQUERIMENTO N2 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 172, I, do RI do 

Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Lei da Câmara nº 47, de 1994, que "Dispõe 
sobre o exercício profissional do técnico de seguran
ça patrimonial, e dá outras providências". 

Sala das Sessões, Senador Beni Veras, Pre
sidente da Comissão de assuntos Sociais. 

OF Nº SF/252197 

Em 19 de março de 1997 
Exmo. Sr. 
Senador Ademir Andrade 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais 

Senhor Presidente, 
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram 

encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os proje
tas constantes da relação anexa, com a solicitação 
de serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno. 

Tendo em vista que todas as proposições já 
estão instruídas com relatórios encaminhados pelos 
respectivos relatores para inclusão na pauta dessa 
Comissão, encareço a V. Exil submeter os projetes 
em referência a esse órgão técnico, a fim de serem 
posteriormente apreciados em Plenário devidamente 
instruídos com seus pareceres. 

Atenciosamente, Senador Antonio Carlos Ma
galhães, Presidente. 

PARECER Nº 347, DE 1997 
-

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 140, 
de 1994 (n!! 2.072/89, na Casa de origem), 
que "regulamenta a profissão de arqueó
logo e dá outras providências". 

Relator: Senador Carl~ Bezerra 

I - Relatório 

Examina-se nesta Comissão projeto de autoria 
do Deputado Álvaro Valle, que regulamenta o exercí
cio da profissão de arqueólogo, em qualquer de suas 
modalidades. Em 36 artigos, agrupados em 7 capítu
los, define-se a profissão de arqueólogo e se estabe
lecem as condições para o seu exercício, além de se 
fixarem suas atribuições, responsabilidades e auto
ria.· O ptbjétb também cria os Conselhos Federal e 
Regionais de Arqueologia e dispõe sobre sua com
posição, competência, funções e funcionamento. 

O autor argumenta que o crescente desenvolvi
mento brasileiro, ocupando novas áreas de modo 
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desordenado, promove um conflito entre a necessi
dade de serem abertas novas frentes ao progresso e 
de se resgatarem e preservarem manifestações cul
turais passadas. Para resolver essa situação o País 
precisa de profissionais reconhecidos, que possam 
atuar, com idoneidade, rapidez e eficiência para a 
proteção de bens arqueológicos ameaçados de des
truição. 

A regulamentação da profissão, ao consagrar o 
reconhecimento da importância social e cultural do 
arqueólogo, deverá provocar uma ampliação da ofer
ta de cursos para preparação profissional formal, es
timulando a formação de um maior número de profis
sionais para a área. Conforme informa o autor, a for
mação do arqueólogo no Brasil vem sendo feita "em 
nível de graduação em faculdade do Rio de Janeiro 
ou em pós-graduação nos cursos mantidos na maio
ria das universidades oficiais. O treinamento é obtido 
junto às instituições existentes em todo o território 
nacional que mantêm programas de pesquisas inten
sivas e de salvamento nas áreas de Pré-História, 
História e de Preservação". 

Examinado por duas comissões da Câmara 
dos Deputados (Constituição, Justiça e Redação e 
Trabalho, Administração e Serviço Público), o proje
to foi aprovado com emendas, a mais importante das 
quais altera a redação do art. 10. De acordo com o 
novo texto aprovado, mantém-se a criação dos con
selhos federal e regional, mas retira-se do projeto o 
parágrafo que os definia como autarquias e os vincu
lava ao Ministério do Trabalho. 

No Senado, não recebeu emendas perante 
esta Comissão, no prazo regimental. 

11- Voto 

Desde a Constituição do Império, de 1824, a 
história constitucional brasileira consagra, como nor
ma, o princípio da liberdade profissional, indicando 
que a maioria das profissões não necessita de regu
lamentação para ser exercida. 

A Constituição Federal de 1988 não constitui 
exceção. De fato ela confirma a regra geral da liber
dade de profissão, quando afirma, no art. 52, inciso 
XIII: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer." 

Ao estabelecer restrições ao direito de acesso 
e exercício de certas profissões, o Estado age de 
modo excepcional, com o objetivo de proteger a 
vida, a saúde, a segurança e a liberdade das pes
soas. Assim, a regulamentação é exigida por lei ape
nas em casos especiais, em que o exercício profis~ 
sional dependa do domínio de temas mais comple-

xos ou requeira um maior controle por parte do Esta
do. Enquadram-se no primeiro caso profissões que 
demandam conheCimentos técnicos e científicos 
avançados, adquiridos mediante um aprendizado 
formal, e no segundo as que exijam controle do Es
tado porque podem trazer riscos à saúde, à seguran-
ça, à liberdade e aos valores morais da sociedade. ___ _ 

O projeto se enquadra na primeira categoria, 
ou seja, é necessário, porque o exercício da profis
são de arqueólogo exige conhecimentos técnicos e 
científicos que devem ser adquiridos mediante 
aprendizado formal, justificando a necessidade de 
uma lei que regulamente o exercício da profissão e 
estimule a criação de novos cursos nessa área. 

As razões acima apresentadas, somadas ao 
grande crescimento da atividade de arqueólogo no 
País, justificam plenamente a importância da propo
sição, caracterizando-a como meritória, oportuna e 
justa. 

Ressalte-se, finalmente, que o projeto em exa
me conforma-se aos preceitos constitucionais vigen
tes, em especial os dos artigos 52, inciso XIII, 22, in
ciso XVI e 48 caput, além de atender às exigências 
formais de juridicidade e boa técnica legislativa. 

Todavia ainda contém impropriedade, quando 
determina, no art. 10, a criação do Conselho Federal 
e dos Conselhos Regionais de Arqueologia. Se, 
como se depreende da leitura do projeto, os conse
lhos não mantêm com órgãos da administração pú
blica qualquer vínculo funcional ou hierárquico, eles 
podem ser criados no âmbito da entidade civil que 
se instituir após a legalização da profissão, para cui
dar dos interesses dos arqueólogos. 

Nessa linha de raciocínio, também se tomam 
desnecessários os artigos que dispõem sobre com
posição, competência, funções e funcionamento dos 
conselhos, mais adequadamente colocados em es
tatuto, a ser elaborado pelos próprios arqueólogos 
interessados. 

Assim, embora reconheça que o autor do pro
jeto na Câmara dos Deputados,· o nobre Deputado 
Álvaro Valle, entendeu como necessária a criação 
dos Conselhos, a definição de sua estrutura, atribui
ções e funções, para dar maior agilidade ao proces
so de organização dos arqueólogos (a exemplo do 
que vem sendo feito, quase como praxe, nas leis 
que regulamentam profissões), considero que o pro
jeto ficará mais adequado aos requisitos formais se 
forem suprimidos os dispositivos relacionados aos 
conselhos. 

Consoante o entendimento, aqui defendido, da 
liberdade dos arqueólogos, para constituírem seus 



consélhos, proponho também a supressão do art. 34 
do projeto. Tal artigo determina que o Poder Executi
vo regulamente a lei, no prazo de sessenta dias, 
"dispondo inclusive sobre a estruturação dos Conse
lhos Federal e Regional de Arqueologia e o registro 
profissional dos arqueólogos, até que sejam criados 
os respectivos conselhos. • 

• Deste modo, opino favoravelmente à aprova
ção do PLC n2 140194, nos termos das emendas 
apresentadas a seguir. 

EMENDA Nº 1-CAS 
AO PLC Nº 140/94 

Dê-se ao art. 72 e ao caput do art. 1 O do proje
to a seguinte redação: 

"Art. 72 O exercício da profissão de ar
queólogo depende de registro no respectivo 
Conselho Regional de Arqueologia. • 

"Art. 10. Poderão ser criados um Con
selho Federal e Conselhos Regionais de Ar
queologia, como órgãos de registro profis
sional e de fiscalização do exercício da pro
fissão, dentre outras competências cabíveis. 

Parágrafo único .........................•.•...•. • 

EMENDA N2 2-CAS 
AO PLC Nº 140/94 

Suprima-se os arts. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 e 34 do projeto, renumerando-se os 
demais. 

É o parecer. 
Sala da Comissão, 25 de junho de 1997. -

Ademir Andrade, Presidente - Carlos Bezerra, Re
lator-- Emandes Amorim - Nabor Júnior - Valmir 
Campélo - Waldeck Omelas - Leomar Quintani
lha - Romeu Tuma - Marluce Pinto - Abdias Nas
cimento - Lúcio Alcântara - Osmar Dias - Marina 
Silva -Júlio Campos - Casildo Maldaner. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. S2 Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XIII _ é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profis
sionais que a lei estabelecer; 

Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre: 

XVI _ organização do sistema nacional de em
prego e condições para o exercício de profissões; 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 
sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

REGIMENTO INTERNO. 

PARECER N2, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 140, 
de 1994 (n2 2.072-C, de 1989, na origem), 
que "regulamenta a profissão de arqueó
logo e dá outras providências". 

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares: 

Relatório 

O projeto em exame, de autoria do Deputado 
Álvaro Valle, regulamenta o exercício da profissão 
de arqueólogo, em qualquer de suas modalidades. 
Seus 36 artigos, agrupados em 7 capítulos, definem 
a profissão de arqueólogo e estabelecem as condi
ções para o seu exeréício, fixam suas atribuições, 
criam os Conselhos Federal e Regionais de Arqueo
logia e dispõem sobre responsabilidade e autoria. 

O autor argumenta, em sua justificação, que o 
crescente desenvolvimento brasileiro, ocupando no
vas áreas de modo desordenado, •gera o confronto 
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entre a premência de serem abertas novas frentes 
ao progresso e a necessidade de preservação e res
gate das manifestações culturais passadas. É princi
palmente em tais circunstâncias que o País se res
sente de profissionais reconhecidos, que possam 
atuar com idoneidade, presteza e eficiência no sal
vamento de bens arqueológicos ameaçados de des
Jruição e em pesquisas desenvolvidas em caráter 
sistemático". 

A regulamentação da profissão, ao consagrar o 
reconhecimento da importância social e cultura do 
arqueólogo, deverá provocar uma ampliação da ofer
ta de cursos para preparação profissional formal, es
timulando a formação de um maior número de profis
sionais para a área. Segundo informa o autor, a for
mação do arqueólogo no Brasil vem sendo feita "em 
nível de graduação em faculdade do Rio de Janeiro 
ou em pós-graduação nos cursos mantidos na maio
ria das universidades oficiais. O treinamento é obtido 
junto às instituições existentes em todo o território 
nacional que mantêm programas de pesquisas inten
sivas e de salvamento nas áreas de Pré-História, 
História e de Preservação". 

Examinado por duas comissões da Câmara 
dos Deputados {Constituição, Justiça e Redação e 
Trabalho, Administração e Serviço Público), o proje
to foi aprovado com pequenas emendas. 

No Senado, não recebeu emendas perante 
esta Comissão, no prazo regimental. 

Voto do Relator 

Desde a Constituição do Império, de 1824, a 
história constitucional brasileira consagra, como nor
ma, o princípio da liberdade profissional, indicando 
que a maioria das profissões não necessita de regu
lamentação para ser exercida. 

A Constituição Federal de 1988 não constitui 
exceção. De fato, ela confirma a regra geral da liber
dade de profissão, quando afirma, no art. 52, inciso 
XIII: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer". 

Ao estabelecer restrições ao direito de acesso 
e exercício de certas profissões, o Estado age de 
modo excepcional, com o objetivo de proteger a 
vida, a saúde, a segurança e a liberdade das pes
soas. Assim, a regulamentação é exigida por leis 
apenas em casos especiais, em que o exercício pro
fissional dependa do domínio de temas mais com
plexos ou requeira um maior controle por parte do 
Estado. Enquadram-se no primeiro caso profissões 
que demandam conhecimentos técnicos e científicos 
avançados, adquiridos mediante um aprendizado 

formal, e no segundo as que exijam controle do Es
tado porque podem trazer risco à saúde, ~ seguran
ça, à liberdade e aos valores morais da sociedade. 

O projeto de enquadra na primeira categoria, 
ou seja, é necessário, porque o exercício da profis
são de arqueólogo exige conhecimentos técnicos e 
científicos QIJE:! dev?m _ser_ ~dquiridos mediante 
aprendizado formal, justificando a necessidade de 
uma lei que regulamente o exercício da profissão e 
estimule a criação de novos cursos nessa área. 

As razões acima apresentadas, somadas ao 
grande crescimento da atividade de arqueólogo no 
País, justificam plenamente a importância da proposi
ção, caracterizando-a como meritória, oportuna e justa 

Ressalte-se, finalmente, que o projeto em exa
me conforma-se aos preceitos constitucionais vigen
tes, em especial os dos arts. 52 , inciso XIII, 22, inciso 
VI, e 48, caput, além_ de atender às exigências for
mais de juridicidade e boa técnica legislativa. 

Assim, opino favoravelmente à aprovação do 
PLC nº 140/94. 

É o parecer. 
Sala da Comissão, Presidente - Relator. 

REQUERIMENTO Nº1.273, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 172, I, do RI do 

Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Câmara n2 140, de 1994, que "Re
gulamenta a profissão de arqueólogo e dá outras 
providências". 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996.
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

OF Nº SF/253/97 

Em 19 de março de 1997 

-ExmºSr. 
Senador Ademir Andrade 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais 

Senhor Presidente, 
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram 

encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os proje
tes constantes da relação anexa, com a solicitação 
de serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno. 

Não obstante o que dispõe o parágrafo único 
do art. 255, tendo em vista que todas as proposições 
já estão instruídas com relatórios encªrninhado§ pe
los respectivos relatores para inclusão na pauta des
sa Comissão, por economia processual, encareço a 
V. Exª submeter os projetes em referência a esse ór-
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gão técnico, a fim de serem posteriormente aprecia
dos em Plenário devidamente instruídos com seus 
pareceres. 

Atenciosamente. - Senador Antônio Carlos 
Magalhães, Presidente. 

PARECER N!! 348, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 30, 
de 1995 (n!! 2.084/91, na Casa de origem), 
que "dispõe sobre a profissão de Bom
beiro Civil e dá outras providências". 

Relator: Senador Gilvam Borges _ 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do ilustre 

Deputado Augusto Carvalho, que disciplina a profis
são de Bombeiro Civil, seus requisitos, atribuições e 
o respectivo controle. 

O Autor informa-nos que a presente proposição 
apresenta idêntico teor ao projeto subscrito pelo ilus
tre Senador Marcos Mendonça, em 11 de dezembro 
de 1989. Essa iniciativa, contudo, porforça de dispo
sições regimentais, foi arquivada definitivamente no 
Senado FederaL 

Na Câmara o projeto foi distribuído à Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. 
No primeiro Colegiado, mereceu aprovação, com 4 
(quatro) emendas, nos termos do parecer relator, o 
Senhor Deputado Chico Vigilante. Quando-de sua 
apreciação na Comissão de Constituição e Justiça, a 
proposição foi aprovada com 6 (seis) emendas e 3 
(três) subemendas, tendo por base o parecer ofere
cido pelo Senhor Deputado Roberto França. 

Como se trata de projeto sujeito à competência 
terminativa das Comissões, nos termos do processo 
legislativo vigente na Câmara dos Deputados, foi vo
tada e aprovada a sua redação final na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação, em 7 de março 
de 1995. 

No Senado Federal, a presente foi distribuída 
para esta Comissão de Assuntos Sociais, em 15 de 
março de 1995. 

Dúvidas não pairam sobre a relevância da ma
téria que ora se visa a regular. O trabalho do Bom
beiro Civil será de grande valia, tanto para as empre
sas que se utilizarem de seus serviços, quanto para 
a comunidade em geral, haja vista que, de certo 
modo, livrará o Corpo de Bombeiros Militar do aten
dimento de sinistros de menor gravidade. Acre!;ça
se, ainda, que o Bombeiro Civil poderá desempe
nhar a relevante tarefa de prevenção de incêndios, 
inciusive ministrando, no âmbito de sua unidade em-

presaria!, cursos e treinamento de técnicas contra in
cêndio a outros empregados. 

~~sar de _sua Lnegável contri!)uição, a presen
te proposição deverá merecer algumas alterações, a 
fim de melhor se adequar à realidade e aos ditames 
constit~;cionais vigentes. 

O art. 22 do projeto define como Bombeiro Civil 
o profissional que exerça, em caráter habitual, a fun
ção remunerada e exclusiva de prevenção e comba
te a iru:êndio. Esta definição, sob o nosso ponto de 
vista, contém os elementos que diferenciarão a pro
fissão das demais, bem como a referência expressa 
ao caráter habitual, o que modernamente se consti
tui em uma das características do vínculo empregatí
cio. 

Entendemos, contudo, que a inserção de mais 
um parágrafo ao citado art. 22 se faz necessária. 
Quando a empresa tiver no seu quadro de emprega
dos Bombeiros Civis, no atendimento a sinistro em 
que seja chamado a atuar o Corpo de Bombeiros Mi
litar, a coordenação e a orientação das operações 
deverão ser confiadas a estes últimos, evitando-se, 
assim, os desmandos advindes de uma possível du
plicidade de comando. 

No seu art. 32, a proposição vincula o exercício 
da profissão ao prévio registro profissional no órgão 
competente do Poder Executivo. Em seguida, o§ 12 
desse artigo elenca os requisitos que deverão ser 
comprovados pelo interessado para a efetivação do 
registro. 

Alguns dos requisitos exigidos pelo projeto 
para o exercício da profissão não se justificam sob 
nossa ótica. Por exemplo, a exigência da nacionali
dade brasileira (art. 32, § 12 , I) é questionável do 
ponto de vista prático e jurídico. Como o Bombeiro 
Civil não atuará em qualquer área sensível à segU
rança do País, não há motivo relevaQte para que se 
exclua os estrangeiros do exercício da profissão. 
Adelllais, a Constituição Fed-erai em SeU art. 52, inci
so XIII, garante aos brasileiros e aos estrangeiros re
sidentes no País, "o livre exercício de qualquer tra

- baltio, ofíCio ou profissão, atendidas as qualificações 
-profissionrus-quea lelestabeleeer". Ora, se a -própria 
Carta estabelece que o trabalho é acessível aos bra
sileiros e estrangeiros residentes no Brasil, a lei não 
poderá criar limites quanto ao critério da nacionalida
de. Despicienda, portanto, será a comprovação de 
nacionalidade brasileira para o registro profissional 
do Bombeiro CiviL 

Quanto à escolaridade mínima cesses- profis
sionais, julgamos conveniente reduzi-la para a 4ª 
(quarta) série doprimeiro grau. Essa, aliás, a escola-
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ridade exigida dos vigilantes (v. art. 16, III, da Lei n2 

7.1 02, de 1983). 
No que se refere ao requisito contido no inciso 

V, do art. 32 , somos de opinião que também deverá 
ser excluído. Com efeito, não se justifica exigir do 
Bombeiro Civil prova de inexistência de anteceden
tes criminais. Como esse profissional não aluará em 
áFea vinculada ou que ponha em risco a segurança 
pública, a comprovação de ausência de anteceden
tes criminais demonstra-se um exagero. Se por hipó
tese a proposta original não venha a ser modificada 
nesse item, a lei estará excluindo, de imediato, o re
cém egresso do sistema carcerário do emprego de 
Bombeiro Civil. Em qualquer país do mundo, o mer
cado de trabalho é extremamente cruel e escasso 
para pessoas que cumpriram pena por ilícitos pe
nais. Compete ao Estado, assim, facilitar a reinser
ção desses ex-detentos no mercado de trabalho e 
não criar obstáculos através do sistema legal. 

Do mesmo modo, é questionável a exigência 
de prova de quitação com as obrigações eleitorais e 
militares (art. 32 , VI). Em verdade o Estado dispõe 
de instrumentos suficientes para punir os que se en
contram em situação irregular perante a Justiça Elei
toral e as Forças Armadas. Não será justo, portanto, 
criar óbices para o cidadão, numa lei de cunho tra
balhista, principalmente no momento em que busca 
um meio lícito para o seu sustento e o da sua famí
lia. 

Ao proceder a análise do art. 62 da proposição, 
que disciplina os direitos do Bombeiro Civil, notamos 
a ausência de dispositivo que-se refira à necessida
de de· reciclagem periódica. É de todo conveniente 
que esses profissionais conheçam e dominem novas 
técnicas de combate e prevenção ao togo, sejam 
elas objeto de descobertas ou simples aperfeiçoa
mento das antigas. 

O art. r- do projeto, ora apreciado, também 
merecerá alguns reparos. Em primeiro lugar, todo o 
inciso I, desse artigo deverá ser suprimido, pois, 
após a promulgação da Constituição de 1988, a cria
ção de associações independe de autorização do 
Poder Público (art. 52 , inciso XVIII, da CF). 

Ao se suprimir inciso I, do art. r-, será neces
sária adequar a redação do inciso 11, nos termos se
guintes: "11 - fiscalizar as empresas e cursos de for
mação de Bombeiro Civil e aplicar as penalidades 
previstas nesta lei, • 

O art. 92 , por seu turno, merece emenda de na
tureza redacional. A fim de se adequar à realidade 
dos entes federados, o texto legal deverá mencionar, 

além dos Corpos de Bombeiros estaduais, o Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal e Territórios. 

Por derradeiro, faz-se mister suprimir o art. 1 O 
do projeto. Esse dispositivo estatui que incumbe a 
Associação Brasileira de Bombeiros Civis zelar pela 
eficiência operacional do exercício da profissão, bem 
como pela representação junto às autoridades. Caso 
já tenha sido constituída a referida • Associação", jul
gamos incompatível com a boa técnica de legislar, 
criar-se obrigações e competências para qualquer 
entidade civil específica. 

Em face, de todo o exposto, somos pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n2 30, de 1995 
(2.084-D, de 1991, na Casa de origem), com as 
emendas em anexo. 

EMENDA N2 1-CAS 

Inclua-se no art. 2º o seguinte parágrafo 2º, re-
munerando-se o antigo parágrafo único. 

"Art. 22 ........•..........•......... , ................... . 

§ 1º ...................................................... . 

§ 22 No atendimento a sinistros em que 
atuem, em conjunto, os Bombeiros Civis e o 
Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação 
e a direção das ações caberá, com exclusi
vidade e em qualquer hipótese à corporação 
militar." 

EMENDA Nº 2- CAS 

Excluam-sedo~ 12, do art_. 32 , os incisos I, V 

EMENDA N2 3- CAS 

Dê-se ao inciso 11, do§ 12 do art. 3º a seguinte 
redação: 

"Art. 3º ....•...•...........•...•.........•................ 

§ 1º ...................................................... . 

11 - instrução correspondente à quarta 
série do primeiro grau;" 

EMENDA N2 4- CAS 

lnclua-s;eno (lrt. 52, oseguint_e inciso IV: 

Art. 6º ................................................... . 

IV- o direito à reciclagem periódica." 

EMENDA N2 5- CAS 

Suprima-se o inciso I, do art. r- renumerando
se os demais. 



EMENDA N° 6- CAS 

Dê-se ao atual inciso 11, o ar!. 72 a seguinte re
dação: 

"Ar!. 7" ............................................. . 

11 - fiscalizar as empresas e cursos de 
formação de Bombeiro Civil e aplicar as pe
nalidades previstas nesta lei. • 

EMENDA NO 7- CAS 

Dê-se ao art. 9° a seguinte redação: -

'Art. 92 As empresas e demais entida
des que se utilizem do serviço de Bombeiro 
Civil poderão firmar convênios com os Cor
pos de Bombeiros Militares dos Estados, 
Territórios e do Distrito Federal, para assis
tência técnica a seus profissionais." 

EMENDA N° 8- CAS 

Exclua-se o art. 1 O, renumerando-se os atuais 
arts.11,12e 13. 

Sala da Comissão, 11 de junho de 1997. 
Ademir Andrade - Presidente, Gilvam Bor· 

ges, Relator - Emília Fernandes - Casildo Malda
ner - Bello Parga - Waldeck Ornelas - Benedita 
da Silva - Nabor Júnior - Marluce Pinto - Osmar 
Dias - Jonas Pinheiro - Romero Jucá - Júlio 
Campos - Carlos Bezerra - Mauro Miranda - Er
nandes Amorim - Coutinho Jorge. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N°7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983 

Dispõe sobre segurança para esta
belecimentos financeiros, estabelece nor
mas para constituição e funcionamento 
das empresas particulares que exploram 
serviços de vigilância e de transporte de 
valores, e dá ov.tras providências. 

Art. 16. Para o exercício da profissão, o vigilan
te preencherá os seguintes requisitos: 

III - ter instrução correspondente à 4ª série do 
1º grau; 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
-FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPITULO I 

Dos Direitos e Deveres lndidividuais e Coletivos 

Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidétde do dir.eitoàvida, à liberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguin
tes: 

. XIII - É livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profis
sionais que a lei estabelecer; 

XVIII - a criação de associações e, na forma 
da "lei, a de cooperativas independem de autoriza
ção, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento; 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA 
NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DO REGIMENTO INTERNO. 

REQUERIMENTO N2 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 172, I, do RI do 

Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Lei da Câmara n2 30, de 1995, que "Dispõe 
sobre a profissão de bombe.iro civil e dá outras provi
dências". 

Sala das Sessões, . - Senador Beni Veras, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

OF. Nº SF/252/97 

Em 1~ de março de 1997 

Exmº Sr. 
Senador Ademir Andrade 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais 

Senhor Presidente, 
Ao final da .§es§ffio l.,.egisla.tiva anterior_ foram_ 

encaminhadosà S§!áet@a~GeraLdaMe!l_a os proje
tas -constantes da relação anexa, com a solicitação 
-de-serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, I, cloR.J)gimento Interno. 

Tendo em vista que todas as proposições já 
~stão instruídas com relatórios encaminhados pelos 
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respectivos relatores para inclusão na pauta dessa 
Comissão, encareço a V. Ex"' submeter os projetes 
em referência a esse órgão técnico, a fim de serem 
posteriormente apreciados em Plenário devidamente 
instruídos com seus pareceres. 

Atenciosamente, Senador Antônio Carlos 
Magalhães, Presidente. 

I 

PARECER N2 349, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre Projeto de Lei da 
Câmara n2 98 de 1996 (n2 917195, na Casa 
de origem) que "define competência, re
gulamenta os serviços concernentes ao 
protesto de títulos e outros documentos 
de dívida e dá outras providências". 

Relator: Senador Esperidião Amin 

I - Relatório 

O projeto de lei em exame, de autoria do ilustre 
Deputado Augusto Viveiros, objetiva uniformizar em 
todo o País os procedimentos relativos ao protesto 
de títulos, letras e documentos. 

O projeto original baseou-se em trabalho de
senvolvido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Esta
do de São Paulo. 

Este projeto tramitou regularmente na casa de 
origem, tendo recebido um substitutivo do eminente 
Relator, Deputado Régis de Oliveira, que acolheu 
sugestões formuladas pelo Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil, entidade de âmbito na
cional que congrega os tabeliões de protesto de títu
los de todo o País. 

O substitutivo apresentado não invalida a siste
mática paulista, mas a enriquece na medida em que 
avalia e diversifica os procedimentos, em- razão âa 
s~uação peculiar de cada local deste imenso territó
rio nacional. 

O eminente Deputado Marcelo Deda apresen
tou três emendas ao substitutivo. A primeira altera 
os arts 14 e 15, enquanto que a segunda altera o art. 
20 e a terceira acrescenta artigo novo disciplinando 
duplicatas de serviço. 

Por outro lado, o ilustre Deputado Coriolano 
Salles, encaminhou sugestão de alteração do art. 
37, a fim de que fosse feita ressalva em relação às 
serventias estatizadas. 

Ressalte-se, ainda, que o Projeto de Lei n2 

2.150, de 1996, de iniciativa âo nobre Deputado We
lington Fagundes, apensado, foi acolhido com outra 
redação, uma vez que o-§ 2º do ar!. 26 já disciplina e 
soluciona o assur 1to. 

Assim, em parecer final, reformulado, o Depu
tado Relator, Régis de_ Oliveira, acolheu parcialmen
te a primeira emenda do Deputado Marcelo Deda e 
rejeitou as demais, bem como acolheu a sugestão 
do Deputado Corionalo Salles. Opinou pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa ao 
projeto original e, no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei nº 2.150, de 1996, que se encontra apen
sado, tudo nos termos do substitutivo apresentado. 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária, realizada na data de 27 
de agosto de 1996, opinou unanimemente pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
e, no mérito, pela aprovação do substitutivo final, 
dos Projetos de Lei nºs 917/96 e 2.150/96, nos ter
mos do parecer reformulado, com complementação 
de voto do Relator Deputado Régis de Oliveira 

11- Voto do Relator 

Trata-se de regulamentação de matéria previs
ta no art. 236 da Magna Carta. 

O objeto daproposiçãoengljadra-se nas maté
rias de competência -privativa da União, consoante 
se pode ler no art. 22, inciso XXV; inclui-se entre as 
atribuições do Congresso Nacional, sujeito à sanção 
do Presidente da República, conforme disposto no 
art. 48; e a iniciativa é legítima, de acordo com o art. 
61, todos da Constituição Federal. 

lnexistem reparos a fazer no que concerne à 
regimentalidade. O projeto em tela é jurídico e cons
titucional. 
_ Quanto ao mérito, foi ao longo da sua tramita
ção na Câmara dos Deputados devidamente aperfei
çoado, tendo_ sidoado~das _as §Ugestões do lnstitu
tod~~stuiJQLd.e_l'.tote~to de Títulos do Brasil, ca
bendo menCionar que o-projeto original se baseia em 
trabalho desenvolvido pelo Egrégio Tribunal de Justi
ça do Estado de São Paulo. 

É. inegável que o projeto de lei sub examine 
uniformizará em todo o território nacional os procedi
mentos relativos aC>_P_rote_s_!Q_@ titYIQ§.Jetras ~docu
mentos;-sllprindo necessidade há_ ml1i!Q g.pontada 
porprofissionais ellsuários-quelldam com a maté
ria. 

___ Aprovado este projeto, estaremos dotando o 
País de uma lei que funcionará como um verdadeiro 
código de procedimentos, no que se refere ao pro
te~to _c:!_~tí!IJ.IQs-ª .Q.Ytr.o_s_do_c_umentos de dívidas, pos
sibilitando a todos saber como o serviço será realiza
do, indepencj§n_l@lente cja __ unidade~federativa em 
que se encontre. Além disso, esses serviços passam 

- a contar com mecanismos que proporcionam um de-
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sempenho mais ágil e compatível com os tempos 
modernos. 

Diante do exposto, voto pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do PLC nº 
98, de 1996, e, no mérito, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997. -
Bernardo Cabral, Presidente - Esperidião Amin, 

.Relator - Jéfferson Péres - Epitácio Cafeteira -
Beni Veras - José Fogaça - José Roberto Arruda 
- Josaphat Marinho - Regina Assumpção - Ra
mez Tebet- Ney Suassuna - Pedro Simon - Ma
rina Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre: 

XXV - registres públicos; 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com 
sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o epecificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 
sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 

I - sistema tributário, arrecadação e distribui
ção de rendas; 

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, 
orçamento anual, operações de crédito, dívida públi
ca e emissões de curso forçado; 

III - fixação e modificação do efetivo das For-
ças Armadas; -

IV - planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento; 

V - limites do território nacional, espaço aéreo 
e marítimo e bens do domínio da União; 

VI - incorporação, subdivisão ou desmembra
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas 
as respectivas Assembléias Legislativas; 

VIl - transferência temporária da sede do Go
verno Federal; 

VIII -concessão de anistia; 
IX -organização administrativa, judiciária, do Mi

nistério Público e da Oefensoria Pública da União e 
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensaria Pública do Distrito Federal; 

X - criação, transformação e extinção de car
gos, empregos e funções públicas; 

XI - criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública; 

XII - telecomunicações e radiodifusão; 
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações; 
XIV- moeda, seus limites de emissão, e mon

tante da dívida mobiliária federal. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 

I -fixem_eu modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas; 

II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, ma
téria tributária e ~rçamentária, serviços públicos e 
pes~oal_da ~dmin]ªtr<wãº doJ> T_e_rritórios; 
. c) servidores. públicos da . União e Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabili
dade e aposentadoria de civis, reforma e transferên
cia de militares para a inatividade; 

d) organização do Ministério Público e da De
fensaria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen
saria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

e) criação, estrutur~o . §_atril:m_ições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública. 

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
cwr~s~ntaçãQ_ à_ Câmara_ dos Deputados de projeto 
de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do elei
torado nacional, distribuído pelo menos por cinco Es-
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tados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são 
exercidos em caráter privado, por delegação do po
der público. 

§ 1Q Lei regulará as atívidades, disciplinará a 
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos 
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a 
fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 

§ 29 Lei federal estabelecerá normas gerais 
para fixação de emolumentos relativos aos atcrspra
ticados pelos serviços notariais e de registro. 

§ 39 O ingresso na atividade notarial e de regis
tro depende de concurso público de provas e títulos, 
não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, 
sem abertura de concurso de provimento ou de re
moção, por mais de seis meses. 

PARECER Ne 350, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 8, de 1997 (ne 1.069191, na 
Casa de origem), que "dispõe sobre a im
plantação e a gestão do Parque Histórico 
Nacional dos Guara rapes"_ 

Relator: Senador Roberto Freire 

I - Relatório 

O projeto em exame decorre da edição do De
creto (e não Decreto-lei, como se encontra em sua 
Justificação) n9 68.527, de 19 de abril de 1971, que 
criou o referido Parque, 'nos terrenos onde foram 
travadas as Batalhas dos Guararapes, no Município 
de Jaboatão, Estado de Pernambuco', e da Lei n9 

8.043, de 15 de junho de 1990, relativa à desapro
priação de imóvel para o assentamento das famílias 
carentes então residentes naquela área. 

Seu objetivo foi o de resolver 'um grave proble
ma social para cerca de 50 mil pessoas', impedidas 
"de receber qualquer auxílio quanto à infra-estrutura' 
e 'ameaçadas de deslocamento', conforme preconi
zado no art. 1 Q da citada lei. 

O autor da propositura constatou que a área 
lindeira do parque, conformada nos termos do art.-22 
do Decreto n9 68.527, d_e 1971, extrapolou o territó
rio onde foram travadas aquelas batalhas, atingindo, 
assim, propriedades localizadas fora do perímetro de 
preservação histórica. Daí, a proposta de nova de-
marcação. -

. .,....... ... • a, ,,Jl!J...!W PJ;': 1997 

Na Câmara dos Deputados, de onde se origina, 
a matéria foi distribuída às comissões de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias - CDCMAM e 
de Constituição e Justiça e de Redação- CCJR. 

Na primeira, foi aprovado substitutivo ao texto ori
ginal, decisão confirmada, em seguida, pela CCJR. 

A nova redação destoa substantivamente do 
projeto original. 

-Em primeiro lugar, ao invés de autorizar o 
Poder Executivo. a proceder à redemarcação da 
área do parque, como o nutro pretendia, reduzin
do-lhe a extensão, de modo a excluir do sítio pre
servado as comunidades ali estabelecidas, com o 
pretenso objetivo de solucionar a questão fundiá
ria, o novo texto buscou compatibilizar os interes
ses de preservação histórico~ambiental com a ne
cessidade de se garantir direito real de uso às fa
mnias residentes. 

Um segundo aspecto relevante foi a criação de 
mecanismos administrativos eficientes, destinados a 
conferir eficácia aos mandamentos constitucional e 
jurídico pertinentes à matéria: a Lei n2 8.043, de 
1990, o Decreto n9 68.527, de 1971, e o incisa V e o 
§ 12 do art. 216 da Constituição Federal: 

• Art. 216. Constituem património cultu
ral brasileiro ( ... ) os bens ( ..• ), nos quais se 
incluem: 

V - os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico ( ... ) . 

§ 12 O Poder Público, com a colabora
ção da comunidade, promoverá e protegerá 
ó pãinmõnlo cultural braSileiro~ por meio de 
inventários, registras, vigilância, tombamen
to e desapropnação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação,~ 

Para tanto, determinou a elaboração de plano 
diretor, ouvida a comunidade local, de que venha a 
constar o zoneamento da unidade, com, pelo menos, 
uma zona de preservação, formada pelas áreas li
vres de ocupação humana, e uma zona antrópica, 
formada pelas áreas habitadas. 

Do mesmo modo, preocupou-se com a criação 
de um conselho de assessoramento à administração 
do parque,Jc:>rmac:!g J?elas_ag~nç:jg!s .d~:tPode.r..P_úblico _ 

·- ---dir~arríente _ intt;lres~a_d..as e . por representantes da 
comunidade residente. 

Ao contrário do projeto original, a nova matéria 
dispõe sobre a manutenção do perímetro definido 
pelo Decreto n9_57.~7"ª, c:ie_JSI!i5 - e..JlªP suacredu

. ~Ção~ e a permanência-- não mais a exclusão- dos 
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moradores, mediante a concessão de direito real de 
uso, nos termos do Decreto-Lei n• 271, de 1967, 
desde que não possuam outro imóvel em Pernambu
co e que comprovem residência na área do parque 
em 21 de maio de 1991, data de oferecimento da 
propositura. 

Por fim, determina a realização do levantamen
to e do cadastramento físico-social da área total e a 
delimitação da área livre de ocupação. 

Assim aprovada na Câmara dos Deputados, 
tal é o teor da matéria hoje em exame na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania do Sena
do Federal. 

11- Voto 

Quanto aos aspectos acerca dos quais compe
te a esta comissão pronunciar-se, e em face da 
exaustiva discussão a que foi submetida a matéria 
na Câmara dos Deputados, e pela análise de seu 
conteúdo, acima exposta, agregadamente ao fato de 
não padecer de qualquer vício de natureza jurídiCa -
ou constitucional, o voto é pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara nº 8, de 1997. 

Sala de Reuniões, 25 de junho de 1997. - Ber· 
nardo Cabral, Presidente - Roberto Freire, Relator 
- Levy Dias - Lúcio Alcântara - Romeu Tuma -
Edison Lobão - Bello Parga - Jefferson Péres -
Pedro Simon - José Fogaça - José Eduardo Du· 
tra - Casildo Maldaner. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

DECRETO Nº 57.273- DE 16 DE 
NOVEMBRO DE 1965 

Declara de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, os terrenos onde 
foram travadas as Batalhas dos Guarara· 
pes, no Município de Jaboatão, no Estado 
de Pernambuco. 

DECRETO-LEI Nº 271 DE 28 DE 
FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sõbre loteamento urbano, 
respo_!J~bilidade do loteador, concessão 
de Ul!.O e espaço aéreo e dá outras provi
dências. 

Art. 1º O loteamento urbano rege-se por êste 
- Decreto-Lei. 

§ 12 Considera-se loteamento urbano a subdivi
são de área em lotes destinados à edificação de 
qualquer natureza que não se enquadre no disposto 
no § 2º dêste artigo. 

§ 2º Considera-se desmembramento a subdivi
são de área urbana em lotes para edificação na qual 
seja aproveitado o sistema viário oficial da cidade ou 
vila sem que se abram novas vias ou logradouros 
públicos e sem que se prolonguem ou se modifi
quem os existentes. 

§ 3º Considera-se zona urbana, para os fins 
dêste Decreto-Lei, a da edificação contínua das po
voações, as partes adjacentes e as áreas que a cri
tério dos Municípios, possivelmente venham a ser 
ocupadas por edificações contínuas dentro dos se
guintes 10 {dez) anos. 

Art. 22 Obedecidas as normas gerais de diretri
zes, apresentação de projeto, especificações técni-Art. 216. Constituem património cultural brasi

leiro os bens de natureza material e imaterial, teima
dos individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos dife
rentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem: 

-- -cas-e dimensionais e aprovação a serem baixadas 
pelo Banco Nacional de Habitação dentro do prazo 
de 90 (noventa) dias, os Municípios poderão, quanto 
aos loteamentos: 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor his
tórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleon
tológico, ecológico e científico. 

§ 1 º O Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o património 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registres, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de ou
tras formas de acautelamento e preservação. 

I - obrigar a sua subordinação às necessida
des locais, inclusive quanto à destinação e utilização 
das áreas, de modo a permitir o desenvolvimento lo-
cal adequado; _ 

11 - recusar a sua aprovação aind;o nue seja 
apenas para evitªrexcêslvo nYm-ªro de lote_s com o 
conseqÜente aumento de investimento subutilizado 
em obras de infra-estrutura e custeio de serviços. 

Art. 3º Aplica-se aos loteamentos a Lei nº 
4.591 (*), de 16 de dezembro de 1964, equiparando-se 
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o loteador ao incorporador, os compradores de lote 
aos condóminos e as obras de infra-estrutura a 
construção da edificação. 

§ 1 2 O Poder Executivo, dentro de 180 dias re
gulamentará este Decreto-Lei, especialmente quanto 
à aplicação da Lei n2 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, aos loteamentos, fazendo, inclusive, as neces
sá.rias adaptações. 

§ 22 O loteamento poderá ser dividido em eta
pas discriminadas, a critério do !ateador, cada uma 
das quais constituirá um condomínio que poderá ser 
dissolvido quando da aceitação do loteamento pela 
Prefeitura. 

Art. 42 Desde a data da inscrição do loteamen
to passam a integrar o domínio publico de Município 
as vias e praças e as áreas destinadas a edifícios 
públicos e outros equipamentos urbanos, constantes 
do projeto e do memorial descritivo. 

Parágrafo único. O proprietário ou !ateador po
derá requerer ao Juiz competente a reintegração em 
seu domínio das part·'·' mencionadas no corpo dêste 
artigo, quando não se etetuarem vendas de lotes.-

Art. 5º Nas desapropriações, não se indeniza
rão as benfeitorias ou construções realizadas em lo
tes ou loteamentos irregulares, nem se considerarão 
como terrenos loteados ou loteáveis, para fins de in
denização, as glebas não inscritas ou irregularmente 
inscritas como loteamento urbanos ou para fins ur
banos. 

Art. 62 O !ateador, ainda que já tenha vendido 
todos os lotes ou os vizinhos são partes legítimas 
para promover açãc destinada a impedir construção 
em desacôrdo com as restrições urbanísticas do lo
teamento ou çontrárias a quaisquer outras normas 
de edificação ou de urbanização referentes aos lo
tes. 

Art. 7º é instituída a concessão de uso de terre
nos públicos ou particulares, remunerada ou gratui
ta, por tempo certo ou indeterminado, como direito 
real resolúvel, para fins específicos de urbanização, 
industrialização, edificação, cultivo da terra, ou outra 
utilização de interêsse social. 

§ 1 2 A concessão de uso poderá ser contratada 
por instrumento público ou particular, ou por simples 
têrmo administrativo, e será inscrita e cancelada em 
livro especial. 

§ 29 Desde a inscrição da concessão de uso, o 
concessionário fruirá plenamente do terreno para os 
fins estabelecidos no contrato e responderá por to
dos os encargos civis, administratiVos -é tfib-utários 
que venham a incidir sôbre o imóvel e suas rendas. 

§ 32 Resolve-se a concessão antes de seu têr
mo, desde que o concessionário dê ao imóvel desti
nação diversa da estabelecida no contrato ou têrmo, 
ou descumpra cláusula resolutória do ajuste, perden
do, neste caso, as benfeitorias de qualquer natureza 

§ 42 A concessão de uso salvo disposição con
tratual em contrário, transfere-se por ato inter vivos, 

-ou-por sucessão legítima ou-testãméntárlã;-como os 
demais direitos reais- sôbre coisas alheias, registran
do-se a lransferência. 

Ait. 82 É permitida a concessão de uso do es
paço aéreo sõbre ª-superfíci? d_E!terrenos _públicos 
ou -pariicufares, tomada em projeção vertical, nos 
têrmos e para os fins do artigo anterior e na forma 
que fôr regulamentada. 

Ar!. 92 Êste decreto-lei não se aplica aos lotea
mentos que na data da publicação deste decreto-lei 
já estiverem protocolados ou aprovados nas prefeitu
ras municipais para os quais continua prevalecendo 
a legislação em vigor até essa data. 

Parágrafo único. As alterações de loteamento 
enquadrados no caput deste artigo estão, porém, 
sujeitas ao disposto neste decreto-lei. 

Ar!. 1 O. Este decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, mantidos o Decreto-lei nº 58 
(*), de 1 O de dezembro de 1937 e o Decreto nº 3.079 
(*), de 15 de setembro de 1938, no que couber e não 
fôr revogado por dispositivo expresso deste decreto
lei, da Lei número 4.591, de 16 de dezembro de 
1964 e dos ates normativos mencionados no artigo 
2º deste decreto-lei. 

H. Castelo Branco - Presidente da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

DECRETO Nº 68.527, [)!; 19_llE ABRIL DE 1971 

Cria o Parque Histórico Nacional 
dos Guararapes, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 81 , item III, da Constitui
ção, e tendo em vista o disposto .r~o art. 3º, do De
creto n• 57.273 (*),de 16 de novembro de 1965, de
creta: 

Ar!. 1Q Fica criado, nos terrenos onde foram tra
vadas as Batalhas dos-Guararapes"-no Município de 
Jaboatãci, ·Estado de -Pernambuco, o Pai-que Históri
co Nacional dos Guararapes, subordinado ao Institu
to do Património Histórico e Artístico Nacional, do 
Departamento de Assuntos Culturais do Ministério 
da Educação e Cultura. 
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Art. 2º O Parque abrangerá as áreas definidas 
pelo Decreto nº 57.273, de 16 de novembro de 1965, e 
constantes da escritura lavrada às folhas 1 O a 14 v., do 
livro próprio da Delegacia do Serviço do Património da 
União, em Pernambuco, em 25 de agosto de 1970, 
inscritas nos Livros do Tombo, instituídos pelo Decre- -
to-Lei nº 25 (*), de 30 de novembro de 1937. 

Art. 3º O Parque será dirigido, na fase de im
plantação, por um Administrador designado pelo Mi
nistro da Educação e Cultura, por indicação do Dire
tor do Instituto do Património Histórico e Artístico Na
cional. 

§ 1º O Administrador será assistido por uma Co
missão de Assessoramento composta de- 4 (quatro) 
membros, indicados pelo Ministro da Educação e Cul
tura, pelo Governo do Estado de Pernambuco e pelas 
Prefeituras Municipais do Recife e de Jaboatão. 

§ 22 O Ministro da Educação e Cultura, baixará 
portaria regulando as atividades e competência da 
Administração do Parque. 

Art. 42 O Banco Nacional de Habitação finan
ciará, durante o exercício de 1971 e 1972, a constru
ç~o de um núcleo residencial, com unidades de cus
to módico, para atender ao deslocamento das famí
lias que atualmente ocupam as habitações existen
tes na área referida no art. 22 , obedecidas as nor
mas da política habitacional do Governo. 

Art. 5º O Ministério da Educação e Cultura, fará 
constar de suas propostas orçamentárias, a partir do 
exercício de 1972, dotações explícitas para o cum
primento do disposto neste Decreto, obedecidos os 
critérios gerais estabelecidos para a elaboração dos 
projetas de lei orçamentária da União. 

Parágrafo único. Para atender às despesas no 
exercício de 1971, o Ministério da Educação e Cultu
ra poderá solicitar, se necessário, a abertura de cré
dito especial, obedecida a legislação em vigor. 

~rt. 6º O presente decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

EMÍLIO G. MÉDICI, Presidente da República. -
Jarbas G. Passarinho, José Costa Cavalcanti. 

LEI Nº 8.043, DE 15 DE JUNHO DE 1990 

Dispõe sobre a desapropriação de 
imóvel no município de Jaboatão, Estado 
de Pernambuco, para atender ao desloca
mertto das famílias que atualmente resi
dem em áreas do Parque Histórico Nacio
nal dos Guararapes. 

PARECER Nº 351, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 11, de 1996, que "dispõe sobre 

_ o_ fornecimento gratuito de transporte co
letivo urbano, em dias de eleições, a elei
tores residentes em zonas urbanas". 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

Sob exame desta Comissão o projeto de lei 
mencionado na epígrafe, de autoria do nobre Sena
dor Valmir Gampelo, que objetiva assegurar aos elei
tores residentes em zonas urbanas o fornecimento 
gratuito de transporte coletivo urbano, em dias de 
eleição. 

Com esse intuito, inicia o projeto determinando, 
no caput de seu art. 12 , que 'a Justiça Eleitoral req
uisitará, nos transportes coletivos urbanos, de qual
quer modalidade, vagas para o transporte gratuito de 
eleitores, e dias de eleição". 

Prescreve, ainda, no parágrafo único do mes
mo artigo, que "O Poder Executivo editará normas 
regulamentando o modo e a forma de ressarcimento 
fiscal às empresas de transportes urbanos coletivos, 
considerando o efetivo uso do serviço pelo eleitor no 
dias da eleição". 

No art. 2º, prevê a solicitação de informações, 
com a necessáriaantecedência, sobre o custo esti
mado e o volume desses serltiços, a fim de que a 
Justiça Eleitoral nao apenas possa se programar e 
exigir que 'as empresas de transporte coletivos ur
banos operem em condições normais no dia da elei
ção" (§ 1º), como também providenciar a confecção 
e a distribuição de passes para uso exclusivo nesse 
dia (§§ 2º a 4º). 

Nos seus demais dispositivos, estabelece que 
_a_eventu_al indisponibilidade ou deficiência de trans
porte gratuito não eximem o eleitor do dever de votar 
(art. 3º), tipifica algumas condutas que considera cri
me eleitoral (art. 4º) e preconiza, finalmente, que a 
Comissão Especial de Transporte e Alimentação de 
que trata o art. 14 da Lei nº 6.091, de 15 de agosto 
de 1974, colaborará com a Justiça Eleitoral na con
secução dos objetiv6s da lei projetada e o Tribunal 
Superior Eleitoral expedirá instruções visando a fiel 
execução da mesma lei (arts. 52 e 6º). 

Na justificaÇão, após assinalar que, nos termos 
da Lei nº 6.091, de 1974, os eleitores da zona rural 

_já desfrutam de transporte gratuito para as mesas 
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receptoras que distem mais de dois quilómetros de 
sua residência, além de alimentação também gratui
ta fornecida pela Justiça Eleitoral, enfatiza o nobre 
Senador Valmir Campelo • in verbis: 

"Nosso objetivo é aprimorar o sentido 
de liberdade do ato de votar, evitando a in
fluência do poder económico junto às comu
nidades carentes, desestimulando o uso ile
gal de veículos de transporte de eleitores 
não autorizados pela Justiça Eleitoral ou a 
doação de dinheiro de candidatos para que 
o eleitor possa pagar sua condução, provo
cando, desse modo, vínculos inconvenientes 
entre o candidato e o eleitor. De outro lado, 
o valor de uma passagem de ônibus urbano 
pode, muitas vezes, ser determinante para 
que o eleitor não vá à sua seção eleitoral, 
aumentando, assim, o percentual de absten
ção que é sempre indesejável para a verda
de eleitoral". 

Transcorreu in albis o prazo regimental de 5 
(cinco) dias úteis, não se verificando o oferecimento 
de emendas ao projeto. 

11- Voto 

A matéria foi distribuída para deliberação em 
decisão terminativa (art. 91, I, do RIISF), cabendo
nos examiná-la, portanto, não apenas quanto aos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e regi
mentalidade, mas também sob o ponto de vista do 

tela (parágrafo único do art. 1º}, que pretende deferir 
a ato. nomiativo de natureza regulamentar o modo e a 
forma de "ressarcimento fiScal" do qual deverão valer
se as concessionárias de transportes coletivos urba
nos para recebimento daquilo que deixaram de auferir 
com o transporte gratuito fornecido aos eleitores. 

Ademais, o parágrafo único em referência se
quer explicita o tributo ou contribuição em que se 

. aplicará~o pretenclldomecanismo de ressarcili\emtó,. 
o que torna ainda mais vagos os termos da delega
ção que defere ao Poder Executivo. 

A alternativa que nos ocorre para contornar o 
referido óbice seria carrear os ónus da presente inicia
tiva para o Fundo Partidário, a exemplo do que já se 
verifica com o transporte gratuito assegurado ao eleitor 
da zona rural, na conformidade do parágrafo único do 
art. 22 da Lei nº 6.091, de 15 de agosto de 197 4. 

Acontece que essa alternativa apresenta, de 
plano, o grave inconveniente de absorver recursos 
significativamente superiores a toda a dotação orça
mentária anual consignada ao Fundo Partidário, cujo 
montante, reconhecidamente insuficiente ao atendi
mento de seus fins, chega, no Orçamento do -corren
te ano, a apenas R$31.100.000,00 (trinta e urn mi
lhões e cem mil reais). 

A tanto, basta verificar que, tomando como 
base somente os eleitores das capitais, se conside
rarmos o total de dois passes por eleitor, ao valor 
médio de R$1,00 (um real} por passe, teríamos, para 
um total de 22.767.334 eleitores (números do TSE 

. . referentes às eleições de 1994), um desembolso de 
De logo, ressalta ev1dente, concessa vema, a R$45.534.668,00 (quarenta e cinco milhões, qui-

mérito. 

presença de claro óbice constitucional à jniciatiV<J,._ ~ __ ~. nhentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta 
Com efeito, conforme já consignado preceden- e oito reais}, quantia, como se· pode ver, significati-

temente, estabelece o parágrafo único do art. 1º do vamente superior à dotação orçamentária acima re-
projeto que •o Poder Executivo editará normas regu- ferida. 
lamentando o modo e a forma de ressarcimento fis
cal às empresas de transportes urbanos coletivos, 
considerando o efetivo uso do serviço pelo eleitor no 
dia da eleição". 

Ora, consoante princípio estabelecido no § 62 

do art. 150 da Constituição Federal, qualquer subsí
dio ou isenção, redução de base de cálculo, conces
são de crédito presumido, anistia ou remissão relati
vos a impostos, taxas ou contribuições "só poderá 
ser concedido mediante lei específica, federal, esta
dual ou municipal, que regule exclusivamente as ma
térias acima enumeradas ou o correspondente tribu
to ou contribuição". 

Não cabe, assim, mercê da amplitude do aludi
do princípio, a delegação contida no dispositivo em 

Isso posto, e considerando, também, que a 
apontada inconstitucionalidade toma formalidade 
inútil qualquer esforço de análise da iniciativa sob os 
demais aspectos pertinentes à competência desta 
Comissão, nossa manifestação, embora reconhe
cendo os elevados propósitos do nobre autor, é no 
sentido da rejeição do projeto de Lei do Senado nº 
11, de 1996. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1997.
Bernardo Cabral, Presidente - Lúcio Alcântara, 
Relator - Roberto Freire - Levy Dias - Jefferson 
Péres - Pedro Simon - José Eduardo Outra - Ca
sildo Maldaner - Ney Suassuna - José Fogaça -
Romeu Tuma- R.egina Assumpção. 
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OF. Nº 77/97/CCJ 

Brasília, 25 de junho de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão de
liberou pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 
11 , de 1996, de autoria do Senador Valmir Campelo, 
que "dispõe sobre o fornecimento gratuito de trans
porte coletivo urbano, em dias de eleições, a eleito
res residentes nas zonas urbanas". 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. • 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO 11 
Das Limitações do Poder de Tributar 

Art.150. Sem prejuízo de outras garantias as
seguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

§ 62 Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou 
contribuições só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regu
le exclusivamente as matérias acima enumeradas ou 
o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuí
zo do disposto no art. 155, § 22, XII, g. 

LEI N2 ~.091 , DE 15 DE AGOSTO DE 197 4 

Dispõe sobre o fornecimento gratui
to de transporte, em dias de eleição, a 
eleitores residentes nas zonas rurais, e 
dá outras providências. 

Art. 2º Se a utilização de veículos pertencentes 
às entidades prevista no art. 12 não for suficiente 
para atender ao disposto nesta lei, a Justiça Eleitoral 
requisitará veículos e embarcações a particulares~ 
de preferência de aluguel. 

Parágrafo único. Os serviços requisitados se
rão pagos, até trinta dias depois do pleito, a preços 
que correspondam aos critérios da localidade. A 
despesa correrá por conta do Fundo Partidário. 

PARECER N2 352, DE 1997 

Qa Comissão de Assuntos Sociais 
sobre o Projeto de Lei do Senado n2 56, 
de 1996, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que estabelece requisitos para 
a concessão de certificado de habilitação 
técnica para pilotos civis de aeronaves 
de motor a turbina. 

Relator: Senador Casildo Maldaner 

1- Relatório 

O Projeto de Lei do Senado nº 56, de 1996, é 
suometido à apreciação aa ·comissão de Assuntos 
Sociais em terrnos de decisão terminativa. Trata-se 
de Projeto de autoria do nobre Senador Júlio Cam
pos, que "estabelece requisitos para concessão de 
certificado de habilitação técnica para pilotos de 
aeronaves de motor a turbina". 

Confirrna o projeto em apreço que a concessão 
de certificado de habilitação técnica para piloto civil 
de aeronave de motor a turbina atenderá aos dispo
sitivos contidos nas Leis n2s 7.565, de 1986, e 
7.183, de 1984, além dos estabelecidos na Lei pro
posta ( art. 1 º). 

Os dispositivos centrais do projeto estabele
cem, nesse sentido, requisitos mínimos para conces
são do certificado, tais como, exigência de apresen
tação de licença de piloto comercial de avião, com 
habilitação na classe-multimotor e com qualificação 
para vôo por instrumentos, assim como de apresen
tação de certificado de treinamento em simulador de 
võo específico para aeronave de mesmo tipo (art. 
2"). Estabelece, também, que "somente será qualifi
cado no nível de piloto em comando para aeronaves 
de motor a turbina o piloto que houver cumprido, no 
mínimo, seiscentas horas de võo como co-piloto em 
aeronave de mesma categoria" (art. 32). 

JustifiCa o nobre Senador que, segundo declara
ções de profissionais da área de aviação, as recentes 
tragédias com aviões decorrem da baixa qualificação 
profissional dos pilotos, resultado de treinamento insu
fiCiente. Acresce, ainda, à essa justificação, o fato de 
que, nos últimos anos~ houve aumento expressivo do 
número de empresas que exploram serviços de taxi 
aéreo, utilizando aviões a jato de pequeno porte, o Qlle 

-demonstra forte pres~o -por e5setipo ·ae-seMÇo. 
Teme-se, completa ainda, que essa demanda seja 
atendida por profissionais com experiência limitada. 

li-Análise 

Regulam o Direito Aeronáutico os Tratados, 
Convenções e Atos Internacionais de que o Brasil 



JULHO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 257 

faça parte, assim como o Código Brasileiro de Aero
náutica - Lei n2 7 .565, de 1986 - e tõda a legislação 
complementar. 

Estatui o Código Brasileiro da Aeronáutica que a 
"legisl<~ção complementar é formada pela regulamenta
ção prevista no Código, pelas leis especiais, decretos e 
normas sobre a matéria aeronáutica". Ainda segundo o 
eódigo, "consideram-se autoridades aeronáuticas com
petentes as do Ministério da Aeronáutica, confonne atri
buições definidas nos respectivos regulamentos". 

Importante mencionar que, em seu art. 12, o 
Código confirma que a navegação aérea e a tripula
ção, entre outros itens, submetem-se ªs normas, 
orientação, coordenação, controle e fiscalização do 
Ministério da Aeronáutica. 

Confirma, igualmente, em seu art. 66, que com
pete à autoridade aeronáutica promover a segurança 
de vôo, devendo estabelecer os padrões mínimos de 
segurança que serão, por sua vez, estabelecidos em 
Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica. 

Especificamente sobre a formação e treina
mento de pessoal de aviação civil, estabelece o refe
rido Código: 

"Art. 98. Os aeroclubes, escolas ou 
cursos de aviação ou de atividades a ela vin
culada (art. 15, §§ 12 e 2º) somente poderão 
funcionar com autorização prévia de autori
dade aeronáutica. 

"Art. 99 ............................................. . 
Parágrafo único. O Poder Executivo 

baixará regulamento (grifo nosso) fixando os 
requisitos e as condições para autorização e 
o funcionamento dessas entidades, assim 
como para o registro dos respectivos profes
sores, aprovação de cursos, expedição e va
lidade de certificados df! conclusão dos cur
sos e questões afins." 

Ainda sobre o assunto, versa o Art. 160 do Có
digo que a licença de tripulantes e os certificados de 
habilitação técnica e de-capacidade física serão con
cedidos pela autoridade aeronáutica, na forma de re
gulamentação especifica. 

Em cumprimento ao determinado no Código, 
foi estabelecido o Regulamento Brasileiro de Homo
logação Aeronáutica 61 - RBHA 61 - que consubs
tancia requisitos para concessão de licenças e habi
litações técnicas para pilotos e instrutores de vôo, 
tendo sido elaborado seguindo as orientações da oi
tava edição do Anexo I da Organização Internacional 
de Aviação Civil e de acordo com a Lei nº 7.183, de 
1984, que regula a profissão de-aeronauta. 

~sse B~ulamer~to trªz, c!e _jon' 'ª_e_xtremamen
te detalhada, exigências e normas rara aquisição de 
habilitação e licença para desempe: .ho da função de 
piloto nas várias graduações: privado, comercial ou 
de linha aérea. Traz, também, requisitos para habili
tação nas diversas categorias (aviões, helicópteros, 
planadores etc.), classes (aviões monomotores, mul
timotores, anfíbios etc.) e tipos de aeronaves. 

_ São igualmente regulamentadas no RBHA 61 
as habilitações relativas a operaçao, seja ela por ins-
trumentos, de instrutor de vôo, de piloto agrícola, de 
piloto rebocador, de piloto de ensaio etc. 

Está, portanto, amplamente regulamentada a 
concessão de licenças e habilitações para exercício 
da função de piloto pela autoridade competente, no 
caso o Ministério da Aeronáutica. Os requisitos para 
tal concessão são estritamente técnicos e têm sido 
merecedores de significativa atenção de especialis
tas e práticos na atividade. 

III- Voto 

Reconhece-se ser extremamente louvável a ini
ciativa do Senador Júlio Campos, ao apresentar o Pro-

-jeto de Lei objeto deste parecer, de buscar alternativa 
para aperfeiçoar e atualizar as normas de segurança 
de vôo, tendo em vista a rápida e profunda transforma
ção por que passa o transporte aéreo e a aviação civil. 

Por um lado, a preocupação do nobre colega 
com a segurança de vôo, conseqüência grave da tra
gédia, acomecldano começo de março de 1996, quan
âô cinco pess-oas-âé reconhecida popularidade, e ou
tras quatro, foram vitimas de acidente aérec, é extre
mamente pertinente. Esse acidente, sem sombra de 
dúvida, provocou reação imediata de toda sociedade 
brasileira e, obviamente, das autoridades competentes 
- sabe-se que o Departamento de Aviação Civil 
(DAC), mais especificamente, passou a ser mais rigo
roso na fiscalização das empresas de aviação. 

Por outro lado, diante da complexidade técnica 
do tema - de natureza aeronáutica -, especifiCamente 
tratado em regulamentação do Ministério competente e 
consubstanciado em extenso documento, denominado 
RBHA 61 - passível de ser aperfeiçoado - entende-se 
que o estabelecimento dos requisitos propostos no 
PLS n2 56196 não é matéria de lei. 

Em face do exposto, proponho a rejeição, por esta 
Comissão de AssUntos Sociais, do PLS Nº 56, de 1996. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1997. 
Ademir Andrade, Presidente - Casildo Malda

ner, Relator- Benedita da Silva- Valmir Campelo 
- Bello Parga - Waldeck Ornelas - José Alves -
Sebastião Rocha - João França - Lúdio Coelho -
Carlos Bezerra - Lúcio Alcântara - Osmar Dias -
Edison i.()ilão :.:j.ilal.iro _Miranda: 
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LEGISLAÇÃO CitADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI N2 7.183, DE 5 DE ABRIL DE 1984 

Regula o exercício da profissão de 
aeronauta, e dá outras providências. 

LEI N2 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986 

Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica. 

Art. 12. Ressalvadas as atribuições específi
cas, fixadas em lei, submetem-se às normas (art. 1º, 
§ 3º), orientação, coordenação, controle e fiscaliza
ção do Ministério da Aeronáutica: 

I - a navegação aérea; 
II - o tráfego aéreo; 
III - a infra-estrutura aeronáutica; 
IV - a aeronave; 
V- a tripulação; 
VI - os serviços, direta ou indiretamente rela

cionados ao vôo. 

Art. 15. Por questão de segurança da- navega
ção aérea ou por interesse público, é facultado fixar 
zonas em que se proíbe ou restringe o tráfego aé
reo, estabelecer rotas de entrada e saída, suspender 
total ou parcialmente o tráfego, assim como o uso de 
determinada aeronave, ou a realização de certos 
serviços aéreos. 

§ 1º A prática de esportes aéreos tais como ba
lonismo, volevolismo, asas voadoras e similares, as
sim como os vôos de treinamento, far-se-ão em 
áreas delimitadas pela autoridade aeronáutica. 

·§ 22 A utilização de veículos aéreos desporti
vos para fins económicos, tais como a publicidade, 
submete-se às normas dos serviços aéreos públicos 
especializados (art. 201). 

CAPÍTULO IV 
Do Sistema de Segurança de Vôo 

SEÇÃOI 
Dos Regulamentos e Requisitos 

de Segurança de Vôo 

Art. 66. Compete à autoridade aeronáutica pro
mover a segurança de vôo, devendo estabelecer os 
padrões mínimos de segurança: 

I ·- relativos a projetes, materiais, mão-<le-obra, 
construção e desempenho de aeronaves, motores, 
hélices e demais componentes aeronáuticos; e 

SEÇÃOII 
Da Forma~o e Adestramento 
de Pessoal de Aviaçã~ Civil 

Art. 98. Os aeroclubes, escolas ou cursos de 
aviação ou de atividade a ela vinculada (art. 15, §§ 
1º e 2º) somente poderão funcionar com autorização 
prévia de autoridade aeronáutica. 

§ 12 as entidades de que trata este artigo, após 
serem autorizadas a funcionar, são consideradas de 
utilidade pública. 

§ 2º A formação e o adestramento de pessoal 
das Forças Armadas serão estabelecidas em legisla
ção especial. 

Art. 99 As entidades referidas no artigo anterior 
só poderão funcionar com a prévia autorização do 
Ministério da Aeronáutica. -

Parágrafo único. O Poder Execütivo baixará, 
regulamento fixando os requisitos e as condições 
para a autorização e o funcionamento dessas entida
des, assim como para o registro dos respectivos pro
fessores, aprovação de cursos, expedição e validade 
dos certificados de conclusão dos cursos e questões 
afins. 

CAPÍTULO li 
Das Licenças e Certificados 

Art. 160. A licença de tripulantes e os certifica
dos de habilitação técnica e de capacidade física se
rão concedidos pela autoridade aeronáutica na for
ma de regúlamentação específica. 

Parágrafo único. A licença terá caráter perma
nente e os certificados vigorarão pelo período neles 
estabelecido podendo ser revalidados. 

PARECER Nº 353, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais 
sobre o Projeto de Lei do Senado n2 235, 
de 1996, que "dispõe sobre o registro nas 
entidades fiscalizadoras do exercício de 
profissões." 

Relator: Valmir Campelo 

I. Relatório 

O Projeto de Lei do Senado nº 235, de 1996, 
que "Dispõe sobre o registro nas entidades fiscaliza
doras do exercício das profissões", é de autoria do 
ilustre Senador Henrique Loyola. 

Trata-se _d_e_ proposição que visa à revogação 
das seguintes disposições legais em vigor: 
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-Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, que 
"Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades 
fiscalizadoras do exercício de profissões", 

- arts. 59 a 62 da Lei nº 5.194, de 24 de de
zembro de 1966, que "Regula o exercício das profis
sões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrôno
mo, e dá outras providências", 

- art. 28 da Lei nº 2.800, de 18 de junho de 
1956, que "Cria os Conselhos Federal e Regionais 
de Química, dispõe sobre o exercício da profissão 
de químico, e dá outras providências", 

- Lei n2 5.965, de 10 de dezembro de 1973, 
que "Acrescenta parágrafos ao artigo 13, da Lei n2 

4.324, de 14 de abril de 1964, que instituiu.9 Conse
lho Federal e os Conselhos Regionais de Odontolo
gia, e dá outras providências"; 

- parágrafo único do art. 15 da Lei nº 6.583, de 
20 de outubro de 1978, que 'Cria os Conselhos Fe
deral e Regionais de Nutricionistas, regula o seu fun
cionamento, e dá outras providências'; 

- parágrafo único do art. 22 da Lei n2 3.820, de 
11 de novembro de 1960, que "Cria o Conselho Fe
deral e os Conselhos Regionais de Farmácia e dá 
outras providências'; 

- parágrafo único do art. 14 da Lei n2 1.411 , de 
13 de agosto de 1951, que 'Dispõe sobre a profis
são de Economista"; 

- art. 15 da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 
1965, que "Dispõe sobre o exercício da profissão de 
Técnico de Administração, e dá outras providênCias"; e 

-Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que 
"Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica" 
na prestação de serviços de engenharia, de arquite
tura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CON.FEA, de uma Mútua de Assistência Profissio
nal; e dá outras providências". 

Além das revogações mencionadas, o projeto 
dispõe que somente as pessoas físicas que exerçam 
profissões regulamentadas estarão sujeitas a regis
tro nas entidades competentes para a fiscalização 
dessas profissões. 

O autor enumera os seguintes argumentos 
como justificação do seu pmjeto: 

"As autarquias encarregadas da fiscali
zação do exercício das diversas profissões 
regulamentadas (químicos, administradores 
de empresas, médicos, engenheiros, dentis
tas, etc.) ditas Conselhos Federais e Regio
nais desta ou daquela habilitação, vêm exi
gindo, seja por força das leis que regula
mentaram tais profissões, ou da lei genérica 
(Lei n2 6.839, de 3Q-10-80), que as empresas 
sejam cadastradas em cada um deles, e às 
vezes até mesmo em mais de um. Pelo ca-

dastramento i!1llóem, às empresas, o paga
mento de taxas anuais, e na !alfa dele aplicam
lhes multas. D~os vaiares vem sendo exigidos 
judicialme:1te, inclusive atravancando juízos e 
tribunais com_ infindáveis di_sputas. 

Ora, não é lógica a exigência de ca
dastramento, que deve se restringir aos pro
fissionais (pessoas físicas) e somente a es
tes, pois a empresa não exerce qualquer 
profissão, quem o faz são os seus titulares 
ou os seus contratados. • 

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas à proposição. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

Compete a Comissão de Assuntos Sociais, nos 
termos do art. 100, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, manifestar-se sobre o mérito deste 
projeto. 

No Brasil, inúmeras profissões possuem órgãos 
reguladores, cada qual com características próprias. 

Entretanto, nem todas as profissões deman
dam controle ou regulamentação, mas tão-somente 
aquelas que, no seu exercício, envolvem a preserva
ção de certos valores elementares como a vida, a in-

- ·1egridade, a segurança física e social das pessoas. 
O exercício do poder disciplinar se verifica fre

qüentemente, em nosso Direito, através de órgãos 
ou entidades criadas para estabelecer a observância 
de normas que regem as categorias profissionais. 

Por sua natureza e funções, essas entidades 
representam, em nosso Direito, um sistema de ori
gem estatal com funções especificamente destina
das a verificar as condições de capacidade para o 
-exercício profissional, tendo, inclusive, autoridade 
para aplicar sanções disciplinares aos membros da 
categoria profissional, considerados faltosos aos de
veres da profissão. 

Rubens Requião assinala a propósito: 

'A punição do companheiro que falta 
aos seus deveres constitui um direito inerente 
a qualquer grupamento social. É um direito da 
corporação profissional, capaz de por si só as
segurar, pela disciplina imposta e por todos os 
membros aceita, a sua manutenção e sobrevi
vência. Por isso, qualquer membro do grupo 
profissional que viole os deveres de disciplina 
está sujeito a ·sa:nções. • 

Não são os conselhos profissionais associações 
de classe no sentido sindical, nem sociedades de 
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caráter cultural ou recreativo. São, isto sim, entida
des de direito público, com destinação específica de 
zelar pelo interesse social, fiscalizando o exercício 
profissional das categorias que lhe são vinculadas. 

A missão dos conselhos nem sempre t_em sido 
esclarecida com objetividade, nem bem compreendi
da por muitos profissionais. 

A ação dos conselhos se desenvolve no senti
do da valorização do diploma, da moralização profis
sional, da proteção dos interesses sociais e coletivos 
e, principalmente, no resguardo dos princípios éticos 
inerentes à profissão. 

São, assim, os conselhos autarquias corporati
vas profissionais, entidades administrativas autóno
mas, criadas por lei, com personalidade jurídica de 
direito público interno, património próprio e atribuiçõ
es estatais específicas, quais sejam a disciplina e a 
fiscalização do exercício profissional. 

No dizer de Hely Lopes Meirelles, as entidades 
corporativas são autarquias sui generis, porque, além 
das funções administrativas comuns a tais entidades, 
dispõem do poder normativo para regulamentar e su
prir a legislação federal no que concerne às profissões 
e atividades técnicas sujeitas ao seu controle. 

A revogação de diversos dispositivos legais 
que determinam a inscrição de pessoas jurídicas nos 
conselhos profissionais não pode ser motivada únicá 
e exclusivamente pelo custo financeiro ou económi
co decorrente desse cadastramento. 

É certo que as empresas no Brasil, de modo 
geral, estão submetidas a expressiva carga tributá
ria, que fazem com que os produtos brasileiros apre
sentem preço elevado no mercado interno e sejam 
pouco competitivos no mercado internacional. 

As contribuições devidas aos conselhos profissio
nais são uma garantia das empresas e da sociedade. 

Os tributos, as contribuições e outras taxas são 
arrecadadas para que o Estado e seus agentes 
cumpram funções primordiais à segurança. à saúde, 
à educação e à infra-estrutura necessárias ao de
senvolvimento económico e social do País. 

A isenção, a remissão, a anistia e outras for
mas de extinção e exclusão do crédito tributário só 
devem ser admitidas em condições especialíssimas 
e, ainda assim, temporárias, para que um determina
do fim seja atingido. Exemplo disso é o estímulo à 
instalação de empresas em áreas geográficas pouco 
desenvolvidas economicamente. Mesmo nesses ca
sos, os incentivos são por tempo determinado. · 

No caso específico das contribuições aos con
selhos profissionais, tomamos como exemplo o caso 
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CONFEA, que é a maior de todas as 
instituições do sistema, com seiscentos mil inscritos. 

O Confea, através da Resolução nº 383, de 28 
de junho de 1994, fixou a contribuição anual das em
presas com base na seguinte tabela: 

capital Social da empresa Contribuição Anual 

Até 4.000 UFIR' 172 UFIR 

De 40.001 até 170.000 UAR 231 UFIR 

De 170.001 até 360.000 UFIR 290 UFIR 

De 360.001 até 1.700.000 356UFIR 
UAR ' 

Acima de 1.701.o6ó0FIR 474UFIR 

\)1 UAR =0,9106 (ref. Ja1l97) 

Como se depreende da tabela acima, os valo
res devidos pelas empresas, considerado o seu ca
pital social, são inexpressivos economicamente, não 
justificando a adoção da medida ora proposta. 

Ademais, a aprovação deste projeto de lei 
pode significar um estímulo a formação de empresas 

. por parte desses prOfTs5ionais, cujos ol::ijetivos se
riam dois: 

a) obter a isenção da contribuição anual; e 
b)ficar imune à fiscalização e ao cumprimento 

das normas baixaâas pefós Conselhos. 
É evidente que o relevante nesta discussão 

não é a contribuição para o Conselho, mas, sim, a 
imunidade que se possa conseguir com o fim da ob
rigatoriedade da inscrição das empresas. 

Não há corno imputar somente aos profissio
nais toda a responsabilidade civil criminal por danos 
causados à sociedade quando do mau desempenho 
de determinadas atividades. As empresas, como 
pessoas jurídicas, também necessitam responder 
por aqueles danos, na medida em que são também 
prestadoras de serviços e geradoras de produtos 
que, muitas vezes, colocam em risco a própria vida e 
a saúde dos cidadãos. · ' 

Toda a sociedade estaria exposta a sério risco, 
pois deixaria de haver fiscalização nas farmácias, 
clínicas, hospitais, nas obras de construção civil, nos 
projetas agrícolas, nas empresas químicas e de ali
mentação, etc. 

Em face do exposto opinamos pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 235, de 1996. 

Sala da Comissão, 4 de junho de 1997. - Ade
mir Andrade, Presidente - Valmir Campelo, Relator 
- Benedita da Silva - Waldeck Omelas - Casildo 
Maldaner - João França - Bello Parga - Sebastião 
Rocha - José Alves - Lúdio Coelho - Edison Lo
bão - Carlos Bezerra - Lúcio Alcântara - Osmar 
Dias- José Roberto Arruda- Mauro Miranda. 
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OFÍCIO N2 32197 - CAS 

Brasília, 4 de junho de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 22, do art. 91, do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Co
missão rejeitou o Projeto de Lei do Senado n2 235, 
de 1996, que 'Dispõe sobre o registro nas entidades 
fiscalizadoras do exercício de profissões', em reu
nião de 4 de junho de 1997. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

PARECER N2 354, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado ne 
25, de 1997- Complementar que "cria o 
Fundo de Terras, e dá outras providên
cias". 

Relator: Senador Osmar Dias 

1- Relatório 

O projeto de lei que tenha a honra de relatar, 
de autoria do nobre Senador Esperidião Amin, objeti
va criar o Fundo de Terras, além de outras providên
cias. 

A iniciativa exprime, antes de mais nada, deci
dido esforço do Parlamento no sentido de se estabe
lecer uma fonte direta e estável de recursos para 
custear os projetes de reforma agrária. 

Assim é que estabelece, Jogo em seu art. 22, as 
fontes de recursos que constituirão mencionado Fundo. 
O patrimônio do Fundo, quer financeiro quer fundiário, 
destina-se exclusivamente a programas de assenta
mento e reordenação fundiária, não se incorporando as -
terras por ele adquiridas ao patrimônio da União. 

A sua execução ficaria a cargo de um 'Comi
tê", integrado por representante do Governo Federal 
e das entidades de classe representativas da agri
cultura ·e da pecuária, com gestão financeira promo
vida pelo Banco do Brasil. 

O art. 52 do Projeto trata da competência do 
chamado 'Comitê do Fundo de Terras•. 

Os artigos 52, -r- e 82 disciplinam as formas de 
financiamento a serem adotadas pelo mencionado 
Fundo. 

justificando a sua proposição assim afirma o 
ilustre autor: 

"O Fundo de Terras tem como objetivo 
facilitar a aquisição de terras e a implanta
ção da necessária infra-estrutura para que 
os beneficiários possam constituir uma uni~ 
dade agrícola familiar. 

Além dos financiamentos, o Fundo de 
Terras objetiva ordenar uma ação conjunta 
das instituições vinculadas ao Ministério da 
Reforma Agrária, visando à assistência téc
nica, prestação de serviços e apoio à comer
cialização aos produtores rurais beneficia
dos com o financiamento." 

Embora, em seu delineamento mais abran
gente, o projeto mereça, no mérito, a nossa apro
vação, enfrenta alguns problemas de ordem técni
ca e redacional, ql!e_édo ll~S()de_ver suprir neste 
momento. 

É o caso, por exemplo, da referência feita, no 
parágrafo único do art. 22, às terras devolutas dispo
níveis, do Governo Federal. Ora, como se sabe, a 
partir da Constituição de 1988, todas as terras devo
lutas passaram a integrar o património dos Estados
Membros (CF. art. 26, inciso IV), remanescendo 
como do domínio da União apenas aquelas "indis
pensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e 
construções militares, das vias federais de comuni
cações e à preservação ambiental, definidas em lei' 
(CF, art. 20, inciso 11). 

lnexistem, no quadro jurídico atual, terras de
volutas federais disponíveis para atender aos objeti
vos do referido Fundo. 

O art. 52 refere-se ao financiamento de até 
cem por cento do "valor do módulo máximo de 30 
hectares". O módulo rural é um conceito técnico 
estabelecido pelo Estatuto da Terra, e varia de 
acordo com as diversas regiões do País e com a 
finalidade de cada imóvel. Não parece, assim, de 
bom alvitre, a redação dada, por desconsiderar, 
data venia, essa realídaae mtiltiliariadã e plural dó 
agro brasileiro. 

O projeto refere-se, várias vezes, ao Comitê do 
Fundo de Terras. Talvez. em face do evidente galicis
mo, e mesmo por motivos de natureza técnica, possa 
melhor cogitar-se de um Conselho de Fundos de Ter
ras, merecendo ainda reparo a própria denominação do 
Fundo para Fundo de Terras e da Reforma Agrária 

Tramitando regularmente nesta Comissão, a 
matéria recebeu a seguinte Emenda Aditiva, de n2 1, 
de autoria do ilustre Senador José Eduardo, objeti
vando consignar, entre os Recursos do Fundo, 15% 
(quinze por cento) dos recursos arrecadados pelo 
FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Foram também apresentadas sete sugestões 
pelo não menos ilustre Senador Bello Parga, que 
recebo sob a forma de subemendas, dado o princí
pio da fungibilidade, adotado em matéria proces
sual. 
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Essas subemendas são as seguintes: 

Subemenda nº 2 - Caracteriza o Fundo como 
"exclusivamente financeiro". 

Subemenda nº 3 - Institui, como agentes finan
ceiros do Fundo, o Banco do Brasil S.A., o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. e o Banco da Amazônia S.A., 
"~ediante remuneração dos serviços prestados". 

Subemenda nº 4 - Determina que o Fundo de 
Terras e da Reforma Agrária arque com o riscos dos 
financiamentos. 

Subemenda nº 5 - determina que financiamen
tos individuais possam atingir até 100% (cem por 
cento) do valor da área entre 1 (um) e 4 (quatro) mó
dulos fiscais. 

Subemenda Nº 6 - Suprime o § 2º do art. 2º, 
com o fim de impedir "o desvio dos valores financei
ros do Fundo, para lastrear empréstimos para inves
timentos fixos ( ... )" 

Subemenda nº 7 - Suprime expressões cons
tantes do inciso V do art. 5º, no mesmo sentido da 
submenda anterior. 

Subemenda nº 8 - Acrescenta um parágrafo 32 

ao art. 7º determinado que o "Governo Federal ad
quirirá os produtos agrícolas de que trata o§ 1º des
te artigo, entregues para amortização dos débitos". 

11- Voto 

Rejeito à Subemenda nº 1, por injuridicidade 
manifesta. Na verdade, não há como fazer-se sub
sistir um Fundo à míngua dos recursos de outro, no 
caso o FAT, cujas finalidades encontram-se expres
samente definidas na Lei nº 7.998, de 11-1-90 (Pro
grama do Seguro-Desemprego). 

Rejeito a Submenda nº 2, por entender que o 
Fundo não se deve caracterizar, numa concepção 
reducionista como "exclusivamente financeiro". A 
sua própria denominação 'Fundo de Terras e da
Reforma Agrária" leva a esse entendimento, supon
do a existência de um órgão coordenador de inves
timentos, mediante planejamento sistemático e ava
liação permanente. Todos sabemos que a política 
de Reforma Agrária não se exaure na simples distri
buição de terras, exigindo inversão de recursos em 
áreas correlatas como treinamento de mão-de-obra 
agrícola, assistência técnica oferecimento de mu
das, sementes e tudo o mais que se faça necessá
rio à produção. Esse é o sentido dinâmico do Fun
do, como entidade coadjuvante do processo de re
forma agrária. 

Acato, parcialmente a Subemenda n2 3, pois 
não há inconveniente de que bancos oficiais sirvam 

-de agentes financeiros do Fundo. Cabe observar, 
entretanto, que esse agendamento é conato das ob
rigações estatutárias dessas instituições ou seja, fo
mento agrícola não sendo pertinente cogitar-se da 
"remuneração dos serviços prestados". 

Rejeito a Subemenda de n2 4, por já se encon
trarem, suas intenções contempladas no § 2º do 
art. 72 • 

Rejeito a Subemenda nº 5, por entender que o 
conceito de módulo rugl_é mais pertinente aos obje
tivos do Projeto do que o de módulo fiscal, na forma 
sugerida. 

Rejeito a Subemenda nº 6, de acordo com a 
~-jljStificaç_ão apresentada para rejeitar a Subemen

da de nº 2, referente à natureza do Fundo e pelas 
disposições contidas no art. 4º, registrando que o 
teto de"até 25%, (vinte e cinco por cento)" para fi
nanciar investimento básicos e facultativo, ou seja, 
será ou não admitida essa forma de financiamen
to, de acordo com a política de administração do 
Fundo. -

Rejeito a Subemenda de nº 7, pelas mesmas 
razões enunciadas no item anterior. 

Rejeito a subemenda de nº 8, por entender que 
o seu objetivo encontra-se virtualmente contemplado 
no§ 12 do art. 72 • 

Apesar da objetividade material do presente 
projeto, subsistem, entretanto, algumas dúvidas no 
que concerne à sua juridicidade, inclusive à sua 

- constitucionalidade, pelo que considero de bom alvi
tre a audiência da douta Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania sobre a matéria, especialmente 
sobre a personalidade jurídica desse fundo, em face 
das atribuições que ora lhes são outorgadas, ou 
seja, de gestor de terras públicas. 

Tendo em vista que-essas considerações não 
retiram do projeto o seu mérito intrínseco, nem su
bestimam o alto valor da iniciativa e o patriotismo 
que a inspira, o parecer é pela aprovação do PLS nº 
25/97, na forma do Substitutivo que se segue. Ado
taram-se, em sua elaboração, inúmeros dispositivos 
objeto do Substitutivo apresentado pelo iminente Se
nador José Serra. 

EMENDA NºJ - CAE (SUBSTITUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 25 (COMPLEMENTAR), DE 1997 

Institui o Fundo de Terras e da Re
-forma Agrária e dá outras providências. 

Art. 1º Fica criado o Fundo de Terras e daRe
- forma Agrária, com a finalidade de desenvolver pro-
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gramas de assentamento rural e de promover a reor
denação fundiária. 

Parágrafo único. São beneficiários do Fundo 
estabelecido no caput: 

I - posseiros; 
11 - arrendatários; 
III - parceiros; 
IV- trabalhadores rurais minifundiários; 
V - trabalhadores rurais não-proprietários; 
VI - qualquer trabalhador que comprove, no 

mínimo, cinco anos de experiência agrícola. 
Art. 22 O Fundo de Terras e da Reforma Agrá

ria será constituído da seguinte forma: 
I - dotações consignadas no Orçamento Geral 

da União e em créditos adicionais; 
11 - dotações consignadas nos Orçamentos 

Gerais dos Estados, Distrito Federal e Municípios; 
III - recursos oriundos da amortização de fi

nanciamentos; 

IV - doações realizadas por entidades nacio
nais ou internacionais, públicas ou privadas; 

V - recursos decorrentes de acordos, ajustes, 
contratos e convênios, celebrados com órgãos e en
tidades da Administração Pública Federal, Estadual 
ou Municipal; 

VI - empréstimos de instituições financeiras 
nacionais e internacionais; 

VIl - recursos destinados ao Ministério da Polí
tica Fundiária e da Reforma Agrária, desde que não 
vinculados a projetas ou atividades específicas; 

VIII - recursos diversos. 
Parágrafo único. O Governo Federal poderá 

doar ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
imóveis rurais integrantes do seu património, com 
aptidão agrícola, que se encontrem sem utilização. 

Art. 32 Todo o património que vier a constituir 
o Fundo de Terras e da Reforma Agrária será usa
do somente nas ações inerentes à compra e ven
da de terras, programas de assentamento e de 
reordenação fundiária, promovidas pelo Governo 
Federal e por entidades públicas estaduais e muni
cipais. 

Parágrafo único. As terras doadas ou adquiri
das serão propriedade do órgão federal encarrega
do da reforma agrária e dispostas conforme deter
minar o Conselho do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária. 

Art. 4º O Fundo de Terras e da Reforma Agrá
ria será coordenado e executado por um Conselho, 

presidio pelo titular do órgão federal responsável 
-- pela reforma- agrária, dele· fa.Zendo -parte repre

sentantes do Governo Federal, dos governos esta
duais e municipais participantes do programa e da 
sociedade. 

§ 1 º O Conselho referido no caput contará com 
uma Secretaria Executiva, órgão de natureza geren· 
cial, com a competência de promover a análise téc
nica dos projetes financiados pelo Fundo, bem como 
a fiscalização de sua execução. 

§ 2° A gestão financeira do Fundo de Terras e 
da Reforma Agrária será feita por bancos oficiais, de 
acordo com as normas elaboradas pelo Conselho 
correspondente. 

§ 32 É vedada a u1ilização dos recursos finan
ceiros do Fundo para pagamento de despesas com 
pessoal e encargos sociais, a qualquer título, sendo 
aquelas de responsabilidade do órgão a que perten
ce o empregador ou servidor. 

Art. 52 Compete ao Conselho do Fundo de Ter
ras e da Reforma Agrária: 

I - aprovar a proposta orçamentária anual do 
Fundo; 

11 - aprovar o plano de aplicação anual e as 
metas a serem atingidas no exercício seguinte; 

--- -- --

III - aprovar as propostas individuais e coleti
vas de concessão de financiamento com recursos 
-do Ful1ooEmcainirihados pelos Conselhos- MUnici- -
pais e devidamente apreciados, com parecer técnico 
e de viabilidade, por sua Secretaria Executiva; 

IV - velar permanentemente pelo correto de
senvolvimento do Fundo junto à Secretaria Execu1i
va, exercendo o controle de seu desenvolvimento 
técnico, financeiro e contábil; 

-v - deliberar sobre o montante de recursos 
destinados ao financiamento para a aquisição indi
·vidual e coletiva de terras e sobre a concessão de 
financiamentos suplementares para investimentos, 
de acordo com o estabelecido no Regulamento 
Geral. 

VI - deliberar sobre medidas a adotar, nos ca
sos de frustração comprovada de safras; 

VIl - aprovaró-Regimeritii Interno que regulará 
a estrutura e o funcionamento do Conselho, inclusive 
com o estabelecimento das ações e procedimentos 
necessários ao seu funcionamento. 

Art. 6º Os recursos serão aplicados por meio 
de· financiamentos il1divrauafs-o\i -colétivos, para os 
beneficiários definidos no art. 1 º ou suas associaçõ
es, conforme o plano de aplicação anual aprovado 
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pelo Conselho do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária. 

§ F Caberá ao Conselho decidir sobre a con
veniência de financiar investimentos básicos, sem 
prejuízo do disposto no art. 12• 

Art. 72 O Fundo de Tenas e da Reforma Agrá
rta financiará a compra de imóveis que, preferencial
mente, sejam dotados de infra-estrutura, tendo o pa
gamento prazo de amortização de cento e oitenta 
meses, carência de trinta e seis meses e quitação 
em doze parcelas anuais e sucessivas. 

Parágrafo único. Os juros e os prazos previstos 
neste artigo poderão sofrer alterações, a--critério do 
Conselho do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, 
mediante acordo com os Ministérios encarregados 
da reforma agrária e da política monetária. 

Art. 82 É vedado o financiamento com recursos 
do Fundo: 

I - de mais de um módulo fiscal para cada mu
tuário; 

11 - para mutuário já beneficiado com esses re
cursos, mesmo que liquidado o seu débíto. 

Art. 9" Sem prejuízo do disposto no item IV do 
art 52, a fiscalização das ações do Fundo será efe
tuada pelo órgão responsável pelo controle interno 
do Ministério encarregado da execução da reforma 
agrária. 

Art. 1 O. O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei no prazo de noventa dias. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!- 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 24 de junho de 1997. -

José Serra, Presidente - Osmar Dias, Relator -
Esperidião Amin - casildo Maldaner - Freitas 
Neto - Ramez Tebet- Beni Veras - Levy Dias -
Jonas Pinheiro - José Eduardo Vieira - Coutinho 
Jorge - José Fogaça - Eduardo Suplicy - Mauro 
Miranda. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

J"ÍTULO III 
Da Organização do Estado 

Ar!. 20. São bens da União: 

11 - as terras devolutas indispensáveis à defesa 
das fronteiras, das fortificações e construções milita
res, das vias federais de comunicação e à preserva
ção ambiental, definidas em lei; 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

IV - as terras devolutas não compreendidas 
entre as da União. 

LEI N2 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 

Regula o Programa do Seguro-De
semprego, o Abono Salarial, institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 
e dá outras providências. 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 
NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO. 

REQUERIMENTO N2 

Senhor Presidente, 

, DE 1997 

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regi
mento Interno, sejam apensados ao PLS n2 25/97 
-Complementar que "Cria o Fundo de Terras e dá 
outras providências", os Projetes de Lei do Sena
do n2s 12/97, que "institui o Fundo Nacional de De
senvolvimento Agrário e dá outras providências•, e 
o 18/97, que "altera a Lei n2 4.504, de 30 de no
vembro de 1964, dispõe sobre a participação dos 
municípios na reforma agrária, a organização e as
sistência aos agricultores integrados nesse pro
cesso e reestrutura o Fundo Nac!c;mal de Reforma 
Agrária e Desenvolvimento Agrário- FUNMIRAD", 
para que tramitem em conjunto, por versarem so
bre o mesmo assunto. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- Sena
dor Osmar Dias. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado nll 
25, de 1997 - Complementar que "Cria o 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária e 
dá outras providências". 

Relator: Senador Osmar Dias 
O projeto de lei que tenho a honra de relatar, 

de autoria do nobre Senador Esperidião Amin, objeti-
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va criar ·o Fundo de Terras e da Reforma Agrária, 
além de outras providências. -

A iniciativa exprime, antes de mais nada, deci
dido esforço do Parlamento no sentido de se estabe
lecer uma fonte direta e estável de recursos para 
custear os projetes de Reforma Agrária. 

, Assim ê que estabelece, logo em seu art. 22, as 
fontes de recursos que constituirão mencionado Fun
do. O patrimônio do Fundo, quer financeiro quer fundiá
rio, destina-se exclusivamente a programas de assenta
mento e reordenação fundiária, não se incorporando as 
terras por ele adquiridas ao patrimônio da União. 

A sua execução fiCaria a cargo de um "Comitê", 
integrado por representantes do Governo Federal e 
das entidades de classe representativas da agricul
tura e da pecuária, com gestão financeira promovida 
pelo Banco do Brasil. 

O art. 52 do Projeto trata da competência do 
chamado "Comitê do Fundo de Terras•. 

Os artigos 62 , 72 e 82 disciplinam as formas de 
financiamento a serem adotadas pelo mencionado 
Fundo. 

Justificando a sua proposição assim afirma o 
ilustre autor. 

·o Fundo de Terras tem como objetivo 
facilitar a aquisição de terras e a implanta
ção da necessária infra-estrutura para que 
os beneficiários possam constituir uma uni
dade agrícola familiar. 

Além dos financiamentos, o Fundo de 
Terras objetiva ordenar uma ação conjunta 
das instituições vinculadas ao Ministério da 
Reforma Agrária, visando à assistência téc
nica, prestação de serviços e apoio à comer
cialização aos produtores rurais beneficia
-dos com o financiamento. • 

Embora, em seu delineamento geral, o projeto 
mereça, no mérito, a nossa aprovação, enfrenta al
guns problemas de ordem técnica e redacional, que 
é do nosso dever suprir neste momento. 

É o caso, por exemplo, da referência feita, no 
parágrafo único do art. 22 , às terras devolutas dispo
níveis, do Governo Federal. Ora, como se sabe, a 
partir do advento da Constituição de 1988, todas as 
terras devolutas passaram a integrar o patrimônio 
dos Estados-Membros (CF, art. 26, inciso IV), rema
nescendo como do domínio da União apenas aque
las 'indispensáveis à defesa das fronteiras, das forti
ficações e construções militares, das vias federais 

de comunicações e à preservação ambiental, defini
das em lei" (CF, art. 20, inciso 11). 

lnexistem, portanto, no quadro jurídico atual, 
terras devolutas federais disponíveis para atender 
aos objetivos do referido Fundo. 

O art. 62 refere-se ao financiamento de até 
cem por cento do •valor do módulo máximo de 30 
hectares•. O módulo rural é um conceito técnico 
estabelecido pelo Estatuto da Terra e varia de 
acordo com as diversas regiões do País e com a 
-finalidade de cada imóvel. Não parece, assim, de 
bom alvitre a redação dada, pois desconsidera a 
mesma, data venia, essa realidade multivariada e 
plural do agro brasileiro. 

O projeto refere-se, várias vezes, ao Comitê do 
Fundo de Terras. Talvez, em face do evidente gali
cismo, e mesmo por motivos de natureza técnica, 
possa melhor cogitar-se de um Conselho de Fundos 
de Terras, merecendo ainda reparo a própria deno
minação do Fundo para Fundo de Terras e da Refor
ma Agrária. 

11- Voto 

Repetindo mais uma vez que essas considera
ções não_retiram_do projeto o seu mérito intrínseco, 
nem subestimam o alto valor da iniciativa e o patriotis
mo que a inspira, o nosso parecer é pela aprovação do 
PLS n2 25/97 na forma do seguinte substitutivo: 

EMENDA N2 1 (SUBSTITUTIVO) 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2 25 (SUBSTITUTIVO), DE 1997 

Cria o Fundo de Terras e da Refor
ma Agrária e dá outras providências. 

Art. 12 Fica criado o Fundo de Terras e da Re
forma Agrária, com a finalidade de desenvolver pro
gramas de assentamento rural e de promover a reor
denação fundiária. 

Art. 2° O Fundo de Terras e da Reforma Agrá
ria será constituído da seguinte forma: 

I - recursos consignados no Orçamento da 
União; 

11 - recursos provenientes do pagamento dos 
assentados financiados pelo fundo; 

III - de receitas decorrentes dos governos es
taduais e municipais, ou provenientes de convênios 
a serem celebrados com associações ou órgãos de 
classe relacionados ao meio rural. 

Parágrafo único. O Governo Federal, mediante 
decreto, poderá-dear ao-Fundo ai:i Terras e da Re
forma Agrária imóveis rurais integrantes do seu patri-



268 ANAIS DO SENADO FEDERAl;,. 
t@ifo$_ 

mônio, com aptidão agrícola, que se encontrem sem 
utilização. 

Art. 32 Todo o patrimônio que vier a constituir o 
Fundo de Terras e da reforma Agrária será usado 
somente nas ações à compra e venda de terras, pro
gramas de assentamento e reordenação fundiária, 
promovidos pelo Governo Federal ou por entidades 
públicas ou privadas. 

Parágrafo único. As terras adquiridas pelo Fun
do de Terras e da Reforma Agrária não se incorpo
ram ao patrimônio público, destinando-se à imediata 
utilização em programas de política agrária. 

Art. 42 O Fundo de Terras e da Reforma Agrá
ria será coordenado e executado por um Conselho, 
dele fazendo parte representantes do Governo Fe
deral e das entidades de classe representativas da 
agricultura e da pecuária. 

§ 12 O Conselho referido no caput contará com 
uma Secretária Executiva, órgão de apoio técnico, ao 
qual competirá a análise técnica dos projetos a serem 
financiados pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrá
ria. bem como a fiscalização de sua execução. 

§ 22 A gestão financeira do Fundo de Terra e 
da Reforma Agrária será feita através do Banco do 
Brasil S/A - de acordo com as normas elaboradas 
pelo Conselho correspondente. 

§ 32 É vedada a utilização dos recursos finan
ceiros do Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
para pagamento de despesas com pessoa. e encar
gos sociais, a qualquer titulo. 

Art. 5" Compete ao Conselho do Fundo de Ter
ras e da Reforma Agrária: 

I - aprovar a proposta orçamentária anual do 
Fundo; 

11 - aprovar o plano de aplicação anual e as 
metas a serem atingidas no exercício; 

III - aprovar as propostas individuais e co
letivas de concessão de financiamento com re
cursos do Fundo encaminhados pelos Conselhos 
Municipais e devidamente apreciados, com pare
cer técnico e de viabilidade, por sua Secretaria 
Executiva; 

IV - velar permanentemente pelo correto de
senvolvimento do Fundo junto à Secretaria Executi
va, exercendo controle de seus aspectos técnicos, fi
nanceiros e contábeis; 

V - deliberar sobre o montante de recursos 
destinados aos financiamentos para a aquisição co
letiva de terras e sobre a concessão de financiamen-

tos suplementares para investimento, de acordo com 
o estabelecido no Regulamento Geral; 

VI - deliberar sobre o aumento dos· prazos de 
carência e reembolSo dos financiamentos concedi
dos nos casos de frustração comprovada de safra; 

VIl - aprovar o projeto de Regimento Interno 
que regulará a estrutura e o funcionamento do Con
selho, inclusive com o estabelecimento das ações e 
procedimentos necessários. 

Art. 62 Os recursos serão aplicados através de 
financiamento incfiVidual para trabalhadores rurais 
sem-terra, podendo cobrir até cem por cento do valor 
do módulo rural da região ou cinqüenta por cento do 
valor do projeto coletivo de crédito fundiário, quando 
realizado por entidades ligadas ao meio rural. 

§ 12 Para o financiamento coletivo poderá ser 
aplicado no máximo quarenta por cento da dotação 
anual do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. 

§ 22 Quando se tratar de financiamento de terra 
nua, o mutuário poderá obter até vinte e cinco por 
cento do valor pago por hectare, como crédito suple
mentar para investimentos básicos. 

Art. 72 O Fundo de Terras e da Reforma Agrá
ria financiará a compra de imóveis que, preferencial
mente, sejam dotados de infra-estrutura, tendo o pa
gamento prazo de amortização de cento e oitenta 
messes, em quinze anos, e carência de trinta e seis 
meses, sem incidência de juros e quitação em doze 
parcelar anuais e sucessivas. 

§ 1º O débito será corrigido na proporção da 
variação do preço da produção agrícola e, a critério 
do mutuário, o pagamento será feito em moeda cor
rente ou em produtos agrícolas, tendo como base a 
conversão estipulada a partir do preço mínimo, fixa
do pelo Governo Federal, de um produto de referên
cia à época do contrato. 

§ 22 Os prazos previstos neste artigo poderão 
sofrer alterações, a critério do Conselho do Fundo, 
sempre que houver frustração de safra devidamente 
comprovada. 

Art. 82 É vedado o financiamento com recursos 
do Fundo: 

I -de mais de um módulo para cada mutuário; 

11 - para mutuário já beneficiado, mesmo que li
quidado o seu débito. 

Art. 92 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias. 

Art. 1 O. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 11. Re\109ain~ asdlsi:iOsições eni contráno. 
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~la da Comissão, - Osmar Dias, Presidente. 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 25 
(SUBSTITUTIVO), DE 1997 
SUBEMENDA ADITIVA N2 1 

Acrescente-se ao art. 22 do Projeto um inciso, 
inciso IV, com a seguinte redação: 

"IV- 25% (vinte e cinco por cento) dos 
recursos arrecadados pelo FAT- Fundo de 
Ampare ao Trabalhador•. 

Justificação 

A destinação de parte dos recursos prove
nientes do FAT para o Fundo de Terras e da Re
forma Agrária, de que trata o Projeto sob exame, é 
de inteira Justiça, na medida em que, como se 
sabe, cerca de 25% de suas receitas são oriundas 
da agroindústria. 

Por outro lado, é notório que a geração de no
vos empregos no meio rural é bem mais barata do 

.que nas atividades urbanas, sendo sua relação, no 
mínimo, de um para quatro, ou seja, enquanto, com 
determinado valor se cria um emprego na cidade, 
com esse mesmo valor, cria-se quatro empregos no 
agro brasileiro. 

Decorre disso o imperativo de que parte dos 
recursos do FAT sejam carreados para as atividades 
agrárias e agrícolas, como forma de incremento da 
criação de maior número de empregos nas ativida
des ligadas à agricultura. 

Estamos certos de que a destinação dos recur
sos ora propostos não prejudicará a execução dos 
programas do FAT e, de outra parte, fortalecerá 
grandemente as fontes de custeio do Fundo de Ter
ras e da Reforma Agrária. 

Sala das Comissões, em - Senador José 
Eduardo. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2 25, DE 1997- COMPLEMENTAR 

Autor. Senador Esperidião Amin 
Relator. Senador Osmar Dias 

Sugestões encaminhadas ao Relator 

SUB-EMENDA Nº 2 
1- Nova Redação 

Art. 1º Fica criado o Fundo de Terras e daRe
forma Agrária, com a finalidade de financiar operaçõ
es de crédito fundiário relacionadas com programas 
de assentamento rural e de reordenação fundiária. 

Justificação 

Caracterizar o Fundo como exclusivamente fi
nanceiro. 

SUB-EMENDA Nº 3 
11 - Nova Redação 

Art:-lf2 
••••••••••••••• ·············--·· ·······-·········-··· •••••••••• 

_§ 2º O Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
terá como agentes financeiros o Banco do Brasil S. 
A., o Banco do Nordeste do Brasil S. A., e o Banco 
da Amazônia S. A., mediante remuneração dos ser
viços prestados. 

Justificação 

Por se tratar de projeto de cunho social e sem 
incidência de juros nas operações de crédito nele 
previstas, figurando os Bancos apenas como agen
tes financeiro, deverão estes receber remuneração 
compatível com os serviços prestados. 

SUB-EMENDA N2 4 
III - Inclusão 

Art. 4º ..........................................................•....•. 
§ 42 O Fundo de Terras e da Reforma Agrária 

arcará com o risco dos financiamentos. 

_Justificação 

O risco operacional deve caber ao próprio Fun
do, porquanto o Comitê do Fundo de Terras é ores
ponsável pela condução dos financiamentos em to
das as suas fases. 

SUB-EMENDA Nº 5 
lv_- Nova Redação 

Art. 62 Os recursos serão aplicados mediante 
financiamentos individuais para trabalhadores rurais 
sem-terias, podéiid6 ser finanCiado até 1 00% (cern 
por cento) do valor da área entre 1 {hum) e 4 (qua
tro) Módulos Fiscais, ou até 50% (cinqüenta por cen
to) do valor do projeto coletivo de crédito fundiário, 
quando excecutado por entidades ligadas ao setor 
rural. 

Justificação 

Em algumas regiões, como a Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, a área máxima financiável de apenas 
30ha, poderá ser inviável economicamente. A con
cepção de Módulo Fiscal. que varia de município a 
município, parece-nos mais adequada. O limite má
ximo de 4 Módulos Fiscais, que estamos sugerindo, 
também é utilizado no Programa Nacional de Forta
leCimento da Agricultura Familiar - PRONAF, indo 
portanto, ao encontro do que propõe o PLS, cujo ob
jetivo é o de facilitar a aquisição de terras. 
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SUB-EMENDA N2 6 
V- Supressão 

Art. 62 - § 2º ..................................................... . 
(O§ 1º passa a ser "Parágrafo único"} 

Justificação 

O desvio de parcela dos valores financeiros 
do Fundo, para lastrear empréstimos para investi
mentos fixos, poderá desfalcar sensivelmente as 
disponibilidades do Fundo - que não são de espe
rar sejam fartos - prejudicando a finalidade precí
pua que é a aquisição de imóveis. Além disso, ob
tida a titularidade do imóvel, o adquirente estará 
em condições de oferecê-lo em garantia, para le
vantar empréstimo na rede bancária (operação de 
crédito rural}. 

SUB-EMENDA Nº 7 
VI - Supressão 

Art. 52 •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V - As expressões "e sobre a concessão de finan
ciamentos suplementares para investimento, de acordo 
com o estabelecimento no Regulamento Geral". 

Justificação 

Consoante a justificação do tópico acima, ao 
Fundo não cabe financiar operações de crédito para 
investimentos fixos. 

SUB-EMENDA Nº 8 
VIl - Inclusão 

Art. ?º .....••....•....•.............................••..•............... 
§ 32 O Governo Federal adquirirá os produtos 

agrícolas de que trata o § 12 deste artigo, entregues 
para amortização dos débitos. 

Justificação 

Uma vez que as dívidas dos financiamentos 
fundiários poderão ser pagas em produtos, deverá fi
car estabelecido que o Governo Federal se compro
mete a adquirir os produtos por ocasião do venci
mento das parcelas de amortização, com vistas a 
preservar a garantia dos preços mínimos. Senador 
Bello Parga. 

VOTO EM SEPARADO 
(do Senador José Serra) 

Na Comissão de Assuntos Económi
cos sobre o Projeto de Lei do Senado Fe
deral ne 25, de 1997- Complementar, que 
"Cria o Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária e dá outras providências". 

O Projeto de lei do Senado Federal nº 25, de 
1997 - Complementar, que "Cria o Fundo de Terras 
da Reforma Agrária- e dá outras providências" foi 
apresentado pelo nobre Senador Esperidião Amin, 
recebendo parecer, com substitutivo integral, do Se
nador Osmar Dias. 

Em sua justificação o autor informa que o Fundo 
de terras pretende ser "instrumento de crédito fundiário 
de caráter rotativo, de forma a permitir a auto-sustenta
ção e ampliação ao longo do tempo". O relator, em 
seu parecer, _conªi(j_era _a proposta uma tentativa de 
"estabefeeer uma fonte direta e estável de recursos 
para custear os projetas de reforma agrária". 

Ainda em seu Parecer o Relator considera, 
dentre outros, dois aspectos importantes a serem 
corrigidos - um referente a '11enção de terras Devo
lutas do Governo Federal, outra sobre o módulo rural 
adotado. Mesmo considerando a necessidade de al
gumas alterações, o relator reconhece o mérito e a 
oportunidade do projeto, sugerindo a aprovação na 
forma de um substitutivo. 

Corno o eminente Relator, Reconhecemos o 
mérito e valor da iniciativa, pois o problema fundiário 
requer atenção urgente por parte do Governo. O 
Grande mérito deste projeto é o de permitir ao agri
cultor individualmente, na forma de meeiros, parcei
ros, arrendatários ou filhos de agricultores, adquirir a 
terra mediante financiamento. 

Uma das razões que acelera o fluxo migrató
rio para os centros urbanos e deprime a renda no 
meio rural é a excessiva subdivisão das proprieda
des de exploração familiar, ditas colónias, especial
mente na Região Sul a possibilidade de reaglutinar 
propriedades em módulos produtivos e de permitir a 
aquisição de propriedades por parte dos filhos dos 
agricultores. 

Assim, e elevado mérito da proposta também está 
relacionado à constatação que o problema fundiário no 
Brasil demanda mais que simples fracionamer~to ctos_lac

- fifúnaios,-mas-tar'rlbern a, reoid€maÇão dOS -minifúndios 
em pequenas propriedades capazes de promover o 
bem-estar económico e social dos agricultores. 

Entretanto, por melhor que seja a proposta e o 
próprio substitutivo, ainda cabem alguns reparos, es
pecialmente aqueles, referentes a administração pú
blica e a técnica legislativa. Cabe, mais uma vez, 
lembrar o inegável mérito da proposta, que objetiva 
resolver um dos problemas mais sérios da agricultu
ra brasileira. 

Considerando o mérito da proposta, com base 
no art. 132, § 69, alínea a, do Regimento Interno do 
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Senado Federal, pedimos que seja apreciado o se
guinte substitutivo ao Projeto de Lei do Senado Fe
deral nº 25, de 1997 -Complementar, que "Cria o 
fundo de Terras e da Reforma Agrária e dá outras 
providências•. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 25 (SUBSTITUTIVO), DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos sobre o Projeto de Lei do Senado Fe
deral n2 25, de 1997- Complementar, que 
"Cria o Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária e da outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica criado o Fundo de Terras e daRe
forma Agrária, com a finalidade de desenvolver pro
gramas de assentamento rural e de promover a reor
denação fundiária e cujos beneficiários preferenciais 
serão posseiros, arrendatários, parceiros, trabahlha
dores rurais e filhos de produtores rurais que tenham 
no mínimo cinco anos de experiência nas lides da 
agropecuária. 

Art. 2º O Fundo de Terras e da Reforma Agrá
ria será constituído da seguintes forma. 

I - recursos consignados no Orçamento da 
União; 

11 - recursos provenientes do pagamento dos 
assentados financiados pelo fundo; 

III -de recursos provenientes dos governos es
taduais e municipais, ou provenientes de convênios 
a serem celebrados com associações ou órgãos de 
classe relacionados ao meio rural; 

IV - de financiamentos internos e externos; 
V - doações de organizações nacionais e es

trangeiras; 

VI- recursos diversos. 
Parágrafo único. O Governo Federal poderá 

doar ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária imó
veis rurais integrantes do seu património, com apti
dão agrícola, que se encontrem sem utilização. 

Art. 32 Todo o património que vier a constituir 
o Fundo de Terras e da Reforma Agrária será usa
do somente nas ações inerentes à compra e ven
da de terras, programas de assentamento e de 
reordenação fundiária, promovidos pelo Governo 
Federal e por entidades públicas estaduais e muni
cipais. 

Parágrafo único. As terras doadas ou adquiri
das serão propriedade do órgão federal encarregado 
da reforma agrária e dispostas conforme o determi-

nado pelo Conselho do Fundo de Terras e da Refor
ma Agrária 

Art. 42 O Fundo de Terras e da Reforma Agrá
ria será coordenado e executado por um Conselho, 
presidido pelo titular do órgão federal responsável 
pela reforma agrária, dele fazendo parte repre
sentantes do Governo Federal e dos governos esta
duais e munjcipais participantes do programa. 

§ 12 O Conselho referido no caput contará com 
uma Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico, 
ao qual competirá a análise técnica dos projetas a 
serem financiados pelo Fundo de Terras e da Refor
ma Agrária. 

§ 22 A gestão financeira do Fundo de Terras e 
da Reforma Agrária será feita através de bancos ofi
ciais, de acordo com as normas elaboradas pelo 
Conselho correspondente. 

Art. 52 Compete ao Conselho do Fundo de Ter
ras e da Reforma Agrária: 

I - aprovar a proposta orçamentária anual do 
Fundo; 

11 - aprovar o plano de aplicação anual e as 
metas a serem atingidas no exercício seguinte; 

III - aprovar as propostas individuais e coleti
vas d~ QQ!lç~s-~o definanciamento com recursos 
do Fundo encaminh-adas pelos Conselhos Munici-
pais e devidamente apreciados, com parecer técnico 
e de viabilidade, por sua Secretaria Executiva; 

IV - velar permanentemente pelo correto de
senvolvimento do Fundo junto à Secretaria Executi
va, exercendo controle de seus aspectos técnicos, fi
nanceiros e contábeis; 

V - deliberar sobre o montante de recursos 
destinados aos financiamentos para a aquisição de 
terras e sobre a concessão de financiamentos suple
mentares para investimento, de acordo com o esta
belecido no Regulamento Geral; 

VI - aprovar o projeto de Regimento Interno 
que regulará a estrutura e o funcionamento do Con
selho, inclusive com o estabelecimento das ações e 
procedimentos necessários. 

Art. 6º Os recursos serão aplicados através 
de financiamentos individuais ou coletivos, para os 
beneficiários definidos no art. 1 2 ou suas associa
ções, conforme o planO de aplicação anual aprova
do pelo Conselho do Fundo de Terras e da Refor
ma Agrária. 

Art. 7º O Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária financiará a compra de imóveis que, prefe
rencialm.l')nte, sejam dotados de infra-estrutura, 
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tendo o pagamento prazo de amortização de 10tnto 
e oitenta meses (quinze anos), carência de trinta e_ 
seis meses e quitação em doze parcelas anuais e 
sucessivas. 

Parágrafo único. Os juros e os prazos previstos 
neste artigo poderão sofrer alterações, a critério do 
Conselho do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, 
mediante acordo com os Ministérios encarregados 
da reforma agrária e da política monetária. 

Art. 8º É vedado o financiamento com recursos 
do Fundo: 

I - de mais de um módulo para cada mutuário; 
11 - para mutuário já beneficiado, mesmo que li

quidado seu débito. 
Art. 9º Sem prejuízo do disposto no item IV do 

art. 5º, a fiscalização das ações do Fundo será efe
tuada pelo órgão responsável pelo controle interno 
do Ministério encarregado da execução da reforma 
agrária. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará o 
presente projeto de lei no prazo de noventa dias. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, . - Senador José Serra. 

PARECER Nº 355, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 2, de 1996, que 
"altera o § 4º do art. 18 da Constituição 
Federal e a\!rescenta dois parágrafos ao 
mesmo artigo. • 

Relator: Senador Jefferson Peres 

Relatório 

A proposição er.; exame altera o art. 18 do tex
to constitucional, mediante modificação do § 4º e in
trodução de dois outros parágrafos, com o objetivo_ 
de coibir os abusos que vêm sendo verificados nos 
Estados, principalmP-nte no tocante à criação de no
vos municípios, na maioria dos casos com finalida· 
des essencialmente eleitoreiras. 

A primeira alteração remete a lei federal o esta
belecimento de requisitos para criação, incorpora· 
ção, fusão e desmembramento de municípios. As 
outras duas, consubstanciadas no acréscimos de 
mais dois parágrafos ao art. 18, destinam-se a criar 
mecanismos de maior controle do processo de medi-

ficação do quadro municipal. Com efeito, o novo pa-
- @.gr~to_Sº<:!eJerrnina_queo plebiscito referido no§ 4º 

SÓ sei?J§!a]i~d()SE;tasua necessidade for constata
da após estudo técnico e minucioso de comissão for
mada pelos municípios interessados. No § 62 se es
tabelece que a refelli:la comissão será formada por 
pessoas de reputação ilibada e com notório saber 
nas áreas de Direito, Economia e Engenharia. 

Voto 

A proposição em exame atende aos requisitos 
estabelecidos no art. 60 da Constituição Federal, 
poiscont~lll_fllÍ_rT!Err9...§U_fi~jente de assinaturas e não 
se .destina a abolir a· forma federativa de Estado, o 
voto direto, secreto, universal e periódico, a separa
ção dos Poderes, neiTJOS direi!()~ e garantias indivi
duais. 

O méritQ da proposição fica evidenciado pela 
necessidade de se limitar a proliferação de municí
pios que vem ocorrendo no País desde a promul
gação da Constituição de 1988, mais por força de 
interesses eleitoreiros temporários do que por ra
zões de natureza económica. De fato, na maioria_ 
aos casos,. criam-se novos municíPios·-sem obe
diência a requisitos de sustentabilidade económica 
e financeira, sem uma estrutura administrativa mi
níma e sem condições de oferta de serviços públi· 
cos essenciais. 

Dados estatísticos do IBGE, indicando que o 
número de municípios brasileiros aumentou de 
4.491, em 1990, para 4.974, em 1994, além de 149 
em vias de instalação, reforçam o argumento de 
que é necessário e urgente que se submeta a cria· 
ção de municípios a critérios rigorosos, estabeleci
dos em lei, respeitando a diversidade regional do 
País e tendo como fundamento principal as condi
ções de sustentabilidade económica e financeira 
da área interessada. 

Ressalte-se entretanto, que a matéria se en
contra prejudicada em razão da emenda aprovada 
pelo Congresso Nacional, que se converteu na 

. Emenda Constitucional n2 15, de 1996, promulgada 
em 12 de setembro de 1996, cujo 12 Signatário da 
Proposta de Emenda à Constituição foi o nobre De
putado César Bandeira. 

Sala da Comissão, 7 de maio de 1997. - Ber
nardo Cabral, Presidente - Jefferson Péres, Rela
tor- Antonio Carlos Valadares - Roberto Freire -
José Eduardo Outra - José Fogaça - Pedro Si
mon_-_lris Re:~:ende - Romeu Tuma - Lúcio Al
cãl'ltara - Raroez Tebe.t_- Beni Veras - Ademir 
Andrade. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 

PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 18. A organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios, todos autónomos, nos tennos desta Constitui
ção. 

§ 12 Brasília é a Capital Federal. 
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, 

a sua criação, transfonnação em Estado ou reinte
gração do Estado de origem serão reguladas em lei 
complementar. 

§ 32 Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou fonnarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação da população direta
mente interessada, através de plebiscito, e do Con
gresso Nacional, por lei complementar. 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des
membramento de municípios preservarão a continui
dade e unidade histórico-cultural do ambiente urba
no, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisi
tos previstos em lei complementar estadual, e de
penderão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações diretamente interessadas. 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

11 - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

§ 1 º A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 3º A emenda à Constituiçào será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir. 

I - a forma federativa de Estado; 
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 

§ 5º A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va. 

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15, DE 1996 

Dá nova redação ao § 42 do art. 18 
da Constituição Federal. 

As mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos tennos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

Artigo único. O § 4º do art. 18 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 18 ................................................. . 
§ 42 A criação, a incorporação, a fusão 

e o desmembramento de Municípios, far-se
ão por lei estadual, dentro do período deter
minado por lei complementar federal, e de
penderão de consulta prévia, mediante pleb
iscito, às populações dos Municípios envolvi
dos, após divulgação dos Estudos de Viabili
dade Municipal; apresentados e publicados 
na forma da lei. • 

Brasília, 12 de setembro de 1996. 
A Mesa da Câmara dos Deputados: Luís 

Eduardo, Presidente- Ronaldo Perim, 12 Vice-Pre
sidente - Beto Mansur, 2º Vice-Presidente - Wil
son Campos, 12 SeCretário- Leopoldo Bessone, 
2º Secretário - Benedito Domingos, 32 Secretário -
João Henrique, 42 Secretário. 

A Mesa do Senado Federal: José Samey, Pre
sidente- Teotonio Vilela Filho, 1º Vice-Presidente 
- Júlio Campos, 22 Vice-Presidente - Odacir Soa
res, 12 Secretário - Renan Calheiros, 22 Secretário 
- Emandes Amorim, 42 Secretário - Eduardo Su
plicy, Suplente de Secretário. 

DO 13-9-96 
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REDAÇÃO ORIGINAL 

Art. 18: 

"Art. 18. 

§ 42 A criação, a incorporação, a fu
são e o desmembramento de Municípios 
preservarão a continuidade e a unidade 
histórico-cultural do ambiente urbano, far
se-ão por lei estadual, obedecidos os req
uisitos previstos em lei complementar esta
dual, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populaçõ_es direta
mente interessadas. • 

PARECER N2 356, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre as Propostas de 
Emenda à Constituição n!! 39, de 1996, (n2 
367196, na Câmara dos Deputados), e nl! 
23, de 1996, que tramitam em conjunto, 
ambas alterando o § 72 do art. 14 da 
Constituição Federal. 

Relator: Senador Edison Lobão. 

1- Relatório 

A proposta em exame·, originária da Câmara 
dos Deputados promove duas alterações importan
tes no texto do § 72 do art. 14 da Constituição. A 
primeira substitui a expressão 'os parentes con
sangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por 
adoção', por "parentes consangüíneos ou por ado
ção, até o segundo grau e os afins de primeiro 
grau'. A segunda alteração retira do texto a pala
vra 'Território', para adequá-lo à atual estrutura fe
derativa do Estado Brasileiro, em que não existem 
mais territórios, apenas União, Estados e Municí
pios. 

Afirma-se, na justifiCativa, que é natural a proi
bição de candidaturas de parentes por consagüinida
de ou por adoção, no território de jurisdição do titu
lar. Entretanto, não se pode aceitar que se prejudi
que um número elevado de possíveis candidaturas, 
especialmente nas eleições municipais, ao se afas-
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tarem do pleito cunhados, pais do sogro, pais da so
gra, em nome de um zelo que se afigura exacerba
do. 

A propósito, parece-me oportuna a transcrição 
de um qualificado estudo, elaborado pela Consultora 
Legislativa do Senado Eliane Cruxên Barros de Al
meida Maciel em tomo da definição jurídica de pa
rentesco em nosso Direito. 

ESTUDO N2 254, DE 1996 

Por solicitação do Senador Edison 
Lobão (datada de 18-9-96), para substituir 
a discussão da PEC n2 39196, que altera § 
72 do art. 14 da Constituição Federal. 

RELAÇÕES DE PARENTESCO 

I - Introdução 

De conformidade com o § 72 do art. 14 da 
Constituição Federal, a inelegibilidade atinge o côn
juge, os parentes consagüíneos ou afins, até o se
gundo grau ou por adoção, do Presidente da Repú
blica, de Governador de Estado ou Território, do Dis
trito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substi
tuído dentro de seis meses anteriores ao pleito, sal
vo se já titular de mandato eletivo e candidato à ree
leição. 

A Emenda Constitucional nº 39/96 propõe 
que se restinja essa limitação, mantendo illelegí
veis o cônjuge e os parentes consangüíneos ou 
por adoção até o segundo grau e os afins apenas 
de primeiro grau. O que muda, portanto, é a elimi
nação da inelegibilidade para os afins de segundo 
grau. Isto significa, principalmente, que cunhados 
deixam de ser inelegíveis, porque afins em segun
do grau. 

Justifica-se a proposição com o argumento de 
que é natural a proibição de candidaturas de paren
tes por consangüinidade ou por adoção, no território 
de jurisdição do titular, mas não se pode aceitar que 
se prejudique um número elevado de possíveis can
didaturas, especialmente nas eleições municipais, 
ao se afastarem do pleito cunhados, pais do sogro, 
pais da sogra, em nome de um zelo que se afigura 
exarcerbado. 

São afins em linha reta, em primeiro grau, so
gro e nora, sogra e genro, padrasto e enteada, ma-
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drasta e enteado. Em segundo grau, o marido é afim 
com os avós de sua mulher e esta com os avós do 
marido. 

Na linha colateral, para a contagem dos graus, 
um dos cônjuges fica colocada na posição do outro, 
com relação aos parentes deste; cunhados, serão, 
assim, afins em segundo grau. 

Tais situações podem ser melhor compreendi
das a partir do entendimento de noções básicas de 
parentesco, expostas a seguir. 

11 - Parentesco 

Parentesco é o vínculo existente entre pessoas 
que descendem umas das outras ou de úm mesmo 
tronco comum, que aproxima um dos cônjuges dos 
parentes do outro, ou que se estabelece entre ado
tante e adotado. 

Pontes de Miranda, em seu Tratado de Direi
to de Família, define parentesco como "a relação 
que vincula entre si pessoas que descendem 
umas das outras, ou de autor comum (consangüi
nidade), que aproxima cada um dos cônjuges dos 
parentes do outro (afinidade), ou que se estabele
ce, por fictio iuris, entre o adotado e o adotante". 
(Citado por Darcy A. Miranda, em anotações ao 
Código Civil Brasileiro. 3~ edição, São Paulo: Sa
raiva, 1987, 1º volume, p. 359) 

Existem, assim, três espécies de parentesco 
em nosso direito, disciplinadas nos arts. 330 a 336 
do Código Civil Brasileiro: o consangüíneo ou na
tural, que tem origem no mesmo sangue; o afim, 
ou por afinidade, que decorre do casamento e 
transforma o marido em parente afim dos parentes 
de sua mulher e vice-versa; e o civil, decorrente de 
adoção. 

O vínculo de parentesco se estabelece por li
nhas. A linha, ou ordem de parentesco, consiste na 
série de pessoas oriundas de um tronco ancestral 
comum, podendo ser reta ou colateral (ou transver
sal). A linha é reta quando as pessoas descendem 
umas das outras, como dispõe o art. 330: "São pa
rentes, em linha reta, as pessoas que estão umas 
para com as outras na relação de ascendentes e de
scendentes". São parentes em linha reta o bisavô, o 
avô, o filho, o neto e o bisneto. 

A linha é colateral quando as pessoas, entre si, 
não descendem umas das outras, mas procedem de 
um tronco ancestral comum, conforme define o art. 
331: "São parentes, em linha colateral, ou transver
sal, até o sexto grau, as pessoas que provêm de um 
só tronco, sem descenderem uma da outra". Encon
tram-se na linha colateral irmãos, tios, sobrinhos, pri-

mQs~TC>do~_ essEl_s_ parentes advêm de um antepas
sado comum, sem descenderem, entre si, uns dos 
outros. 

A linha reta é ascendente ou descendente, se
gundo se sobe da pessoa para os seus antepassados 
(do filho para o pai, deste para o avô, etc) ou se desce 
da pessoa para os seus descendentes (do avô para o 
filho, deste para o neto e assim por diante) 

Os graus de parentesco contam-se, na linha 
reta, pelo número de gerações, cada geração repre
sentando um grau e, na colateral, também pelo nú
mero delas, subindo, porém, de um dos parentes até 
ao ascendente comum, e descendo, depois, até en
contrar o outro parente, conforme disciplina o art. 
333: "Contam-se, na linha reta, os graus de paren
tesco pelo número de gerações, e, na colateral, tam-

--bein pelo riiímeró delas, subindo,-porém, de um dos 
parentes até ao ascendente comum, e descendo, 
depois, até encontrar o outro parente". 

Assim, na linha ascendente, o filho é parente 
do pai em primeiro grau, porque entre eles medeia 
uma geração, e do avô em segundo, porque entre 
eles existem duas gerações. Na linha descendente, 
o avô é parente do filho em primeiro grau e do neto 
em segundo grau, e assim por diante. 

Na linha colateral, computa-se igualmente o 
número de gerações na contagem dos graus. Consi
derados dois parentes, para se apurar o grau de pa
rentesco que existe entre eles, sobe-se, contando as 
gerações, até ao ascendente comum, descendo de
pois até encontrar o outro parente, como prescreve o 
já citado art.--333. Assim, o irmão é parente em se
gundo grau na linha colateral, os sobrinhos e tios, 
.em terceiro, os primos em quatro, tio-avô e sobrinho
neto também em quarto grau. 

Na linha reta não há limite.algum de parentes
co; ela é infinita; por mais afastadas que estejam as 
gerações, serão sempre parentes entre si. Na linha 
colateral, o parentesco não se estende além do sex
to grau, pois se presume que, depois desse limite, o 
afastamento é muito grande, impedindo que o afeto 
e a solidariedade ofereçam base de apoio às relaçõ
es jurídicas. 

O parentesco por afinidade é tratado pelo Códi
go Civil no art. 334, que estabelece: "Cada cônjuge 
é aliado aos parentes· do outro pelo vínculo da afini
dade". 

Afinidade é o vínculo que se cria, por deter· 
minação legal, entre um cônjuge e os parentes do 
ol.ltro cô11juge, em decorrê.nc:iª do matrimônio válido. 
A afinidade é um vínculo de natureza pessoal, moti-
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vo pelo qual os afins de um cônjuge não são afins 11 -Voto 
entre si. Assim, não existe afinidade entre concu- A propos1çao, como opinamos anteriormente, 
nhados, por exemplo, nem mesmo entre os paren- atende aos requisitos estabelecidos no art. 60 da 
tes de um cônjuge e os parentes do outro. A afini- Constituição Federal, já examinados pela Câmara 
da de conserva certa simetria com o parentesco __ dos Deputados, cabendo ressaltar, por oportuno, 
por consangúinidade, no que concerne âs líflha.s, que não se destina a abolir a forma federativa de Es-
espécies e contagem de graus, o que significa que tado, 0 voto direto, secreto, universal e periódico, a 
as linhas e os graus se contam, no parentesco separação dos Poderes, nem os direitos e garantias 
afim, por analogia com o parentesco consangüí- _individuais. 

neo. A elegibilidade, numa democracia, deve tender 
Deste modo, na linha reta ascendente, o sogro à universidade, da mesma forma que o direito de 

e a sogra, o padrasto e a madrasta são parentes em alistar-se eleitor. Os limites que lhe são impostos 
primeiro grau, por afinidade, do genro, nora, enteado pela lei (inelegibilidades) e que caracterizam impedi-
e enteada e vice-versa. Na linha colateral,-os cunha- mentos à capacidade eleitoral passiva (direito de ser 
dos são parentes afins em segundo grau, como- os votado) devem objetivar a garantia do princípio de-
irmãos, no parentesco consangüíneo. mocrático de possibilitar a todos igualdade de condi-

A afinidade, na linha reta, não se extingue ções, evitando também interferir na livre escolha dos 
com a dissolução do casamento que a originou, eleitores. 
conforme estabelece o art. 335. Em comentário A proposição tem 0 mérito de resgatar esse 
ao Código, Clóvis Bevilácqua afirma: "O Código princípio democrático, ao extinguir proibição extre-
não se refere ao desquite nem à anulação ou nu- mamente severa, que limita direito fundamental de 
!idade do casamento, e sim à dissolução por fa- parentes afins em segundo grau. Com efeito, a nor-
lecimento de um dos cônjuges. O desquite (hoje ma em vigor fere o direito de ser votado (um dos direi-
separação judicial) não extingue a afinidade, tos políticos de todo 0 cidadão), impedindo-lhe o exer-
porque o vínculo matrimonial subsiste. Com a cício pleno de sua cidadania, sem nenhum benefício 
anulação ou nulidade, cumpre distinguir. Se 0 para a melhor realização do processo eleitoral. 
casamento for declarado putativo, produz efeitos Ressalte-se ainda que a proposição, cuja rele-
de válido e, conseqüentemente, haverá afinidade 

I d vância já foi destacada, atende aos requisitos for-legítima, que permanece, apesar de anu a o o 
casamento. Não sendo 0 casamento putativo, a mais de juridicidade e boa técnica legislativa. 
anulação produz afinidade ilegítima. Em ambos Finalmente, é de se destacar que a Proposta 
os casos, a morte de um dos cônjuges faz ces- de Emenda à Constituição nº 39, de 1996, expressa, 
sar, por analogia, a afinidade colateral legítima nos mesmos termos, o conteúdo da Proposta de 
ou ilegítima'. (Citado por Darcy A. Miranda, op. Emenda à Constituição n9 23/96, cujo primeiro sig-
cit, p. 361) natário foi o eminente Senador Espiridião Ami111,_ e_ 

conforme determina o art. 336, a adoção é um -- - que mecoi.ioenguaTmente relafar;-C:om parecer favo-
parentesco civil. O parentesco resultante da adoção rável. 
simples limita-se ao adotante e ao adotado, salvo Dou preferência à presente PEC n9 39/96 por 
quanto p.os impedii'J'Ientos matrimoniais, de que trata já ter sido aprovada pela outra Casa do Legislativo, 
o art. 183, nos incisos III e V. Na adoção plena o pa- estando sua tramitação, assim, à frente da proposta 
rentesco civil se estende entre os parentes do ado- pelos Senhores Senadores. 
tante e o adotado". Por essas razões, e nos termos do parecer 

Sala dos Consultores, 24 de setembro de proferido naquela oportunidade, concluo pela a_Pr~-
1996. - Eliane Cruxên Barros de Almeida Maciel. vação da proposição em exame, dando pela prejudl-
- Consultora Legislativa. ciafidade da PEC n2 23/96. 
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CÓDIGO CIVIL 

Alt. 330. São parentes, em linha reta, as pes
soas que estão umas para com as outras na relação 
de ascendentes e descendentes. -

Art. 331. São parentes, em linha colateral, ou 
transversal, até o sexto grau, as pessoas que pro
vêm de um só tronco, sem descenderem uma da ou
tra. 

Art. 332. (Revogado pela Lei nº 8.560, de 29-
12-1992.) 
• A Lei n• 8.560, de 29 de dezembro de 1992, regul~ a investiga
ção de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. 

• Vide arts. 226. § 42• e 227, § 6•. da Constituição Federal de 
1988. 

• Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 20. 

Art. 333. Contam-se, na linha reta, os graus de 
parentesco pelo número de gerações, e, na colate
ral, também pelo número delas, subindo, porém, de 
um dos parentes até ao ascendente comum, e des
cendo, depois, até encontrar o outro parente. 
• Art. 334. Cada cônjuge é aliado aos parentes 
do outro pelo vínculo da afinidade. 

Art. 335. A afinidade, na linha reta, não se ex
tingue com a dissolução do casamento, que a origi
nou. 

Art. 336. A adoção estabelece parentesco me
ramente civil entre o adotante e o adotado (art. 376). 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTUTUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

11- do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

§ 1 º A Constituição não poderá ser emenda na 
vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio. 

§ 22 A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, eom o respectivo número de ordem. 

§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta 
-ae-êménda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III- a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ 52 A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova propo~ta na mesma s~são legislativa -

DOCUMENTOS ANEXADOS NO TERMO 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO 

DO REGIMENTO INTERNO 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Constituição, Justi· 
ça e Cidadania, sobre a Proposta de 

- Emenda à Constituição nº 39, de 1S96 (n2 

367 de 1996, na Câmara dos Deputados), 
que "altera o§ 72 do arl 14 da Constitui
ção Federal". 

Relator: Senador Edison Lobão 

I - Relatório 

A proposta em exame, originária da Câmara 
dos Deputados, promove duas alterações importan
tes no texto do § 7º do art. 14 da Constituição. A pri
mejra substitui a expressão "os parentes consangüí
neos ou afins, até o segundo grau e os afins de primei
ro grau". A segunda alteração retira do texto a palavra 
"Território', para adequá-lo à atual estrutura federativa 
do Estado Brasileiro, em que não existem mais territó
rios, apenas União, Estados e Municípios. 

Afirma-se, na justificativa, que é natural a proi
bição de candidaturas de parentes por consanguini
dade ou por adoção, no território de jurisdição do ti
tular. Entretanto, não se pode aceitar que se prejudi
que um número elevado de possíveis candidaturas, 
especialmente nas eleições municipais, ao se afasta
rem do pleito cunhados, pais do sogro, pais da sogra, 
em nome de um zelo que se afigura exacerbado. 

- 11- Voto 

A proposição atende aos requisitos estabeleci
dos no art. 60 da Constituição Federal, já examina
dos pela Câmara dos Deputados, cabendo ressaltar, 
poroportun(),_que não se destina a abolir a forma fe
derativa de Estado, o voto direto, secreto, universal 

-~P~riÓcjic~, i_§~paração dos Poderes, nem os direi
tos e garantias individuais. 
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A elegibilidade, numa democracia, deve tender à 
universalidade, da mesma forma que o direito de alis-

. tar-se eleitor. Os limites que lhe são impostos pela lei 
Qnelegibilidades) e que caracterizam impedimentos à 
capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado) de
vem objetivar a garantia do princípio democrático de 
possibilitar a todo igualdade de condições, evitando 
também interferir na livre escolha dos eleitores. 

A proposição tem o mérito de resgatar esse 
princípio democrático, ao extinguir proibição extrP.
mamente severa, que limita direito fundamental de 
parentes afins em segundo grau. Com efeito, a nor
ma em vigor fere o direito de ser votado (um dos di
reitos políticos básicos de todo o cidadão), impedin
do-lhe o exercício pleno de sua cidadania~ sem ne
nhum benefício para a melhor realização do proces
so eleitoral. 

Ressalte-se ainda que a proposição, cuja rele
vância já foi destacada, atende aos requisitos for
mais de juridicidade e boa técnica legislativa. 

Finalmente, é de se destacar que a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 39, de 1996, expressa, 
com os mesmos termos, o conteúdo da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 23/96, aprovada recente
mente nesta Comissão por indicação minha, na con
dição de relator. 

Por essas razões, e nos termos do parecer pro
fendo naquela oportunidade, concluo pela aprovação 
da proposição em exame, ·mediante o seu apensa
mento à PEC nº 23/96, para tramitação em conjunto; 
conforme o requerimento a seguir apresentado. 

Sala das Ccmissões, . - , Presidente, 
Edison Lobão, Relator. 

PARECER Nº 342-A, DE 1996 

Da Comissão de Constituição Justi-
. ça e Cidadania, sobre a proposta de 
Emenda à Constituição nº 23 de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Es
peridião Amin que "Altera o § 72 do art. 
14 da Constituição Federal". 

Relator: Senador Edison Lobão 

I - Relatório 

A proposta em exame promove duas alteraçõ
es importantes no texto do § 79. do art. 14 da Consti
tuição. A primeira substitui a expressão "os parentes 
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por 
adoção", por "parentes consangüíneos ou por ado
ção, até o segundo grau e os afins de primeiro grau•. 
A segunda retirada do texto a palavra 'Território", 
para adequá-lo à atual estrutura federativa do Esta
do Brasileiro, em que não existem mais territórios 
apenas União, Estados e Municípios. 

Afirma-se na ju;:;tificativa, que é natural a proibi
ção de candidaturas de parentes por consangüinida-

de ou por adoção, no território de jurisdição do titu
lar. Entretanto, não se pode aceitar que se prejudi
que um número elevado de possíveis, candidaturas 
especialmente nas eleições municipais ao se afasta
rem do pleito cunhados, pais do sogro, pais da sogra 
em nome de um zelo que se afigura exacerbado. 

II-Voto 

A proposição atende aos requisitos estabeleci
dos no art. 60 da Constituição Federal. Com efeito 
contém número sufiCiente de assinatura e não se 
destina a abolir a forma federativa de Estado, o voto 
direto secreto, universal e periódico, a separação 
dos Poderes nem os direitos e garantias individuais. 

A elegibilidade numa democracia, deve tender à 
universalidade, da mesma forma que o direito de alis
tar-se eleitor. os limites que lhe são impostos pela lei 

_ (inelegibilidades) e que caracterizam impedimentos à 
capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado) de
vem objetivar a garantia do princípio democrático de 
possibilitar a todos igualdade de condições, evitando 
também interferir na livre escolha dos eleitores. 

A proposta em exame tem mérito de resgatar 
esse princípio democrático ao extinguir proibição extre
mamente severa, que limita direito fundamental de pa
rentes afins em segundo grau. Com efeito, a norma em 

____ '!lgqrfer~ o di_r:!'li!9..9!'l..§ervQtadQ_liJ_mgQ§_glfeito_s políti- _ 
cos básicos de todo o cidadão), impedindo-lhe o exer
cício pleno de sua cidadania, sem nenhum benefício 
para melhor realização do processo eleitoral. 

Ressalte-se finalmente, que a proposta de 
Emenda à Constituição nº 23, de 1996 atende aos 
requisitos formais de juridicidade a boa técnica legis
lativa. Por essas razões e pela relevância da propo
sição, já destacada, voto favoravelmente a sua apro
vação nos termos em que foi apresentada. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1996. -
lris Rezende, Presidente - Edison Lobão, Relator
Sérgio Machado - Romeu Tuma - Lúcio Alcânta
ra - Esperidião Amin - Josaphat Marinho - venci
do - Pedro Simon - vencido - José lgnácio - ven
cido - José Fogaça - Antônio Carlos Valadares -
Jefferson Péres - vencido - Bernardo cabral -
vencido. 

Publicado no Diário do Senado Federal, de 22-5-96. 

PARECER N°357, DE 1997 

- Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento n2 876, 
de 1996, de autoria do Senador Élcio Álva
res e outros Senadores pelo qual se solici
ta o sobrestamento "do estudo da Propos-
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ta de Emenda à Constituição n2 '57, de 
1995, que aHera dispositivos constitucio
nais relativos aos limites máximos de 
idade para a nomeação de magistrados e 
ministros de tribunais e para a aposenta
doria compulsória do servidor público em 
geral". 

Relator: Senador Ney Suassuna 

O presente requerimento, subscrito pelo Sena
dor Élcio Álvares e outros Líderes, tem por fim so
brestar o estudo da Proposta de Emenda à Consti
tuição n2 57, de 1995, que altera os arts. 40, 73, 93, 
101, 104, 107 e 111 da Constituição Federal, no 
sentido de modificar os limites máximos de idade 
para a nomeação de magistrados e ministros de tri
bunais e para a aposentadoria compulsória do servi
dor público em gera!. 

Assim, pela modificação" proposta ao art. 40, a 
aposentadoria compulsória dar-se-ia aos setenta e 
cinco anos de idade, e não mais aos setenta anos; o 
limite para nomeação dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União seria não mais de sessenta e cinco 
anos, mas de setenta; a aposentadoria com proven
tos integrais para os membros do Poder Judiciário 
passaria a ser de setenta e cinco anos, e não mais de 
setenta anos; a escolha dos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal passaria a ter como limite de idade se
tenta anos, e não mais sessenta e cinco anos; o mes
rr::; para o Ministro do Tribunal Superior de Justiça, 
para os juízes dos tribunais regionais federais e para 
os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho. 

A proposta recebeu parecer favorável na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania desta 
Casa, e foi por nós relatado em maio do corrente 
ano, quando ratificamos plenamente os argumentos 
contidos na justificação da iniciativa, dente os quais 
se destaca a idéia de que aos setenta e cinco anos o 
indivíduo ainda pode estar em condições de exercer 
satisfatoriamente suas atividades. Em face desse 
fato, observa-se que _o_ mandamento constitucional 
vigente abriga uma grande contradição que se pode 
demonstrar na seguinte pergunta: se renomados ju
ristas são contratados para emitir pareceres para a 
Administração Pública depois de aposentados, por 
que não poderia eles permanecer formalmente em 
seus quadros? 

A razão do pedido de sobrestamento da pro
posta é o fato de que tramitam, na Câmara dos De
putados, as Propostas de Emenda à Constituição n2 

96, de 1992, e 112, de 1995, que tratam de matéria 
correlata. 

A PEC 96/92 "introduz modificações na estrutu· 
ra do Poder Judiciário", A PEC 112/95 "institui o sis
tema de controle dó Poder Judiciário". Ambas tratam 
de uma reforma ampla do Poder Judiciário e, portan
to, vão exigir um período mais longo de análise para 
finalmente serem ou não aprovadas. O assunto obje
to da proposta sob estudo é mais específico, estan
do relacionada com as modificações que ora se veri
ficam na Previdência. É urgente seja esta proposta 
apreciada, pois a atual exigência constitucional com 
relação à idade limite pode prejudicar quem está 
prestes a se aposentar, e assim não pode esperar a 
aprovação de uma iniciativa que vá demandar tempo 
maior de tramitação por causa da sua complexidade. 

Além disso, a nosso ver, a urgência de sua 
apreciação se deve também ao fato de que já não 
faz sentido o atual limite de aposentadoria imposto 
aos magistrados, ;;tssim como a idade máxima de 
sessenta e cinco anos para sua nomeação. Essa é 
uma profissão para a qual a idade, longe de repre
sentar fator negativo, representa experiência e sabe
dOria, mormente levando-se em conta que o avanço 
da ciência modema possibilita uma vida mais longa 

-e sa.udável, havendo pesquiSas indicativas de que a 
atividade intelectual prolonga o bom funcionamento 
do cérebro, e, conseqüentemente, garante uma vida 
mentalmente mais ativa e rica na terceira idade: É 
oportuno também o aumento da idade limite para os 
servidores públicos em geral, a exemplo do que 
ocorre em muitos países desenvolvidos, onde se 
busca aproveitar à experiência dos idosos tanto no 
setor público quanto no setor privado. 

"É na área de ciências humanas que o homem 
mais avançado nos anos se mostra muito mais útil e 
produtivo, em razão da experiência e, notadamente, 
da sedimentação de conhecimentos amealhados ao 
longo do tempo. (Rui Stoco, Revista dos Tribunais, 
ano 83, julho de 1984, Vol. 705, pág. 80). 

Por todas essas razões, discordamos do so
brestamento da presente proposição, e não vemos 
razão para que-esta aguarde a chegada das outras 
propostas da Câmara dos Deputados, dado o cará
ter urgente e relevante de que ela se reveste, e, re
petimos, tendo em vista que a PEC 96/92 e 112192 
tratam de questões de maior amplitude. Opinamos, 
pois, pela rejeição do requerimento. 

Sala da Comissão, 25 de junho de 1997. -
Bernardo cabral, Presidente - Ney Suassuna, Re
lator - Levy Dias - Roberto Freire - Lúcio Alcân

-- tara .:... Bello I>aigà- Casildo Maldaner - Romeu 
Tuma - Regina Assumpçlio - José Eduardo Ou
tra - Pedro Simon -José Fogaça. 
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REQUERIMENTO N2 876, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 335 do Regimento Interno, 

requeiro o sobrestamento do estudo da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 57, de 1995, de autoria do 
Senador Pedro Simon e outros senhores Senadores, 
que altera dispositivos constitucionais relativos aos 
fimites máximos de idade para a nomeação de ma
gistrados e ministros de tribunais e para a aposenta
doria compulsória do servidor público em geral. 

Justificação 

Tramitam na Câmara dos Deputados as Pro
postas de Emenda à Constituição n2s 96; de 1992, e 
112, de 1995, que tratam da matéria correlata a sa
ber, a reforma do Poder judiciário, que já mereceu 
parecer favorável do Relator, Deputado Jairo Carnei
ro. Consideramos, portanto, oportuno que a aprecia
ção da proposta em tramitação nesta Casa aguarde 
a chegada das referidas matérias da Câmara, para 
que se possa fazer exame mais acurado e amplo do 
assunto. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. -
Senadores Elcio Alvares, Líder do Governo - Sér
gio Machado, PSDB - Jader Barbalho, PMDB -
Epitácio Cafeteira, PPB - Valmir Campelo, PTB -
Romeu Tuma, PSL- Romero Jucá, PFL 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O ex
pediente lido vai a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So
bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Se· 
cretário, em exercício, Senador Jefferson Péres. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N2 32/97-CAS 
Brasília, 4 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 22 , do art. 91, do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Co
missão rejeitou o Projeto de Lei do Senado n2 235, 
de 1996, que "Dispõe sobre os registras nas Entida· 
des Fiscalizadoras do Exercício de Profissões", em 
reunião de 4 de junho de 1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

OFÍCIO Nº 34/97-CAS 

Brasília, 4 de junho de 1997 
Senhor Presidente, 
t !os termos do parágrafo 22, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico. a Vossa Excelência, 
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Se
nado nº 56, de 1996, que "Estabelece Requisitos 

para Concessão de Certificado de Habilitação Técni
ca para Pilotos Civis de Aeronaves de Motor a Turbi
na", em reunião de 4 de junho de 1997. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente 

OFÍCIO Nº 77/97/CCJ 

Brasília, 25 de junho de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 

em reunião realizada nesta data esta Comissão deli
berou pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n2 

11, de 1996, de autoria do Senador Valmir Campelo, 
que "disp()e sobre o fomecimeni6 gratu-ito de trans
po_rte coletivo _urbano, em dfas de eleições,_ a e~ito
res resiaentes-emzonas urbanas. -

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Os 
ofícios lidos vão à publicação. 

Com referência aos Ofícios nºs 32 e 34/97-
CAS, lidos anteriormente, a Presidência comunica 
ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3º a 52 , do 
Regimento Interno do Senado Federal, a partir do 
próximo dia 1º de agosto, abrir-se-á o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, por um déci
_rllO da composiç_ãQ da Ca~. fJªr<i que os Projetas 
de Lei do-Senado- nºs 56 e 235, de 1996, clijos pare
ceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados 
pelo Plenário. 

O SR. PRO::SIDENTE (Valmir Campelo) - Com 
referência ao ofício nº 77/97-CCJ, lido anteriormen
te, e, tendo em vista o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania concluir, por unani
midade, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
do Senado n• 11, de 1996, de autoria do Senador 
Valmir Campelo, que dispõe sobre o fornecimento 
gratuito de transporte coletivo urbano, em dias de 
eleições, a eleitores residentes nas zonas urbanas, a 
Presidência, nos termos do art. 101, § 12, do Regi
mento Interno, determina o arquivamento definitivo 
da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Os 
Projetas de Lei da Câmara n2 47, de 1994 (nº 
1.177/91, na Casa de origem), nº 140, de 1994 {n2 

2.072/89, na Casa de origem), n2 30, de 1995 (nº 
2.084/91, na Casa de origem), n2 98, de 1996 (n2 

917/95, na Casa de origem), nº 8, de 1997 (n2 

1.069/91, na Casa de origem), e o Projeto de Lei do 
Senado n2 25, de 1997 - Complementar, cujos pare
ceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a 
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Mesa a partir de 12 de agosto próximo, durante cinco O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - En-
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do cerrou-se hoje o prazo para apresentação de emen-
art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com das ao Projeto de Resolução n2 84, de 1997, que au-
o art. 42 da Resolução nº 37, de 1995, do Senado toriza a Prefeitura Municipal de Coronel Barros (RS) 
Federal. a contratar operação de crédito junto à Caixa Econô-

0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Foi mica Federal, no valor de sessenta e um mil, trezen-
encaminhado à publicação parecer da Comissão de tos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e um cen-
Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo pela tavos, destinada à construção de unidades habita-
prejudicialidade da Proposta de Emenda à Constitui- _CiP..Dais. 
ção nº 2, de 1996, tendo como primeiro signatário o A maténa não récebeu emendas e será incluí-
Senador Bernardo Cabral, que altera o § 42 do art. da na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária 
18 da Constituição Federal e acrescenta dois pará- da próxima quarta-feira, dia 9 do corrente, às quator-
grafos ao mesmo artigo. ze horas e trinta minutos. 

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor- O_ SR. f'R.ES!OENTE (Valmir Campelo) - Há 
tunamente, para os fins previstos no art. 334 do -Re- oradores inscritos. 
gimento Interno. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A eminente Senador Bernardo Cabral. 
Presidência recebeu a Mensagem n2 121, de 1997 _ _ _ .-.• O _SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro-
(nº 747/97, na origerr.). de 3 do corrente, do Senhor nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
Presidente da República, encaminhando, nos termos _ - Sr. Presidente, Sr's e Sra. Senadores, muito se 
do inciso 11 do art. 7º d< .ei n" 9.069, de 1995, o de- tem falado no instituto da estabilidade: ora os que a 
monstrativo das em; -:s do Real referentes ao ele_ se opõem, outras vezes os que o defendem. 
mês de maio de 1997, as ;azões delas determinan- Quero marcar minha posição- que é a mesma des-
tes e a posição das reservas internacionais a elas ___ c!EL?c~C>Ca da Assembléia Nacional Constituinte- e 
vinculadas. - para que fique bem delineada, trouxe um pronuncia-

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô- mento para ficar registrado nos Anais e que, depois, 
micos. servirá como voto em separado. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O O debate suscitado pela emenda constitucional 
Presidente da Assembl.§ia Legislativa do Estado de da reforma administrativa em tomo da estabilidade 
Santa Catarina, através do Oficio nº 1.3,29/97/§p,_d~- _dos servidores públicos civis tem dado, a meu ver, 
17 de junho último, encaminhou ao Senado Federal pouco relevo a aspectos cruciais da questão, cuja 
relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, desconsideração tende a contribuir para predomi-
constituidà naquela Instituição, destinada a apurar nãncia do ponto de vista contrário à matéria. 
possíveis irregularidades na criação, emissão, lança- Cumpre, de plano, questionar a falácia de que 
menta e colocação das Letras Financeiras do Tesou- a estabilidade, com o perfil que lhe imprimiu a Cons-
ro do Estado, e da aplicação dos recursos advindes tituição de 1988, constitui privilégio. Trata-se de vi-
de sua venda. (Diversos nº 33, de 1997) são distorcida do referido instituto, que representa 

O Relatório vai à Comissão Parlamentar de ln- na verdade um dos elementos estruturais do Estado 
quérito criada pelo Requerimento n2 1.101, de 1996, de Direito Democrático concebido pelo Poder Consti-
destinada a apurar irregularidades relacionadas à tuirate originário, que requer, entre outros pressupos-
autorização, emissão e negociação de títulos públi- tos, um corpo de agentes públiGos isento de influên· 
cos, estaduais e municipais. cias político-partidárias e intenso às pressões abusi-

0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - En- vas de interesses particulares. Como nos adverte o 
cerrou-se hoje o prazo para apresentação de emen- grande jurisconsulto Pontes de Miranda, em seus 
das ao Projete de Resolução nº 83, de 1997, que de- Comentários à Constituição de 1967 (tomo III, p. 
nega autorização ao Município de Osasco para emi- 418): "os Estados pluripartidários não podem deixar 
tir Letras Rnanceiras do Tesouro do Município de de querer garantias para o pessoal da administração 
Osasco (LFTMO), cujos recursos seriam destinados e de outros serviços, contra os poderosos da política 
ao giro de sua dívida mobiliária com precatórios no e fora da política, cujos interesses são, por vezes, 
primeiro semestre de 1997. atingidos pelas deliberações administrativas•. 

A matéria não recebeu emendas e será incluí- A estabilidade, nessa perspectiva, apresenta 
da em Ordem do Dia oportunamente. duas dimensões correlatas. Primeiro, um direito sub-
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jetivo do servidor a não ser desligado do serviço pú
blico contra a sua vontade e não ser destituído do 

. cargo, senão em certas circunstâncias bem definidas 
.: em lei. Temos aqui, no contexto do que Norberto 
·· Bobbio denominou de "Era dos Direitos•, a proteção 

legal de interesses legítimos de indivíduos que fize
ram a opção profissional de trabalhar para o Estado, 
à opção que envolve o munus pessoal de encargos, 
deveres, responsabilidades e lealdade claramente fi
xados em lei. 

A outra dimensão a que me refiro diz respeito 
ao caráter institucional da estabilidade, isto é, o re
conhecimento de que o instituto visa primordialmen: 
te à defesa dos interesses coletivos dos administra~ 
dos, em conformidade com os fins previstos nas leis 
e traduzidos na ação do Estado; em outras palavras, 
à garantia do interesse público. Assim, temos-que a 
estabilidade contribui para concretização do princípio 
jurídico-administrativo da continuidade dos serviços 
públicos, além de dotar o pessoal da administração 
de recursos para contrariar abusos, arbitrariedades e 
ilegitimidades que, de outra forma, vicejariam à som
bra da condescendência funcional ditada por conve
niência ou autodefesa. 

É esta garantia institucional que esteve na-·ra:iz 
da constitucionalização da estabilidade em 1934, va
lendo notar que, desde a instauração da República, 
diversas iniciativas legislativas intentaram criar nor
mas com essa finalidade, como reação à situaÇão 
caótica existente no regime imperial, em que o cha
mado spoils system pontificava como traço mar
cante da vida político-administrativa. Já dizia alguém 
no final do século passado: 

"As substituiçõ,es em massa dos fun
cionários administrativos, além de afetar, do
lorosamente, a sua sorte e a de sua família, 
são prejudiciais ao serviço público, que per
de os seus mais experimentados agentes e 
passa a ser confiado a outros novatos, cujo 
título principal não é a aptidão profissional, 
e, sim, a opinião política". 

Retornando ao plano dos atuais debates so
bre a quebra da estabilidade, entendo que outra 
sorte de considerações se impõe. Refiro-me ao ar
gumento segundo o qual a estabilidade inviabiliza'~ 
ria a dispensa de maus servidores e o combate ao 
excesso de pessoal nas três esferas da Adminis
tração Pública. 

Vale lembrar, a propósito, que o crescimento 
dos quadros de pessoal nada tem a ver com a esta
bilidade, devendo-se antes a mecanismos extrale
gais de apropriação privada dos cargos públicos, 

como o favoritismo, o nepotismo e o prebendismo, 
- que espero- tenham sido extirpados da vida pública 

com a nova concepção de Estado - e, especialmen
te; de Administração Pública - inaugurada a partir da 
Constituição 1988, da qual tive a honra de ser o Re
lator Geral. 

Quero, neste passo, deixar claro que a estabili
dade não pode servir para encobrir a ineficiência, o 
aescütilpfimentode deveres e obrigações funcio
nais, a indisciplina e a não-aceitação da indispensá
vel sliooramâ:Çã<rads'supertores hierárquicos. Coibir 
estes desvios - com a demissão, se necessário - é 
âevér dás ·autoltdades administrativas, e não fazê-lo 
-seria desservír ao interesse público. 

Aliás, com relação à demissão de maus servi
dores ou servidores com baixo padrãô de desempe
nho, deve ficar claro que a Constituição e as leis não 
impedem a ação saneadora da administração, como 
apregoam os que se opõem à estabilidade. No plano 
federal, o atual estatuto prevê diversas hipóteses de 
dE?missão de servidores estáveis, desde que obser
vados_certos pressupostos do devido processo legal, 
de resto inerentes. ao Estado de Direito. 

---"o-sr. Epitacio Cafeteira- V. E~ permite-me 
-um-aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex•, 
Senador Epitacio Cafeteira, e, a seguir, o Senador 
Jefferson Péres. 

O Sr. ~()i!acio Cafeteira - Nobre Senador 
Bernardo Cabral, -há um fatolmportaliteque precisa 
ser destacado. Desde que entrei na política, há mais 
-de 35 anos, sempre que recebi meus mandatos, 
para assumi-los, jurei defender, cumprir e manter a 
Constituição. E agora não foi diferente. Manter, de
fender e-cumprir é o que todo homem público pro
mete quando assume um mandato eletivo.Entretan
to, parece-me, nobre Senador Bernardo Cabral, que 
a moda agora é rasgar a Constituição, a moda é re-

- formar à ConstituiÇão. Os Constituintes fizeram a 
Constituição, da qual V. Exª foi Relator, e muito bom 
Relator ... 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obriga-
âO. 

- --o-sr. Epitacio Cafeteira- ... e de repente sur
gem hoinens iluminados que não querem uma Cons
tituiçã<tp-ara o "País; querem fazer um pais para ou
tra Constituição. Então, se nos detivermos para olhar 

aa forma mais simples possível exatamente o assun
to de que V. Exª trata, que é a estabilidade, eu diria 

- que-elae a única-coisa que ainda faz com que ho
mens e mulheres deste País aceitem um cargo pú-
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blico. Os salários são pequenos e humilhantes. Um 
controlador de vôo, nobre Senador Bernardo Cabral, 
não ganha R$1.000,00 para monitorar e orientar t().:
dos os aviões que estão para pousar no aeroporto 
ou para dele decolar. lá está ele trabalhando e preo
cupado com a criança que ficou em casa e que n8o 
tem leite, preocupado com o filho que ficou doente e 
que não tem remédio, preocupado, ainda, com o 
cheque 'pré" ou o cheque 'prá" que não tem como 
pagar. As vidas, entretanto, estão todas entregues a 
esse homem que, aqui no Brasil, como já disse, ga
nha menos de R$1.000,00. Nos Estados Unidos, 
esse profissional ganha US$10.000,00; em Portugal, 
ganha US$6.000,00; todavia, no Brasil, répito, não 
ganha R$1.000,00. A única coisa que ainda prende 
o funcionário, que ainda faz com que ele entre para 
o serviço público é a estabilidade, já que ninguém 
entra para o serviço público apenas para ter o sufi
ciente para sobreviver; todos se tomam funcionários 
públicos pensando ingressar em uma carreira e que, 
em assim sendo e havendo a estabilidade, realmen
te podem trabalhar sem a preocupação de no dia se
guinte não ter emprego. Então, foi assim que todos 
os funcionários públicos entraram para o serviço. E 
não podemos, não temos o direito de lhes tirar a 
única coisa que ainda compensa o salário baixo, 
que é a estabilidade. Quero ilustrar o discurso de 
V. Ex! com um fato que aconteceu quando eu ain
da era criança. Meu pai ganhava 600 mil réis che
fiando o Serviço de Classificação de Produtos Ve
getais. Uma empresa do Maranhão lhe ofereceu 
um ordenado de um conto e quinhentos réis, mais 
de duas vezes o salário dele, que era de seiscen
tos mil réis. Ele disse: 'O salário é muito bom, mas 
quero ter a certeza de que vou ter emprego e salá
rio para educar e criar os meus filhos. • Posso dizer 
que ouvi do meu pai a maior defesa que um ho
mem pode fazer da estabilidade. Nada me fará vo
tar pelo fim da estabilidade. Faço isso muito mais 
por que cresci e me criei sabendo o valor da-esta
bilidade do que para fins eleitorais. Faço-o porque 
creio que as palavras de meu pai são as mesmas 
que diria qualquer chefe de família que dedicou a 
sua vida ao serviço público. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Contou V. Ex! 
a história vivida pelo seu pai. Em adenda, quero di
zer-lhe que, quando Relator da Constituição, um Go
vernador da maior seriedade foi ao meu gabinete, a 
fim de dizer que aquela era a grande oportunidade 
de acabarmos com a ineficiência do funcionário pú
blico, daqueles que não prestavam serviço, daqueles 
que impediam que outros que trabalhavam fossem 

melhor remunerados. Dei-lhe o seguinte argumento: 
no momento em que um Governa.dor tiver nas mãos 

~§~e_ poder, todos os demais serão ineficientgs no 
seu julgamento, o que não é o seu caso, que quer 
realmente jazer 1,1m_govemo sério. mas se colocar
mos isso na Constituição, aquele que for opositor 
político do eventual governador estará fora do cargo 
logo na primeira discordância. De modo que esta foi 
uma linha traçada na Assembléia Nacional Consti
tuinte. Devo declarar que há um Constituinte presen
te, o Senador Valmir Campelo, presidindo os traba
Lho~. que se pôs com toda a sua força eleitoral ao 
lado do Relator no sentido de preservar a estabilida
de, pouco importando se um servidor não era tão 

_l:>_grn____Quanto outro. 
O Sr. Jefferson Péres - Senador Bernardo 

Cabral, V. E~ me concede um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Exª, 

Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Bernardo 
Cabral, V. E~ coloca o problema da estabilidade 
com muita clareza e precisão. A estabilidade não é 
apenas uma conquista, um direito do servidor pú
blico. Há o outro lado, r;í.§obretudQ uma_garantia 
instituída noiriteressedo serviço público. Como V. 
E~ bem acentuou, procurou-se extinguir o spoils 
system vigorante até 1930, quando, durante o Es
tado Novo, o Governo Getúlio Vargas instituiu o 
serviço público e criou o DASP, com concursos ri
gorosíssimos. Muita gente esquece que o serviço 
público federal teve, durante algum tempo, Sena
dor Bernardo Cabral, nível de Primeiro Mundo; 
eram funcionários altamente qualificados, sérios e 
dedicados ao serviço público. O que aconteceu é 
que isso foi desnaturado. Criou-se a figura do inte
rino. Começaram a ter acesso ao serviço público 
federal, mas principalmente ao estadual e munici
pal, servidorel>_l>_e_l11_nenhurnª-Q1Ja.!ific::ação, que en
traram via apadrinhamento, incompetentes, que 
desnaturaram o serviço público. Hoje, se há in
competência, é por isso, Senador Bernardo Ca
bral, e quer-se corrigir extinguindo a estabilidade. 
A Constituição de 88, em boa hora, proibiu o in
gresso no serviço público sem concurso. É verda
de que efetivou os que lá estavam há mais de cin
co anos. Mas era uma situação de fato; eles te
riam de .ser, çje_alguma fonma, protegidos. Mas, a 
partir de então, ninguém mais pode imaginar que 
vai adquirir estabilidade sem concurso público. 
Ora, fala-se que um funcionário negligente não 
pode ser demitido. Existe a possibilidade: por desí
dia, pode haver a demissão. O que não existem 
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são mecanismos eficazes para apurar essa desfdia 
e pôr o funcionário relapso no olho da rua, como ele 
merece, como deve ser feito. Dessa forma, Senador 
Bernardo Cabral, a quebra da estabilidade será um 
retrocesso e, como V. ~ bem diz, não tanto no pla
no federal; mas no plano estadual e municipal, vai 
abrir caminho para perseguições, porque sabemos 
(!ue, por mais que a lei estabeleça critérios para de
missão, esses critérios serão desvirtuados, e o que 
vai prevalecer mesmo é a perseguição política. V. 
Ex" está de parabéns pelo pronunciamento que faz, 
e, desde já, declaro que nenhuma pressão me leva
rá a votar contra a estabilidade. Não é por medo de 
perder votos, não, Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL - É por convie-
ção. 

O Sr. Jefferson Péres - Eu faço isso no inte
resse do serviço público. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Jef
ferson Péres, eu não poderia aguardar de V. Ex" ou
tra manifestação que não essa. Quando V. Ex" lem
bra o DASP, o célebre Departamento Administrativo 
do Serviço Público, que foi um exemplo para geraçõ
es e gerações neste País afora, vem à minha mente 
o problema do sistema parlamentarista de governo. 
Caem os primeiro-ministros, e ninguém se l(únbra, 
ninguém tenta exonerar o funcionário público, por
que, no sistema parlamentarista, tem-se um funcio
nalismo público equilibrado, que é a segurançã de 
um governo; há uma estabilidade permanente. De 
modo que quero continuar com a posição que adotei 
na Constituinte de 1987/88, que resultou na promul
gação da Constituição de 88, e vejo que estou em 
boa companhia. 

O Sr. Romero Jucá - V. Ex" me permite um 
aparte, Senador Bernardo Cabral? 

Q SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. ~. 
Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá- Senador Bernardo Ca
bral, os oradores que me precederam nos apartes 
já registraram com muito brilhantismo e muita 
preocupação este tema muito sensível que V. Ex" 
traz ao Plenário, que é a questão da estabilidade. 
Gostaria também de dizer que, em todos os deba
tes sobre a quebra da estabilidade na Câmara dos 
Deputados, tem-se ressaltado que os mecanismos 
de quebra da estabilidade que estão sendo discuti
dos não interfeririam diretamente nos servidores 
íederais, já que o Governo da União não gasta 
60% da sua receita com pagamento cfe servidores. 
Na verdade, como bem disse o Senador Jefferson 

Péres, há mecanismos, talvez um pouco inócuos, 
mas existem, que dariam margem à demissão de 
servidores negligentes, irresponsáveis, enfim, aque
les servidores que, na verdade, não prestam o servi
ço público que deveriam prestar. Mas o que nos 
preocupa é exatamente a ponta mais fraca da corda, 
que são os servidores públicos dos municípios e dos 
Estados, principalmente dos mais pobres, dos me
nos desenvolvidos, _oríae:v. E:.Xªsabe tão bem quan
to eu, impera com muito mais força a pressão políti
ca e, por conta disso mesmo, a retaliação e a perse
guição política. Se não tivermos cuidado e sensibili
dade, poderemos estar dando uma carta branca 
para que, de quatro em quatro anos, vejamos, estar
recidos, uma grande movimentação de servidores 
públicos sendo demitidos e outros ingressando no 
serviço público por conta das eleições. Preocupa
me, por exemplo, na questão do Estado de Roraima 
e de todo o Norte do País, esse açodamento na 
questão das demissões, porque, sem dúvida, haverá 
repercussão política nos quadros de trabalhadores 
dos governos e dos municípios. Temos de discutir, 
aqui no Senado,-outro tipo de mecanismo que não 
nivele o servidor por baixo. O caminho não seria 
quebrar a estabilidace; 6 caminho seria reforÇar me
canismos que efetivamente punissem servidores re
lapsos, irresponsáveis, eriãotiazer para-a linha de 
baixo, para a linha d'água, aqueles servidores que 
prestam serviços com seriedade, que, a partir daí, 
estariam sujelfosâper5eguição, â. retaliaÇão-política, 
enfim a tudo aquilo que condenamos. Parabenizo V. 
Ex• pelo pronunciamento. Esta Casa tem de dar 
uma contribuição efetiva a esta questão, porque, ao 
sair da Câmara dos Deputados e vir para o Senado, 
a reforma administrativa terá de ser muito bem dis
cutida e muito bem rearrumada, no sentido de que 
tenhamos, ao ser votada, o fortalecimer'lto do servi
dor público e não a aniquilação do serviço público 
brasileiro·. Meus parabéns. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Alegro-me 
com a posição de V. Ex• que, exatamente como as 
demais, é convergente em torno daquilo que pen
so em derredor da estabilidade, até porque, Sena
dor Romero Jucá, o instituto da estabilidade foi 
uma das grandes vitórias do funcionalismo público. 
De uma hora para outra, não se pode pensar que 
isso se acaba, quebrando a regra do jogo daquele 
funcionário que se submeteu a um concurso, foi 
aprovado sabendo que ia contar com sua estabili
dade depois do estágio probatório, e depois verifi
ca que, dependendode-uma-autoridade governa
mental que para com ele não tenha simpatia e re-
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solva dizer que ele não está produzindo, poderá ser 
demrtido. 

O Sr. José Eduardo Outra- V. EJcl! me permi
te um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Exª, 
Senador José Eduardo Outra. 

• O Sr. José Eduardo Outra - Senador Bernar
do Cabral, não tenho mais argumentos a adicionar 
aos que já foram apresentados por V. Exª, pelo Se
nador Jefferson Péres, pelo Senador Romero Jucá e 
pelo Senador Epitacio Cafeteira; apenas manifesto 
minha satisfação por ver que, ao contrário do que 
pensam alguns, a defesa da estabilidade não é urna 
bandeira corporatiVista, não é uma posição daqueles 
que querem apenas manter a situação como está. O 
Senador Jefferson Péres levantou o argumento prin
cipal ao observar que a estabilidade, muito antes de 
ser um privilégio do servidor, é uma garantia ao cida
dão, ou seja, a garantia de que continuará ou poderá 
ter um serviço público de qualidade, profissionaliza
do, sem os riscos de, com as substituições e alter
nâncias do poder, inerentes à democracia, isso ve
nha também a provocar substiTuições indevidas na 
máquina pública brasileira, tanto federal quanto esta
dual e municipal. Quero, portanto, somar-me ao pen
samento de V. Exl' e parabenizá-lo por um pronun
ciamento tão importante na tarde de hoje. Murro obri
gado. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. 
Exª, Senador José Eduardo Outra. É claro que V. 
Exª não coloca a sua achega como Líder do Bloco 
da Oposição, mas sim como aquele que interpreta 
que o instituto da estabilidade não pode ser maneja
do ao sabor de quem eventualmente ocupa o poder. 
É claro que, se a maioria do funcionalismo público é 
zelosa. proba, diligente e eficiente, não há por que 
se pensar - por causa de uma minoria que não tra
balha, não produz, nem c-omparece - em macular o 
chamado instituto da estabilidade. 

Por essa razão, vejo com alegria que as mais 
diversas correntes incorporam-se à defesa que faço 
da estabilidade. 

Concluirei, Sr. Presidente, antes que V. EJcl! me 
advirta do tempo. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- V. Ex!' honra o 
pronunciamento de seu colega e admirador. 

O Sr. Josaphat Marinho - A honra é de seu 
modesto colega de ir ao encontro do seu pensamen-

to e, sobrl:)tuç!o, deJer a alegria de ver que o Se
nado antecipa-se à chegada da Reforrnl'! Adminis
trativa nesta Casa e deixa claro, a quem interessar 
possa, que não pretende capitular, recusando di
reitos consagrados aos servidores públicos. É 
isso, acima de tudo, que me agrada ouvir aqui, in
clusive ouvir a tese - que me parece ter sido le
vantada pelo nobre Senador Jefferson Péres - de 
que a estabiiLdad.§!nã.Q é apenas uma garantia do 
servidor, mas um instituto estabelecido sobretudo 
em favor do serviço público. De maneira que des
truí-lo não é favorecer o serviço público; é desme
recê-lo. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Realmente, 
Senador Josaphat Marinho, será difícil que o Senado 
capitule, desconhecendo todo o histórico do que foi 
o instituto da estabilidade. 

No início eu falava no spoils system porque, 
desde aquela altura, universitário em Direrto, apren
demos que seria inimaginável que certas coisas de
saparecessem, e uma delas é a estabilidade, cujo 
instituto pertence muito mais ao servidor que à pró
pria garantia que o Estado a ele dá 

Concluo, Sr. Presidente, e quero fazê-lo com 
este registro final. 

O que geralmente se omite é que as autorida
des administrativas são, de regra, arredias às provi
dências indispensáveis ao afastamento dos maus 
servidores, em face dos requisitos de motivação, im
pessoalidade e publicidade, preferindo submeter-se 
às moedas correntes da inércia e da acomodação. 
Como f<~Zer atuar com justeza as provisões legais 
sobre demissão, se o serviço público não dispõe do 
mais comezinho mecanismo de. gestão, como a ava
liação de desempenho? 

Quanto mais em profundidade se examina a 
questão, mais se toma patente o verdadeiro propósi
to dos que debateram contra a estabilidade, que 
está contido no seguinte passo da emenda da refor
ma administrativa; a possibilidade de demissão em 
massa, para redução de despesas. Trata-se, à toda 
evidência, de proposta absurda e inaceitável, que a 
meu ver não se compadece com os fundamentos 
axiológicos da Carta de 1988. 

O Sr. Leomar Quintanílha - Permite-me V. Exª 
um aparte? _ 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex!' 
comprazer. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Nobre Senador 
Bernardo Cabral, eu também não poderia me furtar 
de me associar ao raciocínio que V. Exª traz esta 
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tarde, nesta Casa, engrossando o pensamento e o 
sentimento daqueles que me antecederam neste 
aparte e citando particularmente a colocação do no
bre Senador Epitacio Cafeteira, não o exemplo do 
seu pai, mas o de diversos outros servidores, fui tes
temunha de sentimento e de pensamentos seme
lhantes. A garantia, na verdade, hoje é um patrimô
r'lio do servidor. Concordo também com o nobre Se
nador Jefferson Péres para conceder, principalmen
te ao Poder Público, mecanismos que permitam a 
ele safar-se ou desfazer-se do servidor que não 
tem interesse pelo trabalho, que não tem compro
misso com a seriedade e que quer emprego e não 
quer trabalho, não quer serviço. O tema que V. Ex• 
traz esta tarde é do maior relevo e, certamente, 
preocupa a grande preocupação brasileira e as re
flexões do Senado Federal haverão de contribuir 
com uma solução que traga o equilíbrio para o 
País e a tranqüilidade para o povo brasileiro. Muito 
obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ilustre Sena
dor Leomar Quintanilha, não tenho nenhuma dúvi
da de que esse equilíbrio será encontrado, princi
palmente quando se faz parte de um Colegiada 
como o Senado brasileiro, onde inteligências con
vivem, não só em termos do que trouxeram para 
cá - experiências como professor, Governador, 
Ministro, Deputado Federal - mas há uma gama 
que poderá indicar caminhos e apontar soluções. 
Creio que o caminho será apontado e a solução 
virá logo a seguir. Não é se demitindo de uma hora 
para outra um funcionário que se colocará nos ei
xos um país. Ao contrário, o que se deve é, cada 
vez mais, permitir o prêmio àquele que produz 
para tirar do que está ao lado, concorrendo, a pos
sibilidade de ser um desidioso. Por isso, acolho o 
aparte de V. Ex•. 

Sr. Presidente, entendo, em suma, que em vez 
de eleger a queda da estabilidade do servidor como 
panacéia, melhor andarià o Governo se envidasse 
esforços para uma ampla reformulação de políticas e 
práticas de gestão de pessoal, de forma a propiciar o 
controle efetivo do desempenho dos servidores e 
seus corolários, o estímulo aos dotados de capaci
dade e iniciativa e a dispensa dos incompetentes e 
inidôneos. 

Não me parece realista conjecturar que esse 
processo de mudanças, por si só, desde que respal
dado em inequívoca vontade política, implicaria sig
nificativo ajuste de quadros, na medida em que indu
ziria o desligamento voluntário dos servidores incem-

patíveis com o novo padrão de ef .~ncia e legitimi
dade de atuação dos agentes púb! ;os. 

Este é o meu entendimento. r"ela manutenção 
da estabilidade. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo} - Con

cedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Ar
ruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.} -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta
mos assistindo, no País, a um renascimento im
portante da indústria cultural, que além de desta
car a criatividade do povo brasileiro, além dos va
lores próprios dacultura, é uma indústria que, no 
mundo inteiro, gera empregos e renda. Uma indús
tria inteligente porque não polui, ao contrário, ensi
na; uma indústria que ocupa, no máximo, os espa
ços mentais da inteligência de um país e que é, no 

- mundo -toao,- hoje, uma grande empregadora de 
mão-de-obra. 

Depois de uma década de marasmo e abando
no a que a arte foi relegada pelo Poder Público, 
nota-se o despertar da cultura popular brasileira em 
suas várias manifestações: música, artes plásticas e 
visuais, teatro e, principalmente, o cinema. 

E por que esse processo de renascimento é 
importante? Porque é pela cultura que uma nação se 
revela e se consolida; é pela cultura que podemos 
contar ao mundo as nossas histórias com os nossos 
próprios olhos; é pela cultura que nos afirmamos pe
rante a comunidade internacional como um povo 
criativo que somos, capaz de superar desafios e 
obstáculos por uma maneira própria de fo~ar cami
nhos e soluções. A cultura é, em resumo, uma das 
formas de afirmação da nacionalidade e de conquis
ta do respeito do mundial. 

Mas a história recente mostra que não bas
tam criatividade, talento e disposição para o traba
lho. Isso sempre tivemos - e no entanto passamos 
por um período em que as art!'!S brasileiras perma
neceram eclipsadas. Isso decorreu da retirada do 
pouco apoio oficial destinado à cultura. Nesse pe
ríodo, quem mais sofreu foi o cinema brasileiro -
que durante muitos anos permaneceu praticamen
te paralisado, com produções que se podem con-

-tar ffõsaedõs~ tanto emqlialídaàe como -errr quan
tidade. 

É preciso que mais que ao talento e à criativi
dade sejam destinados ao setor os recursos finan
ceiros que permitam a viabilização de idéias e proje
tas. 
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O renascimento cultural brasileiro explica-se 
exatamente por aí. O Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso tem gerado novos progra
mas e incentivos às artes - e o resultado já é palpá
vel. Para isso, duas leis foram fundamentais. A pri
meira delas, de Incentivo à Indústria Audiovisual, 
ql(e já está permitindo a dedução de até 3% do Im
posto de Renda para investimentos no setor. E a se
gunda, a Lei n2 9.312, de autoria do Deputado Ubira
tan Aguiar, que destina 1% da arrecadação dos con
cursos de prognósticos e de loterias federais à apli
cação em cultura. 

O caminho está aberto, Sr. Presidente. Este 
ano, mais de 50 filmes brasileiros estão sendo roda
dos. Nota-se no meio artístico e cultural um novo 
despertar. Mas é preciso ampliar este mercado, até 
porque o apoio às artes e à cultura é garantido pela 
Constituição, ao estabelecer nos artigos 215 e 216 
que o Estado "apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais" e que • a lei 
estabelecerá incentivos para a produção e o conhe
cimento.de bens e valores culturais". Por estar con
vencido dessa necessidade, apresentei ao Senado 
Federal o Projeto de Lei n2 124/97, que visa a garan
tir à indústria cultural brasileira os meios financeiros 
para se viabilizar e se expandir. 

Esse projeto tem dois pontos importantes: pri
meiro, amplia de 1% para 1 O% a alíquota incidente 
sobre a arrecadação bruta dos concursos de prog
nósticos e loterias federais, que será revertida para o 
Fundo Nacional de Cultura que, por sua vez, a _utili
zará para financiar projetes da indústria cultural. 

Esse primeiro ponto, Sr. Presidente, é funda
mentai. Já que temos loterias federais, jogos de 
azar e já que os malefícios desses jogos existem 
oficialmente, que pelo menos 10% - e é muito 
pouco - desses recursos sejam destinados à for
mação cultural do povo brasileiro, sejam destina
dos à multiplicação dos nossos valores e, mais do 
que isso, à realização de idéias e projetas que ge
rem empregos, renda e que trabalhem com a inte
ligência e a criatividade do povo brasileiro. Falo do 
cinema, do teatro, das artes visuais de um modo 
geral, enfim, de todas as manifestações culturais 
que devem ter abrigo em recursos bastante razoá
veis que poderiam, efetivamente, incentivar o setor 
cultural do País. 

Há um segundo ponto abordado pelo projeto 
de lei. Fizemos uma previsão da descentralização da 
aplicação do fundo, ao estabelecer que metade dos 
recursos arrec'3.dados será destinada diretamente 

aos Estado~ para que fi11anciem os projetes culturais 
de interesse local e regional, com isso, 5% do valor 
das loterias ficariam com o Governo Federal para 
programas de incentivo à cultura e outros 5% fica
riam nos Estados que, por leis estaduais, poderiam, 
inclusive, repassar parte dos recursos aos municí
pios. A descentrali.façãoé importante para que valo
res culturais próprios de cada região possam ser 
multiplicados e para que o mercado de trabalho pos
sa ser regionalizado. 

Com isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, acredito que poderemos preservar e enriquecer 
as manifestações culturais próprias de cada região 
do País e introduzirno setor da cultura o princípio da 
descentralização das atividades do Estado, que tem 
sido uma característica marcante de todas as áreas 
de atuação do Governo Fernando Henrique Cardo
so. 

Ao terminar este pronunciamento, Sr. Presi
dente, eu gostaria de dizer, da tribuna desta casa 
e através dos meios de divulgação que nos são 
próprios, a toda classe artística brasileira, aos au
tores, aos diretores e aos artistas de um modo ge
ral, aos técnicos, a essa imensa comunidade que 
_::;obrevive no Brasil com imensas dificuldades por 
amor à arte e à cultura que, ou aproveitamos a 
oportunidade de termos um Presidente da Repúbli
ca com o conteúdo intelectual do Presidente Fer
nando Henrique, ou aproveitamos o momento em 
que o Congresso Nacional está sensível ao finan
ciamemtQ __ das atividades culturais, como já de
monstrou na aprovação da medida provisória que 
elevou de 1 para 3% a possibilidade de desconto 
do Imposto de Renda às produções culturais. Ou 
aproveitamos esse morpento fértil ou fatalmente 
levaremos décadas e décadas para buscarmos no
vos impulsos à nossa cultura. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, que todos os que, nos mais diversos Estados 
brasileiros, se preocupam com a possibilidade de fi
nanciamento das produções culturais nos enviassem 
as suas críticas, suas sugestões e as suas manifes
tações de apoio através das diversas Bancadas de 
todos os Partidos políticos para que nosso projeto, 
eu repito, de nº 124/97, que já tramita nesta Casa, 
possa, com urgência, receber os pareceres que são 
pertinentes às Comissões Técnicas porond_e deverá 
tramitar: 

Estou absolutamente convencido de que não 
se trata apenas de custear despesas da área cultu
ral, mas de investir na inteligência e na criatividade 
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do povo brasileiro, de ter coragem de multiplicar os 
nossos valores e, principalmente, de apoiar uma in
dústria inteligente que não polui, que não ocupa 
grandes espaços físicos e que gera empregos e ren
da. 

No mundo inteiro, Sr. Presidente - bastaria 
v{lr-se o exemplo da França e dos Estados Unidos -, 
a indústria cinematográfica e a indústria da cultura 
de um modo geral são altamente rentáveis, são fon
te de renda e de divisas bastante importantes nas 
contas externas desses dois Países. 

Não há por que o brasileiro, com a sua riqueza 
natural, com a beleza da sua natureza, com a criati· 
vidade própria do seu povo, com a miscigenação 
das suas raças e do seu poder de criação, não mani
festar também, por meio da cultura, a sua força e, 
mais do que isso, a força dessa manifestação cultu· 
ral como geradora de empregos e renda num País 
que busca um novo modelo de desenvolvimento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao eminente Senador Jefferson Pé· 
res, por vinte minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o terceiro ano do 
Real coincidiu com a eclosão da crise tailandesa. 

Se é verdade que o estouro cambial da Tailân· 
dia não será para nós o sinal fatídico do festim de 
Baltazar, por outro lado, é preciso não desprezá-lo 
como um alerta do que nos poderá acontecer ama
nhã. 

Para reviver uma antiga imagem caída em de
suso, a economia brasileira caminha entre Cila e Ca
ribde: o Cila do déficit comercial, e o Caribde do défi
cit público. 

Nenhum país do mundo, salvo os Estados Uni
dos, pode se dar ao luxo d,e caminhar durante muito 
tempo com esses dois megadéficits. Os Estados 
Unidos podem fazê-lo - e o fazem há muitos anos -
porque gozam do privilégio de sua moeda, que é o 
dólar, ter curso universaL 

Quanto estourou a crise mexicana, desenca
deando o efeito tequila, que atingiu a Venezuela, a 
Argentina e, em menor escala, o Brasil, foi dito que o 
México estava com suas reservas monetárias muito 
baixas. 

Todavia, aconteceu agora com a Tailândia, que 
tinha, até há dois meses, reservas cambiais de 37 
bilhões de dólares, proporcionalmente maiores que 

as do Brasil, da ordem hoje de 59 bilhões. E aTai
lândia estourou as suas contas externas. Passa ago· 
ra por um congelamento de preços, com elevação 
das taxas de juros, devendo atravessar uma reces
são sabe lá durante quanto tempo. 

O Brasil, além do déficit comercial, está enfren
tando o déficit público, ou seja, há buracos nas con
tas externas e nas contas internas. E, como sabe, 
qualquer aprendiz de economia, salvo os Estados 
Unidos porque sua moeda é universal, nenhum país 
pode conviver muito tempo com esses dois déficits 
gigantescos. A equipe económica sabe disso. 

Não devemos ter a visão catastrofista dos que 
dizem que o estouro lá adiante será inevitável; mas 
devemos evitar a visão panglossiana de pensar que 
o que aconteceu no México e na Tailândia não acon
tecerá no BrasiL Não estamos vacinados contra isso. 

O déficit em conta corrente do Brasil, que este 
ano chegará pelo menos a US$30 bilhões de dóla
res, segundo estimativas otimistas, está sendo finan
ciado por algo que hoje é remédio e amanhã será 
veneno. O déficit está sendo financiado pelo ingres
so de capitais, especulativos ou não, que implicam 
amanhã remessa de juros, lucros e dividendos, o 
que agravará ainda mais o desequilíbrio das nossas 
contas correntes. 

O Brasil não suportaria um estouro cambial, 
porque temos, concomitantemente, além do déficit 
público, uma dívida social, ambos precisam começar 
a ser resgatados com urgência. No Brasil, uma crise 
cambial seguida de recessão levaria a níveis inima
gináveis a crise social, que é latente e que é perigo
sissima. 

Há a precariedade dos serviços públicos de 
saúde, a falta de segurança pública nas cidades, a 
falência dos Estados, a agitação no campo, os bai
xos salários dos servidores públicos, que, no caso 
daqueles de níveis inferiores, estão-se tomando in
suportáveis. O efeito dominó da rebelião da polícia 
mineira já repercute em vários Estados. No momen
to, em seis Estados há greves declaradas das polí
cias militares. Se a economia do País destrambelha 
com uma crise cambial e com uma recessão, sabe 
Deus o que pode acontecer a este País. Se somar
mos a tudo isso, o desprestígio da classe política, 
pela qual o povo brasileiro não tem nenhuma estima 
- e não vou discutir as razões ·, o potencial explosi
vo disso tudo é nitroglicerina pura. 

Não estou dizendo que isso vai acontecer, até 
__ porque exercício de futurologia em economia é futili

dade. Ninguém sabe o que poderá acontecer. Mas 
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tenho a convicção de que, em poucos momentos da 
História brasileira, estivemos, como estamos agora, 
nitidamente diante de uma bifurcação: ou o Brasil, 
nesses dois ou três anos, faz a travessia tranqüila
mente, resolve o seu problema básico de ajuste fis
cal e decola como o tigre americano do próximo mi
lênio - tem todas as condições para isso -, OU, en
tão, despenca nessa travessia e iremos rolar pela ri
banceira para o Quarto Mundo. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
dizer que não podemos brincar com fogo. Se eu pu
desse eleger o problema número um deste País, eu 
diria que é o desequilíbrio das contas públicas. A 
economia brasileira tem de crescer pelo menos 6%, 
como sabe qualquer estudioso em economia, para 
enfrentar o desemprego. Se continuarmos a crescer 
3 ou 4%, não poderemos atender à demanda por 
emprego, em decorrência do crescimento da popula
ção, por um lado, e da modernização da economia, 
principalmente no setor industrial, que hoje é basica
mente em regime de labor saving, ou seja, que é 
uma industrialização poupadora de mão-de-obra. Se 
o Brasil não crescer pelo menos SOlo, o desemprego 
vai se acentuar com todas as seqüelas decorrentes 
desse fenômeno social indesejável. 

Mas estamos presos em uma armadilha, pois 
não podemos crescer a essa taxa. O Brasil pode 
crescer 6%, mas não crescerá, porque, se a econo
mia crescer nesse ritmo, estouramos o setor externo 
da economia com o aumento das importaÇões, que 
não temos como pagar e que não podemos conti
nuar financiando apenas com a entrada de capital 
estrangeiro. Ou se desmonta essa armadilha ou o 
País despenca. Não é alarmismo, não é catastrofis
mo; é um fato. 

Nós, do Congresso Nacional, precisamos ter 
presente nossa responsabilidade nesse ajuste fiscal, 
que não pode ser obra simplesmente do Executivo. 
E não se resolverá, evidentemente, com refoi'!Tias~ 
administrativas de meia sola, muito menos cem que
bra de estabilidade e demissão de servidores públi
cos, o que é uma falácia. 

O Sr. Raul Veloso, um especialista em contas 
públicas, demonstrou há poucos dias, e não foi con
testado, que a quebra da estabilidade implicará uma 
economia mínima, principalmente para a União. Não 
é este o caminho. Quebra-se um instituto que é uma 
garantia do serviço público, como eu dizia há pouco 
em aparte ao Senador Bernardo Cabral, para não se 
melhorar em quase nada as contas públicas do País. 
Mas o problema das contas públicas existe e não é 

responsabilidade apenas do Executivo. É responsa
bilidade nossa, inclusive da Oposição, porque esta
mos caminhando num terreno altamente éxplosivo. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Br' me concede 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo o 
aparte ao Senador Humberto Lucena 

O Sr. Humberto Lucena - Ouço cem atenção 
o pronunciamento de V. EJé-l, que, com mJJitaJucidez, 
faz aprecíaÇão bastante oportuna sobre a conjuntura 
nacional. No particular, sobre as reformas, eu gosta
ria apenas de dizer a V. ~ que tem toda razão 
quando dá ênfase à reforma tributária, à reforma fis
cal. Acontece que essa reforma é a que está andan
do menos. Ela está na Câmara dos Deputados há 
muito tempo e, ao que parece, a grande dificuldade 
é -que a União ainda não fez um acordo com os 
Estados, com os Municípios e com o Distrito Fede
ral para tomá-la concreta. Mas V. ~ está coberto 
de razão. Tanto assim que, justamente para evitar 
o desequilíbrio das contas públicas, já que não foi 
feita a reforma tributária, a reforma fiscal, o Gover
no recorre continuadamente à prorrogação do 
Fundo de Estabilização Fiscal, como é chamado 
hoje, e também já apela, até pela imprensa em al
guns setores, para a possibilidade de prorrogar o 
prazo de vigência do CPMF, que foi criado, como 
V. E~ sabe, para dois anos, se não me engano. 

__ Então, justamente por falta da reforma tributária, 
isso acontece em detrimento dos Estados e Muni
cípios, já que V. Exª sabe que, sobretudo o FEF 
retira recursos do Fundo de Participação dos Esta
dos e Municípios, os quais, por seu turno, já tam
bém perderam quando o Governo votou aquela lei 
de retenção do !PI, e a lei que estabeleceu a isen
ção de ICMS nas exportações. Ficçu-se, inclusive, 
de compensar os Estados. A Paraíba, por exem
plo, que tinha um crédito inicial de R$16 milhões, 
recebeu apeQªiiB;&2_milbões. Quero congratular
me com V. E~. dizendo que também estou de 
acordo quanto às suas observações a respeito da 
reforma administrativa. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
Senador Humberto Lucena. 

Realmente, a reforma tributária está parada e 
_reconheço que sua aprovação não é fácil, porque há 
interesses conflitantes de Estados e Municípios cem 
a União, de setores da economia como a agricultura, 
com indústrias e com serviços. Conciliar esses inte
resses contraditórios todos não vai ser fácil; mas, 
enquanto essa reforma tributária não vem, temos 
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que dar meios ao Executivo de enfrentar o proble
ma do déficit, nem que seja coma prQ(rQgação do 
FEF, compensando os Municípios, como se está 
fazendo agora mediante negociação na Câmara, e 
nem que seja com a prorrogação da CPMF. Não 
gosto da CPMF, não julgo que seja um bom im
posto, mas não se pode simplesmente suprimi-lo e 
deixar que o déficit aumente ainda mais, porque 
isso implica manter as taxas de juros inevitavel
mente altas. Com as taxas de juros elevadas, nã() 
há como o Governo superar o problema do déficit 
público, porque ele tem que pagar juros altos pela 
rolagem dessa dívida. É um nunca acabar, é um_ 
poço sem fundo, um círculo vicioso que ternos que 
quebrar de alguma forma. 

Penso que, se houvesse um pacto social, um 
pacto político neste País - e começa a se_e~boçar, 
parece-me, com o movimento "Reage, Câmara•, na 
Câmara dos Deputados - necessariamente teria de 
passar, em primeiro lugar, por esse problema do de
sequilíbrio público e do ajuste fiscal. 

Esse é o grande problema do País e terá de 
ser enfrentado cedo ou tarde - oxalá seja cedo - por 
todos nós, isto é, por toda a classe política, porque, 
repito, é responsabilidade de cada um. Que ninguém 
diga, como já ouvi uma vez de um Senador: ·o pro
blema de encontrar recursos é da União". Não é da 
União. A não ser que se considere, dentro da União, 
o Congresso; não é problema só do Governo; é pro
blema do Congresso também. 

O Sr. Humberto Lucena- Concede-me V. E~ 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Ouço V. ~ 
com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- Peço o aparte ape
nas para voltar ao assunto da reforma tributária e di
zer que reconheço, como diz V. E~. que é uma re
forma difícil, complexa, que depende muito, é claro, 
do entendimento com os Estados, Municípios e Dis
trito Federal. Mas sinto. nobre Senador - não sei se 
é o caso de V. ~.e o Senador Josaphat Marinho 
enfatizou isso aqui, recentemente - que não se vê 
nenhum esforço do Governo na direção da reforma 
tributária. Não há nada de concreto. Nem eu nem V. 
~ nem ninguém sabe qual a fórmula que está em 
andamento. Há um projeto na Câmara que está pa
rado. A princípio, falou-se muito na possibilidade de 
se reduzir o número dé fributos para quatro ou cinco, 
o que era uma boa idéia. Mas o fato é que nada 
mais aconteceu e tomou-se fácil, nobre Senador, re
correr a prorrogações. Esse é o perigo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - V. Ex• tem ra
zão quanto ao desinteresse do Governo. Realmen
te, como já foi dito e repetido - não estou sendo 
original -, se o Governo tivesse dedicado à refor
ma tributária o mesmo empenho que lançou à ree
leição, já teríamos esse problema pelo menos en
caminhado. 

Quando abordo esse tema do ajuste fiscal, sur
preende-me muito, Sr. Presidente, que ainda se co

-loque esse problema em termos ideológicos. Parece 
que buscar ajuste fiscal e austeridade é algo da di
reita e de conservadores, que a questão é o resgate 
da dívida social, do passivo social, sem se levar em 
conta que um depende do outro, que um é condicio
nante, e outro, condicionado. 

O Estado não tem meios para enfrentar e res
gatar a dívida social, porque hoje o déficit ou a dife
rença entre o que o Poder Público em todos os ní-

-veis gasta e arrecada é simplesmente R$40 bilhões 
por ano. É isso que mantém os juros elevados e não 
há como fugir ou se libertar disso, a não ser que se 
faça o chamado ajuste fiscal. 

Ora, além do superávit primário de 1,5% do 
PIB que hoje existe - 1% do PIB, mais ou menos, é 
o que se espera neste ano -, se conseguíssemos um 
superávit operacional de 1% do PIB, Senador Hum
berto Lucena, teríamos algo em tomo de R$8 bilhõ
es de superávit. Se aplicássemos a metade desses· 
R$8 bilhões de superávit operacional - 1% apenas 
do PIB, ou seja, R$4 bilhões, na reforma agrária, em 
assentamentos •. e_R$4bilhões no Programa de Ren
da Mínimá-do Senador Eduardo Suplicy, teríamos 
meio caminho andado para erradicar a miséria nes
se País a prazo não muito longo. Isso é o que pes
soas com visão de esquerda não conseguem ou não 
querem entender. 

Resolva-se o problema das contas públicas, 
gere-se um superávit e discuta-se onde aplicar esse 
superávit, que temos um encaminhamento da reso
lução do problema da miséria no País. Agora, com 
R$40 bilhões de déficit, querer resolver, querer res
gatar essa dívida, é ilusão, é voluntarismo, é inge
nuidade política, a não ser que seja também má-fé 
da parte de alguns. 

Esse é o problema que temos que enfrentar 
cedo ou tarde e, oxalá, o enfrentemos, repito, antes 
que ·seja realmente tarde demais. 

Durante o discurso do Sr. Jsfferson 
Péres, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tonio Carlos Magalhães, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Sr. Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PDT-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Ministério da Educação apresentou, na 
sexta-feira passada, uma proposta da maior impor
tância para o ensino do 22 grau. 

• De acordo com o que foi divulgado, Sr. Presi-
dente, a intenção é flexibilizar o 22 grau, permitindo 
que até 25% do currículo seja definido pelas escolas 
e pelos próprios estudantes. 

Pelo que pude observar, trata-se, na verdade, 
de uma complementação ou até mesmo de um aper
feiçoamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção - LDB, aprovada pelo Congresso Nacional no 
ano passado. 

Pela proposta, que ainda será submetida ao 
Conselho Nacional de Educação, o 22 grau passaria 
a ter um currículo unificado, obrigatório em todos os 
Estados da Federação e em todas as escolas, com
posto pelas disciplinas tradicionais, ou seja, aquelas 
que dão uma formação geral ao aluno, como mate
mática,· português e geografia, entre outras, com 
1.800 horas-aulas, representando 75% do total do 
curso. 

Os 25% das horas-aulas restantes serão com
plementados com matérias optativas, mais relacio
nadas com o futuro profissional do estudante, que 
poderão situar-se nas áreas de saúde, informática, 
música, conhecimentos aprofundados de matemáti
ca ou qualquer outra disciplina mais próxima da vo
cação do aluno ou do curso que ele pretenda seguir 
na universidade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o princi
pal mérito dessa proposta, não resta dúvida, é pro
porcionar ao aluno do 2ª grau a oportunidade de 
aprofundar-se naquela área que tenha alguma rela
ção com o seu futuro curso universitário ou que lhe 
propicie, por outro lado, uma melhor preparação 
para o mercado de trabalho. 

Todos nós conhecemos bem essa deficiência 
do atual ensino do 22 grau em nosso País. Quem 
tem filhos adolescentes, com certeza, já ouviu aque
la batida reclamação que diz mais ou menos assim: 
"Por que é que eu tenho de estudar logaritmo se vou 
cursar a faculdade de medicina?" Ou ainda: "De que 
me serve estudar as leis termodinâmicas se o meu 
negócio é literatura?" 

Para corrigir essa inadequação no ensino do 22 

grau, o Ministério da Educação está propondo orga
nizar o currículo unificado em três áreas, que na lin-
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guagem dos especialistas recebeu a seguinte deno
minação: códigos e linguagens; ciência e tecnologia, 
e sociedade e cultura. 

Essas três grandes áreas englobariam as disci
plinas atualmente constantes dos currículos escola
res dó 2~ grau, corri novas. definições das competên
cias e habilidades que o aluno deverá apresentar ao 
final do curso. 

Segundo o MiniStro Paulo Renato, o aluno, ao 
ser avaliado, não precisará demonstrar total conheci
mento dos conteúdos programáticos, mas sim saber 
como aplicá-los. Isso significa dizer que os professo
res terão que priorizar o ensino prático, preparando 
o aluno, de. fato, _l)<!f"él_ a \IÍd_~,_~omo. aliás, sempre 
preconizaram os grandes educadores Darcy Ribeiro, 
Anísio Silva e Laura de Oliveira Lima. 

Srªs e Srs. Senadores, a proposta do MEC 
para melhorar o ensino do 22 grau e diminuir a eva
são dos jovens nessa fase de sua formação escolar, 
indubitavelmente, vem ao encontro de antigas reivin
dicações da própria classe estudantil e representa 
um avanço do nosso Sistema de Ensirio, na medida 
em que este começa a !:'e preocupar com a real ade
quação dos currículos escolares ao mercado de tra
balho e à realidade da vida. 

Como parlamentar e como cidadão preocupa
do com a edricação em nosso País, quero aplaudir e 
incentivar essa iniciativa do Ministério da Educação. 
Também como ex-Presidente da Comissão de Edu
cação desta Casa, não poderia deixar de pedir ao 
Conselho Nacional de Educação que aprecie a pro
posição o quanto antes, para que tais modificações 
possam vigorar já a partir do próximo ano. 

São alterações da maior relevância no ensino 
do 22 grau, que certamente resultarão em benefício 
para os estudantes e, em conseqüência, para o Bra
sil como um todo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
. _O $A.I'RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra a Senadora Benedita da Silva para 
uma comunicação inadiável. . 

A ~RA. BENEDIIA_DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
P~ra._UITlél COrTillnic<ição inadiável. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiz 
a leitura de uma notícia no jornal O Estado de S. 
Paulo de sexta-feira passada, intitulada 'Crédito cor
re o maior risco nestes 17 anos", em que: se toma 
clara a idéia de que este. risco agora é maior que em 
anos· anteriores: 

Fiquei pensando em manifestar-me a respei
to porque a matéria tratava da questão do calote. 
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E lembrei-me de que.se há calote há também calo
teiros. Ocorre que o Plano Real - quando falamos a 
respeito do Plano Real, parece que somos contrários 
a ele, e não é verdade - estabilizou a economia, 
mas deixou a ilusão de que resolveria todos os pro
blemas. Pude constatar que a idéia é a de que o pla
no, que pode resolver tudo, fez com que muitas pes
soas comprassem em prestações a perder de vista, 
acreditando que não haveria nenhuma inflação, que 
pagariam sua conta normalmente. Não sentiram o 
que verdadeiramente estava acontecendo e fizeram 
suas compras. 

Estou falando exatamente daquele trabalhador 
que precisa comprar seu fogão, sua geladeira, um li
quidificador e não tem condições de comprar à vista. 
Além de poder comprar com uma certa facilidade, 
pelo que o Plano Real está propondo, encontrou 
também uma outra facilidade. Uma vez que havia di
ficuldade de pegar pequenas quantias emprestadas 
nos bancos, muitas empresas e lojas abriram um 
crédito para esse trabalhador; a metade desse di
nheiro já era gasto naquela loja, porque pegava o 
empréstimo e comprava seu liquidificador; dava a 
metade e levava para casa o restante do dinheiro, 
que seria pago a perder de vista. Uma amarga ilu
são. O trabalhador pensava que resolvia seu proble
ma, mas, na verdade, estava criando um grande pro
blema. 

E a maioria das empresas, apesar do chororô, 
todos sabemos, embute seus riscos nos financia
mentos que oferecem a perder de vista. Quanto 
maior o prazo, mais o indivíduo está pagando, sem 
que perceba que está sendo prejudicado. No início, 
tem a ilusão de que fez um .bom negócio e, depois, 
constata que não pode pagar no final de um mês e 
diz: "Bom, daqui a dois meses, vou pagar; mês que 
vem pago; depois, vou pagar". Ele acumula dívidas 
e acaba por não pagá-las. Por quê? Porque ele tem 
que fazer uma opção: ou paga a luz, ou compra o 
pão, ou paga a prestação do objeto que ele comprou 
- isso quando ele não cai na desgraça de perder o 
emprego. 

Portanto, vamos percebendo que existe infla
ção, que há uma perda no poder de compra do tra
balhador. Então, é possível que chamemos de calo
teiros aqueles que têm grande vontade de pagar, 
mas não têm condições de fazê-lo. 

Então, a política do Plano Real, colocada da 
forma como está, é boa sob o ponto de vista econô
mico, mas sob o ponto de vista social é péssima. Sa
bemos que os juros que estão embutidos são exorbi-

tantes e quem paga é a população, que está com
prando cotidianamente alguma coisa, ainda que em 
pequena quantidade, mas paga alto preço por isso. 
Ninguém tem nada a ver com tal processo. Dizia-se 
que o salário do trabalhador inflacionava; os salários 
estão congelados há três anos, mas a inflação conti
nua a existir; os preços dos gêneros de primeira ne
cessidade estão subindo: a luz, o gás, o transporte e 
tantas outras coisas mais. Ainda que alguns sejam 
chamados de caloteiros, gostaria de dizer que embo
ra cheque não seja pipa, haverá muito cheque voan
do por aí, porque o trabalhador, realmente, não tem 
condições de pagar. Com cheques sem fundo e car
nês atrasados, só resta ao trabalhador reafirmar 
uma velha frase que é até muito comum no Nordes
te: "Sou cabra acostumado a cumprir com meu de
ver, não sou caloteiro, nem doleiro. Devo, não nego, 
pagarei quando puder." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigada. 

. _ O SR. PRESI[)ENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o _Senador Romero Jucá 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr Presi
dente, Sr'ls e Srs. Senadores, o Governo Federal, 
em boa hora, preocupado com a produção agrícola 
familiar, que tem um aspecto extremamente impor
tante do lado econômico e mais importante ainda do 
lado social do País, lançou o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura F'amiliar - Pronaf, em 
uma ação importante do Ministério da Agricultura, 
que busca parceria com Estados, Municípios, ban
cos federais, empresários, enfim, prega um grande 
mutirão pela ampliação da produção alimentar no 
País. . 

Entretanto, venho hoje à tribuna registrar 
que, apesar da boa intenção, apesar da preocupa
ção do Governo, apesar da importância da agricul
tura familiar no contexto nacional, enfim, apesar 
de todos esses pressupostos, infelizmente o Pro
na! nas regiões mais pobres - dou como exemplo 
o meut:stado de Roraima- tem funcionado muito 
pouco. No caso específico do Estado de Roraima, 
até hoje o Pronaf não conseguiu fazer um só finan
ciamento para os pequenos agricultores do inte
rior. 

Portanto, o Pronaf vai na mesma linha do PAI
Programa de Assistência Integrada, do BNDES, o 
Programa da Amazônia, do BNDES, que lançou, 
com uma propaganda muito grande nos meios publi
citários, essa linha de financiamento integrado para 
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a Amazônia no valor de mais de R$1 bilhão; mas o 
que se viu na prática, efetivamente, foi que poucos 
conseguiram o financiamento devido à burocracia e 
às dificuldades. 

No caso do Pronaf, em Roraima, o Banco do 
Brasil não tem condições-de trabalhar e de dar as
sistência fazendo os contratos. O Governo do Esta

' do está inoperante e não atua da forma como deve
ria. A proposta não chega aos Municípios. Com tudo 
isso, nesse emaranhado burocrático, vê-se o prejuí
zo para o programa e, conseqüentemente, para as 
famílias que deveriam receber financiamento para 
melhorar sua produção. 

Registro a importância do Pronaf, cujo objetivo 
é exatamente o de apoiar o desenvolvimento rural, 
tendo como fundamento o fortalecimento da agricul
tura familiar como segmento gerador de emprego e 
renda, de modo a estabelecer um padrão de desen
volvimento sustentável que vise ao alcance de níveis 
de satisfação e bem-estar de agricultores e consumi
dores no que se refere às questões económicas, so
ciais e ambientais, de forma a produzir um novo mo
delo agrícola nacional. 

Registro os princípios de atuação por demanda 
de descentralização, de agilidade e de parceria do 
Pronaf. Mas também, por uma questão de consciên
cia e até de colaboração com o Governo Federal, te
nho que registrar que esse tipo de atuação não está 
chegando aos Estados mais longínquos e às famí
lias mais necessitadas. 

Faço um apelo ao Ministro da Agricultura, Se
nador Arlindo Porto, para que S. Exª reveja as ques
tões operacionais do Pronaf, no sentido de que, efe
tivamente, a população a ser contemplada seja aten
dida de forma simples e rápida. Faço um apelo ao 
Presidente do Banco do Brasil para que dote a agên
cia de Roraima de boas condições, assim como as 
agências do interior que serão as executoras do fi
nanciamento do Pronaf, para que o finan_çJamento 
não morra no momento em que a agência é chama
da a dar assistência no contrato e efetivar o financia
mento. 

Dessa forma, com o Governo do Estado fazen
do a promoção, com o Ministério da Agricultura con
duzindo o programa e com o Banco do Brasil ger~n., 
ciando e implementando os financiamentos, tenho 
certeza que o Pronaf atenderá aos objetivos para os 
quais foi criado. 

Fica, portanto, meu apelo ao Ministro da Agri
cultura e principalmente ao Presidente do Banco do 
Brasil, para que dê condições às agências do interior 

e, especificamente, à agência do Banco do Brasil em 
Boa Vista, para executar um programa que é tão es
perado e tão importante para a agricultura familiar e 
para a produção no nosso País. 

Gostaria, também, Sr. Presidente, de fazer ain
da dois registras que considero importantes e auspi
ciosos: o primeiro deles, que a Eletronorte concluiu o 
processo licitatório para a construção da linha de 
energia que virá da hidrelétrica Raul Leoni de Guri, 
na Venezuela, até Boa Vista. A licitação foi concluí
da, sendo vencida pelo consórcio que ofereceu o 
menor_ preço, formado pela Pirelli S.A. e pela Re
muel Engenharia. Essas empresas deverão cons
truir, em um ano e seis meses, essa linha de trans
missão que representará um caminho importante 
para o desenvolvimento da Amazônia Ocidental e, 
em especial, do meu Estado. 

Quero, portanto, parabenizar a Diretoria da 
Eletronorte, seu Presidente, o Dr. José Antonio Mu
niz, e o Diretor de Engenharia, Dr. Caio Barra, pela 
condução dos trabalhos que resultaram na abertura 
de uma licitação limpa, séria e idónea, que teve ven
cedores pelo menor preço e em condições de execu
tar a obra da forma que queremgs. 

Gostaria de registrar ainda que participei, no úl
timo dia 04 de julho, na cidade de Belém, de Encon
tro Nacional de Médlcos Veterinários, oportunidade 
em que proferi palestra sobre o Mercosul. Pude veri
ficar a preocupação dos profissionais de veterinária 
em todo o Brasil, em especial pe Joda a Amazônia, 
de todo o Centro-Oeste, no sentido de se preparar o 
País e essas- regiÕes para o-mercado, para a con
corrência, enfim, pára o novo momento da economia 
que vamos viver com a implementação e o fortaleci
mento do Mercosul, depois com o NAFTA e com a 
globalização. 

Sem dúvida nenhuma, as Regiões Norte, Cen
tro-Oeste e Nordeste têm que se preparar, têm de 
estar alertas para essa questão da globalização e 
dos mercados complementares que disputarão esse 
setor da produção. Temos - frise-se - de estar pre
parados para isso. 

Os resl!ltac:los_d_o_Encontro foram extremamen
te importantes, razão por que gostaria de solicitar a 
V. Exª, Sr. PrE!!>KimJte, que a palestra que fiz nesse 
Encontro Nacional, que tem por título O Mercosul e a 
Agropecuária na Amazônia, fizesse parte do meu 
pronunciamento. 

-Muito obrigado. 

OOCIJMEN_TO A QUE SE REFERE O 
sR. ROMERO JucÃ EM sEu DISCURSO: 
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O MERCOSUL E A AGROPECUÁRIA NA AMAZÔNIA 

f- Mercosul: um projeto para todo o Brasil 

Pensa-se comumente no Mercosul como uma iniciativa 

destinada apenas aos Estados do Sul. Já se falou até mesmo na criação 

de um "merconorte", como se os tratados e acordos internacionais 

firmados no âmbito do Mercosul não representassem um projeto de 

política externa para o conjunto do nosso país. Daí a necessidade de que 

se esclareça à sociedade civil, e às populações de todas as regiões 

deste nosso vasto território, que o processo de integração em curso é um 

projeto destinado a produzir efeitos em todo o Brasil. Foi visando a este 

objetivo que a Seção Brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta do 

Mercosul, da qual sou membro, adotou dispositivo em seu Regimento 

Interno, estabelecendo não apenas a proporcionalidade partidária, mas 

também a proporcionalidade geográfica, como critério para a participação 

de parlamentares nessa Comissão. Isto porque, tradicionalmente, tem 

havido flagrante desequilíbrio quanto ao perfil da sua composição, pois 

esmagadora maioria dos membros da Comissão representa os Estados 

do Sul do Brasil. EntretantO, é preciso que se saiba que o mercado 

comum de· que falam o Tratado de Assunção, firmado entre Argentina, 

. Brasil, Paraguai e Uruguai, em 26 de março de 1991, e o Protocolo de . 
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Ouro Preto que a ele se seguiu, de 17 de dezembro de 1994, não é uma 

iniciativa destinada a surtir efeitos apenas nas regiões geograficamente 

contíguas aos nossos atuais parceiros na integração. 

Muito pelo contrário, é a economia das regiões 

brasileiras mais ao norte, como as Regiões Norte e o Nordeste, que 

desfruta de uma verdadeira complementaridade em relação às 

economias da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Além disso, o 

Mercosul tende a expandir-se, mediante a celebração de acordos de livre 

comércio com países vizinhos. Em 25 de junho de 1 996, ele estabeleceu 

as bases para a constituição de uma área de livre comércio com o Chile, 

e em 17 de dezembro do mesmo ano com a Bolívia, este último país 

andino e amazónico. Tais acordos assentam as bases para unia 

crescente aproximação comercial com os dois países, prevendo a 

liberação da maioria dos bens em um prazo de 8 a 1 O anos e 

contemplam um marco negocial futuro para outros setores - serviços e 

temas como propriedade intelectual e compras governamentais. O Chile 

e a Bolívia passam, desta maneira, a integrar o Mercosul como "Estados 

Associados", categoria que deverá ser expandida no futuro. Já há 

negociações em curso com outros países vizinhos, cujas fronteiras 

localizam-se na região amazónica, tais como Venezuela, Colômbia e 

Peru. 1 T3is países, uma vez associados à integração, deverão contribuir 

de forma marcante para o dinamismo do Mercosul na região amazónica 

brasileira, com o estabelecimento de novos fluxos de comércio que a 

1 
Ver Marques. Renato L. R ... Mercosul 95/96: um balanço··. in Boletim di! brre~raçfio Latino-.-lmeriuma. n" 

19. Brasília: MREISGIEIGETEC. p. 12. • 
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beneficiarão. Para tanto, sabemos que serão necessárias obras de infra

estrutura, como conexões de transporte e energia, visando a promover a 

integração física da região e nela viabilizar a instalação de capital 

produtivo. 

O aumento do comércio entre os países do Mercosul 

constitui inequívoco testemunho da importãncia de que se reveste o 

processo de integração regional para os países membros .. Gom efeito, o 

intercâmbio intra-Mercosul, que alcançava US$5,3 bilhões de dólares em 

1991, ano da assinatura do Tratado de Assunção, subiu para cerca de 

US$ 15 bilhões em 1995, tendo se situado em torno de US$ 16 a 17 

bilhões durante o ano de 1996. O volume de comércio com a Argentina 

avançou de US$ 3 bilhões em 1991, para US$ 12 bilhões em 1996, tendo 

portanto quadruplicado. A Argentina tornou-se o segundo principal 

mercado individual para as exportações brasileiras (US$ 5.170 milhões 

em 1996), correspondendo a aproximadamente 11% do total das 

exportações brasileiras. Este resultado se deveu em grande parte à 

eliminação de distorções no comércio, que faziam com que o Brasil 

importasse trigo dos Estados Unidos e do Canadá; e petróleo da Arábia 

Saudita, em vez de importar tais produtos do país vizinho. 

11 -A importância do comércio exterior como motor para o 

desenvolvimento econômico 

A idéia de desenvolvimento económico induzido pelo 

comércio foi desenvolvida por Ricardo a partir do conceito de vantagens 

comparativas naturais. Segundo ~ai teoria, cada país ou região deveria se 
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concentrar na produção daqueles bens para os quais possuísse 

vantagens comparativas naturais. Pensava-se que, através de trocas 

internacionais, todos os países ou regiões seriam beneficiados, 

poupando trabalho e aumentando a oferta de bens. 

Mais tarde, a formulação de Ricardo sobre as 

vantagens comparativas perdeu importância, já que o capitalismo 

encarregou-se de criar, através da tecnologia, vantagens comparativas 

construídas ao invés de vantagens comparativas naturais. Pode-se 

citar neste contexto o Japão, bem como outros países asiáticos, pobres 

em recursos naturais, mas que foram capazes de construir vantagens 

comparativas no comércio internacional e na produção. 

Atualmente, pensa-se em termos regionais e não de 

países, articulando-se comércio com o crescimento regional. Segundo a 

"teoria da base da exportação", as regiões novas ou virgens iniciam o seu 

crescimento com base na disponibilidade de algum recurso natural, o 

qual começa a ser explorado com vistas à produção de determinado bem 

(considerado básico) para exportação para o exterior ou para outras 

regiões? 

Tais atividades exportadoras induzem, 

conseqüentemente, o desenvolvimento de atividades voltadas para o 

mercado ou consumo local. Estas por sua vez geram renda e emprego 

para a região. Desta forma, o desenvolvimento regional começa pela 

' Ver Dimz. Clélio Campolína ··o Nordeste Brasileiro no Contexto do Mcrcosur·. i11 Análise Econâmica do 
\fercosu/. Belo Horizonte: UNA e Gazeca Mercantil Latmo-Americana. 1997. p. &9. 
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base de recursos naturais, evoluindo posteriormente para etapas mais 

sofisticadas, com o desenvolvimento do setor industrial e de serviços. 

Inserem-se neste modelo de desenvolvimento os chamados "tigres 

asiáticos". 

No caso do 6rasil, pode-se dizer que a ocupação 

histórica da maioria das regiões deu-se em função da exploração de 

recursos naturais. O desenvolvimento produtivo da maioria. das regiões 

brasileiras está, tradicionalmente, voltado para a exportação de produtos 

para o exterior ou para outras regiões do país, a exemplo da borracha, na 

Amazônia. Por outro lado, o crescimento industrial do País levou à 

diversificação da pauta de exportações, aí acrescentando os bens 

industrializados, o que veio a beneficiar as regiões de maior 

desenvolvimento industrial do país. 

No caso da Região Norte, verificou-se uma taxa média 

anual de crescimento das exportações no decorrer do período entre 

1990-1995 da ordem de 3%. Nesse período, os Estados de Rondônia e 

Roraima lideraram a região em termos de exportações, ampliadas em 

27% e 82%, respectivamente. Em contrapartida, as exportações do 

Amapá e do Pará cresceram apenas 0,43% e 3%, respectivamente. 

Houve, portanto, algum crescimento das exportações na região, 

provavelmente por se tratar de regiões de fronteira, onde se produz com 

vistas à exploração de recursos agrícolas voltados para a exportação. 

Historicamente, o Brasil é um grande importador de 

produtos agrícolas dos países que hoje compõem o Mercosul. O 
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resultado da balança comercial agrícola brasileira no Mércosul 

apresentou, portanto, saldo negativo no período de 1990 a 1996. Mas é 

necessário ressaltar que, apesar deste fato, o saldo agrícola comercial 

.brasileiro com o resto do mundo vem se mostrando positivo nos últimos 7 

anos. Por outro lado, o Brasil vem importando produtos agrícolas do 

Mercosul para a sua agroindústria, em função de sua capacidade de· 

agregar valor a tais produtos, como trigo, algodão e lácteos. 3 

III - A Ama~ônia e o Mercosul 

Dadà que o Mercosul é um fato irreversível, tendo se 

tornado um dos principais pilares da política externa brasileira, cumpre 

nos lançarmos a uma reflexão sobre algumas ações a ser~m 

implementadas na Região Amazônica com vistas à viabilização do seu 

comércio com o Mercosul. 

Em primeiro lugar, é importante adotar-se iniciativas 

específicas destinadas a possibilitar, ao setor exportador, a identificação 

de oportunidades de negócio. Estas terão origem na capacidade 

competitiva dos produtos da Amazônia. Neste contexto, é importante 

ressaltar a complementaridade da economia da região amazônica em 

relação ao Mercosul. 

Por outro lado, deve-se buscar vantagens_ competitivas 

dinâmicas, mediante iniciativas no campo da capacitação profissional e 

'Sc\·cro. José Ricardo. A Agricultura no A/f!rcosul (mimco). Sccrctariadc Política Agríc~la. Mi.;ist~rio-da 
Agricultura e do Abastecimento. - - - - -- - --- · --
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da educação para que obtenhamos qualificação da mão-de-obra, da 

pesquisa e do desenvolvimento da infra-estrutura. 

Os produtos exportados pela Amazônia para o Mercosul 

são eminentemente produtos agrícolas de clima tropical, tais como 

palmito, café, castanha do Pará, pimenta preta, mangas, cravo da Índia, 

cacau, etc. Entre as importações cite-se trigo em grãos, farinha de trigo, 

ervilhas, maçãs, azeitonas, leite em pó, pêssegos em calda. O exame do 

perfil do comércio Amazônia/Mercosul revela a complementaridade das 

duas economias, com os países do sul exportando produtos de clima 

temperado para a Amazônia, e esta exportando produtos tropicais, como 

os já citados acima.4 

IV- Diretrizes para a Amazônia no Mercosul 

O fato de se complementarem as economias da 

Amazônia e dos países do Mercosul, abre, sem dúvida alguma, 

int~ressantes oportunidades de negócios para a nossa região. 

Necessitamos, antes de mais nada, de tecnologia para 

apurar a qualidade de nosso produto e torná-lo competitivo no mercado 

internacional. A par disso, precisamos de pesquisa e assistência técnica 

para a conservação e o correto tratamento do solo. 

No campo da pecuária, há necessidade de pesquisa 

destinada a aproveitar material genético do animal já adaptado, e a 

·• Banco de dados de comércio exlerior S!SCOMEX - ALICE. Minislério de Comércio. lndúslria e Turismo. 
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adequação de raças já existentes. O búfalo, por exemplo, constituiria 

uma alternativa para a exportação de carne. Também a carne de caça 

poderia tornar-se um produto atraente para exportação para o Mercosul, 

' através do incentivo de criatórios, o que viabilizaria a exploração da caça 

de forma não predatória. É importante, entretanto, que se aprenda a 

manejar a floresta e os recursos animais de forma sustentável. 

Em matéria de tecnologia agrícola, deve-se utilizar as 

pastagens de modo mais criterioso, de forma a não alterar a qualidade do 

solo, já muito frágil. A pesquisa poderá muito contribuir na busca do solo 

mais adequado para a pecuária, bem como técnicas de manejo do solo e 

dos animais. A assistência técnica servirá também para implementar o 

controle de doenças. É também fundamental a harmonização, no 

Mercosul, das normas fitossanitárias e de sanidade animal dos quatro 

países membros, para que estas não se constituam em barreiras· não 

tarifárias ao fluxo do comércio. 

Além disso, não devemos nos esquecer da importância 

da reforma tributária para o Brasil. Esta medida, aliada à 

desregulamentação da navegação de cabotagem em nosso país, muito 

auxiliaria na eliminação do chamado "Custo Brasil" que tanto onera os 

nossos produtos, retirando-lhes a competitividade no mercado 

internacional. 

Finalmente, cabe lembrar que o turismo é hoje uma das 

mais dinâmicas inclústrias em matéria de geração de empregos e renda. 

Poderíamos potencializá-la em nossa região mediante a criação de 
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parques nacionais destinados ao turismo ecológico, especialmente 

voltado para os países do Mercosul. O turismo vem sendo abordado em 

um dos foros negociadores do Mercosul, a Reunião Especializada em Ty 

-rismo, que realizou o seu vigésimo primeiro encontro em abril passado, 

na cidade de Gramado. Na ocasião, discutiu-se um plano de ação 

voltado para o desenvolvimento do "turismo sustentável" no Mercosul. 

Com efeito, o turismo pode e deve ser promovido como 

parte integral do projeto de desenvolvimento de nossa região, mediante a 

adoção de ,programas de treinamento e educaÇão para a área de 

serviços; e a elaboração de planos estratégicos de turismo que 

promovam o desenvolvimento de forma ambientalmente sustentável, 

contando para tanto com a colaboração do setor privado bem como das 

autoridades locais. 

Em suma, o Mercosul é capaz de trazer benefícios à 

Região Amazônica, cuja produção agrícola é complementar aos produtos 

de clima temperado dos nossos sócios na integração. Devemos, 

entretanto, estar atentos para a adoção das iniciativas necessárias à 

viabilização deste comércio, como as obras de infra-estrutura para 

baratear o transporte, a desregulamentação da cabotagem, a reforma 

tributária. Além disso, devemos implementar projetas de pesquisa e 

assistência técnica que possibilitem melhorar a qualidade -de nosso 

produto, tornando-o competitivo no mercado internacional. 

Senador ROMERO JUCÁ 
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ANEXOS 

IMPORTAç0-=S E EXPORTAÇÓES E O SALDO COMERCIAL 
AGRíCOlA DO BRASIL COM O MERCOSUL. VALORES EM 
MILHOES DEUS$ FOB. 

ANOS EXPORTA es IMPORTA ES SALDO 

1990 119 1.385 -1.266 

1991 233 1.288 -1.055 
1992 -416 1.302 -885 

1993 577 1.655 -1.076 

1894 873 2.340 ·-1.667 

1995 784 3.185 -2..C01 
1996 884 3.646 -2.762 
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TOTAL DAS EXPORTAÇ0ES OE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS E AGROAUMENTARES BRASIL
MERCOSUL, VALORES EM MIU-IOES US$ FOB. 

EXPORTA ES 

-~=:---1-.:;:A~G::!RO=-:PECU:::::;:=::::ÁRI::O AGROAUMENTAR TOTAL 
1990 56 63 119 

1991 
1992 

1993 

1994 

1995 
1996 

ANOS 

1gg() 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 
fonte: 

103 

2-42 

287 

294 

308 
377 

130 

174 

290 

379 

476 
507 

233 

. 416 • 

517 

672 
783 
884 

TOTAL OE IMPORTAÇOES PRODUTOS AGROPECuARIO 
E AGROALIMENTARES BRASIL-MERCOSUL, COM 1-S 
RESPECTIVAS PARTICIPAç0ES NOS lOTAIS. 

IMPORTA ES 

AGRO PECUÁRIO AGROAUMENTAR TOTAL 
1.(162 192 1.385 

986 158 1.288 

757 554 1.302 

973 6S2 1.654 
1.422 918 2.340 

1.830 1.355 3.185 

2.543 1.103 3.646 
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MERCOSUL 
(AUMENTO DO COMÉRCIO) 

EmUS$ 

ANO VALORES 
1991 -. US$ 5,3 Bilhões 
1995 US$ 15,0 Bilhões 
1996 US$ 17,0 Bilhões 

Comércio entre o Brasil e a Argentina 

EmUS$ 

ANO VALORES 
1991 US$ 3,0 Bilhões 
1996 US$ 12,0 Bilhões 

Obs: A Argentina tornou-se o segundo principal mercado individual 
para as exportações brasileiras ( US$ 5.170 milhões em 1996, 

correspondendo a aproximadamente 11% do total das exporta
ções brasileiras) 

I 

! -· 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-cOm a palavra, para uma comunicação inadiável, pelo 
prazo de cinco minutos, o Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB. Para 
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, há, como se sabe, ampliando-se 
pot todo o País, uma epidemia de dengue que está 
levando o Ministério da Saúde a uma programação 
capaz de, pelo menos, atenuar os efeitos dessa 
doença que ataca sobretudo as camadas mais po
bres das populações urbanas e por que não dizer, 
também, rurais dos vários Estados. 

Leio em A Gazeta, de Vitória, Espírito Santo, 
terra do Senador Elcio Alvares, a seguinte notícia: 

"O Ministério da Saúde, por meio da 
Fundação Nacional da Saúde (Funasa), está 
liberando R$28,9 milhões para o combate ao 
dengue. São 88 prefeituras municipais de 12 
Estados que receberão os recursos como 
parte do Plano de Erradicação do Aedes ae
gypti, o mosquito causador da doença. O 
montante reservado a 18 municípios do Es
pírito Santo é de R$6.750.788,00. O envio 
das verbas depende apenas da assinatura 
dos convênios entre o Ministério da Saúde e 
as prefeituras, que já começou a ser realiza
da. 

A maior verba está destinada ao Pará, 
que terá R$6.936.868,78 para lutar contra a 
proliferação da dengue em 26 municípios, 
incluindo a capital, Belém. Além do Pará e 
do Espírito Santo as prefeituras municipais 
que tiveram solicitação de recursos aprova
da estão em Sergipe (R$3.561.939,00); Pernam
buco (R$547.989,80); Bahia (R$4.596.365,00) e 
Paraíba (R$1.614.722,00). 

Em outros Estados, apenas um municí
pio receberá dinheiro para combater a den
gue. Este é o caso de Alagoas (Maceió: 
R$3.297.740,00); Tocantins (Araguaína: 
R$351.900,W); Mato Grosso (Sinop: 
R$652.527,00) e Roraima (Boa Vista: 
R$393.041,00). No Rio Grande do Norte, os 
municípios de Acari (R$65.900,00) e Passa 
e Fica (R$90.506,00) serão contemplados. o 
Ministério da Saúde intensifica o combate à 
dengue nos próximos três meses. O Plano 
de Erradicação do Aedes aegypti ainda 
prevê a liberação de recursos para outros 
municípios que vêm enfrentando a doença." 

Sr .. Presidente, Sj's e Srs. S!!nadores, desejo 
congratular-me com o Sr. Ministro da Saúde, com 
quem estive, aliás, pessoalmente em companhia do 
Prefeito Cícero Lucena, de João Pessoa, Paraíba, e 
do Prefeito Carlos Cunha Lima de Campina Grande. 
Não podemos esquecer que o Governador José Ma
ranhão tem estado permanentemente em contato 
com S Exª na tentativa de carrear recursos para o 
nosso Estado, no combate à dengue. 

No Brasil, a Paraíba talvez seja o Estado nor
destino mais atingido pela epidemia da dengue. 
Essa é uma doença que vai se alastrando aos pou
cos. A dengue está relacionada com a presença do 
mosquito que aumenta com a falta de higiene em 
certos setores, tanto nas grandes quanto nas peque
nas cidades. 

O Sr. Ministro da Saúde deveria solicitar, a 
meu ver, ao Senhor Presidente da República a edi
ção de uma Medida Provisória que abrisse um crédi
to extraordinário substancial para fazer face a um 
programa mais alentado. Pelo que vejo, apenas 26 
milhões e 900 mil reais para o combate à dengue em 
todo Brasil é uma quantia muito pequena. Se não 
houver uma intensificação desse trabalho, a tendên
cia será o alastramento dessa epidemia. Na Paraíba, 
já temos alguns casos da dengue hemorrágica, que 
pode levar à morte. 

Vim a esta tribuna não só para enfatizar a si
tuação no meu Estado, pedindo maior atenção do 
Ministério da Saúde para a Paraíba, sobretudo João 

- Pessoa, Campina Grande e as grandes regiões me
tropolitanas desses dois municípios, mas também 
para dizer que todos os demais membros de nossa 
Federação, particularmente os do Nordeste, estão 
muito afetados e precisam de uma ação mais enérgi
ca e de recursos mais vultosos para enfrentar esse 
grave problema de natureza epidemiológica. 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o as
sunto que gostaria de discutir nesta tarde - e que 
efetivamente traremos· à Casa em outra oportuni
dade -, tendo em vista o seu relevo, a sua signifi
cância e importância, está relacionado com a ree
dição da Medida Provisória n2 1.511, de 27 de ju
nho de 1997. 

Essa medida provisória, que dispõe sobre a 
proibição de incremento de conversão de áreas fio-
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restais em áreas agrícolas, na região Norte e na par
te Norte da região Centro-Oeste, vai trazer um pre
juízo enorme, criar um obstáculo imenso para o pro
cesso de desenvolvimento dos Estados que inte
gram a nossa região. 

Não será atingido apenas o Tocantins, um Es
lado novo, cuja vocação natural da sua economia, 
assim como a dos demais Estados que integram a 
região Centro-Oeste e a região Norte do País, está 
centrada no setor primário: exploração da agricultu
ra, hoje tecnificada, e pecuária extensiva. Por ser 
tecnificada, a agricultura exige a aplicação de tecno
logias novas e um nível grande de investiment<>_s. 
Esse tipo de economia confronta-se totalmente com 
o espírito dessa medida provisória, uma vez que a 
medida restringe a 20% o aproveitamento da área 
do imóvel existente nessa região. Creio que é impos
sível pensar-se num processo de desenvolvimento 
quando só se pode explorar 20% da área do imóvel 
de cada proprietário. 

Imaginem uma extensão territorial como a do 
Tocantins - 278 mil quilômetros quadrados -, com 
90% do seu território composto por terras agricultá
veis, com inúmeras famílias que têm sua atividade 
econômica centrada na atividade primária, na agri
cultura, na pesca e nas atividades pecuárias ter de 
restringir a exploração do seu imóvel a apenas 20%. 

Não é razoável que cada proprietário, cada 
produtor vá ficar com 80% da sua área destinada 
apenas contemplativa, que ele vá ficar simplesmente 
olhando, apreciando a beleza natural. 

Essa medida provisória vai de encontro aos in
teresses do País e não atende às necessidades da 
pequena propriedade. O módulo da nossa região, 
quer do Centro Oeste, quer do Norte, diverge do mó
dulo das regiões Sul e Sudeste, onde o adensamen
to demográfico é muito diferente do da nossa região. 

A nossa região tem uma população rarefeita, 
as propriedades são extensas, há dificuldades de 
acesso, falta de estradas e de infra-estrutura. Por
tanto, não é compreensível essa medida provisória 
que estabelece esses limites para o uso e a explora
ção das propriedades na região Norte, nos Estados 
do Tocantins, de Mato Grosso, do Pará, do Amazo
nas, nos Estados, enfim, que integram a região Nor
te. 

Sr. Presidente, esse assunto precisa ser bas
tante discutido, notadamente pelos representantes 
dos Estados que integram essas regiões. Em outras 
oportunidades, traremos essa discussão à Casa. 

Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 475, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi

mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
General de Brigada Gustavo Moraes Rego Reis: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pe-
sar; 

b) apresentação de condolências à família e ao 
Ministério do Exercito. 

- -- - - - -

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1997. -
Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, será cumprida a delibera
ção do Plenário. 

o SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- O Sr. Senador Júlio Campos enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art 203 do 
Regimento Interno. 

S. Exª será atendido. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi

dente, Sr'ls e Srs. Senadores, nos últimos tempos, a 
agropecuária brasileira vem se confirmando, uma 
vez mais, como o setor econômico que mais traz 
boas notícias ao País. É, sabidamente, um setor di
nâmico, modernizante, onde o que se investe logo 
frutifica, em forma de riquezas, empregos e poupan
ça. 

Nos primeiros tempos do Plano Real, desta
cou-se nossa agropecuária pela contribuição que 
trouxe à estabilização dos preços, funcionando como 
verdadeira "âncora verde" do Plano. A fartura da 
produção agropecuária brasileira, com generosa 
oferta de produtos ao mercado interno, manteve bai
xos os preços. 

Recentemente, constatamos que, além de con
tribuir para o arrefecimento dos preços internos, o 
setor primário vem tendo destaque no front externo, 
aumentando as exportações e. contribuindo para re
duzir as pressões nas contas externas. O setor agro
pecuário, hoje, é o g·rande aliado para manter o equi
líbrio da balança comercial brasileira. 

Esse papel positivo já é tradição dos nossos 
campos produtivos. Em 1992 e 1993, o setor alcan
çou, no seu comércio exterior, saldos anuais supe
riores a. f3,5 l;lilhões d~_dól?res. No ano seguinte, ano 

_ clºjníci<>. do Real_._() s~or ~gríc_ola ~bteve_o_e~pressi- __ 
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vo supeiávit de 8 bilhões e 300 milhões de dólares, 
contribuindo com aproximadamente 80% do superá
vit·comercial do Brasil em 1994. Em 1995, enquanto 
o País amargava um déficit global de 3 bilhões e 200 
milhões de dólares em sua balança comercial, o se
tor agrícola alcançou um saldo de 7 bilhões e 400 
milhões de dólares. 

• Se examinarmos os resultados de 1996, vere
mos que eles são altamente expressivos: o setor 
agropecuário é o único que fortalece as contas ex
temas do Brasil. O setor, em 1996, exportou 12,5 bi
lhões de dólares e importou 5 bilhões e 1 00 milhões 
de dólares, gerando aquele superávit comercial de 7 
bilhões e 400 milhões de dólares. Esse excelente 
desempenho é fruto da vitalidade e eficiência do se
tor, além de se contar nesse período com a elevação 
dos preços internacionais do complexo soja e com a 
boa performance das exportações de café, açúcar e 
carnes. 

É bom lembrar que nesse mesmo período, 
1996, o saldo da balança comercial brasileira foi 
deficitário em 5,5 bilhões de dólares. Isso significa 
que, sem o setor agropecuário, o déficit comercial 
do País teria sido enorme, de quase-13 bilhões de 
dólares. 

Se o saldo exterior da nossa agropecuária 
é altamente positivo, não podemos, no entanto, 
deixar de notar que houve, nos últimos anos, ao 
lado do aumento das exportações, um expressi
vo crescimento das importações. As-compras ex
ternas de produtos agrícolas e derivados cresce
ram notavelmente nos últimos anos. Na década 
de 80, o País importava, nesse setor, em média, 
em torno de 1 bilhão e 600 milhões de dólares 
por ano. Nos anos 90, as importações agrope
cuárias cresceram muito, chegando, em 1996, 
como vimos, a mais de 5 bilhões de dólares. Es
tamos importando altos valores em cereais, ferti
lizantes; algodão, malte, laticínios, peixes, bebi
das, vinagres e comestíveis. 

A abertura da economia e a redução das tari
fas, e as condições facilitadas de importação em ter
mos de prazos e juros o chamado dumping financei
ro , está entre as principais causas desse incrêmêh
to das importações agropecuárias. O Governo, re
centemente, vem tomando medidas contra o dum
ping financeiro, mas ainda não reagiu com energia 
contra as importações subsidiadas, feitas sem a im
posição de direitos compensatórios a que teríamos 
direito. 

Infelizmente, determinados produtos agrícolas, 
antes cultivados internamente, passaram a ser subs-

tituídos, em parte, por produtos importados. Exem
plos disso são o algodão, o arroz, o milho, o trigo, o 
alho, a cevada, o coco. Com a desqualificação do ál
cool como combustível, vem ocorrendo substituição 
parcial da cana-de-açúcar por petróleo importado. 

Porém, no seu conjunto, nosso setor agrope
cuário tem tido um desempenho exportador bri
lhante. Com destaque para o complexo soja, o 
café, o açúcar, o fumo, o suco de laranja e as car
nes. A boa performance de 1996 vem se repetin
do em 1997, segundo os dados disponíveis até 
agora. Tudo indica que, em 1997, as contas exter
nas do setor agropecuário, mais uma vez, consti
tuir-se-ão o alívio e desafogo da balança comercial 
brasileira, com números até mesmo mais favorá
veis que os de 1996. 

É o que mostram os resultados do primeiro tri
mestre. Nele, as exportações dos principais produtos 
agrícolas alcançaram 2 bilhões e 600 milhões de dó
lares, resultado 20% superior ao verificado no mes
mo período do ano passado. Enquanto isso, o cres
cimento global de todas as exportações brasileiras, 
no primeiro trimestre, foi algo abaixo de 4%. Os pro
dutos agropecuários que se vêm destacando, neste 
início de ano, são o café, o frango, a soja em grão e 
o óleo de soja. Na safra de soja, tivemos um recor
de, 28 milhões de toneladas, e os preços internacio
nais mantêm-se firmes. 

Sr. Presidente, apesar de tudo, o setor agrope
cuário brasileiro demonstra a sua vitalidade, apesar 
do câmbio, apesar das deficientes condições de fi
nanciamento no campo, apesar das dificuldades no 
transporte. O produtor rural brasileiro e nossa 
agroindústria, tudo vai superando; enfrentam, com 
coragem, entusiasmo e energia, todos os obstácu
los. É fortíssima nossa vocação, é acelerado nosso 
progresso, no âmbito de uma agropecuária comer
cial modema e dinâmica. Esse setor da economia 
está de parabéns, especialmente por seu desempe
nho nas exportações. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magafhã?§) 
-A Presidência lembra aos_Sr.:;, Senadores_ que o Con
gresso Nacional está con.,.ocado para uma sessão con
junta, a realizar-Se amantiã, dii 8 do corrente, às quin,ze _ 
horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada 
à apreciação de medid<)l> provisórias. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência lembra aos Senhores Senadores 
que constará da_sessão delll::lerativa ordinária de 
amanhã, às 14 horas e trinta minutos, a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 71, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 466, de 1997- art 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 1_996 (nº __ 
1.838/96, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que institui o Fundo de Aposen
tadoria Programada Individual - FAPI e o Plano de 
Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, e 
dá outras providências, tendo 

Pareceres (a serem lidos) das Comissões: 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 

Senador Romeu Tuma, favorável; e 
- de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 

José Serra, favorável com emendas. 
(Dependendo de parecer da Comissão de As

suntos Sociais) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado nº 164, de 1995) 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri
mento nº 469, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 1995 (nº 
1.164/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e ati
vidades lesivas ao meio ambiente, e dá outras provi
dências, tendo 

Pareceres: 
-sob nº 5, de 1997, da Comissão de CoQstitui

ção, Justiça e Cidadania, Relator. Senador Lúcio Ai
cântara, favorável ao Projeto, nos termos do substi
tutivo que oferece (Emenda nº 1-CCJ), e pela rejei- . 
ção do Projeto de Lei do Senado nº 164, de 1995; e 

- Proferido em Plenário, Relatara: Senadora 
Marina Silva, em substitutição à Comissão de As-
suntos Sociais, favorável ao Projeto, nos termos do 
substitutivo que oferece (Emenda nº 2-Pienário) e 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri
mento nº 469, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Lei do Senado nº 164, de 1995, de 
autoria do Senador José Bianco, que altera os arts. 
27 e 34 da Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, 
que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências, tendo 

Pareceres: 
- sob nº 5, de 1997, da Comissão de Constitui

ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador lúcio Ai
cântara, pela rejeição da matéria; favorável ao Proje
to de Lei da Câmara nº 62, de 1995, nos termos do 
substitutivo que oferece (Emenda nº 1-CCJ). 

- Proferido em Plenário, Relatara: Senadora 
Marina Silva, em substituição à Comissão de Assun
tos Sociais, pela rejeição da matéria; favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 1995, nos ter
mos do substitutivo que oferece (Emenda nº 2-Pie
nário). 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos So
ciais sobre as emendas nºs 3 a 7, de Plenário). 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 470, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de lei da Câmara nº 25, de 1997 (nº 
2.757/97, na Casa de origem), que dá nova redação 
ao art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu
cação nacional (ensino religioso). 

. _ (Dependendo de parecer da Comissão de Edu-
cação) _ 

ó SR.-PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, está encerrada a ses
são. 

(Levanta-se a sessão às 16h10min.) 

pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 164, de __ 
1995. AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 

(Dependendo de pareceres das Comissões de ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Constituição, Justiça e Cidadania e d_e_~ssunto§ So~ _ -----------1.;."1~97 
ciais sobre as emendas nºs :fa 7, de Plenário). Segunda-Feira 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 164, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n2 62, de 1995) 

15:30- Sessão I'Jã~ ~e~~cerativa d?~~n<ido F.2dE!rai_ 

17:00 - Senhor Hélio}'entagna ~uimarães, Presi
dente da Magnesita S.A. 
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Ata da 6!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 8 de Julho de 1997 

~ Sessão Legislativa Extraordinária da 5~ Legislatura 

Presidência do Sr. Antonio Carlos Magalhães 
da Sf-! Junia Marise e dos Srs. Ronafdo Cunha Lima e Carlos Patrocínio 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE documentação relativa ao leilão de Letras Rnancei-
PRESENTES OS SRS. SENADORES: ras do Tesouro de Minas Gerais - LFTIMG, para 

Abdias Nascimento- Ademir Andrade- Anto- substituição dos títulos vencidos em 1-7-97 (Diver-
nio Carlos Magalhães- Antonio Carlos Valadares- ses nº 36, de 1997). 
Bello Parga - Benedita da Silva - Beni V eras - Ber- O expediente vai à Comissão de Assuntos 
nardo Cabral - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Econõmicos. 
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre-
- Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia Feman- sidência comunica ao Plenário que a Comissão Es-
des- Epitácio Cafeteira- Emandes Amorim - Espe- pecial, criada pelo Requerimento nº 1.036, de 1996, 
ridião Amin - Fernando Bezerra - Raviano Melo - destinada a acompanhar, in loco, os ates, fatos e 
Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - circunstâncias que envolveram e provocaram a mar-
Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme Pai- te de dezenas de crianças no berçário do Hospital 
meira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Jeffer- Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Boa 
son Péres - João França - João Rocha - Joel de Vista, Estado de Roraima, encerrou seus trabalhos 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - com a apresentação do Relatório nº 2, de 1997, com 
José Agripino - José Bianco - José Eduardo Outra - recomendações que serão encaminhadas aos órgãos 
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto competentes. 
Arruda - José Samey - José Serra - Júlio Campos A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Passa-
- Júnia Marise - Laura Campos - Leomar Quintani- mos à lista de oradores. Concedo a palavra ao nobre 
lha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara Senador Ney Suassuna. S. Exª dispõe de vinte mi-
- Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - nutos para o seu pronunciamento. 
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun-
Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado - cia o seguinte discurso.) - Srª Presidente, Senhoras 
Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção- e Srs. Senadores, desde que a humanidade surgiu 
Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re- sobre a terra, milênios atrás, a manifestação dos fe-
quião - Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cu- nõmenos astronõmicos e atmosféricos sempre lhe 
nha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado - infundiu medo e despertou curiosidade. 
Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo- Vilson Klei- A atribuição desses fenômenos a divindades 
nübing - Waldeck Omelas temperamentais, por exemplo, é um traço comum às 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista mais variadas e ancestrais mitologias - como a dos 
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs. gregos ou a dos nórdicos. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro A passagem do nomadismo à sedentariedade, 
aberta a sessão, . _. _ no entanto, com a invenção da agricultura, marca Iam-

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra- bém o começo, ainda que misturada a mitos e cren-
balhos. ____ _ças, de um_sab.~r.meieQrQiógico g@_se feznecess~rio 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre- para a obtenção do melhor rendimento dos plantios. 
sidência recebeu, da Secretaria de Estado da Fa- Séculos se_.passaram. Regularidades climáti-
zenda de Minas Gerais, o Ofício n2 63, de 1997, na cas foram estabelecidas, como a da alternância das 
origem, encaminhando, nos termos do art. 32, § 22, estações do ano, sem que o homem fosse capaz de 
da Resolução nº 60, de 1997, do Senado Federal, predizer a ocorrência das intempéries mais violen-
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tas, como ventos, trovões, tempestades, inundaçõ
, es, nevascas ou longas estiagens. 

O clima ordinário, porém, manteve certa estabi
lidade, refletida nas inúmeras tradições populares 
sobre ele, impossíveis de serem mantidas por tantas 
gerações sem alguma confirmação empírica. 

• O exemplo clássico para os nordestinos é o do 
dia de São José, dezenove de março, como marca 
derradeira para o início do inverno- que, para nós, é 
a estação das chuvas. 

De fato, quase como a corroborar a sabedoria 
popular, a ciência nos diz que, no dia vinte e um, o 
sol atravessa a linha do Equador em direção ao he
misfério Norte - fenômeno que constitui o equinócio 
-, mudando as condições atmosféricas e a tempera
tura dos oceanos. 

Em todo o mundo há pérolas como essa do sa
ber empírico dos povos, pérolas que compõem um 
segmento do folclore que - ao contrário das danças, 
folguedos e contos, tão interessantes e tão explora
dos -, ainda está por merecer o interesse dos estu
diosos, que é o folclore meteorológico. 

Esse saber empírico - conservado por sua 
adequação, principalmente ao modo de vida do povo 
rural, distanciado, a um tempo, da instrução oficial 
proporcionada pela escola e da informação uniformi
zada dos meios de comunicação - passou incólume 
pelo alucinante progresso científico ocorrido desde o 
Renascimento, atravessou duas revoluÇões indW:i~ -
!riais e quase chega aos nossos dias. 

Mas, infelizmente, tem sido vitimado pelas altera
ções climáticas trazidas pela degradação ambiental 
causada pela poluição. O que a ciência não foi capaz 
de ameaçar, a ignorãncia e a imprevidência do homem 
moderno estão a derrubar inapelavelmente. 

A sabedoria popular, com suas rezas e mezi
nhas, é hoje tão incapaz de explicar grandes secas e 
enchentes quanto os satdites e osciloscópios da 
ciência meteof'olóQicá. -- ---- ----

0 homem simples do sertão e o burocrata das 
cidades, sobretudo os mais velhos e habituados a re
gularidades extintas, olham os céus com a mesma 
perplexidade, intrigados com alterações climáticas er
ráticas, enchentes em época de seca, estiagens no in
verno, cheias de rios, com desmoronamento de mar
gens e montes, desabrigo e morte de pessoas, etc. 

As enchentes do início deste ano, que fizeram 
tantas vítimas pP.Io País, atingindo duramente os Esta
dos de Minas Gerais e do Acre, são um exemplo dra
mático do clima endoidecido a que estamos sujeitos. 

É verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
a maioria dos mortos e desabrigados residia em 

áreas de risco evidente, ocupadas indevida e irregu
~armellfe por pessoas de baixa renda à falta de op
ção de moradia decente. 

Este fato denuncia primordialmente a deficiên
cia de nossas políticas sociais de habitação, mas 
não desmente a consciência de que as enchentes 
desse ano foram inéditas, sendo desconhecido qual
quer antecedente, até mesmo pelos moradores mais 
antigos das regiões flageladas. 

Felizmente a questão da alteração climática, 
resultado principalmente do aquecimento da atmos
fera, o chamado "efeito estufa", já encontra quem se 
preocupe com ela e busque ações concretas para a 
sua_~ohJção. 

Um bom exemplo desse reconhecimento se 
apresentou na Reunião Mundial de Cúpula para o 
Meio Ambiente e o Oesenvolvimento, realizada no 
Rio de Janeiro em 1992, quando cento e cinqüenta 
governos assinaram a Convenção-Marco sobre Mu
danças Climáticas. 

Por esse documento internacional os países de
senvolvidos maiores responsáveis pela poluição, com
prometiam a limiar as suas emissões de gases causado
res do efeito estufa aos níveis de 1990 até o ano 2000. 

Por seu lado, os países em desenvolvimento 
concordaram em buscar formas de promover seu 
progresso, mantendo a preocupação de minimizar o 
incremento de suas emissões de gases. 

-- - -Parece;-enfretanto.---cientificamente comprovado 
---que, rilesrriocui'npndos- e5ses compromissos, o teor 

atmosférico dos gases aprisionados da radiação solar 
infravemnelha continuaria a aumentar, visto que a redu
ção das emissêíes precisaria ser-de cerCa. de sessenta 
por cento apenas para que esse teor se estabilizasse. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje rresmo 
está nos jornais que está diminuindo a quantidade 
do krifl, aqueles -IT1iáo camarões-dospólos. Por quê? 
Porque o efeito estufa agindo sobre o gelo está fa
zendo haver o degelo. Isso está diminuindo enorme
mente a quantidade desse alimento que é primordial 
para todos os cetáceos, focas, baleias, etc. Com 
certeza, isso terá repercussões no ecossistema 
mundial. Essa é uma preocupação real. 

É necessário que tenhamos cuidado com isso, 
porque a redução que ainda é economicamente proi
bitiva, tanto mais para os países pobres, que não 
dispõem de recursos para empreender seja uma 
reestruturação global de suas matrizes energéticas
enfatizando o uso de energias alternativas como a 
solar ou a eólica - seja uma reorientação de seus 
sistemas de transportes - enfatizando, nas cidades, 
o transporte coletivo, e, na longa distância, as moda-
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iidades menos intensivas em combustíveis fósseis, 
como a hidrovia e a ferroviária. 

Mesmo os países mais ricos, salvo exceções, 
mostram-se pouco inclinados a cumprir essas promes
sas, pois, em um ambiente de acirrada competição co
mercial internacional, estão mais preocupados com a 
Q:ldução de custos em seus setores produtivos. 

Tendo em vista a pouca ação dos dirigentes de 
países ricos e pobres, as organizações não governa
mentais tomam a si a tarefa de lutar pela concretiza
ção de compromissos como os que acabo de citar, 
os quais os países assumem pro forma, sem qual
quer intenção de cumprir. 

Essa luta das ONGs ecológicas se realiza em 
muitas frentes, a mais sobressalente das quais é o 
protesto por vezes exaltado diante de eventos mais 
expressivos de agressão à natureza, como o despe
jamento de resíduos radioativos no mar. 

As ONGs, porém, têm estratégias de ação 
mais sutis, e talvez mais efetivas. A propaganda e o 
esclarecimento das populações é uma das mais im
portantes dessas estratégias, mas elas também bus
cam expor seus pontos de vista a formadores de opi
nião e a pessoas que têm real poder de decisão, 
como a membros de órgãos setoriais do poder exe
cutivo dos diversos países e, como não poderia dei
xar de ser, a parlamentares. É o que se chama, sem 
qualquer caráter pejorativo, de atividade de lobby. 

Nesse sentido, registro o recebimento de cor
respondência enviada pela Earthaction Network, 
"Rede Mundial de Ação pelo Meio Ambiente, pela 
Paz e pela Justiça Social", organização com repre
sentantes nos mais diversos países. 

Para a Earthaction, é nosso dever para com 
nosso povo, que representamos como parlamentares, 
buscar formas de reduzir as emissões de gases provo
cadores do efeito estufa em nosso País e lutar para 
que nossa diplomacia tome, nos foros internacionais, 
posições firmes e definidas quanto ao assunto. 

A preocupação com as mudanças climáticas, 
Sr' Presidenta, não é coisa só de doidos mansos e 
bravos, como muitos querem fazer parecer. 

As alterações provocadas pelo homem na at
mosfera nos últimos cem anos são profundas e fa
zem-se sentir nos revertérios do clima, como de
monstram os flagelos que mencionei. 

Fato agravante é o de que, como sempre, se
rão os pobres os mais atingidos toda vez que algum 
desastre ocorrer. Mais uma razão para incluir, em 
nossa pauta social, as rubricas da preservação am
biental e da redução da poluição. 

Sr' Presidenta, Srªs e Srs .. Senadores, dentro 
de poucos dias;-riesta -coiwocação extraordinária, 
iremos votar matérias importantes na área do meio 
ambiente, e é por isso que hoje venho a esta tribuna 
lembrar que é preciso que cada um de nós se cons
cientize e faça inclusive eco das colocações dessas 
ONGs, porque, na realidade, o que estamos discu
tindo é o futuro do nosso planeta. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Concedo 

a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, por per
muta-col11 o Senador Jefferson Péres. S. ~dispõe de 
20 minutos para proferir seu pronunciamento. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCO/PT
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) - Sr" Presidenta, Sr"s e Srs. Senadores, 
no momento em que o nosso Parlamento está para 
decidir sobre a manutenção ou a quebra da estabilida
de do servidor público, gostaria, de mais uma vez, pro
ferir algumas palavras sobre esse assunto. Na realida
de, quero irmanar-me ao discurso do Senador Bernar
do Cabral, proferido na sessão de ontem, neste plená
rio, a respeito dessa matéria sobre a qual tenho me 
pronunciado desta tribuna por várias vezes. E por que 
o faço? Pelo compromisso que temos e, também, por
que fui uma constituinte e sei que a nossa Constitui
ção, promulgada em 1988, em seu art. 37, § 4º, diz: 

•os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos políti
cos, a perda da função pública ... • etc. 

Mais adiante, em seu art. 41, § 12, diz: 
"O servidor público estável só perderá 

o cargo em virtude de sentença judicial tran
sitada em julgado ou mediante processo ad
ministrativo em que lhe seja assegurada am
pla defesa•. 

Portanto, na Constituição do Brasil estão conti
dos dispositivos que prevêem a perda do cargo do 
servidor público mediante processo judicial ou pro
cesso administrativo. 

Depois, regulamentando muito bem esses dis
positivos constitucionais, a Lei nº 8.112, de 1991, 
promulgada dois anos após a nossa Constituição, lei 
federal que rege os servidores públicos civis, traz, no 
Título IV, Do Regime Disciplinar; no Capítulo I, Dos 
Deveres; no CapítulO 11, Das Proibições; no Gapítulo 
IV, Das Responsabilidades; no Capítulo V, Das Penali
dades; no Título v;-Do Processo Administrativo Disci
plinar, claramente previstas e regulamentadas as res
ponsabilidades e condições, bem assim as penalida
des a que estão sujeitos os funcionários públicos 
que não cumprirem devidamente com o seu papeL 
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Por exemplo, o art. 143 diz: 
"A autoridade que tiver ciência de irre

gularidade no serviço público é obrigada a 
promover a sua apuração imediata, median
te sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla 
defesa." 

Um outro exemplo é o art. 121, que diz: 
"O servidor responde civil, penal e ad

ministrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições". 

Ou, ainda, em seu art. 132 que diz: 
"A demissão será aplicada nos seguin-

tes casos: 
- crime contra a administração pública; 
- abandono do cargo; 
- inassiduidade habitual; 
- improbidade administrativa; 
- incontinência pública e conduta es-

candalosa na repartição; 
- insubordinação grave em serviço; 
- ofensa física, em serviço, a servidor 

ou a particular, salvo em defesa própria ou 
de outrem;", etc. 

Srªs e Srs. Senadores, fiz questão de transcre
ver algumas partes da nossa-constitUIÇão-e da Lei 
nº 8.112, (que rege os funcionários públicos civis), 
para que fique bem claro, inclusive para todos aque
les que nos ouvem, que já existe legislação que re
gulamenta toda a questão da estabilidade do servi
dor público; a legislação está completa. O Executivo 
está chovendo no molhado! Ou então disfarçando 
outras intenções, porque esta está claramente colo
cada, regulamentada. 

O que se faz necessário, sim, é que a lei seja 
aplicada e cumprida. E nesse sentido entendo que o 
Executivo poderia ter ancaminhado ao Congresso 
Nacional, repetindo aqui as palavras do Senador 
Bernardo Cabral, "esforços no sentido de uma ampla 
reformulação da política e práticas de gestão pes
soal, de forma a propiciar um efetivo controle do de
sempenho dos servidores e seus corolários, o estí
mulo aos dotados de capacidade e iniciai:va e ã dis
pensa dos incompetentes", se assim convier. 

Repito:já está prevista na letra fria da lei a pos· 
sibilidade de se demitir funcionário público civii a par
tir dos casos previstos. Precisamos é cumprir essa 
lei que existe. Como é cumprir essa lei? As leis es
tão sendo desrespeitadas e aí o servidor não tem 
absolutamente responsabilidade nesse contexto. A 
quebra da estabilidade do servidor público, tão alar
deada como a nova:rrfola mestra para a reforma ad-
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ministrativa, já consta da nossa legislação. É pura 
conversa fiada. 

Preocupa-nos o fato incontestável de que o 
Executivo manipula a opinião pública, apresentando 
uma reforma que coloca como causa do caos admi
nistrativo o funcionário público. Sabemos que não é 
ele o grande culpado pelos descaminhos da admi
nistração pública. Notória e historicamente ela vem 
sofrendo todo tipo de desmando, irregularidades e 
acusas por parte da classe política, que tem acesso, 
que está no poder, e não tem, às vezes, o compro
misso. É por isso que não poderia deixar de mani
festar-me a respeito desta matéria. 

Quero enfatizar a ininha opinião, e já está me 
faltando argumentações necessárias, acredito que 
consegui esgotar o dicionário brasileiro, Aurélio, pois 
não encontro outras palavras para explicar essa pro
posição senão um desejo inaceitável, uma decisão 
quase que pessoal do Presidente da República em 
tirar do servidor aquilo que já tem conquistado. E sa
bemos que o Presidente da República foi um Consti
tuinte, elaborou as leis e sabe que elas não estão 
sendo cumpridas. Por essa razão, aqui, determina
se que passem a ser cumpridas. Somente. essa 
mensagem poderia ser aceitável para o Congresso 

- Nacional brasileiro. 
Portanto, quero aqui, mais vez, colocar-me 

contra essa proposição do Govemo, porque a esta
bilidade é um direito adquirido, garantido constitucio
nalmente, e também pela colaboração e contribuição 
que o servidor público tem dado à Nação brasileira. 
Sem ele, tenho absoluta certeza de que não tería
mos uma administração eficaz. Os nossos recursos 
são escassos e há uma falta de investimento nos 
servidores. A qualidade do servidor público é busca
da por seus próprios méritos, porque não há estímu
lo e nem incentivo para que possa crescer na máqui
na administrativa. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite V. Ex" um 
aparte? 

A SR! BENEDITA DA SILVA - Ouço V. Exª 
com prazer, Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna - Senadora Benedita da 
Silva, quero me solidarizar com V. Ex". Fiz um dis
curso sobre este temª e concordo com_ V._ Exª em 
gênero, número e grau. O direito adquirido não deve 
ser alterado. Nos temos que ser !irmes n.;ssa posi~
çáo. Oagui para adiante é uma çojsa, mas não para 
quem já tem o direito consolidado. Realmente, trata
se de- uma injustiça contra aqueles que plãntararii-a 
vida toda e, na hora de colher, ou até mesmo já ten
do colhido, mudam-se as regras. Por isso, solidarizo-
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me com V. Exª, e quero dizer, mais uma vez, da mi
nha satisfação de ouvir o discurso de V. Exª. 

A SR• BENEDITA DA SILVA- Nobre Senador 
Ney Suassuna, agradeço o seu aparte e adendo, 
porque sei que V. Exª está imbuído de garantir ao ser
vidor público os seus direitos adquiridos, a fim de que 
@Sses desejos do Governo Federal não sejam vestidos 
por nós, do Congresso Nacional brasileiro. Temos a 
responsabilidade em garantir que a Constituição seja 
cumprida - e ela será. Certamente, V. Exª, que é um 
zelador da Constituição, fa'"íÍ coro àqueles· que nãõ 
querem que o servidor perca esse direito. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me-.V. Exª um 
aparte? 

A SR• BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Exª, nobre Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet - Nobre Senadora Benedi-
ta da Silva, V. Exª, hoje, dá continuidade aos pro
nunciamentos oportunos realizados aqui no Senado 
na sexta-feira última. Lá do meu Estado, fiquei ou
vindo, com alegria e satisfação, o discurso pronun
ciado pelo Senador Bernardo Cabral. Lembro-me 
bem do aparte do eminente Senador Romero Jucá, 
sentado aqui à minha esquerda, representando o 
Estado de Roraima, como também o do Senador 
Jefferson Péres, sentado aqui à minha direita, que 
representa o Estado do Amazonas, do Senador Jo
saphat Marinho e de outros Senadores que se pro
nunciaram a respeito deste palpitante assunto, que é 
a estabilidade do servidor público. V. Exª vem, nesta 
terça-feira, dar continuidade a este tema, e o {ru; __ 
com a característica que lhe é peculiar, demonstran
do, no meu entendimento, que será muito difícil o 
Governo obter, aqui no Senado da República, o que 
pretende ne::;ta matéria da reforma administrativa. 
Não só porque se trata de um direito adquirido, mas, 
como muitos têm salientado aqui -e o Senador Jef
ferson "Péres o fez muito bem -, a estabilidade, longe 
de ser somente uma garantia do servidor público, é 
muito mais do que isso, representa a própria eficiên
cia do serviço público, ao contrário do que vêm apre
goando aqueles que são contra ela. O interessante é 
que, no projeto do Governo - e é esta colaboração 
que quero dar ao brilhante e oportuno pronuncia
mento de V.Exª -,há apenas umas modificações que 
não sei o que pretendem. Hoje, não existe a estabili
dade absoluta; ela existe em termos. Se o servidor 
público age ao arrepio da lei a administração públi
ca, mediante processo regular, pode apurar-lhe a fal-
ta e ele sofrerá uma das sanções previstas. Pois 
bem, na legislação que o Governo pretende, que 
está causando tanta celeuma na Câmara dos Depu
tados, parece que é dada uma forma que não resol-
ve nada. O que faz o Governo no seu projeto? Ele 
amplia de dois para cinco anos o estágio probatório. 
Creio que isso dificulta o aprimoramento do serviço 

público. Não preciso de cinco anos para saber se um 
servidor público tem condições, realmente, de prestar 
serviços à administração pú61ica. Em outro tópico, fala
se ern bom desempenho. Veja a gravidade, Senadora 
Benedita da Silva: será motivo para demissão se o fun
cionário não tiver bom desempenho, mediante avalia
ção que ainda será estabelecida em lei complementar. 
Não sei o que se pretende. Devemos pôr um ponto fi
nal nisso. Acredito que a Câmara dos Deputados o 
fará, mas, se não o fizer, pelo que observo das mani
festações colhidas dos meus pares, reforçada pela po
siÇãoqi.le V. Exª sempre teve nesta Casa - e quero 
parabenizá-la por isso - nós o faremos. V. Exª é de
fensora dos direitos adquiridos. Creio que esta Casa 
vai sepultar, definitivamente,- essa pretensão e vai 
fazer aquilo que o_ Constituinte de _1988 tez, isto é, 
vai manter a estabilidade do servidor público, nos 
termos em que está inserida na Constituição da Re
pública. Meus parabéns a V. Exª! 

A SR• BENEDITA DA SILVA- Muito obrigada, 
Senador Ramez Tebet, tenho certeza de que V. Exª, 
no seu aparte, coloca uma das muitas preocupações 
que tenho, que é a de não entender o que o Gover
no está querendo. 

Por essa razão, fui buscar, na Constituição bra
sileira, todos os dispositivos que regulamentam esta 
matéria e que podem demitir o servidor publíco, no 
caso de uma irregularidade dele. Tive também a 
oportunidade de ouvir os nobres pares que ontem 
estiveram aqui, nos apartes ao Senador Bernardo 
Cabral. E tenho certeza de que, doravante, S. Exªs 
O(;Uparão esta tribuna, para dizer desta minha preo
cupação, de trazer os dispositivos constitucionais, e 
buscar, junto a esta Casa, uma saída como a que V. 
Exª coloca. Penso que este assunto deve ser encer
rado. Não tem por que atender o Governo, pois tudo 
o que ele pretende - se é qué fTzuina boa leitura -
já está contido na Constituição brasileira. 

Por outro lado, também é importante dizer, Se
nador, que, com relação à qualidade da prestação 
de serviços, está se colocando fora uma experiência 
de anos a fio, que está adequada à administração 
pública, para um melhor atendimento. Quero crer 

·--que, apesar de todas as dificuldades govérnãmen~
tais, existe também a questão do conhecimento, que 
não pode ser colocado à margem. É claro que deve
mos dar- lugar a outros valores, a outros conheCi
mentos, mas não se trata de direitos adquiridos e 
sim de conhecimento acumulado, que é benéfico 
para a administração-pública comprometida. 

Agradeço a colaboração dos Srs. Senadores 
que me apartearam. Certamente todos os apartes 
farão parte do meu discurso. 

Trago aqui a minha preocupação, a qual, sem 
dúvida, receberá o apoio de todo o Senado Federal. 
Espero que possamos dar por encerrada essa maté-
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ria, como bem colocou o nosso Senador Aamez Te
bel, ainda que ela não tenha vindo a esta Casa para 

. uma votação. Agradeço também a oportunidade que 
tive de receber servidores públicos - que hoje ocu
pam o plenário da Casa -, que estão atentos para 
essa questão da estabilidade no serviço público. 

Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente. 
Muito obrigado. 
A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conti

nuando a lista de oradores inscritos, concedo a pala
vra ao Senador Valmir Campelo. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
V. Exª dispõe de 20 minutos para proferir seu 

pronunciamento. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - sr
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os Tribunais de 
Contas dos Estados têm sido vítimas, às vezes, pela 
imprensa, de algumas colocações e até de um proje
to de lei que tramita na Câmara Federal no sentido 
de acabar com o funcionamento dessas cortes de 
contas estaduais. Mas o meu discurso, hoje, neste 
plenário, visa desagravar a atuação do Tribunal de 
Contas do Estado de Roraima. 

Criado há poucos anos, o Tribunal de Contas 
de Roraima tem prestado um enorme serviço ao Es
tado, agindo muito mais como um organismo orien
tador, educativo e preventivo de irregularidades, nor
teado por uma política de estruturar melhor o serviço 
público do Estado novo, que cresce a cada dia. E 
esse Tribunal de Contas, nos últimos dias, sr- Presi
dente, tem sido atacado por conta de decisões que 
tem tomado. O Tribunal de Contas de Roraima, com
posto de três Conselheiros, há uma semana rejeitou, 
por dois a um, as contas do governo do Estado no 
ano de 1996. Os Conselheiros, após análise minu
ciosa, rejeitaram, como eu disse, por dois a um, 
apontando uma série de irregularidades praticadas 
pelo governo estadual. 

Entretanto, em vez de vermos uma postura de
mocrática do Governo do Estado, em vez de assistir
mos governantes -tentando esclarecer e corrigir fa
lhas administrativas, estamos vendo, através dos jor
nais, Deputados ligados ao Governador ameaçando 
o Tribunal de Contas do Estado, ameaçando os 
Conselheiros desse Tribunal, inclusive dizendo aue 
o Tribunal de Contas está sllb judice, por(!ue há 
uma ação quanto à nomeação desses Conselheiros 
e, portanto, estes poderiam, através de ato da As
sembléia Legislativa, perder os seus empregos. 

Ora, Sr" Presidente, apesar de adversário do 
Governador, apesar de não ser da ação política que 

nomeou os Conselhei(OS do Tribunal de Contas, ve
nho a esta tribuna defender não a pessoa de cada 
Conselheiro, mas sim a postura adotada pelos Conse
lheiros do Tribunal de Contas do Estado. É importante 
que os Conselheiros sintam e saibam que a Oposição 
em Roraima, que os Eartidos que fazem política com 
seriedade estão dispostos a enfrentar qualquer amea
ça para que efetivamente o Tribunal de Contas possa 
cumprir os seus preceitos constitucionais. 

Dentre as falhas apontadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado, está, Sr" Presidente, além da não 
aplicação dos 25% constitucionais pelo Governo do 
Estado, a indicação de mais de uma dezena de 
obras superfaturadas e com !aturas pagas por servi
ços não executados. O Tribunal de Contas do Esta
do apontou mais: gastos enormes com combustível 
em épocas de campanhas eleitorais; veículos que, 
num dia só, consumiram mais de 600 litros de com
bustível. Para coroar o desperdício e o absurdo, o 
Tribunal de Contas de Roraima fez uma pequena 
conta matemática e chegou a uma conclusão estar
recedora: o Palácio do Governo, a casa do Governa
dor, consomem, por dia, 79 quilos de filé para a ma
nutenção do Governador e dos seus Secretários. 

Com tudo isso, com uma gama de irregularida
des, não podiam os Conselheiros do Tribunal de Con
tas ter outro caminho, Sr. Presidente, a não ser votar 
pela rejeição das contas do Governador. Não estou 
aqui para entrar no mérito das contas do Governador. 
Entendo que S. Exª terá o fórum próprio para se defen
der e esclarecer o que, até agora, parece absurdo. 

Quero aqui reafirmar que é inadmissível qual
quer tipo de ameaça, qualquer tipo de pressão sobre 
o T1ibunal de Contas pelo fato deste rejeitar as con
tas de um Governador. Que(emos um Tribunal de 
Contas livre; queremos um Tribunal de Contas peda
gógico, orientando a Administração Pública. 

Por isso, faço, nesta tarde de hoje, este pro
nunciamento, um pronunciamento em defesa da li
berdade, em defesa das atribuições constitucionais 
do Tribunal de Contas de Roraima, em defesa, so
bretudo, do princípio da fiscalização e da moraliza
ção do serviço público. 

Pediria a V. E:xõ', para encerrar, que os recortes 
dos jornais, onde constam essas ameaças ao Tribu
nal de Contas e também onde relatam a rejeição das 
contas do Governador, fizessem parte do meu pro
nunciamento. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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Deputa-do d-iz que TCE 
não podia reJeitar contas 

Mecias de Jesus: "Este Tribunal não pode rejeitar contas de ninguém" 

. Na sessão de. ontem, na 
!SSe''h<:~~r:.''-.e· "islati:va;~.·q.. .JU. ~.d~ g. ' ' ' )'. 
ael'iililàó éC1asdeJesus(P~B .·: 
criticou a decisão do TCE, err: . 
rejeitar as ·contas de Neudc · 
Campos. Em posse da cópia d~ . 
uma resolução daquela Côrte, 
exibia tabela de salários· que : 
foram aumentados em até 500%. : 

"Este 'Tribunal não tem : 
respaldo para rejeitar contas de : 
ninguém", discursou · Mecias, 
enquanto enumerava os aumentos · 
concedidos aos funcionários, sem . 
qtie a decisão fosse àprovada. pelo 
Legislativo. 

Citando a condição em que 
se encontramos ·conselheiros, o . 
deputado afirmou que os atas por 
eles tirn1ados, não podem ser 
considerados como definitivos. 
"A nomeação dos conselheiros. 
está sub júdice. Portanto, na 
mesma condição estão seus 
pareceres",destacou. . · · · 

Ao criticar a insubordinação· 
do TCE, Mecias disse desde a 
manifestação do· Ministério ·. 
Público sobre a contratação 
irregular de parentes, o próprio 
presidente do triburial demonstrou 
·rebeldia ao cumprimentada lei. 

"O presidente disseque não iria 
demitir os parentes, quando o · 
próprio· Tribunal de Justiça 
mandou exonerar os seus". 

Voltando a tratar do reajuste 
de salário promovido pelo 

í'ribJmaldéContas o parlamentar 
ci'tou que: funcionários que 
~~"n · · b~2anoo ......... ..J...rarn ~u.l(l.varn'~~.~~· .. ).1 
~a~efi.5:i'':'d!'")'e~~fttãção;,: 
passando ~ganhar R$4.:20();00,; 
óut:rüs que percébiam R$ 4 i 1,3 i, 
tiveram os _yencim~ m~YowJos 
para R$2.056,51. "Isto sim, é um 
abuso", comentou. 

TCE considera contas· ao 
govern.adQr irregulares 

. o pra 14m te do Tribunal de C tintas, úuro Mt1~ ~ Hfll iltlt;j, pelll 
"9elçllt1 das t:tlntltS do governador; Neudo Campos_ 

.Pagammi:o cfe mais cfe 
um safário à. servidores, 
emissfW. fujustifü:aáa.áe 
passagens áreas e. outras 
irregiifarlátuú:s foram 

uufas do Tri6unal apon p .. 

FEÚTMANN GO~DI~ 
Editor de Polftica 

N uma decisão inédita, o 
Tribunal de Contas do 
Estado considerou ontem 

irrcgular~s ·as contas dÓ 

governador Ncudo Campos 
relativas ao cxercfcio de 1996. · 

Coube ao presidente do. 
Tribunal, conselheiro Lauro. 
Moreira, . decidir pela 
irregularidade das.contas,já que' 
o conselheiro relator, Amazonas, 
Brasil,· havia votado pela 
aprovação, c o conselheiro 
revisor, Reinaldo. Neves, pela 
rejeição, .. · · 

O TCE tinha até.a meia noite 
de ontem · para enviar a 
Assembléia Legislativa o ·seu 
parecer prévio, que orientará o 
julgamento das contas do 
governador, no âmbito do 
Legislativo. 

A scsslio de apreciação das 
contas '· do governador ·foi 
encerrada às 21' horàs c, após 
scrcmcolhidasasassinaturasdos,, 
três eonselhciros, o processo foi · 
cncarninhadoàAssembléia,onde 
um funcionário foi designado 
especialmente .. para, _recebê; lo. 
ontecni~pjf:e,jr: ~.i::, .. ~ •·--~lf.,·;, 

.A.s.•conta&o.d~vcmadór;; 
Ncudo Campos foram levadas à 
votação na última quinta-feira. 
Na ocasilio o conseheiro relator, 
Amazonas Brasil, apresentou seu 
voto, recomendando a aprovação· 
das mesmas;' com ressalvas, e 
ainda que fossem feitas auditorias 
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especiais em vários processos 
consideradds irregulares. 

Após a leitura do voto de 
Amazonas Brasil, o conselheiro 
Reinaldo Neves pediu vistas do 
processo. A sessão foi suspensa 
até a segunda-feira (ontem), 
quando ''0. conselheiro, ··na 
qualidade'de revisor;' deveria se 
manifestar. 

"A sessão do TCE foi 
reiniciada ontem às nove horas. 
Numa preliminar, o conselheiro 
revisor · enumerou as 
irregularidadesqueencontrarana" 
prestação de contas e pediu que 
a votação fosse suspensa até que 
o relator se posicionasse a 
respeito das mesmas. 

Como já havia recomendado 
a " realizaçi'io de auditorjas 
especiais nos processos do 
governo onde foram encontradas 
falhas, o relator niió aceitou a 
sugestão do revisor, que -então 
emitiu seu voto. 

Reinaldo Neves iniciou a 
leituradeseuvoto,com4llaudas 

• éscrita~rcm computador;porvolta: 
1dadortl'o é:só tériltinoll às 14 · 
. hor'ás, votiliido finalmente c pela 
rejeiçllo das . ·contas· do 
governador em razi'io das várias 
irregularidades por ele 
enumeradas, algumas das quais 
identificadas "ent prestações de 
contas de anos anteriores. 

Como a votaçi'io · fi<..ou 
empatada (um voto • pela 
reprovaÇI!o e outro pela 
aprovaç!o"das contas), a decisão 
final foi transferida para o 
presidente do TCE, conselheiro 
Lauro Moreira, que suspendeu a 
sessão paia p<>der: fundamentar 
seu voto." 

ÃNfHS DO SENADO FEDERAI 

Os trabalhos foram 
reiniciados às 20 horas, quando, 
com base no ·relatório do 
conselheiro revisor, o presidente 
do ' Tribunal de Contas 
acompanhou o voto de Reinaldo 
Neves, pela rejeiçlo.das contas 
do governador, o que será 
decidido, em canítertenninativo, 
pela Assembléia Legislativa. 

"Ao se posicionar,-· num 
discurso emocionado, O" 

conselheiro· Lauro Moreinr 
afinnou que não poderia aceitar 
que um veiculo qur: foi leiloado 
continuasse sendo abastecido na 
garagem do governo, quando 
falta .recurso para compra·. de 
cadernos e lápis. 

.:!!Nilo posso ac~itat. que 
'passagensáreascontinuemsendo • 
distribuidasao bel prazer, quando 
muitas crianças I!Ao dispõe de 
condições para se dirigir à 
escola",disseele, salientando que 
durante o ano de 1996 o governo 
gastouR$2.673.331,29reaiscom 
passagens aéreas. "Sem contar " 
as aeronaves A ·disposiçllo do 
governo" . 

O conselheiro citou ainda 
outras irregularidades observadas 
na prestação de contas do 
governador. Segundo ele, slo 
processos· o ride · nllo se 
vislumbram o real cumprimento 
das normas e das leis que d"vem 
nortear o estado de direito. ·' 

"Chegamos à uma triste 
realidade: como é fácil para 
alguns· dispor "dos ·.recursos 
públicOs, e como é dificil para um 
conselheiro dO Tribunal de Contas 
administrar" seu voto", disse .o 
conselheiro; salientando as 
pressões que·ex;:stem sobre o 
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Tribunal de· Contas e as 
repercussões que ferio este 
julgamento. 

Ele justificou ainda seu 
VOt<! dizendo que no imo passado 
foi · relato.r das·· contas do 
governador: e qúe este ano 
encontroú graves reincidências. 
"Antes haviam às mill-fadadàs 
cooperativas, instrJJmentos para 
beneficiar privilegiados: Agora 
nl!:oexistemas cooperativas, mas 
o vicio está lá", afirmou, 
referindo-se a existência de 
váriosscrvidoresrecebendomais 
de um e, em alguns casos, até 
quatro salários diferentes. 

Após' emitir seu voto, o 
conselheiro presidente passou a 
palavra para o revisor; Reinaldo 
Neves, mas o representante do 
Ministério Público, proeurador 
Marcos Hollanda, aproveitando 
que ainda I!Ao havia sido votado 
o proje~ode parecer prévio, pediu 
que o julgamento fosse suspenso 
até que as pessoas ou empresas 
citadas no processo pudessem 
apresentar sua defesa. 

A sessão foi suspensa 
itovamente,pordezmin~.e.em 
se~idá ~in'esid~te 9~idi_U..I}~9. 
acatar o requerimento do 
representante do Ministério 
Público, jã qüc ·a dei:isllo ·em 
relação as contas do governador 
jã estava tomada. 

Foi entl!o feita a leitura do 
projeto de parecer prévio 
(publicado na Integra nesta 
página), a ser encaminhado à 
Assembléia Legislativa. 
Aprovado o parecer prévio, a 
sessão foi encerrada. 
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Neudo pode ficar inelegível por cinco anos 
·O piocMilldo; Maréiu HoUanda 
.aclui'qMe:;,··decliilti'da 'TCE i 
,sM./Iclente pfUYÍ ttJmti o.gavemlldar 
ürelegfvel" 

Se a 'decisllo· do 1 ribunal de· 
Contas do Estadoformantidapela: 
Assembléia Legislativa Estadual, o 
govemadorNeudo Campos poderá 
ficar impedido de candidatar-se a 
qualquer~ nos próxiinoo cinco. 
anos .. 

Para mudara decisão do TCE: 
a Assembléia precisa de 12 votos 
do total de 17 deputados. Com 
treze deputados · aliados, ·· o · 
governador nlio ··deve ter, 'no 
entanto, dificuldades para mudar 
o resullado do julgamento proposto 
pelo Tribunal. · - · · 

· Caso·a Assembléia· acate a; 
recomendaçlo do TCE;julgandol 
irregulares ::'as ... , contas ··do 
governador, o proc:C$so vai para o. 
Ministmo ·Público Estadual, que 
ame processoparares~nsabiJ~ê 
Neudo· ~:..o. Camp.os:•·'i·, pelas: 

• irregulatidádes ·,"apontadas.; 
Paralei81I!enteé feita a notifiçà~. 
ão Tnõunal Regional Eleitoral, que' 
decide 'se··o ,gov~rnadort fi.c11 
impedidô'dé êàridit~atat-se:~-le>~ 

··Se'isto acontecer;·Neudo· 
poden\aindarecorm-ao TSE. Ele 
só fica efetiv81IIente impedido de 
ser candidato-quando ·forem· 
esgotadas todos os recursos em 

últimainst&lcia, SCl1do mantida sua 
coadenaçGo. 

O : procilrádor Marcus 
Hollailda,'• representante do 
Ministl!rio Público Estadual no 
Tn"bunal de Contas, nlio entende 
desta maneira. Ao pronunciar-se 
ontem, ele salientou que Tribunais 
de Justiça de vários estados tem 
adotado a norma de tornar 
inelegfveis os ordenadores de 
despesas condenados pelos 
l"n"bunaiS de Contas. 
Z ' Segundo ele, cabe às· 
AssembléiasLegislativasjulgaras 
c:oatas do governador, mas como 
as Assembléias silo órglios 
eminenteinete poUticos, e nllo 
.técnicos/• ·estes . julgamentos 
ocomini. áO sabor; do:: mciâiento 
polfticilvigeitteY '":~i" ' ·,:t .·: :•· 
· :,;:r·"Porcsseinóüiioós''rn"litm8is 
dé.''iustiÇá t!m decidido que 
pn:val~o~doTribunalde., 
·Cont,as; e .. nlio 'o da' Assembléia 
Légi~iat!~''. coine.,tou. · · 

RESULTADO 

Ao. contrário do procurador, 
os conselheiros que votaram pela 
rejeição das contas do governador 
preferiram nlio comentar que. 
encaminhamento será dado pela 
Assembléia Legislativa ou pela 
Justiça Eleitoral ao caso. 

O conselheiro Lauro Mon:ira 
disseque vai aguardar o resultado. 
"'Tribunal Regional Eleitoral será 
notificado da decisllo do TCE é 
decide se toma o governador 
ineleglvel". 

· · · Indagado se o parecer prévio 
do TCE apresentava elementos 
suficientes piira que a Assembléilr 
julgue irregulares as contas do 
governador, o conselheiro Lauro 
Moreira respondeu: "Encontrei 
elementos para provocar minha 
consciência para dar este voto". 

INDEPENDtNCIA. 
Questionado se a decis§o do 

Tribunal era uma resposta às 
denúncias de qlte nA:o havia 
independencia no ótglio, o 
conselheiro Reinaldo Neves, que 
votou pela condenaçllo das contas 
do governador, disse que a 
impn:nsa poderia chegar à deduçllo 
que achasse conveniente • 

"Uma coisa é certa. A decisllo 
do Tribunal foi ile uma total 
independSncia. O TCE procurou 
observar tudo b que vinha fuzendo 
anteriormente em termos de 
recomendações · para que 
determinadas falhas nlio 'fossem 
cometidas, mas encontramos 
n:incidencias", 

Contas de Neudo serão apreciadas em setembro 
Ainda ontem, na própria 

direção ·da Assembléia 
Í.egislativaexistiadúvidasobre, 
o número de votos·necessários 
para derrubar. o parecer do 
Tribunal de Contas. Enquanto 
uns afirmavam ser necessários. 
dois : terços, · · outros. 
argumentavam gue era por 
maioria simples. E que como o 
Regimento· Interno e a· 
Constituição estadual são 

omissos' nesta questão, 
surgiram às dúvidas. Contudo, 
o Departamento de Apoio 
Legislativo foi requisitado para 
fazer um estudo que deverá ser 
apresentado hoje e divulgado 
para a imprensa. · 

O parecer. do TCE, 
rejéitando as contas do 
govm10 foi encaminhado para 
publicação. ·,Após .. · essa 
·providência será encaminhado 

à Comissão de oi'çàmento. O 
relatordestaoomissãoterá30 
diaspaiaemitirparecer,quese 
rejeitado entre os membros da 

· comissão,· outro . relator será 
. escolhido e este terá mais 15 
dias para se posicionar. Assim, 
e com o rece~Q que começa 
dia I~, encerrando no fmal de 
julho, é certoqueascontasde 
Neudo só serão analisada em 
plenário, no mês de setembro. 
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Governo não aplicou o que 
devia em educação 

O governo do· estado detinou no 
ano passado R$ 61.325.620,17 para 
a melhoria e manutenção do sistema 
de ensino. Este valor representa 
23,85% do total -de· recursos 
arrecadados pelo estado e está abaixo 
do limite mínimo d~ 25% estipulado 
pela Constit·~ição Federal, para 
aplicação na educação. 

A desobediência ao limite mínimo 
constitucional foi uma das principais 
falhas apontadas pelo conselheiro 
Amazonas Brasil ao relatara prestação 
de contas do governo Neudo Campos 
relativa ao exercicio de 1996. 

Por diversas vezes ele chama a 
atenção para o fato de o limite 
constitucional não vir sendo 
cumprido, e sugere a compensação 
no exercício financeiro deste ano, 
quando o governo destinaria l, 1 5% 
a mais, para cobrir os investimentos 
que deixaram de ser feitos no ano 
passado. 

Na lei orçamentária aprovada pela 
Assembléia Legislativa para o ano 
passado, estava previsto que o 
governo gastaria mais de 68 milhões 
de reais no setor~onal. Acabou 
não cumprindo a meta, embora tenha 
arrecadado mais do que estàva 
previsto. 

· Para o conselheiro Amazonas 
Brasil, o investimento não pode 
deixar de ser feito. Ele recorre a lei 
para mostrar que o governo é 
obrigado a investir este ano, além do 
mini mo de 2!1% do orçamento, mas 

.o percentual de diferença referente ao 
ano passado. 

Ao 'sugerir que o Tribunal 
recomende à Assembléia Legislativa 
que aprove com ressalvas as contas 
do governador, o conselheiro propõe 
ainda que o Tribunal determine ao 
governo estadual a compensação, no 
exercfcio de 1997, do percentual de 
1,15% que não foi aplicado nà 
educação em 96. 

Ele analisa as justificativas 
apresentadas pelo governo e diz que 
a Constituição Federal de 1967 já 
preceituava a obrigatoriadade na 
aplicação de nunca menos de 25% da 
receita resultante de impostos na 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

"Como norma regulamentadora, 
existia a lei 7.348, que dispunha sobre 
a execução do precitado dispositivo 
constitucional, dando aos governos a 
faculdade de ser conigida no exerci cio 
seguinte a totalidade da aplicação não 
efeti vada no ano ante ri o r", salienta. 

O relator lembra ainda que na 
apreciação das contas do governo 
relativas ao e'\ercfcio de I 993 
consktou-seque não foi observado 
o limite constitucional mínimo, e o 
Tribunal decidiu pé!a compensação no 
ano seguinte. 

"Prevalecé~:desta forma, a 
regulame.!ftaçã<h!.ada pela lei 7 .348, 
sendo ~ndispensavel a recomendação 
da correção da dífepença existente no 
presente exer~jcio financeiro, 

al~rtand?, ao m~IIIO tempo, que a 
le1 em vtgor nã<f.perrnite o mesmo 
procedimento cortétivo, caso este ano 
não seja observada a aplicação de no 
.mfnimo 25% na manutenção do 
desenvolvimento~o ensino público 
em Roraima". 

À MAIS 

·Se ~plicou m~nos do que devia 
em educação, ãlgovemo acabou 
tendo gastos exagerados no ano 
passado com pessoal, excedendo o 
limite de servidores estaduais 
permitidos a cadàsecretariae ainda 
perrnitinda·a acúmulo de salários em 
vários departamentos da 
administração estadual. 

A inspeção do l)ibl.Dlal de Contas 
constatou que o. governo estadual 
manteve 355 servidores federais 
(pagos pela União) recebendo salários 
também éomo serviço prestado. 49 
funcionários coricursados do governo 
estadual receberam também como 
serviço prestado e 20 receberam três 
salários diferentes (como servidor 
federal, como serviço prestado e 
como cargo comissionado). 

A lei proíbe o acúmulo de 
vencimentos por servidores públicos. 
A lei também limitou em 7.929 o 
número de servidores que poderiam 
ser contratados pelo governo do 
estado. Mas existem 8.362 
contratados. Praticamente todas as 
secretarias excedem o limite legal. 
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Durante o discurso do Sr. Romero 
Jucá, a Sra. Júnia Marise, 2ª Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2 52 Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V. 
E"xª será atendido, nos termos do Regimento. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Leo
mar Quintanilha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres, por pennuta com a Senadora Benedita da Silva. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em seqüên
cia ao meu discurso de ontem, no qual eu apontava 
- e não pretendia ser original, porque muitos com 
melhor qualificação técnica do que eu compartilham 
desse ponto de vista - que a economia brasileira 
está, hoje, presa numa armadilha que precisa ser 
desmontada nos próximos dois ou três anos, ·sob 
pena de termos um acidente de percurso muito sério 
lá adiante. 

Por coincidência, hoje, o jornal O Estado de 
S. Paulo publica um artigo do Professor Antonio Cor
rêa de Lacerda, Presidente do Conselho de Econo
mia de São Paulo e Professor da PUC daquele Esta
do, na mesma linha. 

Leio alguns trechos deste trabalho do articulista: 
"O crescimento da economia deste e 

do próximo ano ainda será condicionado pe
las limitações da política económica em prá
tica, o que significa manter taxas muito pró
ximas ao patamar observado no ano passa
do e neste em tomo de 3% a 4%ao ano;" 

Ou seja, o Brasil tem potencialidade para cres
cer facilmente 6% ao ano e não vai crescer porque, 
se crescer, isso terá conseqüências graves no cur
tíssimo prazo. A economia pode crescer mas não é 
bom que cresça. Essa é a armadilha. 

Continua a leitura: 

"O principal limitador do cresCimento 
económico continuará sendo o setor exter
no, à medida que um cresr:imento mais vigo
roso implicará uma pressão adicional sobre 
a balança comercial e, conseqüentemente, 
sobre as transações correntes. Mesmo nes
te cenário, será difícil que o déficit comercial 
de 1997 fique abaixo dos US$10 bilhões, o 
que deve ter como reflexo um déficit em 
transaçôes correntes de cerca de R$35 bi
lhões. O fato é que a reestruturação produti-

va em curso na economia brasileira é forte
mente demandadora de importações e pou
co comprometida com o avanço das expor
tações, significando um crescente potencial 
de deterioração da balança comercial. • 

Em outras palavras, se o Governo quiser que a 
economia cresça 6%, ele baixa a taxa de juros. Evi
dentemente que ísso provocará, em primeiro lugar, 
um aquecimento -do consumo interno, um aumento 
das importações e uma fuga dos capitais especulati
vos, o que levaria a uma explosão das contas exter
nas do País a curtíssimo prazo. 

Continua a leitura: 

'A taxa de juros será mantida substan
cialmente no patamar atual, por causa do 
quadro das contas externas e da tentativa 
de limitar a expansão do consumo. O nível 
dos juros externos e "o risco Brasil" impõem 
um patamar mínimo para os juros internos 
que, dificilmente, poderá ser alterado. Não 
seria prudente, no quadro atual de fragilida
de externa, reduzir os juros. Ou seja, esta
mos diante de uma camisa de força da políti
ca económica, traduzida num pesado ónus 
económico-social." 

Quando ouço Senadores e Deputados virem a 
esta tribuna e clamarem para que o Governo baixe a 
taxa de juros, Sr. Presidente, isso é uma demonstra
ção de absoluta desinformação a respeito de como 
funciona o sistema económico. Uma redução drásti
ca da taxa de juros -o que agora o Governo poderia 
fazer tranqüilamente, bastaria que o Banco Central 
manipulasse parabaixo a taxa primaria de juros -
provocaria essa explosão que mencionei ontem e 
que agora é reiterada pelo articulista. · 

"Toda a vez que o nível de atividades 
apontar para o nível de crescimento que sig
nifique pressão adicional sobre as contas 
externas, são previsíveis medidas de con
tenção ao consumo e restrições localizadas 
de importações, o que, aliás, não representa 
novidade- no -quadro de stop and go que 
tem caracterizado o desempenho económi
co há mais de uma década. 

A manutenção da política económica atual im
. plica um déficit oparacional crónico ... " 

Esse déficit, como dizia ontem, chega a R$40 bi
lhões. Todo déficit do setor público é a diferença entre 
o_que Estados, União, Municípios e outros órgãos da 
Administração Direta arrecadam e o que gastam: R$40 
bilhões será este roml::io n() ano de 1997. 
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" ... já que todo o esforço arrecadador e 
a toda redução de gastos no âmbito primário 
são consumidos pelo impacto dos juros sobre 
a crescente dívida pública, o que revela uma 
séria inconsistência macroeconômica da políti
ca. No ano passado, 95% do déficit operacio
nal de 3,9% do PIB foi representado pelo peso 
dos juros da dívida pública. O muito provável 
superávit primário de 1% do PIB para este ano 
- com grande contribuição das estatais - deve 
se transformar em déficit operacional dificil
mente inferior a 3% do PIB." 

É algo em tomo de U$40 bilhões. 

"A taxa de investimento agregado, em
bora crescente em relação aos patamares 
vigentes nos anos de crise, ainda é insufi
ciente para dar impulso ao crescimento. A 
taxa de investimentos, que atingiu 16,6% do 
PIB em 1996, pode chegar a 17% em 1997 
e 1998, ainda abaixo de um patamar mínimo 
de 20%, que permitiria o rompimento dos 
gargalos existentes na capacidade de oferta 
da economia brasileiro." 

Ou seja, necessitaríamos, pelo menos, de uma 
taxa de poupança e investimento da ordem de 20% 
mínimo e não superaremos 17%. 

"A questão do tíming presente na es
tratégia econômica atual significa quase 
uma aposta do governo de que as transfor
mações em curso, principalmente o proces
so de privatização, garantam a atração dos 
recursos externos necessários para o finan
ciamento do déficit comercial. 

O fato é que a política econômica atual 
apresenta seus limites, consubstanciados 
em um crescimento baixo, aquém da necessi
dade do País. O custo implícito da política 
econôrnica sobre as contas públicas tem invia
bilizado uma ação social mais ativa do Estado. 
Por outro lado, no campo externo, a crescente 
vulnerabilidade do País, se no curto prazo não 
representa grandes riscos, nos expõe pengo
samente à dependência de recursos em um 
mercado extremamente ágil e volátil. • 

O trágico disso tudo, como dizia ontem, Sr. 
Presidente, é que o País teria que crescer 6% ao 
ano para absorver o crescimento anual da mão-de
obra decorrente do crescimento da população conju
gado à modernização do setor industrial. Se não 
crescermos 6% ao ano - e nisso creio que há unani-

midade entre os economistas do Governo e da Opo
sição - o desemprego será crescente. Hoje está na 
ordem de 6%, sem contar, evidentemente, mão-de
obra supostamente empregada, porque está alojada 
no setor informal da economia. 

Essa armadilha a que estamos presos, consis
tente nos déficits conjugados do setor externo e do 
déficit público internamente, terá que ser desmonta
da na penosa travessia que vamos fazer nos próxi
mos dois ou três anos. 

Dizia ontem que não sou catastrofista mas 
também não sou. um Dr. Pangloss. É preciso não 
pensar que o Brasil é um Titanic marchando ao en
contro de um iceberg, mas é preciso não imaginar 
também que vamos fazer essa travessia sem ne
nhum risco, porque os riscos existem e a possibilida
de de repetirmos a Tailândia, ou talvez o México, é 
uma possibilidade real, Sr. Presidente. 

Oxalá a estratégia adotada pela equipe econó
mica, ajudada pelo Congresso Nacional - que espe
ro saiba compreender a gravidade do momento por 
que estamos atravessando e atravessaremos nos 
próximos dois anos - saiba encontrar a solução para 
esse difícil percurso que o País fará no próximo biê
nio ou no próximo triênio! 

Durante o discurso do Sr. Jefferson Pé
res, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Rona/do Cunha Lima, 1" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinhei
ro. S. Exª. dispõe de até 20 minutos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Se
nadores, há poucos dias, tomamos conhecimento do 
anúncio realizado na semana passada, em Nova Ior
que, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, da 
adoção de medidas, pelo Governo Federal, para a re
tomada do Programa Nacional do Álcool- Proálcool. 

Por diversas vezes, vários Senadores, no Se
nado e no Congresso Nacional, tiveram oportunida
de de manifestar posíção favorável não somente à 
fnãl1u1enÇão-como também à ampliaÇão do Proál- · 
cool, pela importância estratégica, económica e so
cial que esse programa assume no Brasil. 

Sr. Presidente, entendemos que, desde a sua 
criação, em 1975, alterou-se o paradigma que dá su
porte à produção de álcool no País. 

As razões originais do Proálcool eram a alta 
nos preços do petróleo no mercado internacional e o 
risco de desabastecimento do produto. Atualmente, as 
questões relevantes são: património tecnológico. bio-
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massa, traduzidos por combustível renovável e lim
po, nível de emprego e qualidade do meio ambiente. 

Entretanto, não podemos desconsiderar que o 
Proálcool tem uma rica experiência de 20 anos. Uma 
experiência inédita, que não deve e não pode ser 
desprezada. São, afinal, duas décadas de lições que 
o País não pode deixar de considerar, além dos in
vestimentos realizados, da ordem de R$12 bilhões. 

O know-how adquirido com esse programa 
deve ser aproveitado e aplicado no futuro, evidente
mente dentro de uma perspectiva mais contemporâ
nea, mais adaptada aos tempos, às condições e às 
necessidades atuais. 

Estamos convencidos, Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, de que a decisão anunciada pelo Presi
dente Femando Henrique Cardoso terá um reflexo po
sitivo junto aos produtores de cana-de-açúcar, estimu
lando o aumento do plantio na próxima safra e os in
vestimentos para o aumento da produtividade. 

E isto é de fundamental importância, porque o 
álcool, como energia limpa e renovável, tem o mais 
baixo índice de emissão de gases, que são fontes de 
poluição ambiental, sobretudo nos grandes centros 
populacionais. 

Esses benefícios ambientais, Sr. Presidente, 
não podem ser desconsiderados no momento em 
que os países vêm questionando os impactos am
bientais da emissão de gás carbónico e dos gases 
de exaustão de automóveis e seus imensuráveis re
flexos no efeito estufa e na própria saúde do planeta. 

Além disso, o álcool emprega atualmente, no 
Brasil, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas, o que 
corresponde a 152 vezes mais trabalhadores do que 
a indústria do petróleo, representando uma impor
tante fonte de emprego, sobretudo no meio rural. 

A retomada do Pnoálcool poderá abrir novas 
perspectivas para o cultivo da cana-de-açúcar no inte
rior do País, principalmente nas regiões Centro-Oeste 
e Norte, possibilitando não somente a diversificação do 
sistema produtivo- atualmente assentado na cultura 
de soja e milho-, mas também a instalação de usinas 
como fontes de geração de emprego e renda. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Permite-me V. 
Ex" um aparte, Senador Jonas Pinheiro? 

O SR- JONAS PINHEIRO - Com muito prazer, 
Senador Leomar Quintanilha. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Nobre Senador 
Jonas Pinheiro, V. Exª traz à discussão, nesta tarde, 
um tema do maior relevo. Conhecedor profundo que 
é V. Exª das questões agrícolas do País, vem dar
nos a oportunidade e o ensejo de participar dessa 
discussão, que é muito oportuna, já que um progra-

ma da envergadura, da importância e do significado 
do Proálcool estava praticamente legado à posterga
ção, ao abandono, ao ostracismo. O Proálcool é um 
progr-amª_gt!~_tem _ _inúmeras virtudes e inúmeras 
vantagens, dentre elas destaco o fato de ser um pro
grama energétiço alternativo do qual o Brasil jamais 
poderia abrir mão. Outros países estão buscando 
não só a tecnologia do programa brasileiro, mas de
senvolvendo programas similares para buscar o 
equilrbriona prqdução de gases poluentes, a redu
ção de gases poluentes e, sobretudo, poder contar 
com uma fonte alternativa de energia, principalmente 

_ uma fonte renovável, como é a produção de álcool de-
rivado da cana-de-açúcar. E aqui no Brasil, sobretudo 
no Brasil, com dimensões continentais, com extensão 
territorial enorme e com uma vocação agrícola extraor
dinária, o cultivo da cana-de-açúcar é uma altemativa 
para não só integrar de forma substantiva esse progra
ma energético alternativo, mas também para combater 
o grande fantasma que assola hoje os lares brasileiros, 
que é o desemprego. Em muito boa hora o Governo 
acena com a possibilidade de retomar o apoio que 
não deveria ter faltado ao Proagro. Gostaria de cum
primimtar v. Ex" pela oportunidade e significância do 
seu pronunciamento nesta tarde. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
nobre Senador Leomar Quintanilha. Eu diria a V. Exª 
e a todos os S_rs. Senadores_ que apenas essa posi
ção política do Poder Executivo, do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, num momento em que o 
setor já estava extremamente preocupado, em que o 
desânimo rondava o setor sucroalcooleiro no Brasil, 
foi suficiente para criar um outro ambiente. Ao retor
narmos às nossas bases, no interior do País, sobre
tudo nas regiões produtoras de álcool e açúcar, veri
ficamos o quanto foi importante esse anúncio, uma 
vez que, imediatamente,· surgiu um outro ambiente, 
muito mais positivo, muito mais saudável, a respeito 
do programa em todos os rincões do País. 

Continuo. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gosta
ríamos de deixar claro que não pleiteamos o retomo 
do Proálcool nos moldes originais. Temos pleno co
nhecimento de que serão necessários profundos 
ajustamentos em suas diretrizes e em suas modali
dades de gerenciamento e de operacionalização. 

Assim, ao ocupar, mais uma vez, esta tribuna, 
para comentar a posição do Govemo Federal de re
tomar o Proálcool, gostaríamos de manifestar o nos
so apoio a essa decisão do Presidente Femando 
Henrique .Çé!rdoso, que, por certo, terá amplas reper
cussões favoráveis para o nosso País, pelas vanta-
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gens geradas em termos económicos, sociais e am
bientais, mantendo o Brasil errl·posição de vanguar
da no contexto energético mundiaL 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 
Secret:írio em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 476, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral, combinado com o art. 216, do Regimento ln
terno do Senado Federal requeiro sejam solicitadas 
ao Ministério da Saúde, através do Programa Nacio
nal de Doenças Transmissíveis-AIOS, as seguintes 
inforMações: .. _ . .. .. _ 

a) Quais os Estados que deixarão de receber 
recursos para projetes de prevenção e controle da 
Aids por não terem aplicado os recursos recebidos 
ou não cumpriram as metas estabelecidas no Pro
grama Aids 1, promovido pelo Governo Federal, 
através do Ministério da Saúde, em parceria com o 
Banco Mundial (BIRD)? 
. . b) Qual a situação do Estado de Roraima, espe

ciftcando os municípios que se encontram inadimplen
tes com o Programa de Prevenção e Controle da Aids. 

Justificação 

Segundo informa o jornal O Estado de S.Pau
lo, em 6 de julho corrente, em matéria assinada pela 
JOrnalista Sandra Sato 'o Ministro da Saúde, Carlos 
Albuquerque, mandou, na semana passada, carta 
aos Estados e municípios avisando que, se até o dia 
15 eles não usarem pelo menos 50% do que ganha
ram, ficarão fora do rateio dos R$16,2 milhões da 
terceira cota do Aids 1. O Programa, que começou 
em 1994 e vai até julho de 1998, colocou à disposi
ção de Estados e municípios um total de R$260 mi
lhões. Os repasses fora: 1 divididos em três etapas 
para execução de ações de prevenção da doença 
em 27 Estados e 46 municípios que mantêm. 

O dinheiro pode ser usado na compra de camisi
nhas e medicamentos. As Secretarias de Saúde tam
bém devem promover, com a verba, campanha de 
prevenção voltadas para a população em geral ou para 
gr.Jpos específicos de maior risco. Também pode ser 
aplicado na melhoria de acesso a testes de detcção." 

Informa, ainda, que "Por incompetência ou talha 
administrativa, 16 Estados e 23 municípios correm o 
risco de não receber este mês os recursos para proje
tes de prevenção e controle da aids. Eles não aplica
ram nem metade do que já receberam do programa de 

financiamento Aids 1, promovido pelo Governo Fe
âéral em pafcena· com o Bancõ-Muridiar(BIRD)". 

O Senado Federal precisa ter inteiro conheci
-mento _do assunto para melhor exercer sua função 
fiscalizadora. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1997.- Sena
dor Romero Jucá. 

(Â Mesa para Decisão.) 

O SR- PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

O Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1º Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO Nº 477, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do Regimento Inter

no, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 16, de 1997 (nº 1.936/96, na Casa de ori
gem), que define mecanismo para a implementação 
do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina 
outras providências. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1997. - Sér
gio Machado - Elcio Alvares - Hugo Napoleão -
Ney Suassuna. 

REQUERIMENTO Nº 478, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 24, de 1997 (nº 821/95, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a organização dos serviços 
de telecomunicações, a criação e funcionamento de 
um órgão regulador e outros aspectos institucionais, 
nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. 

Saia das Sessões, 8 de julho de 1997.- Sér
gio Machado - Hugo Napoleão - Ney Suassuna -
Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esses requerimentos serão votados após a Ordem 
do Dia, na forma do art. 340 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 º 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 
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OF.GSFB - 043/97 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Antônio Carlos Magalhães 
Presidente do Senado Federal 
Neste 

Senhor Presidente, 

Brasília, 08 de julho de 1997 

Solicito a Vossa Excelência que seja considerada a minha 
presença na Sessão Deliberativa Ordinária de hoje, dia 08/07/97, uma vez que, 
por um lapso, deixei de registrar presença em plenário, quando precisei 
ausentar-me de Brasília por motivo de força maior. 

Comunico, entretanto, que participei da 33 Reunião Conjunta 
das ComissõesCCJC, CAE e JE, onde fui um dos relatores do PLC N° 24, de 
1997, conforme cópia da lista de presença anexa. 

Atenciosamente, 

- )Y,t,i(L. 
Senado/iimA O BEZERRA 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-O ofício lido vai à publicação. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N271, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 466, de 1997- art-336, b) 

Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 
1996 (nº 1.838/96, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
institui o Fundo de Aposentadoria Programa
da Individual - FAPI e o Plano de Incentivo 
à Aposentadoria Programada Individual, e 
dá outras providências, tendo 

Pareceres (a serem lidos) das Comis
sões: 

- de Const1:uição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romeu Tuma, favorável; e 

- de Assuntos Económicos, Relator: Se
nador José Serra, favorável com emendas. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais) 

A Presidência esclarece ao Plenário que os pa
receres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relator Senador Romeu Tuma, e de As
suntos Económicos, Relator Senador José Serra, 
encontram-se à disposição dos Srs. Senadores nos 
Avulsos da Ordem do Dia de hoje. 

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais, a ser proferido em plenário. 

Sobre a mesa, pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econôiniccs, que serão lidos pelo Sr. 1 º Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Uma. 

São lidos os seguintes: 

PARECER N!! 358, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 71, de 1996 (Projeto de Lei nº 
1.838, de 1996, na Casa de Origem) que 
"Institui o Fundo de Aposentadoria Pro
gramada Individual - FAPI e o Plano de 
Incentivo à Aposentadoria Programada 
Individual, e dá outras providências". 

Relator: Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 1996; ao 
autorizar a instituição de Fundos de Aposentadoria 
Programada Individual - FAP! e de Planos de Incen
tivo à Aposentadoria Programada Individual, visa a 
alcançar dois objetivos básicos, expressos na Expo
sição de Motivos do Ministro de Estado da Fazenda: 

1. "estimular a aposentadoria comple
mentar voluntários dos trabalhadores•; e 

2. criar "canais alternativos de poupan
ça de longo prazo, capazes de promover a 
expansão da capacidade produtiva e a gera
ção de novos investimentos, sem pressões 

- inflacionárias". 
Esses Fundos, que viabilizam o ingresso de 

autônomos, profissionais liberais, micro e pequenos 
empresários e seus empregados em uma previdên
cia complementar, serão constituídos, segundo o pro
jeto, sob a forma de condomínio aberto, sendo seus 
recursos aplicados nos mercados financeiro e de capi
tais e de acordo com as determinações do Conselho 
Monetário Nacional. Poderão instituir e administrar es
ses Fundos as instituições financeiras e sociedades 
seguradoras autorizadas a funcionar pela Superinten
dência de Seguros Privados- SUSEP. 

As quotas dos Fundos poderão ser adquiridas 
pelo trabalhador, pelo empregador ou por ambos, 
sendo que o empregador só poderá fazê-lo em 
nome de seus empregados e administradores e se 
estabelecer Plano de Incentivo à Aposentadoria Pro
gramada Individual. Se esse Plano atingir, no míni
mo, cinqüenta por cento dos seus empregados, o 
empregador poderá deduzir como despesas opera
cionais o valor das quotas adquiridas, as quais conti
nuarão em nome do empregado mesmo que seu 
vínculo com a empresa termine. Esse valor, ade
mais, não será considerado integrante da remunera
ção dos beneficiários para efeitos da legislação do 
trabalho e da previdência. 

Como salientado na Exposição de Motivos, •o 
tratamento fiscal conferido ao Fapi é o de diferimento 
da tributação do IRPF para as aplicações, limitadas 
anualmente a R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais) para as pessoas físicas e 10% do salário bruto 
de cada empregado ou administrador, no caso das 
contribuições do empregador. (._.) a tributação do IRPF 
será plena ao final do tempo de capitalização, o partici
pante terá direito a retirada total ou parcial dos recur
sos capitalizados, acrescidos do rendimento das apli
cações financeiras, ou ainda a adquirir renda, se assim 
desejar, por período determinado, junto às instituições 
de sua escolha que operam esse sistema". 
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A portabilidade do Fundo é assegurada, decor
rido um período mínimo de seis meses, "permitindo 
que os participantes mudem para diferentes adminis
tradores (fundos da mesma natureza), sem a inci
dência de IOF ou qualquer outro ânus. Tal procedi
mento fará com que o sistema seja mais competitivo 
-.os fundos passarão a ter uma preocupação per
manente em minimizar os custos administrativos e a 
maximizar os resultados de suas aplicações". · · - -

O resgate parcial ou total do Fapi poderá ser 
realizado, após dez anos, contados a partir da contri
buição inicial para a formação do patrimõnio, com isen
ção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguro ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários. 
Antes do prazo de dez anos, o resgate estará sujeito à 
incidência desse imposto, calculado à alíquota de 25% 
sobre o valor resgatado, exceto nos casos de invalidez 
permanente, de aposentadoria ou de morte do partici
pante, quando o resgate se dará na fomna da legisla
ção civil. Observe-se que, no anteprojeto encaminhado 
pelo Poder Executivo, aquela alíquota era de até 50% 
incidentes sobre o rendimento do valor resgatado an
tes do piazo de dez anos da contribuição inicial, obser
vado o limite fixado pelo Poder Executivo, aplicado 
apenas sobre a diferença positiva entre o valor do res
gate e o custo médio de aquisição das quotas. 

As aplicações a serem realizadas pelos Fun
dos ficarão sujeitas à fiscalização do Bacen, Susep e 
CVM. Já os seus ativos serão impenhoráveis e so
bre eles não incidirão encaixes obrigatórios ou depó
sitos compulsórios. - · 

Por fim, de acordo com a redação dada ao art. 
11 na Câmara dos Deputados, "os bens e direitos in
tegrantes do patrimõnio do Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual não se comunicam com o pa
trimõnio da instituição administradora, assim como, 
em caso de falência ou liquidação extrajudicial da 
instituição administradora, o patrimõnio do Fapi não 
integr~ a massa falida ou liquidante da instituição". 

E o relatório. 

11- Voto 

Quanto à constitucionalidade 
A proposição sob exame obedece às normas 

constitucionais relativas à: 
-competência legislativa da União (art. 22); 
- atribuição do Congresso Nacional, com posterior 

pronunciamento do Presidente da República, para dis
por sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre matéria financeira, instituições fi
nanceiras e suas operações (art. 48, caput e inciso XIII); 

- legitimidade da iniciativa concorrente (art. 61, 
caput). 

Quanto ao mérito 

A Exposição de Motivos do Ministro de Estado 
da Fazenda menciona, apropriadamente que 

"Um sistema de previdência padrão para 
uma sociedade deve basear-se no tripé: 

1) social, pública, universal, obrigató
ria, sob regime financeiro de repartição, com 

- nível de reposição reduzido para as faixas 
de renda mais elevada. ( ... ) 

2) previdência complementar facultativa, 
de iniciativa do setor privado, sob regime de 
capitalização, desenvolvida por meio de enti
dades fechadas (fundo de pensão) e abertas 
(seguradoras) hoje em franca evolução. 

3) e poupança individual do trabalha
dor: visando proporcionar ao mercado a ain
da inexistente alternativa de poupança indi
vidual com finalidade providenciaria." 

O projeto sob análise delineia um sistema bem 
estruturado e atraente de estímulo a essa poupança 
individual de longo prazo, tão necessária à adequa
da:complementação da renda do trabalhador ao se 
retirar da atividade e, ao mesmo tempo, capaz de 
promover a desejada expansão da capacidade pro
dutiVa e a geraÇão-de novos investimentos, sem 
pressões inflacionárias. 

Todos os aspectos essenciais para dar solidez 
e-credibilidade aos Fundos foram abordados no pro
jeto: a liberdade de opção que o trabalhador terá a 
·cnaça.o-de muitos Fundos de Aposentadoria Progra
mada Individual, que competirão entre si para rece
berem mais adesões; os incentivos fiscais assegura
dos; a fiscalização feita pelo Bacen, Susep e CVM, 
que garantirá o acesso dos participantes a informaçõ
es periódicas sobre a rentabilidade e taxas de adminis
tração dos diversos Fundos; a possibilidade de resga
tar as quotas total ou parcialmente ao longo do tempo 
e o acesso aos Fundos assegurado ao trabalhador in
dividualmente ou em conjunto com seu empregador. 

Não há, a nosso ver, reparos a serem feitos no 
Projeto da Lei da Câmara nº 71, de 1996. 

Diante do exposto, nosso voto é por sua consti
tucionalidade, juridicldade e boa técnica legislativa, 
se_ndo favorável à aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n2 71, de 1996, no mérito. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 1997. -
Bernardo Cabral, Presidente- Romeu Tuma, Rela
tor- Sebastião Rocha - José Eduardo Outra - lris 
Rezende - Jefferson Peres - José Fogaça - Ro
berto Freire - Antônio Carlos Valladares - Junia 
Marise - R~ina Assunção - Élcio Alvares - Lú
cio Alcântara - Francelino Pereira - Bello Parga. 
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PARECER N2 359, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 
71, de 1996 (PFL 1.838-A/96, na Casa de 
Origem), que instituí o Fundo de Aposen
tadoria Programada Individual (FAPI) e dá 
outras providências. 

Relator: Senador José Serra 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 
de Lei da Câmara n2 71/96 (PFL 1.838:Af96, na 
Casa de Origem), de iniciativa do Poder Executivo. 

O referido projeto de lei teve a si incorporadas, 
na Câmara de Deputados, algumas emendas ao 
Projeto original, sem contudo sofrer alterações subs
tanciais. 

A instituição dos Fundos de Aposentadoria 
Programada Individual (FAPI), cerne do projeto em 
análise, permitirá sejam alcançadas metas importan
tes, como o estímulo à aposentadoria voluntária e a 
criação de uma alternativa de poupança de longo 
prazo, capaz de permitir a expansão da capacidade 
"produtiva, através de novos investimentos, sem con
tudo, criar pressões inflacionárias. Ressalte-se que 
não incidirão encaixes obrigatórios ou depósitos 
compulsórios sobre os ativos do Fapi (art. 62). 

O Projeto de Lei da Câmara n2 71, de 1996, 
autoriza a instituição do Fapi, sob a forma de condo
mínio aberto, de acordo com regulamentação poste
rior do CMN- Conselho Monetário Nacional (art. 12 

e art. 32). O CMN estabelecerá ainda diretrizes para 
o Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada 
Individual que poderá também ser instituído por em
pregadores (art. 7º), bem como, ú.Jtras normas refe
rentes à sua constituição, administração, taxa de ad· 
ministração, composição e diversificação da carteira, 
patrimônio líquido, emissão, colocação e resgate de 
quotas, regras para os planos de contribuição, porta
bilidade, custódia e liquidação dos títulos e valores 
mobiliários, assembléia-geral, demonstrações finan
ceiras, prestação de contas aos órgãos fiscalizado
res, publicidade e remessa de documentos, aplica
ção de penalidades e normas gerais. 

Note-se que o CMN estará incumbido de regu
lar a carteira de ativos dos FAP I. objetivando a pru
dência e a diversificação de riscos, comoTorma de
proteção ao quotista. Um outro aspecto interessante 
do Projeto em análise é a instituição da portabilida
de, vale dizer, a possibilidade do quotista transferir a 
administração das suas aplicações para outra instí-

tuição que obtiver maior eficiência na gestão dos 
Fundos. 

O Projeto de Lei n2 71/96 traz ainda uma inova
ção, no seu texto. Ao atribuir a responsabilidade de 
fiscalização da gestão dos fundos ao Banco Central 
do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e à Su
perintendência de Seguros Privados, no âmbito de 
sua competências individuais, o Projeto de Lei n2 

71/96, impede que, face à atuallegislação do siste
ma financeiro, os administradores dos fundos ques
tionem a competência fiscalizador individual desses 
órgãos, face à composição de suas carteiras (art. 12, 
§ 12, e élrt. 42). 

Além disso, há uma clara preocupação quanto 
à responsabilidade -na gestão dos fundos como se 
depreende do artigo 52, particularmente do seu pará
gr-afo _1 2,_gue estabE!Iece responsabilidade solidária 

- entre as instituições administradoras e o próprio ad
ministrador do fundo, nos prejuízos que uma gestão 
temerária venha a causar. Acresce-se a isso, na de
finição do art. 13, as penalidades do art. 44 da Lei n2 

4.595/64, do art. 1 08 do decreto-Lei n2 73/66, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

O Projeto de lei prevê que as quotas poderão 
ser adquiridas pelo trabalhador individualmente ou 
por empregador, em nome de seus empregados. O 
intervalo máximo permitido para aquisição de quotas 
é de 1 (um) ano. Esse intervalo representa um tem
po mais do que suficiente para o planejamento finan
ceiro dos calistas, sejam aqueles de renda não-pe
riódica, como os autônornos, agricultores, etc, sejam 
aqueles de renda periódica, mas_ submetidos a al
gum tipo de imprevisto, como o desemprego. Além 
disso, o estabelecimento desse intervalo representa 
um estímulo ao hábito cultural da necessidade de se 
fazer uma poupança (art. 12, § 22, e art. 32), visando 
_imprevistos futuros, complementação de aposenta
doria, financiamento de educação de filhos, etc. 

O participante do Fapi quando perder o vínculo 
com a empresa, manterá o direito às quotas do fun
do adquiridas pelo empregador em seu nome, só po
dendo movimentá-las após um prazo de capitaliza
ção, definido no Projeto, como de 10 (dez) anos 
{arts. 8° e 92 ). A definição desse prazo tem, por obje
tivo, evitar-se a ocorrência de uma "indústria do de
semprego', como ocorre no FGTS. 

- - Os valóres-inutilizadospeiO empregador para 
aquisição de quotas em nome de seus empregados 
não serão considerado integrantes da remuneração 
dos beneficiários para efeito da legislação do traba
lho e aa pn:lvidenciae-não illtegiaião a base de cál- -
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culo das contribuições para o FGTS, de Assistência 
Social e Sindical (art. 82). 

O Projeto de lei n2 71/96 prevê ainda um diferi
mento de imposto de renda referentes às quotas ad
quiridas pelo trabalhador, pessoa física, até o limite 
anual de R$2.400,00, desde que ele não mantenha 
plano de previdência privada (art. 1 0). Para as quo
tas adquiridas pelo empregador, pessoa jurídica, em 
nome dos seus empregados, é permitido que se lan
ce como despesa operacional até o limite anual de 
10% (dez por cento) do salário bruto dos seus em
pregados, desde que, pelo menos, 50% (cinqüenta 
por cento) dos seus empregados sejam participantes 
do Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada 
Individual criada pela empresa e que não mantenha 
plano de previdência privada (art. 72). Esse limite mí
nimo de 50% (cinqüenta por cento) tem o importante 
objetivo de evitar a elitização dos Planos de Incenti
vo instituídos pela empresas, que poderiam ficar res
trito apenas aos administradores da empresa, sendo 
utilizado como rendimento "extra-tributação", dentro 
de um planejamento tributário. 

SÓbre os resgates parciais ou totais dos fun
dos, quando não decorrido o prazo de capitalização 
de 1 o (dez) anos após a primeira contribuição, incidi
rá uma alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), a 
título de Imposto sobre Operações de Crédito. Câm
bio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobi
liários (IOF), bem como, o recolhimento na fonte do 
Imposto de Renda, na forma da legislação em vigor. 

Por outro lado, estarão isentas tributos, as ope
rações de transferência das quotas de um Fapi para 
outro (portabilidade), respeitado um período mínimo de 
6 (seis) meses de permanência em cada Fundo, bem 
como, as operações de transferência para aquisição 
de renda junto a sociedade seguradora ou a entida
des de previdência privada (art. 9e § 22 , e art. 12). 

!;:stão previstas ainda as exceções referentes a 
situação especiais, definidas na legislação civil, 
como, por exemplo, a morte do titular e a invalidez 
permanente. 

Por último, é importante notar que os ativos do 
Fapi são impenhoráveis e o seu património não se co
munica com o da instituição administradora (art. 62). 

11- Voto Do Relator 

O Projeto de lei em questão é bastante oportu
no, pois, cria novos instrumentos de incentivo à pou
pança voluntária no País. Esse instrumento de pou
pança é de interesse tanto dos indivíduos que não 
dispõem de previdência complementar, oferecidos 
por entidade aberta ou fechada, quanto dos já parti
cipantes, desejosos de uma suplementação de ren-

~·- ~~--- .~---·-· -·-·;..;;,....,::. 

da no período de aposentadoria. Como o próprio 
nome indica, trata-se de um plano individual de pou
pança, incentivado pelo diferimento de tributos. 

Com o sucesso do Plano Real em debelar a in
flação, há necessidade de iniciativas complementa
res, particularmente, a criação-de canais alternativos 
de poupança de longo prazo, capazes de expandir a 
capacidade produtiva do país, criando novos empre
gos, através da geração de novos investimentos, 
sem pressões inflacionárias. 

Como o nível de investimento é decorrente da 
capacidade de poupança que um país tem, há ne
cessidade permanente da criação de novos instru
mentos de poupança, de modo a evitar uma excessi
va dependência de poupança externa, reduzindo os 
riscos do país ao capital externo. 

Infelizmente, os sucessivos fracassos dos pla
nos de combate a inflação no Brasil acabaram por 
afetar os principais fatores geradores de poupança. 
Seja afetando os níveis de renda, seja induzindo os 
agentes económicos ao consumo imediato, seja pela 
deterioração dos instrumentos tradicionais de pou
pança. 

A decisão- ae poupar aparece nas pessoas 
desde que ingressam no mercado de trabalho. Elas 
são frutos de motivações peculiares e de avaliações 
da liquidez, lucratividade e segurança dos diversos 
instrumentos existentes. 

Em países desenvolvidos, poupar é um hábito 
já arraigado na população. As oportunidades de pou
_pança _ multiRii~lT1-s_e _ f1a economia de forma espon
tânea, a partir da intensificação do desejo de poupar. 
O processo é constantemente realimentado pelos in
termediários financeiros, e nem as fronteiras do país 
representam obstáculos à atitude de poupar. 

No Brasil, o hábito de poupar já não se altera 
há algum tempo, pois os estímulos são mínimos e o 
risco elevado. A principal causa foi a inflação alta e 
persistente, o que não se verifica mais. A falta de es
tímulos fiscais também foi um fator inibidor. 

Em 1995, a taxa bruta de investimento e a for
mação bruta de capital fixo situou-se em tomo de 
17% do PIB, mesma taxa verificada em fins da déca
da passada, depois de atingir 13,6% em 1992. Após 
a implantação do Plano real, já no quarto trimestre 
de 1994, a taxa de investimento bruto saltou para 
cerca de 16,1% demonstrando que a economia na
cional tem uma capacidade enorme de reação em 
um ambiente de estabilidade de preços. Todavia, es
ses níveis de investimento ainda estão bem abaixo 
do necessário (cerca- de 25% do PIB) para sustentar 
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níveis de crescimento elevado a longo prazo, sem 
comprometer a estabilidade da economia. 

Se considerarmos uma taxa de depreciação do 
capital da ordem de 5%. O atual nível de investimen
to líquido de 12% em relação ao PIB é incompatível 
com as metas de crescimento económico sustenta
dq desejado pela sociedade brasileira. 

O declínio da taxa de poupança interna em re
lação ao PIB é um obstáculo ao crescimento desejá
vel maior do que 6-7% ao ano. 

Por outro ângulo, o Projeto de Lei nº 71/96 in
sere-se de maneira definitiva no cenário atual da 
economia brasíleira. O Fundo de Aposentadoria Pro
gramada Individual- FAPI, ao se colocar como uma. 
alternativa tanto para indivíduos como para empre
sas realizarem suas poupanças voluntariamente, 
com vistas ao atendimento de importantes metas de 
renda por ocasião da aposentadoria, contribui para a 
expansão da aceitação da previdência complemen
tar na população economicamente ativa. 

De forma que, ao lado da previdência social, 
pública, .universal e gratuita, seja um sistema capaz 
de complementar a renda da população economica
mente ativa, por ocasião de sua aposentadoria. 

O património destes sistemas de previdência -
com seu fluxo crescente de recursos, contribuições e 
retornos das aplicações financiando a complementa
ção da aposentadoria e outros benefícios - é uma 
das conexões significativas entre a poupança de lon
go prazo e o investimento produtivo, fazendo a inter
ligação entre o mercado financeiro e o setor produti
vo. 

velmente, à elevação dos custos operacionais dos 
fundos, prejudicando os quotistas e tomando-os me
nos competitivos, frente à outras aplicações. Por últi
mo, devemos salientar que o prazo definido no Pro
jeto é suficiente para abarcar as situações emergen
ciais. 

As emendas nº 2 e 3, pretendem ampliar as 
deduções de Imposto de Renda ao não fixar limites 
para a dedução, para o caso de pessoas jurídicas e 
para as peSSoas físicas. Além das razões já relata
das acima, os limites de diferimento tem o importan
te objetivo de evitar perdas de receitas fi~~ais. Por 
outro lado, a evolução do programa pode levar a mo
dificações futuras nos limites de deduções, na dire
ção desejada pelo ilustre Senador BeiJo Parga, atra
vés da legislação - do Imposto de Renda, que é 
anualmente apreciada por esta Casa. Razão pela 
qual somos pela rejeição de ambas as emendas. 

Por fim, somos pela Aprovação do Projeto de 
Lei n2 71, de 1996, com a seguinte emenda de reda
ção. 

Emenda nº 1 - CAE 

"O artigo 13, onde se lê, Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, passa a 
vigorar como sendo o art. 14, mantida a sua 
redação, bem como os demais artigos, na 
forma em que se encontram". 

Ainda perante a Comissão, para exame, foram 
apresentadas as Emendas de n2 5 a 12, (numeração 
da Comissão), de autoria do ilustre Senador Eduar
do Suplicy, alterando os arts. 32 , 7º, 82 , 9° e 10 e 
acre_scentando um trovo artigo. 

Em suma, a previdência privada exemplifica o objetivo das emendas apresentadas, segun-
bem o tipo de mecanismo requerido para financiar do salientou o autor, foi o de aperfeiçoar as caracte-
investimentos de longo prazo, por canalizar poupan- rísticas previdenciárias do Fundo de Aposentadoria 
ças que se acumulam por períodos extensos. Razão Programada Individual (FAPI). 
pela qual reveste-se de fundamental importância o É 0 relatório. 
Projeto ora relatado, no sentido de ampliar os instru-
mentos internos de captação de poupança. 11- Voto do Relator 

Até o presente momento, foram apresentadas As emendas de nº 5 e 12, objetivam estabele-
três emendas ao presente Projeto, todas de autoria cer uma garantia de rendimento mínimo ao quotista, 
do ilustre Senador Bello Parga. bem como, garantir a transparência das informações 

A Emenda nº 1, que "dá nova redação ao inci- referentes aos diversos Fapi. 
so VIl do parágrafo 22 do art. 3º", excluindo o inter- Nesse sentido, podemos afirmar que a maior 
valo máximo de 1 (um) ano entre a aquisição de garantia de Rendimento Mínimo que o Fapi pode ob-
quotas pelos participantes. Ainda que oportuna, so- ter é, justamente,-suacportabilidade e regras de pru-
mos de opinião contrária à aprovação da Emenda n2 ~dénclà etransparência -esta~JE;c:id_c)s_~:J~io Conselho -
01, pois, a intenção maior do Projeto é de incentivar --Monetário Nacional.---
e criar o hábito de poupar. O não estabelecimento Essas características garantem a concorrência 
de um intervalo vai no sentido oposto ao do Projeto. entre as diversas instituiç_õesFinanceiras e Segura-
Além disso, a inatividade por período prolongado doras- autorizadas_ a -constituir Fapi. Logicamente, 
das contas individuais de poupança levará, inexora- nesse ambiente competitivo, a administração de 
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cada Fapi, terá por meta obter o melhor rendimento 
para seus cotistas. Ademais, estabelecer um rendi
mento mínimo aproximaria Fapi da Caderneta de 
PuLipança, desvirtuando o seu objetivo. 

Quanto à periodicidade de remessa de docu
mentos e quanto às normas de fiscalização, acredi
tamos ser melhor deixar a atribuição para o CMN, 
Pois, este possui flexibilidade necessária para acom
panhar a evolução do mercado financeiro e decor
rente surgimento de inovações financeiras, com as 
inerentes necessidades de novas regras de atuação. 
Assim, distante da rigidez que cor;1fere a lei, a atua
ção do CMN, ser mais profícua ao quotista. 

A emenda de nº 6 tem por objetivo estabelecer 
a participação de quotistas nos diferentes órgãos de 
fiscalização. 

A ficalização dos Fapi ficará a cargo do Banco 
Central, da Comissão de Valores Mobiliários e da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O 
projeto de lei ora relatado possui, inclusive, a inova
ção de dar essa atribuição conjuntamente a esses 
três órgãos, o que inibe ainda mais a possibilidade 
de desvios. 

Todavia, os órgãos de Fiscalização do Fapi 
possuem atribuições de Fiscalização de todo o Sis
tema Financeiro (Banco Central), de todas as Segu
radoras (Sudep) e de toda as Sociedades Anónimas 
(CVM). Sendo assim, requerem não só conhecimen
to ultra especializado, como também, acabam por 
dar acesso a informações sigilosas, a quer participar 
das atividades de fiscalização. 

Nesse sentido, não é recomendável a aceita
ção dessa emenda. Até porque, a maior fiscalização 
que o Fapi pode - ter é dó próprio quotista, ao con
ferir seu rendimento e dispor da possibilidade de mi
grar seu Fapi para outro Administrador que lhe inspi
re maior confiança. 

A emenda de nº 7, altera dois pilares do Proje
to em análise, que são o incentivo à poupança de 
longo prazo e o baixo custo de administração do 
Fundo, ao propor a possibilidade do quotista não 
contribuir para o seu período superior a um ano, ain
da que sujeito a custo financeiro. 

Sendo assim, abrir a possibilidade de não con
tribuição significa não só um desincentivo ao hábito 
de poupar, como também, uma elevação dos custos 
de administração dos Fapi, em detrimento dos quo
tistas que estiverem contribuindo sistematicamente. 

Por outro lado, o Projeto já prevê a possibilida
de e variações periódicas na renda, ao admitir um in
tervalo de até um ano, entre uma contribuição e ou
tra. Em caso de perda significativa de renda, o C:Otis-

ta poderá sacar o património constituído, pagando 
os tributos correspondentes aos instrumentos de 
poupança de médio e longo prazo. 

Razão pela qual acreditamos não ser adequa
da a alteração do Projeto, nos termos propostos. 

As emendas de nº 8 e 1 O, apresentadas pelo 
ilustre Senador Eduardo Suplicy, procuram estabele
cer à dedutibilidade do Imposto de Renda. 

A preocupação com as perdas fiscais inerentes 
a projetas que concedem isenções fiscais é absolu
tamente correta e relevante, devendo-se louvar a ini
ciativa do nobre Senador. 

No entanto, o Projeto de Lei da Câmara, nº 71, 
de 1996, em seus arts. 7º e 10º, já atendem satisfa
toriamente às propostas do ilustre Senador, limitan
do a dedutibilidade de imposto de renda para pes
soas físicas, nos mesmos moldes propostos pelo 
Senador. · 

A emenda de n2 9, transforma a alíquota pa
drão de 25% do IOF (Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Título e Va
lores Mobiliários) em alíquota máxima de 25%, dis
ponibilizando assim, alternativas para a tributação do 
Fapi, conforme as necessidades. 

A alíquota estabelecida pelo Projeto de Le; 1"2 

71/96, foi fixada com base na estrutura média d· 
xas praticadas para o mercado financeiro, refletinav, 
portanto, uma realidade do momento. 

Entretanto, o art. 153, da Constituição Federal, 
já dá poderes ao Poder Executivo, para alterar as 
alíquotas de IOF, de acordo com as condições de 
funcionamento do mercado financeiro ou com as ne
cessidades da Política Económica, através de De
creto. 

Nesse sentido, o Projeto necessita apenas pre
ver a cobrança do IOF, pois a definição da alíquota é 
prerrogativa do Executivo. 

Por último, a emenda n2 11, disponibiliza para 
o trabalhador que perder o emprego, a possibilidade 
de utilizar para õlrabalhador que perder ó emprego, 
a possibilidade de utilizar-se das quotas adquiridas 
em seu nome, pelo empregador, antes de decorrido 
o prazo de capitalização de 10 anos, sem a incidên
cia de tributação. 

A proposta apresentada pelo ilustre Senador 
Eduardo Suplicy fere o mérito do Projeto, ao possibi
litar ao trabalhador desempregado, utilizar-se das 
cotas adquiridas pelo empregador, em seu nome, 
antes de decorrido o prazo de capitalização, pois, 
pode significar o surgimento de uma "indústria do 

.. - . desemprego"; como -nó FGTS. 
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Na verdade, o Projeto de Lei n2 71/96, prevê a 
utilização desse recurso, em casos especiais, como 
invalidez ou morte. Todavia, acreditamos ser incon
sistente com os objetivos do projeto, ampliar essa 
possibilidade para todos os casos. 

Em resumo, somos pela aprovação do Projeto 
de i..ei da Câmara nº 71 , de 1996, na forma relatada, 
rejeitando-se as emendas de n2 5 a 12 apresentadas 
perante a comissão e oferecida a emenda n2 1 -
CAE, de redação. 

Fernando Bezerra: Presidente em exercício, 
José Serra: Relator - Hugo Napoleão - Sérgio 
Machado - Carlos Bezerra - Coutinho ·Jorge -
Júlio Campos - Levy Dias - Bello Parga - José 
Eduardo Outra, {com ressalvas) - José Fogaça -
Casildo Maldaner - Freitas Neto - Esperidião 
Amin - Osmar Dias - Francelina Pereira - Jonas 
Pinheiro - Beni Veras - Gerson camata - Eduar
do Suplicy {com ressalva). 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Os pareceres são favoráveis. 

Designo o Relator, Senador Bello Parga, para 
proferir o parece~ da Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. BELLO PARGA {PFL-MA. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, o 
Projeto de Lei da Câmara n2 071, de 1996, de inicia
tiva do Poder Executivo, autoriza a instituição de 
Fundos de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI e de Planos de Incentivo à Aposentadoria Pro
gramada Individual, de acordo com as seguintes di
retrizes: 

- o Conselho Monetário Nacional - CMN de
verá aprovar um regulamento disciplinando a consti
tuição dos FAPI, que operarão como condomínios 
abertos, instituídos e administrados por instituições 
financeiras ou por sociedades seguradoras autoriza
das a funcionar pela Superintendência de Seguros 
Privados- SUSEP {art. 1°, § 1°, e art. 3°). O CMN 
estabelecerá também diretrizes para o Plano de In
centivo à Aposentadoria Programada Individual que 
poderá ser instituído por empregadores {art. r); 

- os FAPI terão suas aplicações regulamenta
das pelo CMN e serão fiscalizados, em suas respec
tivas áreas de competência, pelo Banco Central do 
Brasil - BACEN, SUSEP e Comissão de Valores 
Mobiliários- CVM {art. 1°, § 1°, e art. 4°); 

- não incidirão encaixes obrigatórios ou depó
sitos compulsórios sobre os ativos do FAP! {art. 6°); 

- os ativos do FAP! serão impenhoráveis e o 
seu património não se comunicará com o da institui
ção administradora {arts. 6° e 11 ); 

- as quotas desses Fundos poderão ser adqui
ridas pelo trabalhador individualmente ou por empre
gador, em nome de seus empregados, devendo ser 
observado o intervalo máximo de um ano entre aqui
sições de quotas {art. 1°, § 2°, e art. 3°, § 2°, VIl); 

- os valores utilizados pelo empregador para 
aquisição de quotas em nome de seus empregados 
não serão considerados integrantes da remuneração 
dos beneficiários para efeito da legislação do traba-

-~ lho e da previdência e não integrarão a base de cál
culo das contribuições para o FGTS, de Assistência 
Social e Sindical {art. ao); 

- o participante de FAP I que perder o vínculo 
com a empresa manterá o direito às quotas do fundo 
adquiridas pelo empregador em seu nome, só po
dendo movimentá-las após um prazo de capitaliza
ção {art. ao, parágrafo único); 

- as quotas adquiridas pelo trabalhador poderão 
ser deduzidas da base de cálculo de seu imposto de 
renda até o limite anual de R$ 2.400,00, desde que ele 
não mantenha plano de previdência privada {art. 10); 

- as quotas adquiridas por empregador que 
institua Plano de Incentivo à Aposentadoria -Progra
mada Individual para, no mínimo, 50% de seus em
pregados, poderão ser deduzidas como despesas 
operacionais, observado o disposto no art. 10, que 
estabelece que, desde que não mantenha plano de 
previdência privada, a pessoa jurídica poderá dedu
zir da base de cálculo do imposto de renda as aquisi
ções de quotas até o limite anual de 1 O% do salário 
bruto de cada empregado ou administrador (art. r e 

- -art.10); 
- será permitida a transferência das quotas de 

um FAP I para outro, após um período mínimo de seis 
meses de permanência em ::ada Fundo, com isenção 
do imposto de renda e do IOF sobre os valores resga
tados para esse fim {art. 3°, § 2°, VIII, e art. 12); 

- o trabalhador, a qualquer momento, poderá 
resgatar, total ou parcialmente, os valores acumula
dos em seu nome (à exceção das cotas adquiridas 
por empresas com as quais perdeu o vínculo), inci
dindo sobre esses resgates imposto de renda na 

· fonte, como antecipação do devido na declaração de 
rendimentos (art. 1 O, § 2°); 

- incidirá IOF, calculado à alíquota de 25% so
bre o total resgatado, se o resgate ocorrer antes do 
prazo de 10 anos a contar da contribuição inicial. Ex
cetuam-se dessa cobrança os resgates decorrentes 
de invalidez permanente, aposentadoria ou morte do 
participante {art. 9°, 11); 

- sendo o resgate, total ou parcial, efetuado 
após o período acima citado de 10 anos, pode o par-



ticipante adquirir renda junto a sociedades segurado
ras ou a entidades de previdência privada, na forma 
da lei, não incidindo, nessa hipótese, imposto de 
renda sobre o valor resgatado do FAPI (art. 9°, § 2°, 
e art 12). 

Durante a sua tramitação na Câmara dos De
putados, o projeto do Poder Executivo sofreu algu
mas alterações, tendo sido preservada, entretanto, a 
sua concepção original. 

Entre as modificações introduzidas na Câmara, 
cabe mencionar quatro pontos. Primeiro, foi retirado 
o dispositivo onde ficava determinado que o partici
pante que deixasse de contribuir para 9 FAPI por 
mais de um ano ficaria sujeito ao custo financeiro es
tabelecido pelo CMN. Segundo, passou-se a explici
tar no texto que os valores acumulados por empre
gador com o qual o participante perdeu o vínculo só 
poderão ser movimentados após um prazo de capi
talização. Ten-:eiro, a incidência de IOF em caso de 
resgate foi alterada, substituindo-se a alíquota de até 
cinqüenta por cento sobre o rendimento do valor res
gatado antes de dez anos pela alíquota de vinte e 
cinco por cento sobre o valor resgatado, ressalvan
do-se os casos de invalidez, aposentadoria ou morte 
do participante. Finalmente, incluiu-se um artigo ex
plicitando que os resgates para mudança das aplica
ções entre fundos ou para a aquisição de renda jun
to a instituições privadas de previdência e segurado
ras estarão isentos de JOF e de Imposto de Renda. 

No Senado Federal, o Projeto de Lei da Câma
ra n2 71/96 foi distribuído às Comissões de Constitui
ção, Justiça e Cidadania- CCJ, de Assuntos Econó
micos - CAE e de Assuntos Sociais - CAS. Aprova
do nas duas primeiras comissões com apenas-urna 
emenda de redação da CAE, corrigindo a numera
ção dos artigos, o projeto encontra-se agora em tra
mitação sob regime de urgência, tendo em vista a 
aprovação do requerimento n2 466, de 1997. 

É o relatório. 

11- VOTO 

De acordo com a Exposição de Motivos do Mi
nistro de Estado da Fazenda, são dois os objetivos 
básicos que se pretende alcançar com a instituição 
do Fundo de Aposentadoria Programada Individual e 
do Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada 
Individual: 

- estimular a aposentadoria complementar vo
luntária dos trabalhadores; e 

- criar canais alternativos de poupança de lon
go prazo, capazes de promover a expansão da ca
pacidade produtiva e a geração de novos investi
mentos, sem pressões inflacionárias. 

Os pareceres apresentados na Câmara dos 
Deputados e nas Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania - CCJ e de Assuntos Económicos -
CAE, do Senado Federal, ressaltam a oportunidade 
desse projeto, que deverá contribuir efetivamente 
para a consecução dos objetivos almejados. 

Particularmente relevante é o incentivo a novos 
instrumentos que permitam a complementação de 
renda no momento da aposentadoria, tendo em vista 
as dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelos 
sistemas oficiais de previdência social em todo o 
mundo e, em particular, no BrasiL O FAPI se desta
ca por privilegiar a decisão individual de quanto pou
par e com que periodicidade e, ao mesmo tempo, in
centivar, com a garantia de portabilidade dos recur
sos, a competição entre as diversas instituições au
torizadas a administrar esse tipo de fundo. 

Como muito bem abordado na Exposição de 
Motivos acima citada, •um sistema de previdência 
padrão para uma sociedade deve basear-se no tripé: 

1) social, pública, universal, obrigatória, sobre
gime financeiro de repartição, com nível de reposi
ção reduzido para as faixas de renda mais elevada. 
( ... ) 

2) previdência complementar facultativa, de ini
ciativa do setor privado, sob regime de capitalização, 
desenvolvida por meio de entidades fechadas (fun
dos de pensão) e abertas (seguradoras) hoje em 
franca evolução; 

3) e poupança jndjyidual do trabalhador: visan
_do_ proporcionar ao mercado a ainda inexistente al

ternativa de poupança individual com finalidade pre
videnciária. • 

Como um instrumento de incentivo à poupança 
individual efetivamente atrativo para o trabalhador, o 
FAPI deverá cumprir com sucesso a sua outra fun
ção de ampliar a poupança de longo prazo da eco
nomia brasileira. 

A nosso ver, alguns ajustes poderiam ser feitos 
para aperfeiçoar os Fundos e Planos de Incentivo à 
Aposentadoria Programada Individual, de modo a 
tomá-los ainda mais eficazes. Nesse sentido, apre
sentamos emendas, quando de sua tramitação na 
Comissão de Assuntos Económicos - CAE, as 
quais, entretanto, não foram acatadas. 

Abstemo-nos, neste momento, de propor qual
quer alteração no projeto, por reconhecermos ser 
mais importante agora colocar esses fundos à dispo
sição da população brasileira o mais rapidamente 
possível, tendo em vista os seus indiscutíveis méri-
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tos. Os aperfeiçoamentos poderão ser feitos em eta
pa posterior. 

Diante do exposto, nosso voto é pela aprova
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 071, de 1996, 
com a emenda de redação da Comissão de Assun
tos Económicos - CAE. 

~ É o que tínhamos a oferecer no morr.ento, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer conclui favoravelmente ao_proj~to_e A 
emenda de redação oferecida pela Comissão de As
suntos Económicos. 

A Presidência esclarece ao Plenário qoe pode
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N2 2-PLEN (SUBSTITUTIVO) 

Art. 1º Fica autorizada -a instituição de Fun
dos de Aposentadoria Programada Individual -
FAP!, com recursos do trabalhador ou do emprega
.dor detentor de Plano de Incentivo à Apósentadoria 
Programada Individual, destinada a seus emprega
dos e administradores. 

§ 1º Os Fundos de Aposentadoria Programada 
Individual- FAP!, constituídos sob a forma de con
domínio aberto, terão seus recursos aplicados de 
acordo com o que vier a ser determinado pelo Con
selho Monetário Nacional. 

§ 2º O trabalhador pode adquirir quotas dos 
Fundos de Aposentadoria Programada Individual -
FAP!, e o empregador pode, ao estabelecer Plano 
de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, 
adquirir quotas em nome de seus empregados e ad
ministradores, observado o disposto nesta lei. 

§ 3º Considera-se trabalhador, para os efeitos 
desta lei a pessoa que residente ou domicili3da no 
País, aufira rendimento de trabalho, com ou sem vín
culo empregatício. 

§ 4º E!ltende-se por empregador o empresário 
ou a pessoa jurídica de natureza empresarial que, 
assumindo os riscos da atividade ecQnômic;a, admite 
e remunera trabalhadores, inclusive seus administra
dores. 

Art. 22 As aquisições de quotas de Fundo a 
que se refere o artigo anterior serão reéllizadas em 
moeda corrente nacional. 

Art. 3º Os Fundos a que se refere o artigo 12 

podem ser instituídos e administrados por instituiçõ
es financeiras ou por sociedade seguradoras autori-

zadas a funcionar pela Superintendência de Seguros 
Privados- SUSEP. -

§ 12 Compete ao Conselho Monetário Nacional 
aprovar o regulamento que disciplina a constituição 
dos Fundos de Aposentadoria Programada Indivi-
dual -FAP I. -

§ 2º_ O regulamento deverá dispor, pelo menos, -
sobre: 

I- constituição e suas características; 
_jl - administrªção; 

III - taxa de administração; 
- IV - composição e diversificação da carteira, 

- objetivando a prudência e a diversificação de riscos; 
-V - património líquido; 
-VI - emissão, colocação e resgate âe quotas; 
VIl - regras para os planos de contribuição; 
VIII - portabilidade, objetivando garantir a pos

sibilidade de transferência de património individual 
(quota-parte) de um fundo para outro, decorrido pe
ríodo de no mínimo seis meses; 

IX - custódia e liquidação dos títulos e valores 
mobiliários dos Fundos; 

X -assembléia-geral; 
XI - demonstrações financeiras; 
XII - prestaçãgde informações ao Banco Cen

tral do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e à 
Superintendência de Seguros Privados; 

XIII - publicidade e remessa de documentos 
com periodicidade bimestral e elaborada de maneira 
didática; 

XIV - normas de fiscalização e aplicação de 
penalidades; 

XV - rendimento mínimo garantido; 
XVI - normas gerais. 
§ 3º Para os efeitos do inciso IV do parágrafo 

anterior, pode o Conselho Monetário Nacional limitar 
a participação, na carteira de Aplicação dos Fundos 
de Aposentadorias Programada Individual - FAP!, 
de títulos e obrigaçoé"s" de responsabilidade do insti
tuidor do Plano de Incentivo e de seu administrador, 
controladas,-coligadas e interligadas: 

§ 42 O Conselho Monetário Nacional deverá re
gulamentar a participação dos quotistas do FAP I nos 
órgãos de fiscalização, no prazo max1m0 ae ô (seis) 
meses. 

Art. 42 A instituição fin-anceira ou seg1Jraaora, 
responsável pela administração do FAP I, deverá as
segurar ao quot1sta um renaimento riiinimo -- consi
derando a média dos rendimentos dos tundos · de 
previdência complementar abertos apresentada nos 
últimos 12 meses -_que deverá ser definido por meio 
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de regulamento a ser aprovado pelo Conselho Mo
netário Nacional, conforme disposto no artigo 3º. 

Art. 5º Compete ao Banco Central do Brasil e a 
Superintendência de Seguros Privados, no âmbito 
das respectivas atribuições: 

I - autorizar a instituição dos Fundos de Apo
::o_entadoria Programada Individual - FAPI e a trans
ferência de sua administração: 

11 - exercer a fiscalização dos administradores 
dos Fundos e aplicar as penalidades previstas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
exclui a competência da Comissão de Valores Imobi
liários com relação aos valores mobiliários integran
tes da carteira dos Fundos de que trata o art. 1º des
ta lei. 

Art. 6'1 O administrador do Fundo, observadas 
as limitações legais, deve praticar os atas necessá
rios à administração da carteira do Fundo e exercer 
todos os direitos inerentes aos ativos que a integra, 
podendo contratar os serviços de terceiros, legal
mente habilitados. 

§ 12 As instituições contratadas para a execu
ção dos serviços de que trata este artigo respondem 
solidariamente com o administrador dos Fundos pe
los prejuízos que causaram ao Fundo. 

§ 2º As ordens de compra e venda de quotas, 
títulos e valores mobiliários são sempre expedidas 
com identificação precisa do Fundo. 

Art. 72 Os ativos dos Fundos de Aposentadoria 
Programada Individual- FAPI são impenhoráveis e 
sobre eles não incidem encaixes obrigatórios ou de
pósitos compulsórios. 

Art. 82 O empregadorque instituir Plano de In
centivo à Aposentadoria Programada Individual, na 
forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacio
nal, pode deduzir como despesas operacionais o va
lor das quotas do Fundo de Aposentadoria Progra
mada Individual - FAP I adquiridas, até o limite anual 
de 10% do salário bruto de cada empregado ou ad
ministrador, desde - que ·o Plano atinja, no mínimo, 
cinqüenta por cento dos seus empregados. 

Parágrafo único. A dedução prevista neste arti
go não se aplica caso de- a pessoa jurídica manter 
plano de previdência privada. 

Art. 92 Os recursos utilizados pelo empregador 
para aquisição de quotas em nome de seus empre
gados ou administradores, dentro do Plano de Incen
tivo à Aposentadoria Programada Individual, de que 
trata esta lei, não são considerados integrantes da 
remuneração dos beneficiários para efeitos da legis
lação do trabalho e da previdência e não integram a 
base de cálculo para as contribuições para o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço, de Assistência 
Social e Sindical. 

Parágrafo único. O participante de Plano de In
centivo à Aposentadoria Programada Individual que 
perder vínculo com a empresa continua com direito 
às quotas do Fundo adquiridas em seu nome, com 
recursos do empregador, observadas as regras dis
postas nos incisos I e 11 do art. 9º. 

Art. 10. O resgate parcial ou total do Fundo de 
Aposentadoria Programada Individual - FAP pode 
realizar -se: 

I - com isenção do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos e 
Valores Mobiliários após o prazo de dez anos, conta
dos a partir da contribuição inicial para a formação 
do património e nos casos de invalidez permanente, 
de aposentadoria~ ou de morte com participante, hi
pótese esta em que o resgate se dará na forma da 
legislação civil; 

11 - com incidência do Imposto sobre Operaçõ
es de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Título 
e Valores Mobiliários, calculado à alíquota de até 
vinte e cinco por cento sobre o valor resgatado antes 
do prazo de dez anos, contados a partir da contribui
ção inicial. 

§ 1 º Não se aplica o disposto no inciso 11 do ca
put nos casos de invalidez permanente, de aposen
tadoria ou de morte do participante, hipótese esta 
em que o resgate se dará na forma da legislação ci
vil; 

§ 2º Transcorrido o prazo de capitalização a 
que se refere o inciso I do caput, o participante tem 
direito a resgatar parcialmente ou totalmente as quo
tas, podendo adquirir renda junto a sociedade segu
radoras ou a entidades de previdência privada, na 
forma da lei. 

Art. 11. As pessoas físicas poderão deduzir da 
base de cálculo do Imposto de Renda as aquisições 
de quotas efetuadas na forma desta lei até o limite 
anual de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 

I- R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 
no caso de pessoas físicas; 

11 - dez por cento do salário bruto de cada em
pregado ou administrador, no caso do empregador. 

§ 1 º A dedução prevista neste artigo não se 
aplica no caso de pessoa física manter plano de Pre
vidência privada. 

§ 2º Os resgates efetuados pelos quotistas fi
carão sujeitosamcidênciá-do Imposto de renda na 
fonte, com base na tabela de que trata o art. 3º da lei 
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, como anteci
pação do devido na declaração de rendimentos. 
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Art. 12. Os bens e direitos integrantes do patri
mónio do Fundo de Aposentadoria Programada Indi
vidual não se comunicam com o património da insti
tuição administradora, assim como em caso de fa
lência ou liquidação extrajudicial da instituição admi
nistradora, o património do Fapi não integra a massa 
falida ou liquidante da instituição. 

• Art. 13. Os resgates na carteira dos fundos 
para mudança das aplicações (art. 3º, § 22 , inciso 
VIII) entre fundos instituídos por esta lei ou para a 
aquisição de renda junto às instituições privadas de 
previdência e seguradoras que operam com esse 
produto, estão isentos do Imposto sobre Qperações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos e 
Valores Mobiliários e do Imposto de Renda. 

Parágrafo único. Foca vedada a utilização da 
dedução de que trata o art. 10, nas hipóteses referi
das neste artigo. 

Art. 14. As infrações do disposto nesta lei sujei
tam as instituições administradoras dos Fundos às pe
nalidades previstas no artigo 14 da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, e no artigo 108 do Decreto-Lei 
n2 73, de 21 de dezembro de 1966, sem prejuízo de 
outras estabelecidas na legislação vigente. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

O Projeto de Lei nº 1.838, de 1996, de autoria 
do Poder Executivo dispõe sobre a instit<.~ição de um 
Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI - e de um Plano de Incentivo à Aposentadoria 
Programada Individual. 

O Fapi pretende ser um plano de poupança vi
sando a suplementação de renda dos trabalhadores 
quando da sua aposentadoria, tendo por objetivo a 
formação voluntária dessa poupança. O Fundo será 
constituído por contribuições do empregado, do em
pregador ou de ambos. 

O Governo justifica sua criação pelo fato dele 
constituir-se em um novo instrumento alternativo de 
poupança de longo prazo, promovendo uma forma 
de previdência complementar, especialmente para 
os trabalhadores autónomos e empregados de pe
quenas e médias empresas, além de apresentar fle
xibilidade, dada pela portabilidade plena, o que in
centivará, em seu entender, a competitividade entre 
as diversas instituições financeiras e seguradoras 
em prol do quotista. 

O Fapi será um instrumento financeiro com ca
racterística específica: o deferimento do IRPF para 
as aplicações nas contas, com tributação plena do 
IRPF quando do recebimento do total da poupança 

ou de uma renda, conforme a preferência do quotis
ta. É preciso ressaltar que ele é um Instrumento fi
nanceiro, basicamente como qualquer outro fundo 
de aplicações, com poucas características previden
ciarias. Portanto como o Governo deseja dar-lhe um 
apelo de previdência complementar toma-se neces
sário--a- inclusão de alguns critérios que garantam 
esse caráter ao Fapi. 

Em primeiro lugar, deve-se conferir rendimento 
mínimo garantido ao quotista. Isso assegura o princí
pio da prudência do investimento, já que ao investir 
os recursos com-segurança,- a instituição financeira 
ou a seguradora poderá garantir um mínimo de re
tomo ao trabalhador. Vários Fundos de Previdência 
possuem uma rentabilidade mínima garantida de 6% 
ao ano rnãis a té!Xa de variação de um índice de pre
ços, que no caso do Bradesco e da Sudameris Pre
vidência é o Índice Geral de Preços de Mercado 
(IGPM) e no caso do Prever, a Taxa Referencial de 
Juros (TR). 

O trabalhador, ao confiar recursos e pagar uma 
taxa de administração a uma instituição para geri
los, mesmo que essa taxa seja baixa, como previsto 
no Fapi (de 2 a 4%, enquanto que a taxa de adminis
tração dos ftmdos de pensão oscilam em tomo de 
11 %), espera poder proteger seu dinheiro por meio -
de investimentos seguros e confiáveis. Portanto, ao 
pagar pelo serviço administrativo é preciso assegu
rar ao aplicador o montante de recursos investidos 
no fundo. Essa garantia está contemplada no artigo 
11 que o património das instituições administradoras 
do FPI do património do fundo, que será resguarda
do em caso de falência dessas instituições. Esse 
dispositivo é fundamental para. a segurança dos re
cursos que o trabalhador poderá resgatar do fundo. 

O artigo 3º dispõe que o regulamento do Fundo 
deverá ser aprovado pelo Conselho Monetário Na
cional, devendo conter regras a respeito da publici
dade e remessa dEi--documentos que atualizem o 
aplicador quanto aos investimentos. Esse é um pon
to crucial para o funcionamento transparente do fun- -
do que deverá fornecer informações, de forma de
mocrática, aos seus quotistas. Todavia, é necessário 
definir a periodicidade dessa informação e suas ca
racterísticas: os documentos distribuídos aos quotis
tas devem conter informação de fácil acompanha-

- -mento ao leigo, ou seja, a informação deve ser pres
tada de maneira didática e com uma periodicidade 
que, para o bom acompanhamento do aplicador, ne
cessita ser atualizada no mínimo a cada dois meses. 

Mesmo com a divulgação adequada da infor
mação concernente às movimentações financeiras 
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do fundo e sendo levado em conta o critério de por
tabilidade, é imprescindível que haja a participação 
dos quotistas nos órgãos responsáveis pela fiscali
zação do Fapi. 

Especial atenção deve ser prestada ao artigo 
10 que dispõe sobre a dedução da base de cálculo 
d,o Imposto de Renda as aquisições e quotas efetua
das até o limite de R$2.400,00, no caso dEJ_pessoas 
físicas e de dez por cento do salário bruto de cada 
empregado ou administrador, no caso do emprega
dor. Essa dedução não se aplica caso a pessoa físi
ca ou jurídica mantiver plano de previdência privada. 
Não foi apresentada nenhuma simulação com res
peito a esta renúncia fiscal. No momento gue o Go
verno está dispendendo enormes esforços para 
aprovação da prorrogação do FEF como justificar a 
análise de proposição que contém em seu bojo uma 
perda de arrecadação que nem sequer é estimada 
pelo Ministério da Fazenda? 

Também algumas incongruências, quanto à 
questão tributária, podem ser detectadas nos artigos 
72, 92 e 1 O visando corrigir as falhas apresentadas 
somos pela aprovação do projeto na forma do se
guinte substitutivo. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1997.- Sena
dora Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Essa emenda se encontra sobre a mesa dos Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras. 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
para dar parecer à emenda. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
FAP I, que institui o fundo de aposentadoria programa
da individual, foi bastante discutido pelo Plenário da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por 
unanimidade, naquela Comissão, fomos contrários à 
emenda substitutiva da Senadora Benedita da Silva, 
com todo o respeito que .merecem as modificações 
que S. Exª pretende introduzir no projeto original. 

Confirmo o meu relatório, rejeitando o substitu
tivo da Senadora Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer é contrário à emenda. 

Concedo a palavra ao Senador José Serra, Re
lator da Comissão de Assuntos Económicos, para 
dar parecer sobre a emenda substitutiva de Plenário. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, permito-me, em seguida, 
referir-me às propostas contidas no substitutivo da 
Senadora Benedita da Silva. 

A Senadora, com as alterações que propõe no 
§22 do art. 32 e com a inclusão do artigo 42 , objetiva 
estabelecer uma garantia de rendimento mínimo ao 
cotista, bem como garantir a transparência das infor
mações referent~s aos diversos fatos. Na verdade, 
Sr. Presidente, o que podemos afirmar com toda se
gurança é que a maior garantia do rendimento míni
mo que o FAP! pode obter é justamente a sua porta
bilidade e as re_gras de prudência e transparência 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

Essas características garantem a concorrência 
entre as diversas instituições financeiras e segurado
ras autorizadas a constituir o FAPI. Logicamente, 
nesse ambiente competitivo, a administração de 
cada FAP! terá por meta obter o melhor rendimento 
d<: · seus coti.sta~. Creio gu_e E!Stabelecer um rendi
mento mínimo para esse fundo de aposentadori-a, na 
verdade, desvirtuaria o objetivo e a característica 
principal desse instrumento, que é o da poupança 
previdenciária. Ou seja: não cabe aqui o estabeleci
mento ele rendimento mínínio. 

As pessoas têm instituições diferentes para fa
zer suas aplicações, portanto, haverá concorrência 
nesse sentido. E esta é a melhor garantia de rendi
mento mínimo: a que é dada pelo mercado. 

Quanto à periodicidade de remessa de docu
mentos e as normas de fiscalização, creio que é me
lhor deixar a atribuição para o Conselho Monetário, 
que possuilnâiscutivelmente uma flexibilidade maior 

· para acompanhar a -evolução do mercado financeiro 
e o surgimento de inovações nessa área, com as 
inerente_s 11ecessidad~ de novas, regras de_ atuação_ 

Assim, creio que a atuação do Conselho Mone
tário permitirá, digamos, superar a rigidez que, no 
caso, teria a lei em matéria dos requisitos para a 
prestação de contas. Por outro lado, creio que as 
próprias instituições ou seguradoras administradoras 
do FAP! procurarão obedecer critérios didáticos no 

-momento da exposição, pois, diante da portabilidade 
dos fundos, passam a ser as maiores interessadas 
na divulgação dos resultados de maneira acessível. 

Essa questão da portabilidade, Sr. Presidente, 
é essencial dentro desse projeto, porque vai permitir 
ao beneficiário do FAP! escolher uma entre as insti
tuições. E as instituições que foram pouco transpa
rentes perderão na concorrência do mercado. Logo, 
serão muitos os recursos que, pouco a pouco, pas
sarão a pesar nesses mercados. Por isso, Sr. Presi
dente, sou contrário às alterações propostas.· · · 

Quanto à inclusão do §42 no art. 32 , a Senado
ra tem como proposta estabelecer a participação de 
cotistas nos diferentes ·órgãos de fiscalização. Ou 
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seja: existe o FAPI, e quem é cotista pode participar 
de um conselho de fiscalizaçã_o_do conjunto do FAPI. 
Mas a fiscalização do FAPI já vai ficar a cargo do 
Banco Central, da CVM e da Susep. 

O projeto que relatamos oferece a inovação de 
dar atribuição conjunta a esses três órgãos, o que 
inipe a possibilidade de desvio. E mais ainda: os ór
gãos de fiscalização do FAP!- os três que mencio
nei - possuem atribuições de fiscalização de todo o 
Sistema Financeiro Nacional, que é o caso do Banco 
Central; de todas as seguradoras, que é a Susep; e 
de todas as sociedades anõnimas, que a CVM. As
sim, tem capacidade, conhecimento ultraespecialfza- -
do e, inclusive, acesso a informações de natureza si
gilosa. Portanto, não creio que seja recomendável 
aceitar a proposta de abrir a fiscalização aos cotis
tas. A maior fiscalização que o FAP! pode ter é a do 
próprio cotista, que pode, ao conferir o seu rendi
mento, dispor da possibilidade de migrar o seu FAP! 
para outro administrador que lhe inspire maior con
fiança. 

A inclusão, por outro lado, de um parágrafo no 
art. 32, tal como sugerido pela Senadora, altera dois 
pilares do projeto em análise, que são: o incentivo à 
poupança de longo prazo e o baixo custo da admi
nistração do Fundo. 

Sr. Presidente, solicitaria que o barulho ao meu 
lado fosse menor- não necessariamente zero, mas 
menor -, para que se pudesse dar continuidade ao 
parecer sobre esses votos. 

A Senadora propõe a possibilidade de o cotista 
não contribuir para o seu Fundo por um período su
perior a um ano, ainda que sujeito a custo financeiro. 
Ora, abre, com isso, a possibilidade de não contri
buição, o que é um desincentivo ao hábito de poupar 
e, também, evidentemente, uma elevação dos cus
tos de administração dos FAPis, em detrimento dos 
quotistas que estiverem contribuindo sistematica
mente. O projeto já prevê, .inclusive, a possibilidade 
de variações periódicas na renda ao admitir o inter
valo de até um ano entre uma contribuição e outra. 

As alterações propostas pela ilustre Senadora 
Benedita da Silva procuram também estabelecer li
mites da dedutibilidade do Imposto de Renda. É evi
dente que há uma preocupação com as perdas fis
cais, inerentes a projetes que concedem isenções. É 
uma preocupação legítima e correta. No entanto, o 
projeto de lei já atende satisfatoriamente às propos
tas da Senadora, limitando a dedutibilidade de Im
posto de Renda para as pessoas físicas, nos mes
mos moldes propostos pela Senadora. 

Pretende, ainda, transformar a alíquota padrão 
de 25% do IOF em alíquota máxima, pondo em dis
ponibilidade, assim, alternativas para tributação do 
FAP!, conforme as necessidades. 

A alíquota estabelecida pelo projeto de lei que 
examinamos foi fixada com base na estrutura média 
das taxas praticadas pelo mercado financeiro - refle
te, portanto, uma realidade do momento -, mas a 
Constituição Federal, no art. 153, dá poderes ao 
Executivo para alterar as alíquotas do IOF de acordo 
com as condições de-funcionamento do mercado fi
nanceiro, ou com as necessidades da política econõ-

--mlCa. f'ortanteÇ;:q>roposta da Senadora, neste caso, 
é ociosa ou redundante. 

Por último, pretende disponibilizar para o traba
lhador que perder o emprego a possibilidade de utili
zar cotas adquiridas em seu nome pelo empregador, 
antes de decorrido o prazo de capitalização de dez 
anos e sem incidência de tributação. 

Lembraria que o projeto estabelece que o fun
do de aposentadoria só pode ser retirado depois de 
dez anos de contribuição, sem que sofra, natural
mente, uma tributação. Se for retirado antes, é pas
sível de uma tributação de até 25% do IOF. 

A proposta da Senadora, que acompanha pro
posta do Senador Suplicy, permite que esse fundo 
seja retirado antes disso e, de alguma maneira, ter
mina transformando o que é um instrumento de pre
vidência num novo Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, ou seja, não acumula nada para o final, por
que o trabalhador, na medida em que muda de em
prego, pode retirá-lo. 

Não há nenhuma diferença disso com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. Trata-se, na ver
dade, de outro projeto que envolve capitalização, 
porque, caso contrário, não seria um projeto de apo
sentadoria. Evidentemente, o projeto de lei atual que 
estamos votando prevê esse recurso em dois casos, 
que são óbvios: tanto no caso de invalidez, quanto 
no caso de morte. 

Portanto, Sr. Presidente, somos pela aprova
ção do projeto tal como veio das Comissões para 
este plenário, rejeitando a emenda substitutiva da 
Senadora Benedita da Silva e enfatizando que, den
tro dessa rejeição, o nosso espírito é o de criarmos, 
no Brasil, um novo instrumento de poupança, de 
uma poupança para aposentadoria. 

Hoje, as aposentadorias do INSS, por mais que 
procuremos melhorá-las por meio das reformas, não 
oferecem um horizonte de remuneração satisfatória 
para boa parte dos assalariados. Então, o projeto 
toma a iniciativa de estabelecer uma aposentadoria 
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complementar não fechada, como as que existem 
hoje nas empresas. 

Trata-se de uma aposentadoria complementar 
aberta - não há nenhuma que tenha funcionado no 
Brasil -, com base em incentivos fiscais. Aqueles que 
se preocupam com a situação dos trabalhadores 
.hoje e dos aposentados amanhã devem aprovar 
este projeto. Reconhecemos as boas intenções, mas 
muitas delas desvirtuam a finalidade do próprio pro
jeto. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O parecer é contrário. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-V. Ex• falará depois, Senador Eduardo Suplicy. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bello 

Parga para proferir o parecer da Comissão de As
suntos Económicos. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, por tudo aquilo que foi expla
nado pelo Relator da Comissão de Assuntos Econó
micos, Senador José Serra, este substitutivo, que 
examinamos no momento, na realidade repete 
emendas que foram apresentadas naquela Comis
são pelo nobre Senador Eduardo Suplicy. 

No exame pela Comissão, essas emendas fo
ram rejeitadas pelo Relator, assim como pelo Plená
rio da Comissão. Dessa forma, aqui repito: conquan
to o objetivo tenha sido o de colaborar e aprimorar o 
projeto, na realidade essas emendas podem vir a 
desvirtuá-lo. 

Portanto, na qualidade de Relator da Comissão 
de Assuntos Sociais, opino pela rejeição ao substitu
tivo apresentado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Senador Bello Parga, também pela rejeição. 

Discussão em conjunto do projeto, da emenda e 
do substitutivo de Plenário, em turno único. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para pro

ferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, esta proposição, de 
iniciativa do Presidente da República, tem por esco
po instituir o que afirma ser uma terceira modalidade 
de sistema previdenciário, ao lado do regime básico 
e da chamada previdência complementar, em suas 
modalidades "fechada" (fundos de pensão das em
presas estatais) e "aberta• (fundos de capitalização 

mantidos por seguradoras, via de regra vinculadas a 
conglomerados financeiros). 

De acordo com a Exposição de Motivos do Mi
nistro da Fazenda - e aqui cabe estranhar que não 
tenha sido uma exposição interministerial, firmada 
pelos Ministros da Previdência e do Trabalho-, visa
se, com a nova modalidade de previdência, denomi
nada de Fundo de Aposentadoria Programada Indivi
dual, Fapi,à "criação de canais alternativos de pou
pança a longo prazo, capazes de promover a expan
são da capacidade produtiva e a geração de novos 
investimentos, sem pressões inflacionárias". 

Essa nova modalidade praticamente inviabiliza 
a constituição de uma forte previdência complemen
tar pública, como determina a Constituição Federal 
em seu art. 201~ § 72• Os fatos sociais, entretanto, 
são inexoráveis. Sabe-se que algumas entidades 
sindicais, mesmo algumas vinculadas à CUT, se mo
vimentam no sentido de organizar sociedades segu
radoras que, devidamente autorizadas pela Susep, 
conforme dispõe o art. 32 do projeto, iniciariam ativi
dades de entes de capitalização. 

Sr. Presidente, estamos de acordo com o voto 
em separado da nobre Senadora Benedita da Silva, 
que acolheu, no seu conteúdo, inúmeras sugestões 
que eu próprio havia apresentado, como emendas 
na Comissão de Assuntos Económicos. 

O oroj_eto não prevê o deferimento de rendi
mento mínimo ao quotista -o que é incerto na lei -, 
que asseguraria o princípio de prudência do investi
mento, já que ao investir os recursos com seguran
ça, a instituição financeira ou a seguradora poderá 
garantir um mínimo de retomo ao trabalhador. Ava
liamos como necessário definir a periodicidade das 
informações dos administradores aos quotistas e 
suas características, de modo a facilitar o acompa
nhamento pelo leigo. 

Acreditamos também ser necessária a partici
pação dos cotistas nos órgãos responsáveis pela fis
calização do Fapi. 

Acreditamos, tendo em vista a ausência de es
tudos consistentes sobre o impacto das renúncias 
fiscais previstas, que deve haver uma nova formata
ção para as deduções tributárias, separando aquelas 
incidentes sobre a renda do cotista das efetuadas 
pelas empresas, que devem se situar tão-somente 
no campo das despesas operacionais dedutíveis. 

Assim, propomos a aprovação da matéria na 
forma do substitutivo da Senadora Benedita da Silva 
e das emendas que apresentei na Comissão de As
suntos Económicos. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cªr(os Magalhães) 
- Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presiden

te; peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr _Presiden
te, Srªs e Srs. Senadores, não sou entendido profun
damente em matéria de Previdência e não me arris
caria a analisar um projeto, sobretudo como desta 
natureza, sem conhecê-lo extensamente. 

Quero, entretanto, com a experiência dos anos 
e da vida, fazer algumas observações. 

Por que vem à Casa um projeto sobre Previ
dência originário do Ministério da Fazenda? Dele 
não participou nem o Ministro da Previdência nem o 
Ministro do Trabalho. 

De um lado, verifica-se que este projeto define 
que é empregador, que é empregado. 

Quais serão as repercussões deste projeto so
bre a lei geral, que é a Consolidação das Leis do 
Trabalho, e que disciplina as relações entre o capital 
e o trabalho? 

De outro lado, por que votar-se um projeto, que 
cria um tipo especial de Previdência, isoladamente, 
no mpmento em que discutimos uma reforma ampla 
da Previdência, mediante reforma da ConstftufÇaO? 
Por que não incluir esta matéria na emenda que co
gita de todos os aspectos da Previdência, inclusive 
dos Fundos da Previdência Privada? 

Cria-se, por este projeto - é o que diz o art. 12 

-, a instituição de Fundos de Apo1entadoria Progra
mada Individual. Define-se, para o efeito desta lei -
acredito -, que é trabalhador, que é empregado. Es
tabelece-se que compete ao Banco Central do Brasil 
e à Superintendência de Seguros Privados, no âmbi
to das respectivas atribuições, autorizar a constitui
ção dos Fundos, exercer a fiscalização dos adminis
tradores neles, e aplicar as penalidades previstas. 

Aprovada esta lei, como ficará o projeto geral 
de reforma da Previdência? Ou qual será a utilidade 
de votar este projeto antes que se conclua a delibe
ração sobre a emenda constitucional que disciplina a 
Previdência no seu contexto absoluto? 

É o que, a meu juízo, se revela uma anomalia. 

Nessas condições, Sr. Presidente, não tenho, 
corretamente, condições de aprovar o projeto nem 
prudentemente devo aprová-lo. 

-Quero, porisso, anteCipar que, tendo em conta 
-a existência de uma reforma geral da Previdência 
por emenda à Constituição, não parece lícito apro
var-se este projeto. 

Abster-me-ei da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

-- É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 479, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, 

item 4, do Regimento Interno, requeiro preferência 
para- votaÇão do Substitutivo de Plenário ao 

J:>LC/7-1/97 ·-
Sala das Sessões, 8 de julho de 1997.- José 

Eduardo Outra. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação o requerimento. 
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG} -

-sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "não". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

- O PFL recomenda o voto "não" ao requerimento. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Sr. Presi

dente, o PMDB não vê razão para que o substitutivo 
tenha preferência e recomenda o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O PMDB recomenda o voto "não". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 
Presidente, o PTB recomenda o voto "não". 

O -sR. PAESfDENTE (Antorii6 Canos Magalhães) 
- O PTB recomenda o voto "não". 

Em votação o requerimento. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda e 
do substitutivo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados: (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitu

tivo de plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Votação da Emenda n2 1-CAE, de redação. 
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O Senador Eduardo Suplicy apresenta à Mesa 
requerimentos de destaque para votação em separa
do de emendas que, nos termos do art. 124 do Regi
mento Interno, cujas emendas a que se referem são 
consideradas inexistentes por não terem sido adota
das pela Comissão. 

Votação da Emenda da Comissão de Assuntos 
Económicos. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo redação final que será lido pelo Sr. 12-Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 360, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da 
' Câmara nº 71, de 1996 (n2 1.838, de 1996, 

na Casa de Origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de lei da Câmara n2 71, de 1996 (nº 
1.838, de 1996, na Casa de Origem), que institui o 
Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAP! e o Plano de Incentivo à Aposentadoria Pro
gramada Individual, e dá outras providências, com 
alteração redacional conforme Emenda n2 1-CAE. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de julho de 
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Ronaldo Cunha Lima, ReHator - Júnia Marise -
Carlos Patrocínio - Marluce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N2 360, DE 1997 

Institui o Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual - FAPI e o Plano 
de Incentivo à Aposentadoria Programa
da Individual, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É autorizada a instituição de Fundos de 

Aposentadoria Programada Individual - FAPI, com re
cursos do trabalhador ou de empregador detentor de 
Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Indivi
dual, destinado a seus empregados e administradores. 

§ 1 º Os Fundos de Aposentadoria Programada 
Individual - FAP!, constituídos aob a forma de con
domínio aberto, terão seus recursos aplicados de 
acordo com o que vier a ser determinado pelo Con
selho Monetário Nacional. 

§ 22 O trabalhador pode adquirir quotas dos 
Fundos de Aposentadoria Programada Individual -
FAP!, e o empregador pode, ao estabelecer Plano 
de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, 
adquirir quotas em nome de seus empregados e ad
ministradores, observado o disposto nesta lei. 

§ 32 Considera-se trabalhador, para os efeitos 
desta lei, a pessoa que, residente ou domiciliada no 
País, aufira rendimento do trabalho, com ou sem vín
culo empregatícío. 

§ 42 Entende-se por empregador o empresário 
ou a pessoa jurídica de natureza empresarial que, 
assumindo os riscos da atividade econômicam, ad
mitie remunera trabalhadores, inclusive seus admi
nistradores. 

Art. 22 As aquisições de quotas do Fundo a 
que se refere o artigo anterior serão realizadas em 
moeda corrente nacional. 

Art. 32 Os Fundos a que se refere o art. 12 po
dem ser instituídos e administrados por instituições 
financeiras ou por sociedades seguradoras autoriza
das a funcionar pela Superintendência de Seguros 
Privados- SUSEP. 

§ 1 º Compete ao Conselho Monetário Nacional 
aprovar o regulamento que disciplina a constituição 
dos Fundos de Aposentadoria Programada lndivi
duai-FAPI. 

§ 22 O regulamento deverá dispor, pelo menos, 
sobre: 

I - constituição e suas características; 
11 - administração; 
III- taxa de administração; 
IV - composição e diversificação da carteira, 

objetivando a prudência e a diversificação de riscos; 
V- património líquido; 
VI - emissão, colocação e resgate de qu~Jtas; 
VIl - regras para os planos de contribuição, 

obedecido o intervalo máximo de um ano entre as 
aquisições de quotas por parte dos participantes; 

VIII - portabilidade, objetivando garantir a pos
sibilidade de transferência de património individual 
(quota-parte) de um fundo para outro, decorrido pe
ríodo de no mínimo seis meses; 

IX - custódia e liquidação dos títulos e valores 
mobiliários dos Fundos; 

X- assembléia-geral; 
XI -demonstrações financeiras; 
XII - prestação de informações ao Banco Cen

tral do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e à 
Superintendência de Seguros Privados; 

XIII - publicidade e remessa de documentos; 
XIV - aplicação de penalidades; 

o,-( 
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XV - normas gerais. 
§ 3º Para os efeitos do inciso IV do parágrafo 

anterior, pode o Conselho Monetário Nacional limitar 
a participação, na Carteira de Aplicação dos Fundos 
de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, de 
títulos e obrigações de responsabilidade do institui
dqr do Plano de Incentivo e de seu administrador, 
controladas, coligadas e interligadas. 

Art. 4º Compete ao Banco Central do Brasil e à 
Superintendência de Seguros Privados, no âmbito 
das respetivas atribuições: 

I -autorizar a constituição dos Fundos de Apo
sentadoria Programada Individual - FAPI e a 'trans
ferência de sua administração; 

11 - exercer a fiscalização dos administradores 
dos Fundos e aplicar as penalidades previstas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
exclui a competência de Comissão de Valores Mobiliá
rios com relação aos valores mobiliários integrantes da 
carteira dos Fundos de que trata o art. 1 º desta lei. 

Art. 5º O administrador do Fundo, observadas 
as limitações legais, deve praticar os atos necessá
rios à administração da carteira do Fundo e exercer 
todos os direitos inerentes aos ativos que a inte
gram, podendo contratar os serviços de terceiros, le
galmente habilitados. 

§ 1 º As instituições contratadas para a execu
ção dos serviços de que trata este artigo respondem 
solidariamente com o administrador do Fundo pelos 
Prejuízos que causarem ao Fundo. 

§ 2º As ordens de compra e venda dê quotas, 
títulos e valores mobiliários são sempre expedida 
com identificação precisa do Fundo. 

Art. 62 os artigos dos Fundos de Aposentadoria 
Programada Individual - FAPI são impenhoráveis e 
sobre eles não incidem encaixes obrigatórios ou de
pósitos compulsórios. 

Art. 7º O empregador que instituir Plano de In
centivo à Aposentadoria Programada Individual, na 
forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacio
nal, pode deduzír como despesas operacionais o va~ 
lor das quotas do Fundo de Aposentadoria Progra
mada Individual- FAPI adquiridas, observado o dis
posto no art. 10 desta lei, desde que o Plano atinja, 
no mínimo, cinqüenta por cento dos seus emprega
dos. 

Art. 82 Os recursos utilizados pelo empregador 
para aquisição de quotas em nome de seus empre
gados ou administradores, dentro do Plano de Incen
tivo à Aposentadoria Programada Individual, de que 
trata esta lei, não são considerados integrantes da 
remuneração dos beneficiários para efeitos da legis-

fação do trabalho e da previdência e não integram a 
base de cálculo para as contribuições para o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, de Assistência 
Social e SindicaL 

Parágrafo único. O participante de Plano de In
centivo à Aposentadoria Programada Individual que 
perder o vínculo com a empresa continua com direito 
à:s quotas ·ao Fundo adquiridas em seu nome, com 
recursos do empregador, podendo movimentá-las 
somente após o prazo de capitalização, observados 
os casos especiais a que se refere o inciso I do art. 
9º e regulamentação pertinentes. 

Art. 92 O resgate parcial ou total do Fundo de 
Aposentadoria Programada Individual - FAPI pode 
realizar-se: 

I - com isenção do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos e 
Valores Mobiliários após o prazo de dez anos, conta
do a partir da contribuição inicial para a formação do 
patrimônio e nos casos de invalidez permanente, de 
aposentadoria, ou de morte do participante, hipótese 
esta em que o resgate se dará na forma da legisla
ção civil; 

11 - com incidência do Imposto sobre Operaçõ
es de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títu
los e Valores Mobiliários, calculado à alíquota de vin
te e cinco por cento sobre· o valor resgatado antes 
do prazo de dez anos, contado a partir da contribui
ção iniciaL 

§ 12 Não se aplica o disposto no inciso li nos 
casos de invalidez permanente, de aposentadoria ou 
de morte do participante, hipótese esta em que o 

- resgate dar-se-á na forma da legislação civil. 
§ 22 Transcorrido o prazo de capitalização a 

que se refere o inciso I, o participante tem direito a 
resgatar parcial ou totalmente as quotas, podendo 

-adquirir renda junto a sociedades se_guradoras ou a 
entidades de previdência privada, na forma da lei. 

Art. 1 O. As pessoas físicas ou jurídicas poderão 
deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda as 

-aquisições de quotas efetuadas na forma desta Lei 
até o limite anual de: 

I - A$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 
no caso de pessoas físicas; 

11 - dez por cento do salário bruto de cada em
-pregado ou administrador, no caso do empregador. 

§ 12 A dedução prevista neste artigo não se 
aplica no caso de a pessoa física ou jurídica manter 
plano de previdência privada. 

§ 22 Os resgates efetuados pelos quotistas fi
carão sujeitos â inddênda do Imposto de Renda na 
fonte, com base na tabela de que trata o art. 3º da 
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Lei n• 9.250, de 26 de dezembro de 1995, como an
tecipação do devido na declaração de rendimentos. 

Art. 11 . Os bens e direitos integrantes do patri
mónio do Fundo de Aposentadoria Programada Indi
vidual não se comunicam com o património da insti
tuição administradora, assim como, em caso de fa
lência ou liquidação extrajudicial da instituição admi
ni;tradora, o património do FAPI não integra a mas
sa falida ou liquidante da instituição. 

Art. 12. Os resgates na caq:eira dos Fundos 
para mudança das aplicações (art. 3°, § 2°, inciso 
VIII) entre Fundos instituídos por esta Lei ou para a 
aquisição de renda junto às instituições plivadas de 
previdência e seguradoras que operam com esse 
produto, estão isentos do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativa a títulos e 
Valores Mobiliários e do Imposto de Renda. 

Parágrafo único. É vedada a utilização da de
dução de que trata o art. 10, nas hipóteses referidas 
neste artigo. 

Art. 13. As infrações do disposto nesta Lei su
jeitam as instituições administradoras dos Fundos às 
penalidades previstas no art. 44 da Lei n• 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, e no art. 108 do Decreto
lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, sem prejuízo 
de outras estabelecidas na legislação vigente. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
daçãofinal. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr's e Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram p.ermanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- A Presidência avisa às Sr's e aos Srs. Senadores 
que a sessão do Congresso Nacional foi transferida _ 
para hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos 
Deputados, destinada à apreciação de medidas pro
visórias. 

Portanto, o Congresso está convocado para 
hoje, às 19 horas. 

Aproveito a oportunidade para lembrar a V. 
Ex•s - acredito que essa lembrança é importante -
do Decreto Legislativo nº 7, de 1995, sobretudo no 
seu art. 3º, § 22, que diz: 

"Perderá direito à percepção da parce
la final de ajuda de custo, o Parlamentar que 
não comparecer, pelo menos, a dois terços 
da sessão legislativa". 

O que significa dois terços da convocação ex
traordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 2: 

PROJETO DE_LEI ~A CÂMARA Nº 62, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o Proje
to de Lei do Senado nº 164, de 1995) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 469, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 
1995 (nº 1.164/91 , na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre as sanções penais e adminis
trativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras provi
dências, tendo 

Pareceres: 

- sob nº 5, de 1997, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Lúcio Alcântara, favorável ao Proje
to, nos_ termos do substitutivo que oferece 
(Emenda nº 1-CCJ), e pela rejeiÇao elO Pro
jeto de Lei do Senado nº 164, de 1995; e 

- Proferido em Plenário, Relatara: Se
nadora Marina Silva, em substitutição à Co
missão de Assuntos Sociais, favorável ao 
Projeto, nos termos do substitutivo que ofe
;-ec_e~(E_menda_nº 2-Pienário) e pela rejeição 
:ôo Projeto-de -Lei do seriado n• 164, de 
1995. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e 
de Assuntos Socíais sobre as emendas n2s 
3 a 7, de Plenário). 

A Presidêoc;ia_~sclarece aQ Plenário_ que du
rante o prazo regimental foram oferecidas cinco 
emendas à proposição. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai
cântara, Hruator da Comissão de Constituiç_ã(), Justi

-_ ça e Cidad_anié!, para emitir parecer sobre as emen
das. 

O SR LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
emitir parecer.) ""'Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, vêm a esta Comissão, para análise e delibera
Ção, as-emendas apresentadas em plenário aó-Pro-
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jeto de Lei da Câmara n° 62, de 1995 (Projeto de [_ei 
n° 1.164, de 1991, na Câmara dos Deputados), origi
nário do Poder Executivo, que "Dispõe sobre as san
ções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências", e ao Projeto de Lei do Senado no 164, 
de 1995, que "Altera os arts. 27 e 34 da Lei no 5.197 ~ 
de 3 de janeiro de 1967, que 'Dispõe sobre a prote
ção à fauna e dá outras providências' •. 

As proposições foram distribuídas primeira
mente à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, cujo parecer opinou pela aprovação do PLC 
n° 62, de 1995, na forma do substitutivo então apre
sentado, e pela rejeição do PLS nº 164, de 1995. 
Depois, foram encaminhadas à Comissão de Assun
tos Sociais, para a emissão do· respectivo parecer. 

Antes que a Comissão de Assuntos Sociais se 
pronunciasse sobre a matéria, apresentamos reque
rimento para incluí-la na Ordem do Dia, o qual foi 
aprovado em plenário. 

Em plenário, a Senadora Marina Silva, desig
nada relatara da matéria em substituição à Comis
são de Assuntos Sociais, apresentou parecer no 
qual se manifestou pela rejeição do PLS nº 164, de 
1995, e pela aprovação do PLC no 62, de 1995, na 
forma do substitutivo então apresentado. 

Aberto o prazo para recebimento de emendas 
perante a Mesa, foram apresentadas, tempestiva
mente, cinco emendas de plenário, dentre as quais 
quatro oferecidas pelo Senador Jonas Pinheiro e 
uma pelo Senador Joel de Hollanda. 

As proposições foram distribuídas, novamente, 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à 
Comissão de Assuntos Sociais, a fim de procederem 
ao exame das emendas oferecidas. 

É o relatório. 

li-VOTO 

Esta Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, quando da sua primeira deliberação sobre os 

·projetas em tela, já se manifestara auanto à impor
tância e ao alcance do seu teor no ordenamento jurí
dico. 

Não é por outra razão que a cada momento do 
processo de discussão da matéria, desde o início de 
sua tramitação na Câmara dos Deputados, observa
se a colaboração de nossos Pares, de órgãos do 
Poder Executivo e de organizações rtão-governac 
mentais, mediante a apresentação de sugestões que 
visam ao aprimoramento da matéria. 

Agora, quando da apreciação, em plenário, do 
parecer proferido pela Comissão de Assuntos So-

ciais, novas contribuições são trazidas, no prazo re
gimental. 

Trata-se de quatro emendas apresentadas pe
los Senadores Jonas Pinheiro (nos 3 a 6 - PLEN) e 
,!oel Hollandª (no 7 ~ PLEN),_ que passamos a exa
minar. 

A Emenda no 3 - PLEN visa modificar o projeto 
de forma que a obrigação do infrator de indenizar ou 
·reparar os -danos causados ao meio ambiente esteja 
·condicionada à existência de culpa. 

É de ver que se pretende aqui mudar o princí
pio, já consagrado em nossa legislação desde 1977, 
por força da Lei no 6.453, de 17 de outubro desse 
mesmo ano, que acolhe a responsabilidade civil ob
jetiva relativamente aos danos provenientes de ativi
dade nuclear. 

Mais tarde, a Lei no 6.938, de 1981, que "Dis
põe sobre a· Política Nacional do Meio Ambiente", 
consagrou a responsabilidade civil objetiva relativa
mente a todo e qualquer dano ao meio ambiente, 
conforme disposição do seu artigo 14,.§ 1°: 

"Art.14 .............................................................. .. 

§ 1° Sem obstar a aplicação das pena
lidades neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente de existência de culpa, 

. _a indenizar o_u reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade ... " 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado, em 
sua obra "Direito Ambiental Brasileiro•, "não se ava
lia subjetivamente a conduta do poluidor, mas a 
ocorrência do resultado prejudicial ao homem e seu 
ambiente". -

O princípio da responsabilidade civil objetiva é 
acolhido em\fárias nações (França, Alemanha, Sué
cia, Japão, Estados Unidos e Itália, entre outras) e, 
pouco a pouco; passa a fazer parte de todas as dis
cussões de direito internacional concernentes ao 
meio ambient~. 

A manutenção do princípio da responsabilidade 
objetiva em nossa legislação mostra-se, portanto, 
.absolutamente coerente com a evolução dos instru
mentos jurídicos nacionais e internacionais, tendo 
em vista o interesse predominantemente público que 
no!'l:e@ 1!._ proteçáo do meio ambiente, razão pela 
qual somos pela rejeição da Emenda no 3- PLEN. 

A Emenda no 4 - PLEN propõe o aumento do 
prazo de âez para vinte d1as, para que o infrator ofe
reça defesa ou impugnação ao auto de infração, fun
damentando-se no fato de que 'especialmente no 
meio rural, onde a difusão de informações é natural
mente desacelerada, não se justifica dar ao recor-
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rente o exíguo prazo de 1 O (dez) dias para a interpo
sição de defesa. Deve-se levar em conta também o 
grande lapso de tempo-demandado pela autoridade 
ambiental (que às vezes ultrapassa mais de um ano) 
para análise, elaboração ·de parecer e julgamento de 
processos e/ou recursos administrativos impetra
dos". 

A Emenda no 5 - PLEN visa aumentar de dez 
para vinte dias o prazo para que o infrator recorra de 
decisão condenatória à instância superior do Siste
ma Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ofere
cendo argumentos semelhantes aos relativos à refe
rida Emenda nº 4. 

Reconhecendo que o nosso País é marcado 
por peculiaridades regionais que dificultam o acesso 
à informação, somos pelo acolhimento das Emendas 
nos 4 e 5- PLEN. 

A Emenda no 6 - PLEN propõe a supressão do 
dispositivo que reconhece, como de mesmo efeito, 
as divulgações feitas por organizações não-governa
mentais e a divulgação pelo Poder Público, por meio 
do Diário Oficial da União, dos nomes dos produtos 
e substâncias cuja comercialização seja proibida em 
outros países. 

A justificação distingue que "tal atribuição deve 
caber às entidades públicas governamentais capaci
tadas tecnicamente para tal levantamento e análise". 

Sobre esse assunto já havíamos opinado favo
ravelmente, quando em nossa primeira análise do 
projeto, afirmamos que o interesse privado de um ór
gão não-governamental não pode gerar obrigação 
para com o cidadão. Com base nesse entendimento 
verifica-se, portanto, que os fins colimados pela 
Emenda n2 6 estão atendidos no texto do substituti
vo apresentado por esta Comissão. 

A Emenda no 7 - PLEN apresenta várias alte
rações de ordem penal e processual penal, em que 
são tipificadas as condutas delituosas e se prevê 
para cada uma delas uma sanção correspondente, 
considerando o dano ambiental causado, a possibili
dade de recuperação do meio ambiente e, principal
mente, as condições do agente na prática do delito. 

Cabe notar que a Emenda n" 7 apresenta mui
tos dispositivos já contemplados no substitutivo 
apresentado por esta Comissão. 

lnobstante as diferenças na forma e na ordem 
de apresentação dos dispositivos, a emenda do Se
nador Joel de Hollanda encontra amparo na linha de 
trabalho que desenvolvemos, desde nosso primeiro 
parecer nesta Comissão. Algumas de suas disposi
ções enriquecem o nosso trabalho, sendo importante 
incorporá-las no texto final apreciado por esta Co-

missão. Entre essas disposições, destacamos: maior 
clareza na individualização da responsabilidade cri
minal; não apenação da guarda doméstica de espé
cie silvestre; distinção das penas de interdição tem
porária de direlfos e das penas aplicáveis àspes
soas jurídicas; suspensão condicional da pena no 

-cCl.So--de execução da pena privativa de liberdade 
não superior a quatro anos; incorporação dos princí
pios inerentes aos Juizados Especiais Criminais (lei 
n2 9.099, de 26 de setembro de 1995), com exigên
cia de comprovação de reparação do dano ambien
tal, para que o agente seja beneficiado com a sus
pensão do processo; previsão de mínima reparação 
de danos na sentença penal condenatória; comina
ção de pena proporcional à gravidade do crime; me
lhor estruturação do tipo penal básico dos crimes 
contra a fauna, flora, ordenamento urbano e patrimõ
nio cultural e administração ambiental. 

Essas alterações propostas pela Emenda nº 7 
- PLEN seguem os princípios norteadores da atual 
política criminal, que busca alternativas de pena, so
bretudo para os crimes leves. 

_Segundo o ilustre professor Edmundo Oliveira, 
as mc:5ãémas sançoes penais~ -sObretudo as penas 
comunitárias, devem ser vistas como autênticas fór
mulas de tratamento bem definido, com variedade 
de procedimentos aptos a dar adequada resposta a 
problemas específicos das zonas de delinqüência. 
Alerta, ainda, q!Je a prudência e a sabedoria devem 
nortear_ Q legislador na e_scolha das.. penas que são 
acolhidas em lei, as quais não devem ser de um só 
tipo, nem hão de multiplicar-se demasiadamente. A 
pena imposta na sentença condenatória não deve 
ser imutável: deve ser maleável na fase de execu
ção, para que se vá adaptando às mudanças apre
sentadas pelo delinqüente na dinâmica de sua ree
ducação (em Política Criminal e Alternativas à Pri
são. Rio de Janeiro, Forense, 1996, pp. 3 e 13). 

Demais disso, é de salientar que o nosso direi
to penal adota a teoria finalista da ação, segundo a 
qual o homem é consciente dos efeitos causais de 
sua conduta, podendo prever o resultado, as conse
qüências do seu comportamento. 

O eminente ministro Francisco de Assis Toledo 
leciona, em sua obra Princípios Básicos de Direito 
Penal, que a estrutura finalista da ação humana não 
pode ser modificada pelo direito ou pelo legislador, 
ou seja, as normas jurídicas não podem ordenar ou 
proibir meros processos causais, mas somente ates 
orientados finalfsticamente (ações) ou omissões des
ses mesmos atas. 
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Os arts. 31 e 32 - CCJ toram suprimidos, pas
sando a ser regulada a matéria de que tratam no art. 
65 do texto consolidado. 

Foram inseridas no Capitulo V a Seção IV, re
ferente aos Crimes Contra o Ordenamento Urbano e 
Patrimônio Cultural, e a Seção V, relativa aos Cri
mes contra a Administração Ambiental. 

O art. 79 do texto consolidado teve sua reda
ção complementada, devido à proposta das Emen
das nº 5 e 6 - PLEN. 

O mesmo art. 79, III, e os arts. 81 e 83 do refe
rido texto consolidado tiveram sua redação comple
mentada. Os arts. 39, 56 e 58 do mesmó texto tive
ram a pena diminuída nos respectivos tipos penais, 
em decorrência da análise do substitutivo oferecido 
pela ilustre Senadora Maria Silva, que primou tam
bém pela redução das penas, fundamentada no prin
cípio da proporcionalidade na dosimetria da pena. 

Quanto às emendas de plenário objeto deste 
parecer, conforme já comentamos, somos pela apro
vação integral das de nºs 4 a 6, pela aprovaÇão par
cial da de n2 7, e pela rejeição da de nº 3. 

Finalmente, lembramos que as alterações e 
acréscimos efetuados e reunidos no texto a seguir 
apresentado com fundamento no art. 133, § 62, do 
Regimento Interno, visando ao aperfeiçoamento da 
matéria, resultaram da análise da proposição origi
nal, do substitutivo oferecido pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, do substitutivo 
apresentado pela insigne Senadora Marina Silva, em 
nome da Comissão de Assuntos Sociais, e das 
Emendas- PLEN n2s 4 a 7. 

EMENDA Nº 8 - PLEN 

Texto Consolidado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 62 (SUBSTITUTIVO), DE 1995 

Define os crimes e as infrações admi
nistrativas contra o meio ambiente, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 1 2 As condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente são punidas com sanções adminis
trativas, civis e penais, na forma estabelecida nesta 
Lei. 

Parágrafo único. As sanções administrativas, 
civis e penais poderão cumular-se, sendo inde
pendentes entre si. 

~l. 

Art. 2 2 Quem, de qualquer forma, concorre para 
a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua culpa
bilidade, bem como o diretos~ o çontrolador, o admi
nistrador, o membro de conselho e de órgão técnico, 
o auditor, o gerente, o j)reposto ou mandatário de 
pessoa jurídica, que, sabendo ou devendo saber da 
conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a 
sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

Art. 32 As pessoas_jurídiças s!;!rão responsabili-
- zadas administrativa, civil e penalmente conforme o 

disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse 
ou benefício da sua entidade. 

§ 1 2 A pessoa jurídica será também responsa
bilizada, quando o agente agir por conta da entida
de, no interesse ou visando o lucro desta, seja para 
obter um benefício material ou moral, atual ou even
tl!al, direto_Qu_indjreto para a entidade. 

§ 22 A responsabilidade das pessoas jurídicas 
não exclui a das pessoas físicas, autoras, cc-autoras 
ou participes do mesmo fato. 

Art. 42 O juiz pode desconsiderar a personali
dade da pessoa jurídica quando, em detrimento da 
qualidade do meio ambiente, houver abuso de direi
to, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilíci
to, violação dos estatutos ou contrato social ou, ain
da, quando, por má administração, houver falência, 
estado de insolvência, encerramento ou inatividade 
::ia pessoa íurídica. 

Parágrafo único. Também poderá ser descon
siderada a pessoa jurídica sempre que sua persona
lidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarci
mento de prejuízos causados à qualidade do meio 
ambiente. 

Art. 5 2 O juiz pode determinar que a efetivação 
da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre 
o acionista controlador, o sóCio- majoritário, os só
cios-gerentes,-os administradores societários ou, no 
caso de grupo societário, os representantes legais 
ou contratuais das sociedades que o integram. 

§ 1 º As sociedades integrantes dos grupos so
cietários e sociedades controladas são subsidiaria
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
desta Lei. 

§ 22 As sociedades consorciadas são solidaria
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
desta Lei. 

§ 32 As sociedadesçoligadas ~QJru>ponderão 
por culpa. 
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Art. 62 Sem prejuízo do disposto nesta Lei, o 
agente, independentemente da existência de culpa, 
é obrigado a indenizar ou reparar os danos causa
dos ao meio ambiente e a terceiros afetados por 
seus atas. 

CAPÍTULO I! 
Da Aplicação da Pena 

Art. 7" A autoridade competente, ao aplicar as 
sanções administrativas ou penais, observará: 

I - a gravidade do fato, tendo em vista os moti
vos da infração e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente; 

11 - os antecedentes do agente quanto ao cum
primento da legislação de interesse ambiental; 

III - a situação económica do infrator, ·no caso 
de multa. 

Art 82 As penas restritivas de direitos são autô
nomas e substituem as privativas de liberdade quando: 

I - O se tratar de crime culposo ou for aplicada 
a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos; 

11 - o réu não for reincidente nos crimes de na
tureza ambiental; 

III - a culpabilidade, os antecedentes,' a condu
ta social e a personalidade do condenado, bem 
como os motivos e as circunstâncias do crime_ indi
carem que a substituição seja suficiente para efeitos 
de reprovação e prevenção do crime. 

Parágrafo único. As penas restritivas de direi
tos a que se refere este artigo terão a mesma dura
ção da pena privativa de liberdade substituída. 

Art. 92 As penas restritivas de direito são: 
I - prestação de serviços à comunidade ou _à 

entidade ambiental; 
11 - interdição temporária de direitos; 
III - cassação de autorização ou licença conce-

didas pela autoridade competente; 
IV- suspensão parcial ou total de atividades; 
V - prestação pecuniária; 
VI - recolhimento domiciliar; 
Vil - perda de bens e valores. 
Art. 1 O. A prestação de serviços à comunidade 

ou entidade ambiental consiste na atribuição ao con
denado de tarefas gratuitas junto a entidaa~s ambien
tais. parques e jardins públicos e unidades de conser
vação, e no caso de dano da coisa particular, pública 
ou tombada, na restauração desta, se possível. 

Art. 11 . As penas de interdição temporária de 
direito são: 

I - proibição do exercício de cargo, função ou 
atividade pública, bem como de mandato eletivo; 

11 -proibição do exercício de profissão, ativida
de ou ofício que dependam de habilitação especial, 
de licença ou autorização do Poder Público; 

III - prolbiÇào de_ o condenado contratar com o 
-- f'Q.der_ Público. receber incentivos fiscais ou auais

quer outros benefícios, bem como participar ae-lícTta: 
ções, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes 
dolosos, e de três anos, no de crimes culposas. 

Art. 12. A cassação de autorização ou licença 
concedidas pela autoridade competente ocorrerá 
quando o agente for reincidente nos crimes contra o 
meio ambiente. 

Art. 13. A suspensão de atividades será aplica
da quando estas não estiverem obedecendo às 
prescrições legais. 

Art. 14. A prestação pecuniária consiste no pa-
gamento em dinheiro a vítima ou à entidàde pública 

-ou privada com fim -social, de importânCia fixada pelo 
juiz não inferior a um salário mínimo nem superior a 
trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago 
será deduzido do montante de eventual reparação 
civil, a que for condenado o infrator. 

Art. 15. O recolhimento domiciliar baseia-se na 
autodisciplina e senso de responsabilidade do con
denado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, fre
qüentar curso ou exercer atividade autorizada, per
manecendo recolhido nos dias e horários de folga 
em residência ou em qualquer local destinado a sua 
moradia habitual, conforme estabelecido na senten
ça condenatória. 

·Art. 16. A perda de bens e valores pertencen
tes_ao condenado dar-se-á em favor do Fundo Peni
tenciário Nacional , e-o valor dela- terá como teto o · 
montante do prejuízo causado ou do provento obtido 
pelo agente ou terceiro, em conseqüência da prática 
do crime. 

Art. 17. São circunstâncias que atenuam a 
pena: 

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do 
agente; 

11 - espontânea e eficiente redução das conse
qüências da degradação ambiental causada ou, an
tes do julgamento, reparação do dano; 

III- comunicação pré\lia pelo agente do perigo 
iminente de degradação ambiental; 

IV - colaboração com os agentes encarrega-· 
dos da vigilância e do controle ambiental. 

Art. 18. ·são circunstâncias que agravam a 
pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 

L- reincidência nos crimes de natureza am
biental; 

11- ter o agente _cometido a infração: 
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a) para obter vantagem pecuniária; 
b) coagindo outrem para a execução material 

da infração; 
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira 

grave, a saúde pública ou o meio ambiente; 
d) concorrendo para danos à propriedade 

alheia; 
e) atingindo áreas de unidades de conservação 

ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime 
especial de uso; 

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assen-
tamentos humanos; 

g) em período de defeso à fauna; 
h) em domingos ou feriados; 
i) à noite; 
j) em épocas de seca ou inundações; 
I) no interior do espaço territorial especialmente 

protegido; 
m) com o emprego de métodos cruéis para 

abate ou captura de animais; 
n) mediante fraude ou abuso de confiança; 
o) mediante abuso do direito de licença, per

missão ou autorização ambiental; 
p) no interesse de pessoa jurídica mant1da, to

tal ou parcialmente, por verbas públicas ou benefi
ciada por incentivos fiscais; 

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em - -
relatórios oficiais das autoridades competentes; 

r) facilitada por funcionário público no exercício 
de suas funções. 

Art. 19. Nos crimes previstos nesta Lei, a sus
pensêo condicional da pena pode ser aplicada nos 
casos de condenação à pena privativa de liberdade 
não superior a três anos. 

Art. 20. A verificação da reparação a que se re
fere o § 2º do art. 78 do Código Penal será feita me
diante laudo de reparação do dano ambiental, e as 
condiÇões a serem impostas pelo juiz deverão rela
cionar-se com a proteção ao meio ambiente. 

Art. 21. A prescrição das penas previstas nesta 
Lei, antes de transitar em julgado a sentença, come
ça a correr da data em que o fato se tornar conheci
do pela autoridade ambiental. 

Art. 22. A multa será calculada segundo os cri
térios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda 
que aplicada no valor máximo, poderá ser aumenta
da até três vezes, tendo em vista o valor da vanta
gem económica auferida. 

Art. 23. A perícia de constatação do dano am
biental, sempre que possível, fixará o montante do 
prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança 
e cálculo de multa. 

Parágrafo único. A perícia produzida no inqué
rito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no 
processo penal, instaurando-se o contraditório. 

Art. 24. A sentença pE>nal condenatória, sem
pre que possível, fixará o valor mínimo para repara
ção dos danos causados pela infração, consideran
do os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio 
ambiente. 

Parágrafo único. Transitada em julgado a sen-
- tença condenatória, a execução poderá efetuar-se 

pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo 
da liquidação para apuração do dano efetivamente 
sofrido. 

Art. 25. As penas aplicáveis isolada, cumulativa 
ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo 
com o disposto no art. 32 , são: 

l-multa; 
11 - restritivas de direitos; 
III -prestação de serviços à comunidade; 
IV - liquidação forçada; 
V- perda de bens e valores. 
Art. 26. A pena de multa será aplicada à pes

soa jurídica cumulativamente com a pena restritiva 
de direitos, obedecendo à fixação de dia-multa equi
valente a 1/365 do seu faturamento no ano anterior, 
devidamente atu-alizaâ6~ 

Art. 27. As -penas restritivas de direito da pes
soa jurídica são: 

I - suspensão parcial ou total de atividades; 
11 - interdição temporária de estabelecimento, 

obra ou atividade; 
III - interdição penmanente de estabelecimento, 

obra ou atívídade; 
IV - proibiÇão de contratar com o Poder Públi

co, bem corno dele obter subsídios, subvenções ou 
doações. 

§ 12 A suspensão de atividades será aplicada 
quando estas não estiverem obedecendo as disposi
ções legais ou regulamentares, relativas à proteção 
do meio ambiente. 

§ 2º A interdição será aplicada quando o esta
belecimento;. obra ou ativídade estiver funclonando 
sem a devida áufurização, ou em desacordo corri a 
concedida, ou com violação âe disposição legal ou 
regulamentar. 

§ 32 A proibição de contratar com o Poder Pú
- blico e dele obter subsídios, subvenções ou doações 
nao podera exceder o prazo oe dez anos. 

-Art. 28. A-prestaçãÓ de serviços à comunidade 
pela pessoa jurídica consistirá em: 

1-custeio de programas e de projetas ambientais; 
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11 - execução de obras de recuperação de 
áreas degradadas; 

III - manutenção de espaços públicos; 
IV - contribuições a entidades ambientais ou 

culturais, públicas ou privadas. 
Art. 29. A pessoa jurídica constituída ou utiliza

da, preponderantemente, com o fim de permitir, facili
tar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá 
decretada sua liquidação forçada, seu património será 
considerado instrumento do crime e como tal perdido 
em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

Art. 30. A perda de bens e valores pertencen
~es à pessoa jurídica dar-se-á em favor do Fundo 
Penitenciário Nacional, e o seu valor terá como te!o_ 
o montante do prejuízo causado_ou_do_Jucro obtido 
pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da 
prática do crime. 

CAPÍTULO III 
Da Apreensão do Produto e do Instrumento 

de lnfração Administrativa ou de Crime 

Art. 31. Verificada a infração, serão apreendi
dos os animais, produtos e sJbprodutos da infração, 
bem como os instrumentos utilizados na sua prática, 
lavrando-se os respectivos autos. 

§ 1º Os animais apreendidos serão libertados 
em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fun
dações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem 
sob a responsabilidade de técnicos habilitados. 

§ 2º Os produtos e subprodutos florestais e 
produtos perecíveis da fauna e da flora serão avalia
dos e alienados ou doados a instituições públicas, 
científicas, educacionais, hospitalares, penais, ou a 
outras com fins beneficentes, prioritariamente àque
las voltadas para atividades de proteção ambiental. 

§ 3º Quando o material apreendido, por sua na
tureza ou volume, não puder acompanhar as peças 
de informação, a autoridade competente, de hierar
quia superior àquela que promoveu a apreensão, po
derá determinar a entrega ao depositário loca! ou, 
após laudo de constatação, dar aos bens destinação 
compatível com sua natureza, inclusive mediante 
doação ou venda, dispensada, neste caso, a hasta 
pública, recolhendo-se o produto da venda ao Fundo 
Nacional do Meio Ambiente. 

§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não 
perecíveis serão destruídos ou doados a instituiç_ões 
científicas, culturais ou educacionais. 

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da 
infração serão vendidos, garantida a sua descaracte
rização através da reciclagem. 

§ 6º As máquinas, veículos e equipamentos uti
lizados na infração, após o trânsito em julgado da 

sentença qtle tiver condenado o infrator, serão ven
didos em hasta pública, e o produto da venda reco
lhido ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

- CAPÍTULO IV 
Da Ação e do Processo Penal 

Art. 32~ Nas infrações penais previstas nesta 
Lei, a ação penal é pública incondicionada. 

· § 1º Poderão intervir no processo penal, como 
assistentes do Ministério Público, os legitimados 
para as ações-coletivas indicados no art. 82, incisos 
111 e IV da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
aos quais também é facultado propor ação subsidiá
ria da ação pública, -se a denúncia não for oferecida 
no prazo 1ega1. 

§ 2º O processo e julgamento dos crimes pre
vistos nesta Lei caberão à Justiça Estadual, com a 
lnterveniência do Ministério Público respectivo, 
quando tiverem sido praticados no território de muni
cípio que não seja sede de Vara da Justiça Federal, 
com recurso para o Tribunal Regional Federal cor
respondente. 

Art. 33. O Ministério Público pode dispensar o 
inquérito policial para apuração das infrações penais 
previstas nesta Lei, quanao possUir e1ememos sun
cientes oara oferecer denúncia. 

Art. 34. A responsabilidade civil por danos cau
sados pela ação penal subsidiária da ação pública 
só ocorrerá nos casosde comprovada má-fé. 

Art. 35. Os crimes previstos nesta Lei serão 
apurados mediante processo sumário, aplicando-se, 
no que couber, as normas do Livro 11, Título 11, Capí
tulo V, do Código de Processo Penaf, ressalvanao=-
se o procedimento especial disposto na Lei n2 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, para os crimes de me
nor potencial ofensivo. 

Art. 36. Nos crimes ambientais de menor po
tencial ofensivo; a proposta de aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 

_ 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, so
mente poderá ser formulada desde que tenna nav1ao 
a prévia composição do dano ambiental, de que trata 
o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprova
da impossibilidade. 

Art. 37. As disposições do art. 89 da Lei nº 
9.099, de 26 de seteri)bro de 1995, aplicam-se aos 
_crim~s _d~ _menQL potencial ofensivo definidos nesta 
Lei, com as seguintes modificações: 

I - a declaração de extinção de punibilidade, 
de que trata o § 5° do artigo referido no caput, de
penderá de laudo de constatação de reparação do
dano ambiental, ressalvada a impossibilidade previs
ta no inciso I do § 1 o do mesmo artigo; 
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11 - na hipótese de o laudo de constatação 
comprovar não ter sido completa a reparação, o-pra
zo de suspensão do processo será prorrogado, até o 
período máximo previsto no artigo referido no caput, 
acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo 
da prescrição; 

III - no período de prorrogação, não se aplica
rão as condições dos incisos 11, III e IV do § 1 o do ar
tigo mencionado no caput; 

IV- findo o prazo de prorrogação, proceder-se
á à lavratura de novo laudo de çonsté!tação de repa
ração do dano ambiental, podendo, conforme seu re
sultado, ser novamente prorrogado o período de 
suspensão, até o máximo previsto no inciso 11 deste 
artigo, observado o disposto no inciso III; 

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, 
a declaração de extinção_ de punibilidade dependerá 
de laudo de constatação que comprove ter o acusa
do tomado as providências necessárias à reparação 
integral do dano. 

CAPÍTULO V 
Dos Crimes Contra o Meio Ambiente 

Seção I 
Dos Crimes contra a Fauna 

Art. 38. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utili
zar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou auto
rização da autoridade competente, ou em desacordo 
com a obtida: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e 
multa. 

§ 12 Incorre nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem li

cença, autorização ou em desacordo com a obtida; 
11 - quem modifica, danifica ou destrói ninho, 

abrigo ou criadouro natural; 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou 

adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza 
ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna 
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 
produtos e objetos dela oriundos, provenientes de cria
douras não autorizados ou sem a devida permissão, li
cença ou autorização da autoridade competente. 

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie 
silvestre não considerada ameaçada de extinção, 
pode o juiz, considerandc, as circunstâncias, deixar 
de aplicar a pena. 

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos 
aqueles pertencentes às espécies nativas, migrató
rias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 

tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas ju
risdicionais brasileiras. 

§ 4 2 A pena é aumentada de metade, se o cri
me é praticado: 

I - contra espéCie rara oi.J considerada amea
çada de extinção, ainda que somente no local da in
Jração; 

11 - em período proibido à caça; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V- em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos 

capazes de provocar destruiÇão em massa. 
-§ 52 A pena é aumentada até o triplo, se o cri

me decorre do exercício de caça profissional. 
§ 62 As disposições deste artigo não se apli

cam aos atas de pesca. 
Art; 39. Exportar peles e couros de anfíbios e 

répteis em bruto: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o produto for proveniente 

de criadouro legalizado, a pena será diminuída de 
um terço. 

Art. 40. Introduzir espécime animal no País, 
sem parecer técnico oficial favorável e licença expe
dida por autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 41. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir 
ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domes

- ticados, nativos ou exóticos: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e 

multa. 
§ 12 Incorre nas mesmas penas quem realiza 

experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existi
rem recursos alternativos. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um 
terço, se ocorre morte do animal. 

Art. 42. Provocar, pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais, o perecimento de espéci
mes da fauna aquática existentes em rios, lagos, 
açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasi
leiras: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 
I - quem causa degradação em viveiros, açu

des ou estações de aqüicultura de domínio público; 
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11 - quem explora campos naturais de inverte
brados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente; 

III- quem fundeia embarcações ou lança detritos 
de qualquer natureza sobre bancos de mcluscos ou 
corais, devidamente demarcados em carta náutica. 

Art. 43. Pescar em período no qual a pesca 
seja proibida ou em lugares interditados por órgão 
competente: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre nas_ mesmas penas 

quem: 
I - pesca espécies que devam ser preservadas 

ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos; 
11 - pesca quantidades superiores às permiti

das, ou mediante a utilização de aparelhos, petre
chos, técnicas e métodos não permitidos; 

III - pesquisa, cultiva, conserva, armazena, 
transporta, comercializa, transforma, beneficia ou in
dustrializa espécimes provenientes da pesca proibida. 

Art. 44. Pescar mediante a utilização de: 
I - explosivos ou substâncias que, em contato 

com a água, produzam efeito semelhante; 
11 - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido 

pela autoridade competente: 
Pena- detenção, de um a três anos, ou multa, 

ou ambas as penas cumulativamente. 
Art. 45. Para os efeitos desta Lei, considera-se 

pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, 
apanhar, apreender ou capturar espécimes dos gru
pos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hi
dróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento eco
nômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de ex
tinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da 
flora. 

Art. 46. Não é crime o abate de animal, quando 
realizado: 

I - em estado de necessidade, para saciar a 
fome do agente ou de sua famí11a; 

11 - para proteger lavouras, pomares e reba
nhos da ação predatória ou destruidora de animais, 
desde que legal e expressamente autorizado pela 
autoridade competente; 

III - em legítima defesa, diante do ataque de 
animais ferozes, 

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim 
caracterizado pelo órgão competente. 

SEÇÃOII 
Dos Crimes contra a Flora 

Art. 47. Fazer fogo, provocar queimada, derru
bar, destruir, danificar, ou cortar árvores em floresta, 
mata ou vegetação de preservação permanente, 

mesmo que em formação, de reserva legal ou situa
das em unidades de conservação, mesmo que em 
tormaçao, sem autonzaçao ou lice-nça, ou -em- aesa~ 
cardo com a obtida: 

c Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Art._ 48_. Provocar incêndio em mata ou lloresta:
Pena -=-reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 

-é de detenção de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 49. Fabricar, vender, transportar ou soltar 

- balão que possa provocar incêndios nas florestas e 
rias âémais formasdevegetação: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 50. Fazer ou usar fogo, por qualquer modo, 
em florestas ou nas demais formas de vegetação, ou 
em sua borda, sem tomar as precauções necessá
rias para evitar a sua propagação: 

Pena- detenção, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 

quem emprega, como combustível, produtos flores
tais ou hulha, sem uso de dispositivos que impeçam 
a difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incên
dios nas florestas. -

Art. 51. Extrair de florestas de domínio público 
ou consideradas de preservação permanente, reser
va legal ou unidade de conservação, sem prévia li
cença, permissão ou autorização competente, pedra, 
areia, cal ou q·ual<íuer espécie de mineral ou espécie 
vegetal: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 52. Cortar ou transformar em carvão ma
deira de lei, assim classificada por ato do Poder Pú
blico, para fins industriais, energéticos ou para qual
quer outra exploração, econômica ou não, em desa
cordo com as determinações legais: 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 
Art. 53. Receber ou adquirir, para fins comer

ciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros 
produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de 
licença do vendedor, outorgada pela autoridade 
competente, e sem munir-se da via que deverá 
acompanhar o produto até final beneficiamento: 

Pena- detenção, de seis meses a um ano, e mui!a 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 

quem vende, expõe à venda, tem ·em depósito, 
transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e ou
tros produtos de origem vegetal, sem licença válida 
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, 
outorgada pela autoridade competente. 
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Art. 54. Exportar espécie vegetal, germoplasma 
ou qualquer produto ou subproduto de origem vege
tal, sem licença da autoridade competente: 

Pena - detenção, de um a cinco anos, ou mul
ta, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 55. Deixar de promover reposição florestal 
obrigada por lei, bem como impedir ou dificultar, sem 
justa causa, a regeneração natural de floresta ou de 
outras formas de l!J;lgetªçi!Q: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 56. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, 
por qualquer modo ou meio, plantas de ornamenta
ção de logradouros públicos ou em propriedade pri
vada alheia: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é 
de um a seis meses, ou multa. 

Art. 57. Destruir ou danificar florestas nativas 
ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, prole
tora de mangues, objeto de especial preservação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 58. Comercializar motoserra ou utilizá-la 
em florestas e nas demais formas de vegetação, 
sem licença ou registro da autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 59. Penetrar em florestas conduzindo 
substâncias ou instrumentos próprios para caça ou 
para exploração de produtos ou subprodutos flores
tais, sem licença ou autorização da autoridade com
petente: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 60. Nos crimes previstos nesta Seção, a 
pena é aumentada de um sexto a um terço se: 

I ~ do fato resulta a diminuição de águas natu
rais, a erosão do solo ou a modificação do regime 
climático; 

11 - o crime é cometido: 
a) no período de queda das sementes; 
b) de formação de vegetações; 
c) contra espécies raras ou ameaçadas de ex

tinção, ainda que somente no local da infração; 
d) em época de seca ou inundação; 
e) durante a noite, em domingo ou feriado. 

SEÇÃO III 
Da Poluição e outros Crimes Ambientais 

Art. 61. Causar poluição, de qualquer natureza, 
ao ar, ao solo, às águas interiores, de superfície ou 

subterrâneas, ao estuário, ao mangue, às águas ju
risdicionais brasileiras, ou aos demais componentes 

. do meio ambiente, em níveis que resultem ou pos
sam resultar em danos ou perigo ao meio· ambiente, 
ou à incolumidade humana, animal ou vegetal: 

Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa 
§ 12 A pena é aumentada de um sexto a um 

terço, se a poluição decorre de atividade agrícola, in
dustrial ou de transporte. 

§ 22 Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa. 
§ 32 Se o crime: 
I -causar dano direto à saúde humana; 

_ll-_tomar uma área, urbana ou rural, imprópria 
para a ocupação humana; 

III - provocar a retirada, ainda que momentâ
nea, dos habitantes da área afetada; 

IV - tomar necessária a interrupção do abaste
cimento público de água; 

V - dificultar ou impedir o uso público das 
praias; 

VI - ocorrer por lançamento de resíduos sóli
dos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou subs
tâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
§ 42 Incorre nas mesmas penas previstas no 

parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental gra
ve ou irreversível, independentemente de comprova
ção científica. 

Art. 62. Executar pesquisa, lavra ou extração 
de recursos minerais sem a competente autorização, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 
com a obtida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 
quem deixa de recuperar a área pesquisada ou ex
plorada, nos termos da autorização, permissão, li
cença, concessão ou determinação do órgão com
petente. 

Art. 63. Produzir, processar, embalar, importar, 
exportar, comercializar, fornecer, transportar, arma
zenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde huma
na ou ao meio ambiente, em desacordo com as exi
gências estabelecidas em leis ou nos seus regula
mentos: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
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§ 12 Nas mesmas penas incorre quem abando
na os produtos ou substâncias referidos no caput, 
ou os utiliza em desacordo com as normas de segu
rança. 

§ 2° Se o produto ou a substância for nuclear 
ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a 
uni terço. 

§ 3° Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa. 
Art. 64. Importar ou comercializar substâncias 

ou produtos tóxicos ou potencialmente perigosos ao 
meio ambiente e à saúde pública, ou cuja comerciali
zação seja proibida em seu país de origem: 

Pena- detenção, de um a três anos, e multa. 
§ 1 º Para efeito do disposto no parágrafo ante

rior, o Poder Público Federal divulgará, através do 
Diário Oficial da União, os nomes dos produtos e 
substâncias cuja comercialização esteja proibida no 
país de origem. 

§ 22 Se o crime é culposo, a pena é de seis 
meses a um ano de detenção, e multa. 

Art. 65. Nos crimes dolosos previstos nesta Se
ção, as penas serão aumentadas: 

I - de um sexto a um terço, se resulta dano ir
reversível à flora ou ao meio ambiente em geral; 

11 - de um terço até a metade, se resulta lesão 
corporal de natureza grave em outrem; 

III -até o dobro, se resultar a morte de outrem; 
Parágrafo único. As penalidades previstas nes

te artigo somente serão aplicadas se do fato não re
sultar. crime mais grave. 

Art. 66. Produzir sons, ruídos ou vibrações em 
desacordo com as prescrições legais ou regulamen
tares , ou desrespeitando as normas sobre emissão 
e imissão de ruídos e vibrações resultantes de 
quaisquer atividades: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 67. Construir, reformar, ampliar, instalar ou 
fazer funcionar, em qualquer parte do território na
cional, estabelecimentos, obras ou serviços poten
cialmente poluidores, sem licença ou autorização 
dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando 
as normas legais e regulamentares pertinentes: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
Art. 68. Disseminar doença ou praga ou espé

cies que possam causar dano à agricultura, à pecuá
ria, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

SEÇÃOIV 
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano 

e o Patriinô-riio Cultural 

Art. 69. Destruir, inutilizar-ou deteriorar. 
I - bem especialmente protegido por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial; 
11 -arquivo, registro, museu, biblioteca, pinaco

teca, instalação científica ou similar protegido por lei, 
ato administrativo ou decisão judicial: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a 

pena é de seis meses a um ano de detenção, sem 
prejuízo da multa. 

Art. 70. Alterar o aspecto ou estrutura de edifi
cação ou local especialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 
valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, his
tórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
ou monumental, sem autorização da autoridade 

-competente ou em desacordo com a concedida: 
Pena- reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 71. Promover construção em solo não edi

ficável, ou no seu entorno, assim considerado em ra
zão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, tu
rístico, histórico, cultural: -religioso, arqueológico, et
nográfico ou monumental, sem autorização da auto
ridade competente ou em desacordo com a concedi
da: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 72. Pichar, grafitar ou por outro meio cons
purcar edificação ou monumento urbano: 

Pena - detenÇão, de três meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Se o ato for realizado em mo
numento oo coisa tombada em virtiJâe do seu valor 
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis 
meses a um ano de detenção, e multa. 

SEÇÃOV 
-Dos Crimes contra a Administração Ambiental 

Art. 73. Fazer o funcionário público afirmação fal
-sa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informaçõ
es ou dados técnico-científicos em procedimentos de 
autorização ou de licenciamento ambiental: 

Pena- reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 74. Conceder o funcionário público licença, 

autorização ou permissão em desacordo com as 
normas ambientais, para as atividades, obras ou ser
viços cuja realização depende de ato autorizativo do 
Poder Público; _ - _ __ -

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
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Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 
é de três meses a um ano de detenção, sem prejuí
zo da mulia. 

Art. 75. Deixar de promover as medidas, deter
minadas pela autoridade competente ou a que está 
obrigado por dever legal, necessárias à prevenção, 
interrupção ou minoração do agravamento do dano 
ambiental: 

Pena- detenção, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 

é de três meses a um ano, sem prejllízo da multa. 
Art. 76. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora 

do Poder Público no trato de questões ambientais: 
Pena- detenção, de um a três anos, e multa. 
Art. 77. As penas previstas nesta Seção serão 

acrescidas de um sexto a um terço, se o funcionário 
dispensar ou deixar de exigir, contra disposição legal 
ou regulamentar, estudo prévio de impacto ambien
tal para instalação de obra ou atividade potencial
mente causadora de degradação ambiental. 

CAPÍTULO VI 
Da lnfração Administrativa 

Art. 78. Considera-se infração administrativa 
ambiental toda ação ou omissão que viole as regras 
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recu
peração do meio ambiente. 

§ 1 º Estão autorizados a lavrar auto de infração 
ambiental e instaurar processo administrativo os fun
cionários de órgãos ambientais integrantes do Siste
ma Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, bem 
como os agentes d:?s Capitanias dos Portos, do Mi
nistério da Marinha, designados para as atividades 
de fiscalização. 

§ 2º Qualquer pessoa, tomando conhecimento 
de ato lesivo ao meio ambiente, poderá noticiá-lo às 
autoridades indicadas no parágrafo anterior, para o 
exercício do st!u poder de polícia. 

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conheci
mento de infração ambiental é obrigada a promover 
a sua apuração imediata, mediante processo admi
nistrativo próprio, sob pena de cc-responsabilidade. 

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em 
processo administrativo próprio, assegurado o direito 
de ampla defesa e o contraditório, observadas as 
disposições desta Lei. 

Art. 79. O processo administrativo para apura
ção de infração ambiental deve observar_Qs seguin
ies prazos máximos: 

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou 
impugnação contra o auto de infração, contados da 
data da ciência da autuação; 

11 - trinta dias para a autoridade competente jul
gar o auto de infração, contados da data da sua lavra

__ turg., apresentada ou não a defesa ou impugnação; 
III - vinte dias para o infrator recorrer da deci

são condenatória à _instância superior do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Dire
toria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, 
de acordo com o tipo de autuação; 

IV - cinco dias para o pagamento de multa, 
contados da data do recebimento da notificação. 

Art. 80. As infrações administrativas são puni
das com as seguintes sanções, observado o dispos
to no art. 7º: 

I - advertência; 
11 - multa simples; 
III - multa diária; 
IV - apreensão dos animais, produtos e sub

produtos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utili
zados na infração; 

duto; 

V- destruição ou inutilização do produto; 
VI - suspensão de venda e fabricação do pro-

VIl- embargo de obra ou atividade; 
VIII - demolição de obra; 
IX - suspensão parcial ou total de atividades; 
X ..,. intervenção em estabelecimento; 
XI - restritiva de direitos. 
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, 

duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumu
lativamente, as sanções a elas cominadas. 

§ 2º A advertência será aplicada pela inobser
vância das disposições desta Lei e da legislação em 
vigor,-ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo 
as âemãis sanÇões previstas-neste artigo. 

§ 32 A multa simples será aplicada sempre que 
o agente, por negligência ou dolo: 

I - advertido por irregularidades que tenham 
sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assina
lado por órgão competente do SISNAMA ou pela 
Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha; 

11 - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos 
do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Minis
tério da Marinha. 

§ 4° A multa sjmples pode ser convertida em 
_serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 

_§_~2 A..I111Jlta.diária será aglicada sempre que o 
cometimento da iofra~o s_e prolongar no tempo. 

§_6º 1\. apreensão e destruição referidas nos in
cisos IV e V do caput obedecerão ao dispos~o no 
~art. 31:des:ta Lei 
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§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX 
serão aplicadas, quando o produto, a obra, a ativida
de ou o estabelecimento não estiverem obedecendo 
às prescrições legais ou regulamentares. 

§ 8º A intervenção ocorrerá sempre que o esta
belecimento estiver funcionando sem a devida auto
rização ou em desacordo com a concedida. 

§ 9º As sanções restritivas de direito são: 
I - suspensão de registro, licença ou autoriza-

ção; 
11 - cancelamento de registro, licença ou autori

zação; 
III - perda ou restrição de incentivos e benefí

cios fiscais; 
IV - perda ou suspensão da participação em li

nhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito; 

V - proibição de contratar com a Administração 
Pública, pelo período de até três anos. 

Art. 81. Os valores arrecadados em pagamento 
de multas por infração ambiental serão revertidos ao 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 
7.797, de 10 de julho de 1985, Fundo Naval, criado 
pelo Decreto nº 20.923, de 08 de janeiro de 1932, fun
dos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou cor
relatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. 

Art. 82. A multa não deverá ser inferior ao be
nefício econômico esperado pelo infrator com a sua 
atividade ou conduta. 

§ 1° A multa terá por base a unidade, hectare, 
metro cúbico, quilo ou outra medida pertinente, de 
acordo com o objeto jurídico lesado. 

§ 2º A multa poderá ser aumentada até cem 
vezes, se a autoridade considerar que, em virtude da 
situação econõmica do agente, ela se revela inefi
caz, ainda que aplicada no seu valor máximo. 

Art. 83. O valor da multa de que trata este 
Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e 
corrigido periodicamente, com base nos índices 
estabelecidos na legislação pertinente, sendo o 
mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo 
de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais). 

Art. 84. O pagamento de multa imposta pelos Es
tados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui 
a multa federal na mesma hipótese de incidência. 

CAPÍTULO VI! 
Da Cooperação Internacional 

para a preservação do Meio Ambiente 

Art. 85. Resguardados a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons costumes, o Governo bras i~ 

leiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a 
necessária cooperação a outro país, sel')l qualquer 
ônus, quando solicitado para: 

I - produção de-prova; 
11 - exame de objetos e lugares; 
III - informações sobre pessoas e coisas; 
IV - presença teinporária da pessoa presa, cu

jas declaraç9es tenham relevância para a decisão 
de uma causa; 

'i - outras formas de assistência permitidas 
pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o 
Brasil seja parte. 

§--,o A-solicitação de que trata este inciso será 
dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, 
quando necessário, ao órgão judiciário competente 
para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à au
toridade capaz de atendê-la. 

§ 22 A solicitação deverá conter: 
I - o nome e a qualificação da autoridade solici

tante; 
11 - o objeto e o motivo de sua formulação; 
III - a descrição sumária do procedimento em 

curso no país solicitante; 
IV - a especificação da assistência solicitada; 
V - a documentação indispensável ao seu es

clarecimento, quando for o caso. 
Art. 86. Para a consecução dos fins visados 

nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da 
cooperação internacional, deve ser mantido sistema 
de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápi
do e seguro de informações com órgãos de outros 
países. 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

Art. 87. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei 
as disposições do Código Penal e do Código de Pro
cesso Penal. 

Art. 88. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias a contar de sua publi
cação. 

Art. 89. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 90. Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial os arts. 26 e 45, § 3°, da Lei no 
4.771, de 15 de setembro de 1965; 27 e 34 da Lei no 
5.197, de 3 de janeiro de 1967; 20 e 22 da Lei nº 
6A55, de 17 de outubro de 1997; 15 da Lei no 6.938, 
de 31 de agosto de 1981; 2° da Lei no 7.643, de 18 
de dezembro de 1987; 8° da Lei no 7.679, de 23 de 
novembro de 1988; 15 e 16 da Lei no 7.802, de 11 
de julho de 1989; e 21 da Lei no 7.805, de 18 de ju
lho de-1989. 
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Esse texto, Sr. Presidente, resulta de um am
plo consenso entre órgãos do GovemoFederalLMi
nistério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, o 
lbama, Ministério da Marinha e amplo entendimento 
também que ocorreu entre as Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e Assuntos Sociais. 

Por fim, ressalto que esse projeto, de origem 
no Poder Executivo, tramita no Congresso Nacional 
desde 1991, a demandar pronta decisão desta 
Casa. 

Ressaltando, por fim, e agora para concluir, a 
grande colaboração dada ao Projeto pela _ilustre Se
nadora Marina Silva, que ainda vai se pronunciar em 
nome da Comissão de Assuntos Sociais. 

Antes ;;;Tc;;mi;s-ã;d;Àssuntos S~ciá1;se · 
pronunciasse sobre a matéria, foi apresentado re

- --querimenfó para.Tnclul~ra ria Ordem do Dia, o qual foi 
aprovado em plenário. 

Em plenário, designada relatara da matéria em 
substituiÇão à Cómíssão de Assuntos Sociais, apre
sentei parecer no qual me manifestei pela rejeição 
do PLS nº 164, de 1995, e pela aprovação do PLC 
no 62, de 1995, na forma do substitutivo então apre
sentado .. 
·- - Aberto o prazo para recebimento de emendas 
perante a Mesa, foram apresentadas, tempestiva
mente, cinco emendas de plenário, dentre as quais 
quatro oferecidas pelo Senador Jonas Pinheiro e 
uma pelo Senador Joel de Hollanda. 

As proposições foram distribuídas, novamente, 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à 
Comissão de Assuntos Sociais, a fim de procederem 
ao exame das emendas oferecidas. 

É o relatório. 

O SR- PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer conclui pela aprovação integral das 
Emendas nºs 4 e 6, pela aprovação parcial da 
Emenda n·? 7, e pela rejeição da Emenda n2 3, nos 
termos do texto consolidado, na forma do substituti
vo que apresenta e de acordo com o § 62, do art. 
133, do Regimento Interno. 11- VOTO 

Cóncedo a pata.,a à Senadora Marina Silva, Esta Comissão de Assuntos Sociais, em sua 
relatara da matéria na Comissão de Assuntos So- primeira deliberação sobre os projetas PLS-164/95 e 
ciais, para proferir o seu parecer sobre as mesmas-· - PLC 62/95, já se mànifestara quanto à relevância e 
emendas. ao alcance deste projeto de lei, quanto ao seu teor 

A SRA. MARINA SILVA {BLOCO/PT-AG. Para no ordenamento jurídico. 
emitir parecer.) _ Sr. Presidente, peço autorização Em função disso, todo o processo de discus-
para falar sentada. (Pausa.) são desta matéria, desde o início de sua tramitação 

na Câmara dos Deputados, tem contado com a cola-
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, foi-me boração de órgãos do Poder Executivo, de juristas 

dada a incumbência de dar o parecer de Plenário, especializados em direito ambiental e de organizaçõ-
analisando sobre a deliberação a emendas apresen- es não-governamentais, mediante a apresentação 
tadas em plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº de sugestões que visam ao aprimoramento da maté-
62, de 1995. 

Vêm a esta Comissão, para análise e delibera
ção, as emendas apresentadas em plenário ao Pro
jeto de Lei da Câmara n2 62, de 1995 (Projeto de Lei 
nº 1.164, de 1991, na Câmara dos Deputados), origi
nário do Poder Executivo, que "Dispõe sobre as san
ções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências", e ao Projeto de Lei do Senado no 164, 
de 1995, que "Altera os arts. 27 e 34 da lei no 5.197, 
de 3 de janeiro de 1967, que 'Dispõe sobre a prote
ção à fauna e dá outras providências' '. 

As proposições foram distribuídas primeira
mente à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, cujo parecer opinou pela aprovação do PLC 
nº 62, de 1995, na forma do substitutivo então apre
sentado, e pela rejeição do PLS nº 164, de 1995. 
Depois, foram encaminhadas à Comissão de Assun
tos Sociais, para a emissão do respectivo parecer. 

·ria. 
Quando da apreciação, em plenário, do pare

cer proferido pela Comissão de Assuntos Sociais, 
novas proposições foram apresentadas dentro do 
prazo regimental. 

Trata-se de quatro emendas apresentadas pe
los Senadores Jonas Pinheiro (nos 3 a 6 - PLEN) e 
Joel Hollanda {no 7 - PLEN), que passamos a exa
minar. 

A Emenda no 3 - PLEN visa modificar o projeto 
de forma que a obrigação do infrator de indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente esteja 
condicionada à existência de culpa. 

Reproduzimos as observações feitas no pare
cer do Senador Lúcio Alcântara, aprovado pela CCJ, 
com os quais estamos de acordo: 'É de ver que se 
pretende aqui mudar o princípio, já consagrado em 
nossa legislação desde 1977, por força da Lei no 
6.453, de 17 de outubro desse mesmo ano, que aco-
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lhe a responsabilidade civil objetiva relativamente 
aos danos provenientes de atividade nuclear. 

Mais tarde, a Lei no 6.938, de 1981, que 'Dis
põe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente', 
consagrou a responsabilidade civil objetiva relativa
mente a todo e qualquer dano ao meio ambiente, 
co'tlforme disposição do seu artigo 14, § 1°: 

Art. 14. 

§ 1 o Sem obstar a aplicação das pena
lidades neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente de existência de culpa, 
a indenizar ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade .. .' 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado, em 
sua obra 'Direito Ambiental Brasileiro', 'não se avalia 
subjetivamente a conduta do poluidor, mas a ocor
rência do resultado prejudicial ao homem e seu am
biente'. 

O princípio da responsabilidade civil objetiva é 
acolhido em várias nações (França, Alemanha, Sué
cia, Japão, Estados Unidos e Itália, entre outras) e, 
pouco a pouco, passa a fazer parte de todas as dis
cussões de direito internacional concernentes ao 
meio ambiente. 

A manutenção do princípio da responsabilidade 
objetiva em nossa legislação mostra-se, portanto, 
absolutamente coerente com a evolução dos instru
mentos jurídicos nacionais e internacionais, tendo 
em vista o interesse predominantemente público que 
norteia a proteção do meio ambiente, razão pela 
qual somos pela rejeição da Emenda no 3- PLEN." 

A Emenda no 4 - PLEN propõe o aumento do 
prazo de dez para vinte dias na defesa ou impugna
ção ao auto de infração por parte do infrator, funda
mentando-se nas dificuldades ie difusão das infor
mações no meio rural. 

A Emenda no 5 - PLEN, no mesmo sentido, 
visa aumentar de dez para vinte dias o prazo para 
que o infrator recorra de decisão condenatória à ins
tância superior do Sistema Nacional do Meio Am
biente - SISNAMA, oferecendo argumentos seme
lhantes aos relativos à referida Emenda n2 4. 

O parecer da CCJ acolhe as emendas 4 e 5, 
que ampliam o prazo para oferecimento de defesa e 
recurso nos processos administrativos de infrações. 
Em princípio, segUndo parecer doii..Irislà Carios Fre
derico Marés de Souza Filho, não estaríamos de 
acordo com o que pleiteia as emendas em questão, 
"porque essas defesas são de forma geral simples 
ou absolutamente inócuas" e a dilatação do prazo 

pode dificultar a reparação do dano causado. Mas 
como não se trata de questão essencial, como o pró
prio jurista reconhece, acataremos as emendas, 
apoiando o parecer da CCJ. 

Quanto à Emenda no 6 - PLEN, que propõe a 
supressão do dispositivo que reconhece, como de 
mesmo efeito, as divufgações feitas por organizações 
não-governamentais e a divulgação pelo Poder Pú
blico, por meio do Diário Oficial da União, dos nomes 
dos produtos e substâncias cuja comercialização 
seja proibida em outros países, acompanhamos tam
bém o parecer da CCJ, ainda que entendamos se 

- tratar apenas de divulgação de produtos e substân
cias cuja comercialização seja proibida em outros 
países, não gerando, portanto, nenhuma obrigação 
para com o cidadão. 

A Emenda no 7 - PLEN apresenta várias alte
rações de ordem penal e processual penal, em que 
são tipificadas as condutas delituosas e se prevê 
para cada uma delas uma S-ªQÇ~o correspondente, 
considerando o dano ambiental causado, a possibili
dade de recuperação do meio ambiente e, principal
mente, as condições do agente na prática do delito. 

Em nosso parecer anterior já acolhemos diver
sas alterações propostas por esta emenda, sobre a 

--qual tomamos conhecimento mesmo antes de apre
sentada em plenário. É o caso, a título de exemplo, 
da tendência à redução das penas que, tendo em 
vista a nova política criminal, está fundamentada no 
principio da proporcionalidade da medida da pena. 

Estamos inteiramente de acordo com o conjun
to de alterações proposto pelo substitutivo do Sena
dor Lúcio Alcântara, especialmente porque mantém 
dispositivos que, a nosso ver, se constituem na con
tribuição essencial deste Projeto de Lei, já explicita
da nos pareceres anteriores destas comissões. , 

A saber, a inclusão da pessoa jurídica como 
passível de ser responsabilizada administrativa, civil 
e penalmente, nos casos em que a infração seja co
metida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, sem prejuízo da responsabilidade das 
pessoas físicas, na forma da lei. 

Outro aspecto importante previsto no novo tex
to se refere a não criminalização quando o abate de 
animal é realizado em •estado de necessidade, para 
saciar a fome do agente ou de sua família". 

Cabe destacar também uma outra contribuição 
deste projeto já previsto nos pareceres anteriores 
das Comissões, que consoante com princípios esta
belecidos na Conferência das Nações Unidas para 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 92, 
na cidade do Rio de Janeiro, propõe o princípio da 
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precaução ambiental. Desta forma, diz o_ projeto de bilidade, bem como o diretor, o controlador, o admi-
lei "incorre nas mesmas penas ( ... ) quem deixar ae mstraaor, o memoro ae conselho e ae órgao tecnico, 
adotar, quando assim o exigir a autoridade_compe- o auditor, ogerente, o preposto ou mandatário de 
tente, medidas de precaução em caso de risco de pessoa jurídica, ctUe, saoenoo ou devendo saoer da 
dano ambiental grave ou_ irreversível, inde- conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a 
pendentemente de comprovação científica". sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

Foi absorJido também neste substitutivo da Art. 32 As pessoas jurídicas serão responsabili-
CCJ, uma proposição que apresentamos em nosso zadas administrativa, civil e penalmente conforme o 
parecer à CAS, segundo a qual serão revertidos disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
para o Fundo Naval, os valores arrecadados em pa- cometida por decis?o de seu representante legal ou 
gamento de multas por infração ambiental, cuja fis- contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse 
calização seja da competência dos agentes da Capi- ou benefício da sua entidade. 
tania dos Portos, do Ministério da Marinhà. Essa me- § 1" A pessoa jurídica será também responsa-
dida é necessária às atividades das Capitanias dos .bilizada, quando 0 agente agir por conta da entida-
Portos, já que garante os recursos para o financia- de, no interesse ou visando o lucro desta, seja para 
menta de sua fiscalização. obter um benefício material ou moral, atual ou even-

Outro dispositivo proposto em nosso parecer e tua!, direto ou indireto para a entidade. 
integrado ao substitutivo da CCJ, é o que trata da re- § 22 A responsabilidade das pessoas jurídicas 
gulamentação das sanções administrativas, que ain- não exclui a das pessoas físicas, autoras, cc-autoras 
da permaneciam anteriormente indefinidas. ou !)artícipes do~esmo fato. 

Finalmente, considerando que o atual parecer 
do Senador Lúcio Alcântara harmoniza o texto ante- Art. 42 O jui~ ~~de desconsiderar a _personali-
rior, elaborado pelas Comissões (CCJ e CAS), com -dad: da pessoa _1und1ca quando, em detnmento. da 
as emendas dos Senadores Jonas Pinheiro e Joel qualidade do me1o amb1ent:, houver abuso de d_l~e~-
de Hollanda, mantendo a essência-deste-projeto-de--to, e~ces~o de poder, mfraçao da le1, fato ~u ato~~~~~
lei, que transforma em crime a maioria das condutas ---to, Vlolaçao dos es~tutos ~u cor:_trato soclalt~· a~n-
anteriormente designadas apenas como contraven- da, quando, por ~a. admmlstraçao, houv:r ~l:nc a, 
ção; e ainda, apoiado no parecer de vários juristas estado de !n~o~venc1a, encerramento ou matiVIdade 
consultados, co.no o Dr. Paulo Alfonso Leme Ma- da pessoa JUndlca. 
chado, entendemos como satisfatória a forma final Parágrafo único. Também poderá ser descen-
do substitutivo aprovado pela CCJ e, portanto, so- ~iderada a pessoa jurídica sempre _que sua person~-
mos favoráveis a este parecer. hdade for, de alguma forma, obstaculo ao ressarci

mento de prejuízos causados à qualidade do meio 
TEXTO CONSOLIDADO ambiente. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 62 (SUBSTITUTIVO), DE 1995 

Define os crimes e as infrações admi
nistrativas contra o meio ambiente, e dá ou
tras providências, 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 12 As condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente são punidas com sanções administrativas, 
civis e penais, na forma estabelecida nesta Lei. 

Art. 52 O juiz pode determinar que a efetivação 
da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre 
o acionista controlador, o sócio majoritário, os só
cios-gerentes, os administradores societários ou, no 
caso de grupo socíetário, os representantes legais 
ou contratuais das sociedades que o integram. 

§ 12 As sociedades integrantes dos grupos so
cietários e sociedades controladas são subsidiaria
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
desta Lei. 

§ 22 As sociedades consorciadas são solidaria
--mente resp-crrrsâ:11eis' pelas obrigações decorrentes 

desta t.:ei. Parágrafo único. As sanções administrat:vas, _ 
civis e penais poderão cumular-se, sendo inde- § 32- As ·sociedades coligadas só responderão 
pendentes entre si. por culpa. -

Art. 2.º Quem, de qualquer forma, concorre para ~-~ -Ãrt: s2"8em prejuízo-dÕ dispostonêsta CeÇ ô 
a prática dos crimes previstos nesta Le;, incide nas agente, independ_entemente da existência de culpa, 
penas a estes comi nadas, na medidª- da_~~_«e_ul~ é obrigado a indenizar ou reparar os danos causa-

----~---------------------------------------
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dos ao meio ambiente e a terceiros afetados por qúer outros benefícios, bem como participar de licita-
seus atas. -- -- ções, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes 

CAPÍTULO 11 dolosos, e de três anos, no de crimes culposas. 
Art. 12. A cassação de autorização ou licença 

Da Aplicação da Pena concedidas pela autoridade competente ocorrerá 
Ar!. 72 A autoridade competente, ao aplicar as quando o agente for reincidente nos crimes contra o 

sanções administrativas ou penais, observará: meio ambiente. 
• 1- a gravidade do fato, tendo em vista os moti- _ Art. 13._A suspensão de atividades será aplica-

vos da infração e suas conseqüências para a saude da quando estas não estiverem obedecendo às 
pública e para o meio ambiente; prescrições legais. 

11- os antecedentes do agente quanto ao cum- Art. 14. A prestação pecuniária consiste no pa-
primento da legislação de interesse ambiental; gamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública 

III - a situação económica do infrator,-110 ca:;o ou privada com fim social, de importância fixada pelo 
de multa. júit rião inferior_ a_ unrsalário-rriínimo nem superior a 

Art. 82 As penas restritivas de direitos são autõ- trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago 
nomas e substituem as privativas de liberdade quando: será deduzido do montante de eventual renaração 

1 - se tratar de crime culposo ou for aplicada a civil, a que for conJ:leoado o infrator. 
pena privativa de liberdade inferior a quatro anos; Art. 15. o recolhimento domiciliar baseia-se na 

11 - o réu não for reincidente nos crimes de na- autodisciplina e senso de responsabilidade do con-
tureza ambiental; -denadO,-qüe-deverá, sem vigilância, trabalhar, Ire-

III - a culpabilidade, os antecedentes, a condu- qüentar curso ou exercer atividade autorizada, per-
ta social e a personalidade do condenado, bem manecendo recolhido nos dias e horários de folga 
como os motivos e as circunstâncias do crime i~di- em residência ou em qualquer local destinado a sua 
carem que a substituição seja suficiente para efe1tos moradia habitual, conforme estabelecido na Senten-
de reprovação e prevenção do crime. ca condenatória. 

Parágrafo único. As penas restritivas ~edi~ei::_ _ __-_ __ Art. 16. A perda de bens e valores pertencen
tes a que se refere este artigo terão a mesma dura-__ --tes ao condenado dar-se-á em favor do Fundo Peni-
ção da pena privativa de liberdade substituí~a. tenciário Nacional , e 0 valor dela terá como teta o 

Art. 9
2 

As penas restritivas de direito_sao: . - _montante do prejuízo causado ou elo provento obtido 
1 - prestação de serviços à comumdade ou a pelo agente ou terceiro, em conseqüência da prática 

entidade ambiental; do crime. 
11- interdição temporária de direitos; Art. 17_ São circunstâncias que atenuam a 
111 _ cassação de autorização ou licença conce- _pena: 

didas pela autoridade competente; . . 1 _ baixo grau de instrução ou escolaridade do 
IV - suspen_são parci.~l _ou total de ativ1dades; agente; 

V- presta~ao pecuma~~;. 11 _ espontânea e eficiente redução das canse-
VI - recolhimento dom1c11iar; qüêncías da degradação ambi_ental causada ou, an-
VII -perda de be~s e vaiare~. . . tes do julgamento, reparação do dano; 
Art. 10. A p~estaçao de serv1ços_ a ~~mumdade III_ comunicação prévia pelo agente do perigo 

ou entidade amb1ental <:<'ns~ste na atnbUiçao ao ~on- iminente de degradação ambiental; 
denado de taref_as ~ratUI:a~ JUnto a entidades amblen- IV _ colaboração com os agentes encarrega-
tais, parques e JardinS publicas e. unldad~ de co_nser- dos da vigilância e do controle ambiental. 
vação, e no caso de dano_ da co1sa partlcul~r, publica Art. 18. São Circunstâncias que agravam a 
ou tombada, na restauraçaodesta, ~e passive~. . d pena quando não conStituem ou qualificam o crime: 
. . Art_: 11. As penas de mterdlçao temporana e -'r .:... rejneidêricia--nos crimes de natureza am-
~re~sM: - · 

I - proibição do exercício de cargo, função ou biental; 
atividade pública, bem como de mandato eletivo; 11 -ter o agente cometido a infração: 

11 _ proibição do exercício de profissão, ativida- a) para obter vantagem pecuniária; 
de ou oficio que dependam de habilitação especial, b) coagindo outrem para a execução material 
de licença ou autorização do Poder Público; da irfração; 

III- proibição de o condenado contratar como c) afetando_ ou expo_ndo_a perjgo_,_ de maneira _ 
Poder Público, receber incentivos fiscais ou quais- grave, a-saÚde pública ou o meio ambiente; 
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d) concorrendo para danos à propriedade danos causados pela infração, considerando os pre-
alheia; juizos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. 

e) atingindo áreas de unidades de conservação Parágrafo únlco.Transitadª ernjulgado a senten-
ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime ça condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo 
especial de uso; - ~~ cllªlorfil§<;tonos t~os qo_ cap_ut,_sem prejuízo da liqui-

f) atingindo áreas Urbanas OU quaisquer assen- _daçã,o para-aiuf?_çãO dodanoefetivamente sofrido~---
tamentos humanos; Art. 25. As !Jemis aplicâveisTsolad-a, cumulativa 

g) em período de defeso à fauna; ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo 
h) em domingos ou feriados; com o disposto no art. 32 , são: 
i) à noite; I - multa; 
j) em épocas de seca ou inu;Jdações; 11 - restritivas de direitos; 
I) no interior do espaço territorial especialmente W.:: prestação de-ser\tiÇos à corru.Jnidade; 

protegido; IV -:: liquida~o forçªda; _ 
m) com o emprego de métodos cruéis para V- perda de bens e valores. 

abate ou captura de animais; Art. 26. A pena de multa será aplicada à pes-
n) mediante fraude ou abuso de confiança; soa jurídica cumulativamente com a pena restritiva 
o) mediante abuso do direito de licença, per- de direitos, obedecendo à fixação de dia-muita equi-

missão ou autorização ambiental; valente a 1/365 do seu faturamento no ano anterior, 
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, to- i:feVídàmente attialízado~ 

tal ou parcialmente, por verbas públicas ou benefi- Art. 27. As penas restritivas de direito da pes-
ciada por incentivos fiscais; soa jurídica são: 

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em I - si.Jspensao parcial ou totaJ de ativiâades; 
relatórios oficiais das autoridades competentes; 11 - interdição temporária de estabelecimento, 

r) facilitada por funcionário público no exercício obra ou atividadl3_; 
de suas funções. III - interdição permanente de estabeleCimento, 

Art. 19. Nos crimes previstos nesta Lei, a sus- - obra 61.1 atiVIc:lade;-- -- -- --- -- --- -- - -
pensão condicional da pena pode ser aplicada nos IV - proibição de contratar com o Poder Públi-
casos de condenação à pena privativa de liberdade co, bem como d!')le obter subsídios, subvenções ou 
não superior a três anos. _dQ?ç_g§l~· _ _ _ _ ______ __ · 

Art. 20. A verificação da reparação a que sere- § 12 A suspensão de ·afivicladesseráaplicada 
fere o § 2º do art. 78 do Código Penal s_erá feita me-_ ~ndo estas não estiverem obedecendo as disposi
diante laudo de reparação do dano ambiental, ~ai .... __ çõei]egilis"õli regÜÍameritãreS,relatívãsa"proteção-· ·-
condições a serem impostas pelo juiz deverão rela- do meio ambiente.--- -- --- --- ---- --- --

cionar-se com a proteção ao meio ambiente~ _________ § _gº ,6._ir:lterdiç_ão S§lrá JleJi~ada quando o esta-
Ar!. 21. A prescrição das penas previstas nesta belecimento, obra ou atividade estiVer -funcionariao-

Lei, antes de transitar em julgado a sentença, come- sem a devida autorização, ou em desacordo com a 
ça a correr da data em que o fato set0r0arcQn_h_eçi~-- _ conc:~dida, ou com violação de disposição legal ou 
do pela autoridade ambiental. _ _ regulamentar. ·--· -- · ··-----

Art. 22. A multa será calculada segundo o;· ;ri~----- --- § 3º A proibição deicoritrãtarcom o P-oderPiJ: --
térios do Código Penal; se revelar-se ineficaz. ainda blico e dele obtersubsfdios: subvenções ou doações 
que aplicada no valor máximo, poderá ser aumenta- não poderá exceder o prazo de dez anos. 
da até três vezes, tendo em vista o valor da vçmtª~ ____ Art. 2?. A prestação de serviços à comunidade 
gem econômica auferida. pela _pess()a .li!!"i9~a~consistiraem:- -- -- -- · ~ - · - -- - -

Art. 23. A perícia de constatação do dano am- l-custeio de programas_e_dePr-ojetos ambientais;-
biental, sempre que possível, fixará o montante do 11 - execução de obras de recuperação de 
prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança áreas d~gradadas;_ 
e cálculo de multa. ___________ I! I_- mª_Dutençªº~ espaços públicos; 

Parágraío único. A perícia produzida no inqué- IV - contribuições a entidades ambiemta156u -
rito civil ou no juizo cível poderá ser aproveitada no culturais, públicas ou privadas. 
processo penal, instaurando-se o contraditó(io._ Art._2(LA p_essoa iu@i<;_a co11stit1Jída ou utiliza-

Ar!. 24. A sentença penal condenatória, sempre da, preponderantemente, com o fim de permitir, facili-
que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos tar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá 
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decr.;tada sua liquidação forçada, seu patrimônio 
será considerado instrumento do crime e como tal 
perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

Art. 30. A perda de bens e valores pertencen
tes à pessoa jurídica dar-se-á em favor do Fundo 
Penitenciário Nacional, e o seu valor terá como teta 
o .montante do prejuízo causado ou do lucro obtido 
pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da 
prática do crime. 

CAPÍTULO III 
Da Apreensão do Produto e do Instrumento 

de lnfração Administrativa ou de Crime 

§ 1º Poderão [ntervir no processo penal, como 
assistentes do Ministério Público, os legitimados 
para as ações coletivas indicados no art. 82, incisos 
III e IV da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
aos_ quais também é facultado propor ação subsidiá
ria da ação pública, se a denúncia não for oferecida 
no prazo legal. 

§ 2º O processo e julgamento dos crimes pre
vistos nesta Lei caberão à Justiça Estadual, com a 
interveniência do Ministério Público respectivo, 
quando tiverem sido praticados no território de muni
cípio que não seja sede de Vara da Justiça Federal, 
com recurso para o Tribunal Regional Federal cor-

Ar!. 31. Verificada a infração, serão apreendi- respondente. 
dos os animais, produtos e subprodutos da infração, 
bem como os instrumentos utilizados na sua prática, Art. 33. O Ministério Público pode dispensar o 
lavrando-se os respectivos autos. -inquérito policial para apuração das infrações penais 

§ 1º os animais apreendidos serão libertados em previstas nesta Lei, quando possuir elementos sufi-
seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundaçõ- cientes para oferecer denúncia. 
es ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob Art. 34. A responsabilidade civil por danos cau-
a responsabilidade de técnicos habilitados. sados pela ação penal subsidiária da ação pública 

§ 2º Os produtos e subprodutos florestais e só ocorrerá nos casos de comprovada má-fé. 
produtos perecíveis da fauna e da flora serão avalia- Art. 35. Os crimes previstos nesta Lei serão 
dos e alienados ou doados a instituições públicas, apurados mediante processo sumário, aplicando-se, 
científicas, educacionais, hospitalares, periais, ou a no que couber, as normas do Livro 11, Título 11, Capí-
outras com fins beneficentes, prioritariamente àque- tufo V, do Código de Processo Penal, ressalvando-
las voltadas para atividades de proteção ambiental. se oprocedimentQ e~Qeçialdisposto na Lei nº 9.099, 

§ 32 Quando o material apreendido, por sua na- de 26 de setembro de 1995, para os crimes de me-
tureza ou volume, não puder acompanhar as peças nor potencial ofensiv().__ _ ___ _ 
de informação, a autoridade competente, de hierar- Art. 36. Nos crimes ambientais de menor po-
quia superior àquela que promoveu a apreensão, po- tencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de 
derá determinar a entrega ao depositário local ou, _ pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 
após laudo de constatação, dar aos bens destinação 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, se-
compatível com sua natureza, inclusive mediante mente poderá ser formulada desde que tenha havido 
doação ou venda, dispensada, neste caso, a hasta a prévia composição do dano ambiental, de que trata 
pública, recolhendo-se o produto da venda ao Fundo 0 art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprova-
Nacional do Meio Ambiente. da impossibilidade. 

§ 4° Os produtos e subprodutos da fauna não Art. 37. As disposições do art. 89 da Lei nº 
perecíveis serão destruídos ou doados a instituições_ __9_099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos 
científicas, culturais ou educacionais. crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta 

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da Lei, com as seguintes modificações: 
infração serão vendidos, garantida a sua de~ra_9~- _____ 1 _ a declaração de extinção de punibilidade, 
rização através da reciclagem. 

§ 6º As máquinas, veículos e equipamentos uti- de que trata o § 5o do artigo referido no caput, de-
penderá de laudo de constatação de reparação do 

lizados na ,·nfraça-o, após o trânsito em ,·ulgado da 
dano ambiental, ressalvada a impossibilidade previs-

sentença que tiver condenado o infrator, serão ven- ta no inciso 1 do § 1 o do mesmo artigo; 
didos em hasta pública, e o produto da venda reco-
lhido ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. 11 - na hipótese de o laudo de constatação 

comprovar não ter sido completa a reparação, o pra
zo de suspensão do processo será prorrogado, até o 
período máximo previsto no artigo referido no caput, 
acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo 
da prescrição; 

CAPÍTULO IV 
Da Ação e do Processo Penal 

Art. 32. Nas infrações penais previstas nesta 
Lei, a ação penal é pública incondicionada. 
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Iii - no período de prorrogação, não se aplica
rão as condições dos incisos 11, III e IV do § 1 o do ar
tigo mencionado no caput; 

IV- findo o prazo de prorrogação, proceder-se
á à lavratura de novo laudo de constatação de repa
ração do dano ambiental, podendo, conforme seu ni
~ultado, ser novamente prorrogado o período de 
suspensão, até o máximo previsto no inciso 11 deste 
artigo, observado o disposto no inciso III; 

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, 
a declaração de extinção de punibilidade dependerá 
de laudo de constatação que comprove ter o acusa
do tomado as providências necessárias à reparação 
integral do dano. 

CAPÍTULO V 
Dos Crimes Contra o Meio Ambiente 

SEÇÃO I 
Dos Crimes contra a Fauna 

Art. 38. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utili
zar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou auto
rização da autoridade competente, ou em desacordo 
com a obtida: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e 
multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
I -quem impede a procriação da fauna, sem li

cença, autorização ou em desacordo com a obtida; 
11 - quem modifica, danifica ou destrói ninho, 

abrigo ou criadouro natural; 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou 

adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza 
ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna sil
vestre, nativa ou em rota migratória, bem como produ
tos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros 
não autorizados ou sem a devida permissão, licença 
ou autqrização da autoridade competente. 

§ 22 No caso de guarda doméstica de espécie 
silvestre não considerada ameaçada de extinção, 
pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar 
de aplicar a pena. 

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos 
aqueles pertencentes às espécies nativas, migrató
rias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 
tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas ju
risdicionais brasileiras. 

§ 42 A pena é aumentada de metade, se o cri
me é praticado: 

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada 
de extinção, ainda que somente no local da infração; 

11 -em período proibido à caça; 
III -durante a noite; 
IV -com abuso de licença; 
V - em unidade de conservação; 

_ Vl_- e_om emprego de métodos ou instrumentos 
capazes de provocar destruição em massa. 

§ 52 A pena é aumentada até o triplo, se o cri
me decorre do exercício de caça profissional. 

§ 6º As disposições deste artigo não se apli
cam aos atos de pesca. 

Art. 39. Exportar peles e couros de anfíbios e 
répteis em bru1o: 

Pena ,-_reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o produto for proveniente 

de criadouro legalizado, a pena será diminuída de 
um terço. 

Art. 40. Introduzir espécime animal no País, 
sem parecer técnico oficial favorável e licença expe
dida por autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

- Art. 41. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir 
___ ou_mutilar animais silvestres, domésticos ou domes

ticados, nativos ou exóticos: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e 

multa 
§ 12 Incorre nas mesmas penas quem realiza 

experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existi
rem recursos alternativos. 

§ 22 A pena é aumentada de um sexto a um 
terço, se ocorre morte do animal. 

Art. 42. Provocar, pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais. o perecimento de espéci
mes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açu

-des, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras: 
- Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, 

ou ambas cumulativamente. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 
I - quem causa degradação em viveiros, açu

des ou estações de aqüicultura de domínio público; 
11 - quem explora campos naturais de inverte

brados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente; 

III- quem fundeia embarcações ou lança detritos 
de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou 
cóffiis, devidamente demarcados em-carta náuticci. 

Art. 43. Pescar em período no qual a pesca 
seja proibida ou em lugares interditados por órgão 
competente,: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
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Parágrafo único. Incorre nãS mesmas penas Art. 49. Fabricar, vender, transportar ou soltar 
quem: _bªLão que po_~~ provocar incêndios nas florestas e 

I - pesca espécies que devam ser preservadas nas demais formas de vegetação: - - - - - - - -
ou espécimes com tamanhos inferiores aos JJerrnitidQ§;_ _ _ __ PEma -::__ele!tenç~Q, ele seis mes_es-ª-um i!IJ(), ~-

11 - pesca quantidades superiores às permiti- multa. 
das, ou mediante a utilização de aparelhos, petre- Ar!. 50. Fazer óü usar fogo, por qualquer modo, 
chos, técnicas e métodos não permitidos; em florestas ou nas demais formas de vegetação, ou 

III - pesquisa, cuttiva, conseiVa, armazena, trans- em sua borda, sem tomar as precauções necessá-
porta, comercializa, transforma, benefiCia ou industrializa rias para evitar a sua propagação: 
espécimes provenientes da pesca proibida. Pena- detenção, de um a três anos, e multa. 

Art. 44. Pescar mediante a utilização de: Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 
I - explosivos ou substâncias que, em contato quem_ empreg9-, como combustível, proci•Jtos flores-

com a água, produzam efeito semelhante; tais ou hulha, se!Tl uso de -diSp-ositivos que impeçam 
11 - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido a difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incên-

pela autoridade competente: dios nas florestas. 
Pena -detenção, de um a três anos, ou multa, Ar!. 51. Extrair de florestas de domínio público ou 

ou ambas as penas cumulativamente. consideradas de preservação permanente, reserva le-
Art. 45. Para os efeitos desta Lei, considera-se _ gal ou unidade de conservação, sem prévia licença, 

pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apa- peirmfssão -ou- autonzaÇã<i-cornpetente;- pedra, areia, 
nhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos cal ou qualquer espécie de mineral ou espécie vegetal: 
dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, res- multa. 
salvadas as espécies ameaçadas de extinção, cons- Art. 52. Cortar ou transformar em carvão ma-
tantas nas listas oficiais da fauna e da flora. c!eka_dS! ~i. ~.§i!ll clas~ficªºª- ~r_a!g_d_Q_f'_oder Pú-

Art. 46. Não é crime o abate de animal, quando _l:>liço, para fins_iDQU.§triai§_,_ en~rgéticos ou para qual-
realizado: 

0
_ ~ :;c~-q~r_g__Y1f-'!,_~I()_@Ção, econôrrlica -ou não;em -desa~-

1 - em estado de necessidade, para saciar a cardo com as determinàÇõeislegãlS:- --- -- --- ----
fome do agente ou de sua família; ___ ~-~"-J'ena;:-J:~lu._são, <!e Llrn a çio~_aJJ_<J_~ ~~fllult_a. __ -~ __ _ 

11 - para proteger lavouras, pomares e reba- Art. 53. Receber ou adquirir, para fins comer-
nhos da ação predatória ou destruidora de animais,_ _ __ çiais_ oy ioçiJJstri<>ls,IT@deirª,Ignha, carvão e outros 
desde que legal e expressamente autorizado pela produtos de origem vegetal, sem eXigir a exibição de 
autoridade competente; licença do vendedor, outorgada pela autoridade 

111 - em legítima defesa, diante do ataque de competente, e sem munir-se da via que deverá 
animais ferozes, acompanhar o produto até final beneficiamento: 

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
caracterizado pelo órgão competente. multa. 

SEÇÃO li 
Dos Crimes contra a Flora 

Art. 47. Fazer fogo, provocar queimada, derru
bar, destruir, danificar, ou cortar árvores em floresta, 
mata ou vegetação de preservação permanente, 
mesmo que em formação, de reserva legal ou situa
das em unidades de conservação, mesmo que em 
formação, sem autorização ou licença, ou em desa
cordo com a obtida: 

Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Art. 48. Provo.::ar incêndio em mata ou floresta: 
Pena- reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 

é de detenção de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 
quem vende, expõe à venda, tem em depósito, 
transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e ou
tros produtos de origem vegetal, sem licença válida 
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, 
outorgada pela autoridade competente. 

Art. 54. Exportar espécie vegetal, germoplasma 
ou qualquer produto ou subproduto de origem vege
tal, sem licença da autoridade competente: 

-_-::-:-_:_:~Pena c:. aetenÇao;--de-um a·cinco anos, ou mul
ta, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. _55. Deixar de promover reposição florestal 
obrigada por lei, bem como impedir ou dificultar, sem 
justa causa, a regeneração natural de floresta ou de 
outras formas de veg_etação: 
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Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 56. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, 
por qualquer modo ou meio, plantas de ornamenta
ção de logradouros públicos ou em propriedade pri
vada alheia: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é 
de um a seis meses, ou multa. 

Art. 57. Destruir ou danificar florestas nativas 
ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, prole
tora de mangues, objeto de especial preservação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 58. Comercializar motoserra ou utilizá-la 
em florestas e nas demais formas de vegetação, 
sem licença ou registro da autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 59. Penetrar em florestas conduzindo 
substâncias ou instrumentos próprios para caça ou 
para exploração de produtos ou subprodutos flores
tais, sem licença ou autorização da autoridade com
petente: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 60. Nos crimes previstos nesta Seção, a 
pena é aumentada de um sexto a um terço se: 

I - do fato resulta a diminuição de águas natu
rais, a erosão do solo ou a modificação do regime 
climático; 

II - o crime é cometido: 
a) no período de queda das sementes; 
b) de formação de vegetações; 
c) contra espécies raras ou ameaçadas de ex

tinção, ainda que somente no local da infração; 
d) em época de seca ou inundação; 
e) durante a noite, em domingo ou feriado. 

SEÇÃO III 
Da Poluição e outros Crimes Ambientais 

Art. 61. Causar poluição, de qualquer natureza, 
ao ar, ao solo, às águas interiores, de superfície ou 
subterrâneas, ao estuário, ao mangue, às águas ju
risdicionais brasileiras, ou aos demais componentes 
do meio ambiente, em níveis que resultem ou pos
sam resultar em danos ou perigo ao meio ambiente, 
ou à incolumidade humana, animal ou vegetal: 

Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 12 A pena é aumentada- de um sexto a um 

terço, se a poluição decorre de atividade agrícola, in
dustrial ou de transporte. 

§ 22 Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa. 
§ 3 2 Se o crime: 
I -causar dano díreto à saúde humana; 
11 - tomar uma área, urbana ou rural, imprópria 

para a ocupação humana; 
III - provocar a retirada, ainda que momentâ

nea, dos habitantes da área afetada; 
IV - tomar necessária a interrupção do abaste

cimento público de água; 
V - dificultar ou impedir o uso público das 

praias; 
VI - ocorrer por lançamento de resíduos sóli

dos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou subs
tâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena- reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
§ 42 Incorre nas mesmas penas previstas no 

parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental gra
ve ou irreversível, independentemente de comprova-
ção_ci~ntífígi, _____________ _ 

Art. 62. Executar pesquisa, lavra ou extração 
de recursos minerais sem a competente autorização, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 
com a obtida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 
quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explo
rada, nos termos da autorização, permissão, licença, 
concessão ou determinação do órgão competente. 

Art. 63. Produzir, processar, embalar, importar, 
exportar, comercializar, fornecer, transportar, arma
zenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 

-- -substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde huma
na ou ao meio ambiente, em desacordo com as exi
gências estabelecidas em leis ou nos seus regula
mentos: 

Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 12 Nasme:;;mas penas incorre quem abando

na os produtos ou substâncias referidos no caput, ou 
os utiliza em desacordo com as normas de segurança 

§ 22 Se o produto ou a substância for nuclear 
ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a 
um terço. 

§ 32 Se o crime é culposo: 
Pena- detenção, de seis meses a um ano, e muita. 
Art. 64. Importar ou comercializar substâncias 

ou produtos tóxicos ou potencialmente perigosos ao 
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meio ambiente e à saúde pública, ou cuja comerciali- Art. 70. Alterar o aspecto ou estrutura de edifi-
zação seja proibida em seu país de origem: cac;:ão ou local especialmente protegido J?Or lei, ato 

Pena- detenção, de um a três anos, e multa. administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 
§ 1° Para efeito do disposto no parágrafo ante- valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, his-

rior, o Poder Público Federal divulgará, através do_ _tóri_co_,_ cultura_hr~ligigsQ,_arqueológico, etnográfico 
Diário Oficial da União, os nomes dos produtos e ou monumental, sem autorização da autoridade 
sullstâncias cuja comercialização esteja proibida no competente ou em desacordo com a concedida: 
país de origem. Pena- reclusão, de um a três anos, e multa. 

§ 2° Se o crime é culposo, a pena é de seis Art. 71. Promover construção em _!>()lO não edi_-__ 
meses a um ano de detenção, e multa; ---- -----flcãVeJ, ou no seu entorno, assim considerado em ra-

Art. 65. Nos crimes dolosos previstos nesta Se- _ zao de seu valor JJ_ais_éigís!i_co, ecológico, artístico, tu-
ção, as penas serão aumentadas: -rísuco, histórico, cultural, religioso, arqueológico, et-

1 - de um sexto a um terço, se resulta danÓ ir- ~ográfico ou monumental, sem autorização da aut~-
reversível à flora ou ao meio ambiente em geral; ndade competente ou em desacordo com a concedi-

li - de um terço até a metade, se resulta lesão da: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa. 
corporal de natureza grave em outrem; 

III- até o dobro, se resultar a morte de outrem; 
Parágrafo único. As penalidades previstas nes

te artigo somente serão aplicadas se do fato não re-_ 
sultar crime mais grave. 

Ar!. 66. Produzir sons, ruídos ou vibrações em 
desacordo com as prescrições legais ou regulamen
tares , ou desrespeitando as normas sobre emissão
e imissão de ruídos e vibrações resultantes de 
quaisquer atividades: 

Art. 72. Pichar, grafitar ou por outro meio cons
purcar edificação ou monumento urbano: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Se o ato for realizado em mo
numento ou coisa tombada em virtude do seu valor 
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis 
meses a um anq de detenção, e multa. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e SEÇÃO V 
multa. - - Dos Crimes contra a Administração Ambiental 

Ar!. 67. Construir, reformar, ampliar, instalar ou Art. 73. Fazer o funcio_nário público afirmação tal-
fazer funcionar, em qualquer parte do território na- sa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informaçõ-
cional, estabelecimentos, obras ou serviços poten- es ou dados técnico-<:ientíficos em procedimentos de 
cialmente poluidores, sem licença ou autorização autorização ou de licenciamento ambiental: 
dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
as normas legais e regulamentares pertinentes: Art. 74. Conceder o funcionário público licença, 

Pena- detenção, de um a três anos, e multa. _ _ aytoriz_ação ou permissã<:J _em. desacordo com as 
Ar!. 68. Disseminar doença ou praga ou espé- normas ambientais_o_~:Jara as atiyidades, ob~ ou_~_r, _____ _ 

cies que possam causar da-nõâagrfcultura~ ãpecuâ.=-------yiços cuja realização depende de ato autorizativo do 
ria, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: Poder Público; 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Pena- detenção, de um a três anos, e multa. 

SEÇÃOIV 
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano 

e o Património Cultural 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 
é de três meses a um ano de detenção, sem prejuí
zo da multa. 

Art. 75. Deixar de pro1o~over as medidas, deter-
Art. 69. Destruir, inutilizar ou deteriorar: minadas pela autoridade competente ou a que está 
I - bem especialmente protegido por lei, ato obrigado por dever legal, necessárias à prevenção, 

administrativo ou decisão judicial; interrupção ou minoração do agravamento do dano 
11- arquivo, registro, museu, biblioteca,pinaco- ambieFl!al;____ _______ _ _____ _ 

teca, instalação científica ou similar protegido por léC_____ Pena- detenção, de um a três anos. e multa. 
ato administrativo ou decisão judicial: f'arágrafo únLco. ~Se _Q_ crime é culposo, a pena 

Pena- reclusão, de um a três anos, e multa. é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a _ _ _ Art. 76.0bstarou dificultar aação fisc131izadora 

pena é de seis meses a um ano de detenção, sem dol'oder}'IJi:JTiÇor)c)tr-ªt9_çiJ'i_qú~$_iQ_e~ai:nbie_nta_i_s_: 
prejuízo da multa. Pena- detenção; dei um a três anos, e multa. 
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Art. 77. As penas previstas nesta Seção serão III- multa diária; 
acrescidas de um sexto a um terço, se o funcionário IV - apreensão dos animais, produtos e sub-
dispensar ou deixar de exigir, contra disposição legal produtos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
ou regulamentar, estudo prévio de impacto ambien- equipamentos ou veículos de qualquer natureza utili-
tal para instalação de obra ou atividade potencial- zados na infração; 
mente causadora de degradação ambiental. v_ destruição ou inutilização do produto; 

CAPÍTULO VI VI - suspensão de venda e fabricação do pro-
Da lnfração Administrativa duto; 

Art. 78. Considera-se infração administrativa VIl - embargo de obra ou atividade; 
ambiental toda ação ou omissão qu~ viole as regras VIII -demolição de obra; 
jurídicas de USO, gozo, promoção, proteção e recu- IX- suspe_11são earcial ou total de atividades; 
peração do meio ambiente. _ X_- in~l"\'~nçã() em estªbeleci!Tlento; __ _ 

§ 1 º Estão autorizados a lavrar auto de infraÇão XI _ restritiva de direitos. 
ambiental e instaurar processo administrativo os fun- § 1• Se 0 infrator cometer, simultaneamente, 
cionários de órgãos ambientais integrantes do Siste- duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumu-
ma Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, bem lativamente, as sanções a elas cominadas. 
como os agentes das Capitanias dos Portos, do Mi- § 22 A d rt• · • I" d 1 • b 

· · · d M · h d · d t" "d d a ve enc1a sera ap 1ca a pe a mo ser-msteno a ann a, eSJgna os para as a lVI a es • . d d" · - d t L · d 1 • 1 -
de fiscalização. - -- - -c==-=c---~--'v~cJa ~<lS~'Sp<)SI~oes es a_ e1 e a eg1saça~ 7m 

§ 2º Qualquer pessoa, tomando conhecimento ~1gor, ou_ de pre::eitos r~gulamentares.' sem preJUIZO 
de ato lesivo ao meio ambiente, poderá noticiá-lo às as demaiS sançoes previstas neste artJgo. 
autoridades indicadas no parágrafo anterior, para 0 § 3º A multa _si~pl_es será aplicada sempre que 
exercício do seu poder de polícia. o agente, por negligencia ou dolo: 

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conheci- I - advertido por irregularidades que tenh?~ 
menta de infração ambiental é obrigada a promover sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo ass•· 
a sua apuração imediata, mediante processo admi- lado por órgão competente do SISNAMA ou pelá 
nistrativo próprio, sob pena de cc-responsabilidade. Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha; 

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em 11 - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos 
processo administrativo próprio, assegurado o direito do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Minis-
de ampla defesa e o contraditório, observadas as tério da Marinha. 
disposições desta Lei. § 4° A multa simples pode ser convertida em 

Art. 79. o processo administrativo para apura-----serviÇos ·ae preservaÇãó;-melnoriae-recuperaÇão~da 
ção de infração ambiental deve observar os seguin- qualidade do meio ambiente. 
tes prazos máximos: § 5ºA ITluftaâiária será aplicada sempre que o 

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou cometimento da infração se prolongar no tempo. 
impugnaç~o ~ontra o aut~ de infração, contados da § e• A apreensão e destruição referidas nos in-
data da C1enc1a ~a autuaçao; . . cisas IV e v do caput obedecerão ao disposto no art. 

11· - tnnta d1as para a autondade competente JUI- 31 desta ·Lei. 
gar o auto de infração, contados da data da sua lavra
tura, apresentada ou não a defesa ou impugnação; 

III - vinte dias para o infrator recorrer da deci
são condenatória à instância superior do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Dire
toria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, 
de acordo com o tipo de autuação; 

IV - cinco dias para o pagamento de multa, 
contados da data do recebimento da notificação. 

Art. 80. As infrações administrativas são puni
óas com as seguintes sanções, observado o.dispos
to no art. 7º: 

I - advertência; 
11 - multa simples; 

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX 
serão aplicadas, quando o produto, a obra, a ativida
de ou o estabelecimento não estiverem obedecendo 
às prescrições legais ou regulamentares. 

§ 8° A intervenção ocorrerá sempre que o esta
belecimento estiver funcionando sem a devida auto
rização ou em desacordo com a concedida. 

§ 9º As sanções restritivas de direito são: 
I -suspensão de registro, licença ou autorização; 
11 - cancelamento de registro, licença ou autori-

zação; 
_ UI - perda ou restrição de incentivos e benefí

cios fiscais; 
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IV - perda ou suspensão da participação em li
nhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito; 

V - proibição de contratar com a Administração 
Pública, pelo período de até três anos. 

Art. 81. Os valores arrecadados em pagamento 
de. multas por infração ambiental serão revertidos ao 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 
7.797, de 10 de julho de 1985, Fundo Naval, criado 
pelo Decreto nº 20.923, de 08 de janeiro de 1932, fun
dos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou cor
relatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. 

Art. 82. A multa não deverá ser inferior ao be
nefício económico esperado pelo infrator tom a sua-
atividade ou conduta. 

§ 1 o A multa terá por base a unidade, hectare, 
metro cúbico, quilo ou outra medida pertinente, de 
acordo com o objeto jurídico lesado. 

§ 2º A multa poderá ser aumentada até cem 
vezes, se a autoridade considerar que, em virtude da 
situação económica do agente, ela se revela inefi
caz, ainda que aplicada no seu valor máximo. 

Art. 83. O valor da multa de que trata este 
Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e 
corrigido periodicamente, com base nos índices 
estabelecidos na legislação pertinente, sendo o 
mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo 
de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais}. 

Art. 84. O pagamento de multa imposta pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios 
substitui a multa federal na mesma hipótese de inci
dência. 

para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à au
toridape capaz de atendê-la. 

§ 2º A solicitação deverá conter: 
I - o nome e a qualificação da autoridade solici

tante; 
11 - o objeto e o motivo de sua formulação; 
III - a descrição sumária do procedimento em 

curso no país solicitante; 
IV - a especificação da assistência solicitada; 
V - a documentação indispensável ao seu es

clarecimento, quando for o caso. 
Art. 86. Para a consecução dos fins visados 

_nesta Le_i_e_especialmente para a reciprocidade da 
cooperação internacional, deve ser mantido sistema 
de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápi
do e seguro de informações com órgãos de outros 
países. 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

Art. 87. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei 
as disposições do Código Penal e do Código de Pro
cesso Penal. 

- Art. 88. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias a contar de sua publi
cação. 

Art. 89. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 90. Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial os arts. 26 e 45, § 3°, da Lei no 

_4_._771, de J 5 d_e ~~ttembrq de 19§5; _27 e 31_da Lei no 
5.197, de 3 de janeiro de 1967; 20 e 22 da Lei n2 

CAPÍTULO VIl 6.455, de 17 de outubro de 1997; 15 da Lei no 6.938, 
Da Cooperação Internacional de 31 de agosto de 1981; 2° da Lei no 7.643, de 18 

para a Preservação do Meio Ambiente de dezembro de 1987; ao da Lei no 7.679, de 23 de 
Art. 85. Resguardados a soberania nacional, a novembro de 1988; 15 e 16 da Lei no 7 .802, de 11 

ordem pública e os bons costumes, o Governo brasi- de julho de 1989; e 21 da Lei no 7.805, de 18 de ju-
leiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a lho de 1989. 
necessária cooperação a outro país, sem qualquer Esse é o parecer, Sr. Presidente. 
ônus, quando solicitado para: O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães} 

1- produção de prova; - O parecer conclui pela aprovação integral das 
11 - exame de objetos e lugares; Emendas de nºs 4, 5 e 6; pela aprovação parcial da 
III - informações sobre pessoas e coisas; Emenda nº 7 e pela rejeição da Emenda n° 3, nos 
IV - presença temporária da pessoa presa, cu- termos do texto consolidado na forma do substitutivo 

jas declarações tenham relevância para a decisão já apresentado. 
de uma causa; __ O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

V - outras formas de assistência permitidas - A Presidência registra, com muito prazer, a presen-
pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o ça, nesta Casa, do ex-Senador Maurício Corrêa, hoje 
Brasil seja parte. ~-------_ª-""l'll"'!nenf!l_~ioisti"Qdo_S(Jpremo Tribunal_l=ederah qu_e 

§ 1° A solicitação de que trata este inciso será dá, assim, umademoostração_dose_(J é!J)reço_ao Poder 
dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, Legislativo e, evidentemente, aos seus companheiros 
quando necessário, ao órgão judiciário competente do Senado na ocasião e aos aluais Senadores. 



Faço este registro, cumprindo, com-r'nurropra~ ---rem esse-tipo aecrime poderão ser obrigadas a pa-
zer, a decisão que sei é unânime, de todos os Senac.c C. ganriulta. --~ - - - - - -
dores. (Palmas.) Não será preciso - eis um ponto interessante -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) definir os culpados pelo crime para que a lei seja 
- Completada a fase de instrução, passa-se à dis- aplicada. É o principio da responsabilidade objetiva, 
cussão, em conjunto, do projeto, do substitutivo e hoje adotado internacionalmente; países do Primeiro 
óas emendas do texto consolidado na forma de Mundo consagram esse princípio doutrinariamente e 
substitutivo. no Direito Positivo. Por exemplo: se uma determina-

Em discussão. da embarcação_ derramar óleo no mar, antes mesmo 
o SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA _ Sr. Presi- de ficar definido o responsável pela poluição, será 

dente, peço a palavra para discutir. obrigatório o pagamento de uma multa para cobrir o 
dano registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) Outra inovação é a pena a ser aplicada às 
-Tem a palavra o Senador José lgnácio Ferreira. grandes empresas. Atualmente, quando comprova-

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. da a culpa, os proprietários são obrigados a pagar 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- uma multa. Quando a nova lei entrar em vigor, as 
dente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de um projeto empresas intratoras poderão ter suas atividades sus-
de lei origimirio do Poder Executivo, que já tramitou pensas, podendo até mesmo ser fechadas. 
na Câmara dos Deputados e que dispõe sobre as Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um peque-
sanções penais e administrativas derivadas de con- no registro com relação à questão da responsabilida-
dutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá ou- __ çle Qbjetiva. o projeto do Governo chegou à Câmara 
tras prqvidências. dós Deputados com a seguinte redação: 

O projeto reúne e atualiza as penalidades con- Art. 1º- as condutas e atividades que 
tidas em antigas leis, como a Política Nacional do se caracterizarem como lesivas ao meio am-
Meio Ambiente, de 1967, o Código de Proteção à Fau- biente serão punidas com sanções penais e 
na, o Código de Política ·Florestal, o Decreto de Prole- administrativas na forma estabelecida por 
ção à Pesca e todas as sanções relativas à proteção esta lei. 
ambiental previstas na Constituição Federal. Parágrafo único- sem prejuízo da aplicação 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a legis- das~. é_Q io!rator_,.._aíjá se designa-, 
lação atual sobre esse tema está ultrapassada, mas em todos os casos, obrigado, independente-
essa nova lei vem atualizá-la, sem !alar que é conce- mente da existência de cultJ<I,a __ i!ld~niZ'êrou_re-_ 
bida de acordo com a nova concepção- depoTítlca -- ------... ·· Pâraros c!a.riOS-câüSàdos ãõ meio ambiente e a 
criminal adotada atualmente. terceiros afetados por sua atividade. 

O projeto define os crimes contra o meio am- Sr. Presidente, este texto tinha em si mesmo a 
biente e estabelece penas que variam de 2 a 6 anos sua própria contradição, pois já designava o agente 
de reclusão para os infratores, além de multa e fe- como infrator. Dizia o texto que independia da exis-
chamento de empresas. tência de culpa, quando, no início, afirmava que ele-

Os crimes passarão a ser julgados com mais tivamente era o infrator. Portanto, este texto não pc-
agilidade, pelos juizados de pequenas causas espa- deria prevalecer. 
lhados pelos Estados. · No trabalho desenvolvido pelas comissões, ao 

os recursos arrecadados com as multas serão que me parece, pelo Senador Lúcio Alcântara, o art. 
destinados ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, ao 6º saiu assim esculpido no texto do projeto: 
Fundo Naval, aos fundos estaduais e municipais de Art 6º- sem prejuízo do disposto nes-
preservação da natureza e também às entidades de ta lei, o agente, independentemente da exis-
execução da política de meio ambiente. tência de cu!pa, é obrigado a indenizar ou 

Os infratores poderão ter penas alternativas, reparar os danos causados ao meio ambien-
como prestar serviços à comunidade, e estarão su- te e a terceiros afetados por seus atos. 
jeitos à cassação de licença para a execução de de
terminadas atividades que possam comprometer o 
meio ambiente. 

As empresas poderão ter sua produção sus
pensa, e as pessoas físicas e jurídicas que comete-

Nesse caso, já não é mais o infrator. 
Portanto, eu gostaria de colocar aqui, numa 

emenda de redação - aceitando a realidade doutri· 
nária mundial da presença hegemónica do princípio 

-da responsabilidade objetiva ·, clareando o texto do 
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art. 62, uma pequena expressão que definiria a ação · 
física do poluidor, mesmo sem culpa. 

Peço a atenção do eminente Senador Lúcio Ai
cântara para a alteração: 

Sem prejuízo do disposto nesta lei, o 
agente, independentemente da existência 
de culpa, é obrigado a indenizar ou reparar 
os danos por ele causados ao meio ambien
te e a terceiros afetados por seus ates. 

Não se diga que por seus atos - lá no final -
está cobrindo, inclusive, a parte inicial do período 
quando se diz: "os danos causados ao me~o ambien
te". Seria: "os danos causados ao meio ambiente por 
ele assim como a terceiros afetados por seus ates'. 

' De maneira que proponho, Sr. Presidente, uma 
emenda que não é de mérito, mas redacional, que 
aclararia o texto, manteria a irradiação futura no Di-_ 
reito Positivo desses princípios de responsabilidade 
objetiva - coisa nova em nosso Direito nessa área. 

Quando fizemos a Constituição de 1988, preo
cupamo-nos, inclusive, com a questão dos direitos _ 
difusos e trouxemos a questão para a sede constitu
cional; colocamos o Ministério Público com direito à 
ação civil exatamente para alcançar esses tais direi
tos difusos que elevamos à sede constitucional. 

Sr. Presidente, peço ao eminente Senador Lúcio 
Alcântara, fomnalizando, que aceite esta emenda, para 
que seja definido claramente que a responsabilidade 
objetiva será por atas por ele praticados e que vão 
também alcançar terceiros afetados por seus atos. 

Sr. Presidente, o projeto é moderno e avança
do, sintonizando-se com o que há de melhor na rea
lidade do Direito Positivo mundial. Estamos aqui 
para apoiar S. Exª, preocupando-nos apenas com a 
pequena emenda que tomaria melhor o seu texto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1 2 Secretário em exercício, Senador José Agripi
noMaia. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 480, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. ~11, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para a votação do texto 
consolidado oferecido pelas Comissões de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Sociais ao 
Projeto de Lei da Câmara n2 62, de 1995 (n2 

1.164/91, na Casa dé origem), de iniciativa do Presi
dente da República, . que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e ati
vidades.lesivas -ao meio ambiente, e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1997. - Lúcio 
Alcântara- Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcân
tara para encaminhar a votação. 

O SR. LÚ.CIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, para facilitar o encaminhamento dos tra
balhos, quero dizer que, como Relator da matéria na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, emiti 
parecer favorável a essa emenda de redação apre
sentada pelo nobre Senador José lgnácio Ferreira. 
~ _o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação o requerimento. 
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à votação do texto consolidado, na 

forma do substitutivo apresentado, com a conclusão 
dos pareceres das Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Sociais. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o texto consolidado na forma do 

substitutivo, ficam prejudicados o projeto, as emen
das e os demais substitutivos e o Projeto de Lei do 
Senado n2164/95, que tramita em conjunto. 

A matéria vai à Comissão_Diretora_Péi!CI rec!i,Qir" 
o vencicfci-pal"ao turno su~plemenfar.-(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
rendo a redação do vencido para o turno suplemen
tar, que será lido pelo Sr. 12 Secretário, em exercí
cio, Senador José Agripino Maia. 

É lido o seguinte . 

PARECER N2 361, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno su
plementar, do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n2 62, de 1995 (n2 

1.164, de 1991, na Casa de origem). 
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A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara nº 65 de 
1995 (nº 1.164, de 1991, na Casa de origem), que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de julho de 
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Ronaldo Cunha Lima, Relator - Júnia Marise -
Carlos Patrocínio - Marluce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N2 361, DE 1997 

Define os crimes e as infrações ad
ministrativas contra o meio ambiente, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art 12 As condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente são punidas com sanções administrativas, ci
vis e penais, na forma estabelecida nesta lei. 

Parágrafo único. As sanções administrativas, 
civis e penais poderão cumular-se, sendo inde
pendentes entre si. 

Art. 2° Quem, de qualquer fonna, concorre para 
a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua culpa
bilidade, bem como o diretor, o controlador, o admi
nistr.;tdor, o membro de conselho e de órgão técnico, 
o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de 
pessoa jurídica, que, sabendo ou devendo saber da 
conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a 
sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabili
zadas administrativa, civil e penalmente conforme o 
disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse 
ou benefício da sua entidade. 

§ 1° A pessoa jurídica será também responsa
bilizada, quando o agente agir por conta da entida
de, no interesse ou visando o lucro desta, seja para 
obter um benefício material ou moral, atual ou even
tual, direto ou indireto para a entidade. 

§ 22 A responsabilidade das pessoas jurídicas 
não exclui a das pessoas físicas, autoras, cc-autoras 
ou participes do mesmo fato. 

Art. 42 O juiz pode desconsiderar a personali
dade da pessoa jurídica quando, em detrimento da 
qualidade do meio ambiente, houver abuso de direi
to, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilíci
to, violação dos. estatutos ou contrato social ou, ain
da, quando, por má administração, houver falência, 
estado de insolvência, encerramento ou inatividade 
da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. Também poderá ser descon
siderada a pessoa jurídica sempre que sua persona
lidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarci
mento de prejuízos causados à qualidade do meio 
ambiente. 

Art. 52 O juiz pode determinar que a efetivação 
da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre 
o acionista controlador, o sócio majoritário, os só
cios-gerentes, os administradores societários ou, no 
caso de grupo societário, os representantes legais 
ou contratuais das sociedades que o integram. 

§ 111 As sociedades integrantes dos grupos so
cietários e sociedades controladas são subsidiaria
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
desta lei. 

§ 2" As sociedades consorciadas são solidaria
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
desta lei. 

§ 3 2 As sociedades coligadas só responderão 
por culpa. 

Art. 62 Sem prejuízo do disposto nesta lei, o 
agente, independentemente da existência de culpa, 
é obrigado a indenizar ou reparar os danos causa
dos ao meio ambiente e a terceiros afetados por 
seusatos. 

CAPÍTULO 11 
Da Aplicação da Pena 

Art. 7º A autoridade competente, ao aplicar as 
sanções administrativas ou penais, observará: 

I - a gravidade do fato, tendo em vista os moti
vos da infração e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente; 

11 - os antecedentes do agente quanto ao cum
primento da legislação de interesse ambiental; 

III - a situação económica do infrator, no caso 
de multa. 

Art 8º As penas restritivas de direitos são autõ
nomas e substituem as privativas de liberdade quando: 

I - se tratar de crime culposo ou for aplicada a 
pena privativa de liberdade inferior a quatro anos; 

11 - o réu não for reincidente nos crimes de na
tureza ambiental; 
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III - a culpabilidade, os antecedentes, a condu- condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, 
ta social e a personalidade do condenado, bem freqüentar curso ou exercer atividade autorizada, 
como os motivos e as circunstâncias do crime indi- permanecendo recolhido nos dias e horários de folga 
carem que a substituição seja suficiente para efeitos em residência ou e.fTI_qiJa.lquer local destinado a sua 
de reprovação e prevenção do crime. moradia habitual, conforme estabelecido na senten-

Parágrafo único. As penas restritivas de direi- ça condenatória. 
tQli a que se refere este artigo terão a mesma dura- Art. 16. A perda de bens e valores pertencen-
ção da pena privada de liberdade substituída. tes ao condenado dar-se-á em favor do Fundo Peni-

Art. 9" As penas restritivas de direito são: tenciário Nacional, e o valor dela terá como teto o 
I - prestação de serviços à comunidade ou à montante do prejuízo causado ou do provento obtido 

entidade ambiental; pelo agente ou terceiro, em conseqüência da prática 
11 - interdição temporária de direitos; do crime. 
III - cassação de autorização ou licença conce· Art. 17. São circunstâncias que atenuam a 

didas pela autoridade competente; pena: 
IV - suspensão parcial ou total de atividades; I - baixo grau de instrução ou escolarid;ade do 
V - prestação pecuniária; agente; 
VI - recolhimento domiciliar; 11 - espontânea e eficiente redução das conse· 
VIl - perda de bens e valores. qüências da degradação ambiental causada ou, an-
Art. 10. A prestação de serviços à comunidade tes do julgamento, reparação do dano; 

ou entidade ambiental consiste na atribuição ao conde- III - comunicação_ prévia J>e_lo agente do perigo 
nado de tarefas gratuitas junto a entidades ambientais, iminente de degradação ambiental; 
parques e jardins públicos e unidades de conservação, IV - colaboração com os agentes encarrega-
e no caso de dano da coisa particular, pública ou tom- dos da vigilância e do controle ambiental. 
tJé!da, na restauração desta, se possível. Art. 18. São circunstâncias que agravam a 

Art. 11. As penas de interdição temporária de pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 
direito são: ·- · • ~-~ ·1 - reincidência nos crimes de natureza am-

1 - proibição do exercício de cargo, função ou biental; 
atividade pública, bem como de mandato eletivo; 11- ter o agentE! cOmE!tido_a infração: 

11 - proibição do exercício de profissão, ativida- a) para obter vantagem pecuniária; 
de ou ofício que dependam de habilitação especial, b) coagindo outrem para a execução material 
de licença ou autorização do Poder Público; da infração; 

III - proibição de condenado contratar com o c) afetando ou expondo a perigo, de maneira 
Poder Público, receber incentivos fiscais ou quais- grave, a saúde pública ou o meio ambiente; 
quer outros benefícios, bem como participar de licita- d) concorrendo para danos à propriedade 
ções, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes alheia; 
dolosos, e de três anos, no de crimes culposos. e) atingindo áreas de unidades de conservação 

Art. 12. A cassação de autorização ou licença ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime 
concedidas pela autoridade competente ocorrerá especial de uso; 
quando o agente for reincidente nos crimes contra o 
meio ambiente. f)atinqin~_oáreas urt>ana~ou quaisquer assen-

tamentos humanos; 
Art. 13. A suspensão de atividades será aplica-

da quando estas não estiverem obedecendo às g) em período de defesa à fauna; 
prescrições legais. h) em domingos ou feriados; 

Art. 14. A prestação pecuniária consiste no pa- i) à noite; 
gamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública____ j) em época de seca ou inundações; 
OU privada com fim social, de importância fixáda pelo . ---l) no-Ínterior do espai=O _ territorlal especialmente 
juiz não inferior a um salárío-mTnimo-nerl'i-superior a prófegld<:i; .. -- -- ~-. - .. ---· ... - . 

trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago m) com o emprego de métodos cruéis para 
será deduzido do montante de eventual reparação abate ou captura de animais; 
civil, a que for condenado o infrator. n) mediante fraude ou abuso de confiança; 

Art. 15. O reconhecimento domiciliar baseia-s_e _ ---~ o.l_meqiante_abu_s_o_do_direito de licença, per-
na autodisciplina e senso de responsabilidade do missão ou autorização ambiental; 
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p) no interesse de pessoa jurídica mantida, to
tal ou parcialmente, por verbas públicas ou benefi
ciada por incentivos fiscais; 

q) atingido espécies ameaçadas, listadas em 
relatórios oficiais das autoridades competentes; 

r) facilitada por funcionário público no exercício 
de suas funções. 

Art. 19. Nos crimes previstos nesta lei, a sus
pensão condicional da pena pode ser aplicada nos 
casos de condenação à pena privativa de liberdade 
não superior a três anos. 

Art. 20. A verificação da reparação a que se re
fere o § 22 do art. 78 do Código Penal será feita me
diante laudo de reparação do dano ambiental, e as 
condições a serem impostas pelo juiz deverão rela
cionar-se com a proteção ao meio ambiente_ 

Art. 21. A prescrição das penas previstas nesta 
lei, antes de transitar em julgado a sentença, come
ça a correr da data erri que o fato se tomar conheci
do pela autoridade ambiental. 

Art. 22. A multa será calculada segundo os cri
térios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda 
que aplicada no valor máximo, poderá ser aumenta
da até três vezes, tendo em vista o valor da vanta
gem econômica auferida. 

Art. 23. A perícia de constatação do dano am
biental, sempre que possível, fixará o montante do 
prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança 
e cálculo de multa. 

Parágrafo único. A perícia produzida no inqué
rito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no 
processo penal, instaurando-se o contraditório. 

Art. 24. A sentença penal condenatória, sem
pre que possível, fixará o valor mínimo para repara
ção dos danos causados pela infração, consideran
do os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio 
ambiente. 

P,arágrafo único. Transitada em julgado a sen
tença condenatória, a execução poderá efetuar-se 
pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo 
da liquidação para apuração do dano efetivamente 
sofrido. 

Art. 25. As penas aplicáveis isolada, cumulativa 
ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo 
com o disposto no art. 32, são: 

1- multa; 
11 - restritivas de direitos; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liquidação forçada; 
V - perda de bens e valores. 
Art. 26. A pena de multa será aplicada à pes

soa jurídica cumulativamente com a pena restritiva 

de direitos, obedecendo à fixação de dia-multa equi
valente a 1/365 do seu faturamento no ano anterior, 
devidamente atualizado. 

Art 27. As penas restritivas de direito da pes
soa jurídica são: 

I - suspensão parcial ou total de atividades; 
11 - interdição temporária de estabelecimento, 

obra ou atividade; 
III - interdição permanente de estabelecimento, 

obra ou atividade; 
IV - proibição de contratar com o Poder Públi

co, bem como dele obter subsídios, subvenções ou 
doações. 

§ 12 A suspensão de atividades será aplicada 
quando estas não estiverem obedecendo as disposi
ções legais oú regulamentares, relativas à proteção 
do meio ambiente. 

§ 22 A interdição será aplicada quando o esta
belecimento, obra ou atividade estiver funcionando 
sem a devida autorização, ou em desacordo com a 
concedida, ou com violação de disposição legal ou 
regulamentar. 

§ 32 A proibição de contratar com Poder Públi
co e dele obter subsídios, subvenções ou doações 
não poderá exceder o prazo de dez anos. 

Art. 28. A prestação de serviços à comunidade 
pela pessoa jurídica consistirá em: 

I - custeio de programas e de projetas ambien-
tais; 

11 - execução de obras de recuperação de 
áreas degradadas; 

III - manutenção de espaços públicos; 
IV -contribuições a entidades ambientais ou 

culturais, públicas ou privadas. 
Art. 29. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, 

preponderantemente, como o fim de permitir, facilitar 
ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá de
cretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será 
considerado instrumento do crime e como tal perdido 
em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

Art. 30. A perda de bens e valores pertencen
tes à pessoa jurídica dar-se-á em favor do Fundo 
Penitenciário Nacional, e o seu valor terá como teta 
o montante do prejuízo causado ou do lucro obtido 
pelo agente ou por. terceiro, em conseqüência da 
prática do crime. 

CAPfTULO III 
Da Apreensão do Produto e do Instrumento 

de lnlração Administrativa ou de Crime 

Art. 31. Verificada a infração, serão apreendi
dos os animais, produtos e subprodutos da infração, 
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bem como os instrumentos utilizados na sua prática, 
· lavrando-se os respectivos autos. 

§ 12 Os animais apreendidos serão libertados 
em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, 
fundações ou entidades assemelhadas, desde-que 
fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilita
dos. 

§ 22 Os produtos e subprodutos florestais e 
produtos perecíveis da fauna e da flora serão avalia
dos e alienados ou doados a instituições públicas, 
científicas, educacionais, hospitalares, penais, ou a 
outras com fins beneficentes, prioritariamente àque
las voltadas pam atividades de proteção ambiental. 

§ 32 Quando o material apreendido, por sua na
tureza ou volume, não puder acompanhar as peças 
de informação, a autoridade competente, de hierar
quia superior àquele que promoveu a apreensão, po
derá determinar a entrega ao depositário local ou, 
após laudo de constatação, dar aos bens destinação 
compatível com sua natureza, inclusive mediante 
doação ou venda, dispensada, neste caso, a hasta 
pública, .recolhendo-se o produto da venda ao Fundo 
Nacional do Meio Ambiente. 

§ 4º Os produtos e subprodutos da fauna não 
perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 
científicas, culturais ou educacionais. 

§ 52 Os instrumentos utilizados na prática da 
infração serão vendidos, garantida a sua descaracte
rização através da reciclagem. 

§ 6º As máquinas, veículos e equipamentos uti
lizados na infração, após o trânsito em julgado da 
sentença que tiver condenado o infrator, serão ven
didos em hasta pública, e o produto da venda reco
lhido ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

CAPÍTULO IV 
Da ação e do Processo Penal 

Art. 32. Nas infrações penais previstas nesta 
Lei, a ação penal é pública incondicionada. 

§ 12 Poderão intervir no processo penal, como 
assistentes do Ministério Público, os legitimados 
para as ações coletivas indicados no art. 82, incisos 
III e IV, da Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
aos quais também é facultado propor ação subsidiá
ria da ação púbfica, se a denúncia não for ofereélda 
no prazo legal. 

§ 2º O processo e julgamento dos crimes pre
vistos nesta Lei caberão à Justiça Estadual, com a 
interveniência do Ministério Público respectivo, 
quando tiverem sido praticados no território de Muni
cípio que não seja sede de vara de Justiça Federal, 
com recurso para o Tribunal Regional Federal cor
respondente. 

__ _ Art 33~ O Minêt~ri.9 Público pode dispensar o 
inquérito policial para apuração das infrações penais 
previstas nesta lei, quando possuir elementos sufi-

-_ciente:>_ pa@ of~re_ceulenúncja. __ _ __ 
Art. 34. A responsabilidade civil por danos cau

sados pela ação penal subsidiária da ação pública 
só ocorrerá nos casos de comprovada má-fé. 

Art. 35. Os crimes previstos nesta Lei serão 
apurados mediante processo sumário, aplicando-se, 
no que couber, as normas do Livro 11, Título 11, Capí
tulo V, do Código de Processo Penal, ressalvando
se o procedimento especial disposto na Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, para os crimes de me
nor potencial ofensivo. 

Art. 36. Nos crimes ambientais de menor po
tencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 
76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, so
mente poderá ser formulada desde que tenha havido 
a prévia composição do dano ambiental, de que trata 
o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprova
da impossibilidade. 

Art. 37. A disposição do art. 89 da Lei nº 9.099, 
de 26. de setembl'() de 199§, _apliça.m-s~ <!()$_ crimes 
de-menor poteooal ofensivo definidos nesta Lei, com 
as seguintes modificações: 

I -a declaração de extinção de punibilidade, 
de que trata o § 52 do artigo referido no caput, de
penderá de laudo de constatação de_ reparação do 
dano ambiental, ressalvada a impossibilidade previs
ta no inciso I do§ 12 do mesmo artigo; 

11 - na hipótese de o laudo de constatação 
comprovar não ter sido completa a reparação, o pra
zo de suspensão do processo será prorrogado, até o 
período máximo previsto no artigo referido no caput, 
acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo 
da prescrição; 

III - no período de prorrogação, não se aplica
rão as condições dos incisos 11, III e IV do§ 12 do ar
tigo mencionado no caput; 

IV- findo o prazo de prorrogação, proceder-se- _ 
á à lavratürade-niivo laUdc) de constatélçá.o d€Jr€)J:>ª" -

--raÇão do âal'l() ai'Tlbiental, podendo, confomie seu re
sultado, ser novamente prorrogado o período de 
suspensão, até o máximo previsto no inciso 11 deste 
artigo, observado o disp_osto no inciso III. 

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, 
a declaração de extinção de punibilidade dependerá 
de laudo de constatação que comprove ter o acusa
do tomado as providências necessárias à reparação 
integral do dano. 

-i-~ 
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CAPÍTULO V 
Dos crimes contra o meio ambiente 

SEÇÃOI 
Dos crimes contra a fauna 

Art. 38. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utíli
car espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou auto
rização da autoridade competente, ou em desacordo 
com a obtida: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e 
multa. 

§ 12 Incorre nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem li

cença, autorização ou em desacordo com a obtida; 
11 - quem modifica, danifica ou destrói ninho, 

abrigo ou criadouro natural; 
III -· quem vende, expõe à venda, exporta ou 

adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza 
ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna 
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 
produtos e objetos dela oriundos, provenientes de cria
doures não autorizados ou sem a devida permissão, li
cença ou autorização da autoridade competente. 

§ 22 No caso de guarda doméstica de espécie 
silvestre não considerada ameaçada de extinção, 
pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar 
de aplicar a pena. 

§ 32 São espécimes da fauna silvestre todos 
aqueles pertencentes às espécies nativas, migrató
rias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 
tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas ju
risdicionais brasileiras. 

§ 42 A pena é aumentada de metade, se o cri
me é praticado: 

I - cqntra espécie rara ou considerada amea
çada de extinção, ainda que somente no local da in
fração; 

11 - em período proibido à caça; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V -em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos 

capazes de provocar destruição em massa. 
§ 52 A pena é aumentada até o triplo, se o cri

me decorre do exercício de caça profissional. 
§ 62 As disposições deste artigo não se apli

cam aos atos de pesca. 
Art. 39. Exportar peles e couros de anfíbios e 

répteis em bruto: 
Pena- reclusão, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o produto for proveniente 
de criadouro legalizado, a pena será diminuída de 
um terço. 

Art. 40. Introduzir espécime animal no País, 
sem parecer técnico oficial favorável e licença expe
dida por autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 41. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir 
ou mutilar animais silvestres, domesticados, nativos 
ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

§ 12 Incorre nas mesmas penas quem realiza 
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existi
rem recursos alternativos. 

§ 22 A pena é aumentada de um sexto a um 
terço, se ocorre morte do animal. 

Art. 42_ Provocar, pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais, o perecimento de espéci
mes da fauna aquática existentes em rios, lagos, 
açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasi
leiras: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 
I - quem causa degradação em viveiros, açu

des ou estações de aqüicultura de domínio público; 
11 - quem explora campos naturais de inverte

brados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente; 

III - quem fundeia embarcações ou lança detri
tos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos 
ou corais, devidamente demarcados em carta náutica 

Art. 43. Pescar em período no qual a pesca 
seja proibida ou em lugares interditados por órgão 
competente: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 

quem: 
I - pesca espécies que devam ser preservadas 

ou espécimes com tamanhos inferiores aos permiti
dos; 

11 - pesca quantidades superiores às permiti
das, ou mediante a utilização de aparelhos, petre
chos, técnicas e métodos não permitidos; 

III - pesquisa, cultiva, conserva, armazena, 
transporta, comercializa, transforma, beneficia ou in
dustrializa espécimes provenientes da pesca proi>ida 

Art. 44. Pescar mediante a utilização de: 
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I - explosivos ou substâncias que, em contato 
com a água, produzam efeito semelhante; 

11 - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido 
pela autoridade competente: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 45. Para os efeitos desta lei, considera-se 
pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, 
apanhar, apreender ou capturar espécimes dos gru
pos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hi
dróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento eco
nõmico, ressalvadas as espécies ameaçadas de ex
tinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da 
flora. 

Art. 46. Não é crime o abate de animal, quando 
realizado: 

I - em estado de necessidade, para saciar a 
fome do agente ou de sua família; 

11 - para proteger lavouras, pomares e reba
nhos da ação predatória ou destruidora de animais, 
desde que legal e expressamente autorizado pela 
autoridade competente; 

III - em legítima defesa, diante do ataque de 
~nimais ferozes; 

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim 
caracterizado pelo órgão competente. 

SEÇÃO 11 
Dos Crimes contra a Flora 

Art. 47. Fazer fogo, provocar queimada, derru
bar, destruir, danificar, ou cortar árvores em floresta, 
mata ou vegetação de preservação permanente, 
mesmo que em formação, de reserva legal ou situa
das em unidades de conservação, mesmo que em 
formação, sem autorização ou licença, ou em desa
cordo com a obtida: 

ta. 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Art. 48. Provocar incêndio em mata ou floresta: 
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e mui-

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 
é de detenção de seis meses a um ano, e multa. 

Art. 49. Fabricar, vender, transportar ou soltar 
balão que possa provocar incêndios nas florestas e 
nas demais formas de vegetação: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 50. Fazer ou usar fogo, por qualquer modo, 
em florestas ou nas demais formas de vegetação, ou 
em sua borda, sem tomar as precauções necessá
rias para evitar a sua propagação: 

Pena- detenção, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo umco. Incorre nas mesmas penas 
quem emprega, como combustível, produtos flores
tais ou hulha, sem uso de dispositivos que impeçam 
a difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incên
dios nas florestas. 

Art. 51. Extrair de florestas de domínio público 
ou consideradas de preservação permanente, reser
va legal ou' unidade de conservação, sem prévia li
cença, permissão ou autorização competente, pedra, 
areia, cal ou quaisquer espécies mineral ou vegetal: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 52. Cortar ou transformar em carvão ma
deira de lei, assim classificada por ato do Poder Pú
blico, para fins industriais, energéticos ou para qual
quer outra exploração, econõmica ou não, em desa
cordo com as determinações legais: 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 
Art. 53. Receber ou adquirir, para fins comer

ciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros 
produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de 
licença do vendedor, outorgada pela autoridade 
competente, e sem munir-se da via que deverá 
acompanhar o produto até final beneficiamento: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 
quem vende, expõe à venda, tem em depósito, 
transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e ou
tros produtos de origem vegetal, sem licença válida 
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, 
outorgada pela autoridade competente. 

Art. 54. Exportar espécie vegetal, germoplas
ma ou qualquer produto ou subproduto de origem 
vegetal, sem licença da autoridade competente: 

Pena - detenção, de um a cinco anos, ou mul
ta, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 55. Deixar de promover reposição florestal 
obrigada por lei, bem como impedir ou dificultar, sem 
justa causa, a regeneração natural de floresta ou de 
outras formas de vegetação: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 56. Destruir, danificar lesar ou maltratar, 
por qualquer modo ou meio, plantas de ornamenta
ção de logradouros públicos ou em propriedade pri
vada alheia: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou 
ambas as penas cumulativamente. 

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é 
de um a seis meses, ou multa. 
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Art. 57. Destruir ou danificar florestas nativas 
ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, prole
tora de mangues, objeto de especial preservação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 58. Comercializar motoserra ou utilizá-la 
em florestas e nas demais formas de vegetação, 
sem licença ou registro da autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 59. Penetrar em florestas conduzindo 
substâncias ou instrumentos próprios para caça ou 
para exploração de produtos ou subprodutos flores
tais, sem licença ou autorização da autoridade com
petente: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 60. Nos crimes previstos nesta Seção, a 
pena é aumentada de um sexto a um terço se: 

I - do fato resulta a diminuição de águas natu
rais, a erosão do solo ou a modificação do regime 
climático; 

11-·o crime é cometido: 
a) no período de queda das sementes; 
b) de formação de vegetações; 
c) contra espécies raras ou ameaçadas de ex

tinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local 
da infração; 

d) em época de seca ou inundação; 
e) durante a noite, em domingo ou feriado. 

SEÇÃO III 
Da Poluição e outros Crimes Ambientais 

Art. 61. Causar poluição, de qualquer natureza, 
ao ar, ao solo, às águas interiores, de superfície ou 
subterrâneos, ao estuário, ao mangue, às águas ju
risdicionais brasileiras, ou aos demais componentes 
do meio ambiente, em níveis que resultem ou pos
sam resultar em danos ou perigo ao meio ambiente, 
ou à incolumidade humana, animal ou vegetal: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 12 A pena é aumentada de um sexto a um 

terço, se a poluição decorre de atividade agrícola, in
dustrial ou de transporte. 

§ 2º Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa. 
§ 3º Se o crime: 
I - causar dano direto à saúde humana; 
11 -tornar uma área, urbana ou rural, imprópria 

para a ocupação humana; 
III - provocar a retirada, ainda que momentâ

nea, dos habitantes da área afetada; 

IV - tomar necessária a interrupção do abaste
cimento público de água; 

V - dificultar ou impedir o uso público das 
praias; 

VI - ocorrer por lançamento de resíduos sóli
dos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou subs
tâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena- reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
§ 42 Incorre nas mesmas penas previstas no 

parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental gra
ve ou irreversível, independentemente de comprova
ção científica. 

Art. 62. Executar pesquisa, lavra ou extração 
de recursos minerais sem a competente autorização, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 
com a obtida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 
quem deixa de recuperar a área pesquisada ou ex
plorada, nos termos da autorização, permissão, li
cença, concessão ou determinação do órgão com
petente. 

Art. 63. Produzir, processar, embalar, importar, 
exportar, comercializar, fornecer, transportar, arma
zenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde huma
na ou ao meio ambiente, em desacordo com as exi
gências estabelecidas em leis ou nos seus regula
mentos. 

Pena- Reclusão, de um a quatro anos, e multa 
§ 1 º Nas mesmas penas incorre quem abando

na os produtos ou substâncias referidos no caput, 
ou os utiliza em desacordo com as normas de segu
rança. 

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear 
ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a 
um terço. 

§ 32 Se o crime é culposo: 
pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa: ··· · 

Art. 64. Importar ou comercializar substâncias 
ou produtos tóxicos ou potencialmente perigosos ao 
meio ambiente e à saúde pública, ou cuja comerciali
zação, seja proibida em seu país de origem: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
§ 12 Para eteito do disposto no caput, o Poder 

Público Federal divulgará, através do Diário Oficial 
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da União, os nomes dos produtos e substâncias cuja 
comercialização esteja proibida no país de origem. 

§ 22 Se o crime é culposo, a pena é de seis 
meses a um ano de detenção, e multa. 

Art. 65 Nos crimes dolosos previstos nesta Se
ção, as penas serão aumentadas: 

I - de um sexto a um terço, se resulta dano ir
reversível à flora ou ao meio ambiente em geral; 

11 - de um terço até a metade~ se resulta lesão 
corporal de natureza grave em outrem; 

III - até o dobro, se resultar a morte de outrem. 
Parágrafo único. As penalidades previstas nes

te artigo somente serão aplicadas se do fato não re
sultar crime mais grave. 

Art. 66. Produzir sons, ruídos ou vibrações em 
desacordo com as prescrições legais ou regulamen
tares, ou desrespeitando as normas sobre emissão e 
imissão de ruídos e vibrações resultantes de quais
quer atividades: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 67. Construir, reformar, ampliar, instalar 
ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços po
tencialmente poluidores, sem licença ou autoriza
ção dos órgãos ambientais competentes, ou con
trariando as normas legais e regulamentares perti
nentes: 

Pena -detenção, de um a três anos, e multa. 
Art. 68. Disseminar doença ou praga ou espé

cies que possam causar dano à agricultura, à pecuá-

ou monumental, sem autorização da autoridade 
competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 70. Alterar o aspecto ou estrutura de edifi

cação ou focal especialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 
valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, his
tórico, cultural, religioso, arqueológico ou monumen
tal, sem autorização, da autoridade competente ou 
em desacordo com a concedida: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 71. Promover construção em solo não 

edificávef, ou no seu entorno, assim considerado 
em razão de seu valor paisagístico, ecológico, ar
tístico, turístico, histórico, cultural, religióso, ar
queológico, etnográfico ou monumental, sem auto
rização competente ou em desacordo com a con
cedida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa 

Art. 72. Pichar, grafitar ou por o!J!ro meio cons
purcar edificação ou monumento urbano. 

Pena - detenção de três meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Se o ato for realizado em mo
numento ou coisa tombada em virtude do seu valor 
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis 
meses a um ano de detenção, e multa. 

SEÇÃOV 
Dos Crimes contra a Administração Ambiental 

ria, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: Art. 73. Fazer o funcionário público afirmação 
.Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar infor-

SEÇÃO IV mações ou dados técnico-científicos em procedi-
Dos Crimes contra 0 Ordenamento mentos de autorização ou de licenciamento ambien

tal: 
Urbano e o Patrimõnio Cultural pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 69. Destruir, inutilizar ou deteriorar: Art. 74. Conceder o funcionário público licença, 
I - bem especialmente protegido por lei, ato autorização ou permissão em desacordo com as 

administrativo ou decisão judicial; normas ambientais, para as atividades, obras ou ser-
li -arquivo, registro, museu, biblioteca, pinaco- viços cuja realização depende de ato autorizativo do 

teca, instalação científica ou similar protegido por lei, Pcider Público: 
ato administrativo ou decisão judicial: Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a é de três meses a um an() de detenção, sem prejuí-

pena é de seis meses a um ano de detenção,_sem _.Z()_sf~_lllu_lta._ _______________________ _ 
prejuízo da multa. - Art. 75. Deixar de promover as medidas, deter-

Ar!. 70. Alterar o aspecto ou estrutura de ~cjifi_: ___ _minadas -~l-ª--ªli!Qiidadl:)~º-111petente ou a que está 
cação ou local especialmente protegido por lei, ato obrigado por dever legal, necessária á prevenção, 
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu interrupção ou minoração do agravamento do dano 
valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, his- ambiental: 
tórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico Pena- detenção, de um a três anos, e multa. 
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Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 
é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa. 

Art. 76. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora 
do Poder Público no trato de questões ambientais: 

Pena- detenção, de um a três anos, e multa 
Art. 77. As penas previstas nesta Seção serão 

acrescidas de um sexto a um terço, se o funcionário 
dispensar ou deixar de exigir, contra disposição legal 
ou regulamentar, estudo prévio de impacto ambien
tal para instalação de obra ou ati0dade potencial
mente causadora de degradação ambiental. 

CAPÍTULO VI 
Da lnfração Administrativa 

Art. 78. Considera-se infração administrativa 
ambiental toda ação ou omissão que viole as regras 
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recu
peração do meio ambiente. 

§ 12 Estão autorizados a lavrar auto de infração 
ambiental e instaurar processo administrativo os fun
cionários de órgãos ambientais integrantes do Siste
ma Nacional de meio Ambiente - Sisnama, bem 
como os agentes das Capitanias dos Portos, do Mi
nistério da Marinha, designados para as atividades 
de fiscalização. 

§ 2° Qualquer pessoa, tomando conhecimento 
de ato lesivo ao meio ambiente, poderá noticiá-lo às 
autoridades indicadas no parágrafo anterior, para o 
exercício do seu poder de polícia. 

§ 3° A autoridade ambiental que tiver conheci
mento de infração ambiental é obrigada a promover 
a sua apuração imediata, mediante processo admi
nistrativo próprio, sob pena de cc-responsabilidade. 

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em 
processo administrativo próprio, assegurado o direito 
de ampla defesa e o contraditório, observadas as 
disposições desta lei. 

Art. 79. O processo administrativo para apura
ção de infração ambiental deve observar os seguin
tes prazos máximos: 

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou 
impugnação contra o autor da infração, contados da 
data da ciência da autuação; 

11 - trinta dias para a autoridade competente 
julgar o auto de infração, contados da data da sua 
lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugna-
ção; 

III - vinte dias para o infrator recorrer da deci
são condenatória á instância superior do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente-Sisnama;-ou à Oiretoria 
de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de 
acordo com o tipo de autuação; 

Z''Y_i'jffiiiroi$M-- I ~_w--·~-e. ·,_ - ç-_ -~~ 
IV - cinco dias para o pagamento de multa, 

contados da data do reconhecimento da notificação. 
Art. 80. As infrações administrativas são puni

das com as seguintes sanções, observado o dispos
to no art. 7º: 

I - advertência; 
11 - multa simples; 
III - multa diária; 
IV - apreciação dos animais, produtos e sub

produtos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utili
zados na infração; 

duto; 

V - destruição ou inutilização do produto; 
VI - suspensão de venda e fabricação do pro-

VIl - embargo de obra ou atividade; 
VIII - demolição de obra; 
IX - suspensão parcial ou total de atividades; 
X- intervenção em estabelecimento; 
XI - restritiva de direitos. 
§ 1 º Se o infrator cometer, simultaneamente, 

duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumu
lativamente, as sanções a elas cominadas. 

§ 2° A advertência será aplicada pela inobser
vância das disposições desta lei e da legislação em 
vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo 
à demais sanções previstas neste artigo. 

§ 32 A multa simples será aplicada sempre que 
o agente, por negligência ou dolo: 

I - advertido por irregularidades que tenham 
sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assina
lado por órgão competente do Sisnama ou pela Ca
pitania dos Portos, do Ministério da Marinha; 

11 - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos 
do Sisnama ou da Capitania dos Portos, do Ministé
rio da Marinha. 

§ 4° A multa simples pode ser convertida em 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 

§ 52 A multa diária será aplicada sempre que o 
cometimento da infração se prolongar no tempo. 

§ 62 A apreensão e destruição referidas nos in
cisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no 
art. 31 desta lei. 

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX 
do caput serão aplicadas, quando o produto, a obra, 
a atividade ou o estabelecimento não estiverem obe
decendo às prescrições legais ou regulamentares. 

§ 82 A intervenção ocorrerá sempre que o esta
belecimento estiver funcionando sem a devida auto
rização ou em desacordo com a concedida. 

§ 9º As sánções restritivas de direito são: 
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I - suspensão de registro, licença ou autoriza- IV -presença temporária da pessoa presa, cu-
jas declarações tenham relevância para. a decisão 
de uma causa; 

ção; 
11 -cancelamento de registro, licença ou autori

zação; 
III - perda ou restrição de incentivos e benefí

cios fiscais; 
• IV - perda ou suspensão da participação em li

nhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito; 

V - proibição de contratar com a Administração 
Pública, pelo período de até três anos. 

Art. 81. Os valores arrecadados em pagamento 
de multas por infração ambiental serão revertidos ao 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 
n2 7.7 97, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, cria
do pelo Decreto n• 20.923, de 8 de janeiro de 1932, 
fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, 
ou correlates, conforme dispuser o órgão arrecada
dor. 

Art. 82. A multa não deverá ser inferior ao be
nefício econõmico esperado pelo infrator com a sua 
atividade ou conduta. 

§ 12 A multa terá por base a unidade, hectare, 
metro cúbico, quilo ou outra medida pertinente, de 
acordo com o objeto jurídico lesado. 

§ 22 A multa poderá ser aumentada até cem 
vezes, se a autoridade considerar que, em virtude da 
situação econõmica do agente, ela se revela inefi
caz, ainda que aplicada no seu valor máximo. 

Art. 83. O valor da multa de que trata este Ca
pítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigi
do periodicamente, com base nos índices estabeleci
dos na legislação pertinente, sendo o mínimo de 
R$50,00 (cinqüenta reais) e o max1mo de 
R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais). 

Art. 84. O pagamento de multa imposta pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios 
substitui a multa federal na mesma hipótese de inci
dência. 

CAPÍTULO VIl 
Da Cooperação Internacional para a 

Preservação do Meio Ambiente 

Art. 85. Resguardados a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons costumes, o Governo brasi
leiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a 
necessária cooperação a outro país, sem qualquer 
ânus, quando solicitado para: 

I - produção de prova; 
11 - exame de objetos e lugares; 
III - informações sobre pessoas e coisas; 

V- outras formas de assistência permitidas 
pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o 
Brasil seja parte. 

§ 12 A solicitação de que trata este artigo será 
dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, 
quando necessário, ao órgão judiciário competente 
para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à au
toridade capaz de atendê-la. 

§ 2º A solicitação deverá conter: 
I -o nome e a qualificação da autoridade solici

tante; 
11 -o objeto e o motivo de sua formulação; 
III - a descrição sumária do procedimento em 

curso no país solicitante; 
IV- a especifiCação da assistência solicitada; 
V - a documentação indispensável ao seu es

clarecimento, quando for o caso. 
Art. 86. Para a consecução dos fins visados 

nesta lei e especialmente para a reciprocidade da 
cooperação internacional, deve ser mantido sistema 
de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápi
do e seguro de informações com órgãos de outros 
países. 

CAPfTULO VIII 
Disposições Finais 

Art. 87. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei 
as disposições do Código Penal e do Código de Pro
cesso Penal. 

Art. 88. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias a contar de sua publica-
ção. . 

Art. 89. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 90. Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial os arts. 26 e § 32 do art. 45, da Lei 
n• 4.771, de 15 de setembro de 1965; 27 e 34 da Lei 
n• 5.197, de 3 de janeiro de 1967; 20 e 22 da Lei n• 
6.453, de 17 de outubro de 1977; 15 da Lei n• 6.938, 
de 31 de agosto de 1981; 2º da Lei n• 7.643, de 18 
de dezembro de 1987; 8° da Lei n• 7.679, de 23 de 
novembro de 1988; 15 e 16 da Lei n2 7.802, de 11 
de julho de 1989; e 21 da Lei n° 7.805, de 18 de ju
lho de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Discussão do substitutivo em turno suplementar. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 
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A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador José Agripino 
Maia. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N2 1-PLEN 

ANEXO AO PARECER N2 362, DE 1997 

Define os crimes e as infrações ad
ministrativas contra o meio ambiente, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Acrescente-se ao art. 62 do texto consolidados 
a expressão "por ele" entre as palavras "danos• e 

Art. 12 As condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente são punidas com sanções adminis

• - - - ~ --.-· --- ·· trativas, civis e penais, nas formas estabelecidas "causados·. 
Jose lgnác1o f'erre•ra nesta lei. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Parágrafo único. As sanções administrativas, 
-A Emenda é a seguinte: "Acrescenta-se ao art. 6" civis e penais poderão cumular-se, sendo inde-
do texto consolidado a expressão "por ele" entre as pendentes entre si. 
palavras "danos• e •causados•. Art. 211 Quem, de qualquer forma, concorre para 

Ambos os Senadores relatores se manifesta- a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas 
ram favoravelmente à emenda apresentada pelo Se- penas a estes cominadas, na medida da sua culpa-
nadar José lgnácio Ferreira. bilidade, bem como o diretor, o controlador, o admi-

Em discussão. (Pausa.) nistrador, o membro de pessoa jurídica, que, saben-
Não havendo quem peça a palavra, encerro a do ou devendo saber da conduta criminosa de ou-

discussão. trem, deixar de impedir a sua prática, quando podia 
Em votação em turno suplementar. agir para evitá-la. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram Art. 32 As pessoas jurídicas serão responsabifl-

perrnanecer sentados. (Pausa.) zadas administrativa, civil e penalmente conforme o 
Aprovada. disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja 
A matéria vai à Comissão Oiretora para a reda- cometida por decisão de seu representante legal ou 

ção final. (Pausa.) contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse 
Sobre a Mesa, parecer da Comissão Diretora ou benefício da sua entidade. 

oferecendo a redação final do Substitutivo do Sena- § 12 A pessoa jurídica será também responsa-
do ao projeto, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em bilizada, quando o agente agir por conta da entida-
exercício, Senador José Agripino. de, no interesse ou visando o lucro desta, seja para 

obter um benefício material ou moral, atual ou even-
É lido o seguinte: tual, direto ou indireto para a entidade. 

PARECER N2 362, DE 1997 § 22 A responsabilidade das pessoas jurídicas 
(Da Comissão Diretora) não exclui a das pessoas físicas, autoras, cc-autoras 

ou participes do mesmo fato. 
Redação final do Substitutivo do Se

nado ao Projeto de Lei da Câmara n2 62, 
de 1995 (n!l 1.164, de 1991, na casa de 
origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n2 65 de 1995 (n2 1.164, de 1991, na 
Casa de Origem), que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas· e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de julho de 
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Lucídio Portella, Relator - Joel de Hollanda - Mar
luce Pinto. 

Art. 42 O juiz pode desconsiderar a personali
dade da pessoa jurídica quando, em detrimento da 
qualidade do meio ambiente, houver abuso de direi
to, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilíci
to, violação dos estatutos ou contrato social ou, ain
da, quando, por má administração, houver falência, 
estado de insolvência, encerramento ou inatividade 
da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. Também poderá ser descon
siderada a pessoa jurídica sempre que sua persona
lidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarci
mento de prejuízos causados à qualidade do meio 
ambiente. 

Art. 52 O juiz pode determinar que a efetivação 
da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre 
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o acionista controlador, o socao majoritário, os só
cios-gerentes, os administradores societários ou, no 
caso de grupo societário, os representantes legais 
ou contratuais das sociedades que o integram. 

§ 12 As sociedades integrantes dos grupos so
cietários e sociedades controladas são subsidiaria
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
desta lei. 

§ 22 As sociedades consorciadas são solidaria
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
desta lei. 

§ 3º As sociedades coligadas só responderão 
porculpa. _ 

Art. 6º Sem prejuízo do disposto nesta lei, o 
agente, independentemente da existência de culpa, 
é obrigado a indenizar ou reparar os danos por ele 
causados ao meio ambiente e a terceiros afetados 
por seus atas. 

CAPÍTULO 11 
Da Aplicação da Pena 

Art. 7º A autoridade competente, ao aplicar as 
sanções administrativas ou penais, observará: 

I -a gravidade do fato, tendo em vista os moti
_vos da infração e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente; 

11 - os antecedentes do agente quanto ao cum
primento da legislação de interesse ambiental; 

III - a situação económica do infrator, no caso 
de multa. 

Art. 82 As penas restritivas de direitos são autó
nomas e substituem as privativas de liberdade quando: 

I - se tratar de crime culposo ou for aplicada a 
pena privativa de liberdade inferior a quatro anos; 

11 - o réu não for reincidente nos crimes de na
tureza ambiental; 

III -a culpabilidade, os antecedentes, a condu
ta social e a personalidade d0 condenado, bem 
como os motivos e as circunstâncias do crime indi
carem que a substituição seja suficiente para efeitos 
de reprovação e prevenção do crime. 

Parágrafo único. As penas restritivas de direi
tos a que se refere este artigo terão a mesma dura
ção da pena privativa de liberdade substituída. 

Art. 92 As penas restritivas de direito são: 
I - prestação de serviços à comunidade ou à 

entidade ambiental; 
11 - interdição tem(Jorária de direitos; 
III - cassação de autorização ou licença conce-

didas pela autoridade competente; 
IV - suspensão parcial ou total de ativ!dades; 
V - prestação pecuniária; 
VI - recolhimento domiciliar; 

VIl - perda de bens e valores. 

Art. 1 O. A prestação de serviços à comunidade 
ou entidade ambiental consiste na atribuição ao conde
nado de tarefas gratuitas junto a entidades ambientais, 
parques e jardins públicos e unidades de conservação, 
e no caso de dano da coisa particular, púb~ca ou tom
bada, na restauração desta, se possível. 

Art. 11. As penas de interdição de direito são: 

I - proibição do exercício de cargo, função ou 
atividade pública, bem como de mandato eletivo; 

11 - proibição do exercício de profissão, ativida
de ou ofício que dependam de habilitação especial, 
de licença ou autorização do Poder Público; 

III - proibição de o condenado contratar com o 
Poder Público, receber incentivos fiscais ou quais
quer outros benefícios, bem como participar de licita
ções, pelo pra2:o <leC1i1co allos-; no caso de crimes 
dolosos, e de três anos, no de crimes culposas. 

Art. 12. A cassação de autorização ou licença 
concedidas pela autoridade competente ocorrerá 
quando o agente for reincidente nos crimes contra o 
meio ambiente. 

Art. 13. A suspensão de atividades será aplica
da quando estas não estiverem obedecendo às 
prescrições legais. 

Art. 14. A prestação pecuniária consiste no pa
gamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública 
ou privada com fim social, de importância fixada pelo 
juiz não inferior a um salário mínimo nem superior a 
trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago 
será deduzido do montante de eventual reparação 
civil, a que for condenado o infrator. 

Art. 15. O recolhimento domiciliar baseia-se na 
autodisciplina e senso de responsabilidade do con
denado, que deverá sem vigilância. trabalhar, fre
qüentar curso ou exercer atividade autorizada, per
manecendo recolhido nos_ djas e horários de folga 
em residência ou em qualquer local destinado a sua 
moradia habitual, conforme estabelecido na senten
ça condenatória. 

Art. 16. A perda de bens e valores pertencen
tes ao condenado dar-se-á em favor do Fundo Peni
tenciário Nacional, e o valor dela terá como teta o 
montante do prejuízo causado ou do provento pelo 
agente ou terceiro, em conseqüência da prática do 
crime. 

Art. 17. São circunstâncias que atenuam a 
pena: 

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do 
agente; 
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11 - espontânea e eficiente redução das conse
qüências da degradação ambiental causada ou, an
tes do julgamento, reparação do dano; 

III - comunicação prévia pelo agente do perigo 
iminente de degradação ambiental; 

IV - colaboração com os agentes encarrega
dos da vigilância e do controle ambiental. 

Art. 18. São circunstâncias que agravam a 
pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 

I - reincidência nos crimes de natureza am-
biental; 

11 -ter o agente cometido a infração: 
a) para obter vantagem pecuniária; 
b) coagindo outrem para a execução material 

da infração; 
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira 

grave, a saúde pública ou o meio ambiente; 
d) concorrendo para danos à propriedade 

alheia; 
e) atingindo áreas de unidades de conservação 

ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime 
especial de uso; 

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assen-
tamentos humanos; 

g) em período de defeso à fauna; 
h) em domingos ou feriados; 
i) à noite; 
j) em épocas de seca ou inudações; 
I) no interior do espaço territorial especialmente 

protegido; 
m) com o emprego de métodos cruéis para 

abate ou captura de animais; 
n) mediante fraude ou .abuso de confiança; 
o} mediante abuso do direito de licença, per

missão ou autorização ambiental; 
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, to

tal ou parcialmente, por verbas públicas ou benefi
ciada por incentivos fiscais; 

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em 
relatórios oficiais das autoridades competentes; 

r) facilitada por funcionário público no exercício 
de suas funções. 

Art. 19. Nos crimes previstos nesta lei, a sus
pensão condicional da pena pode ser aplicada nos 
casos de condenação à pena privativa de liberdade 
não superior à três anos. 

Art. 20. A verificação da reparação a que se re
fere o § 22 do art. 78 do Código Penal será feita me
diante laudo de reparação do dano ambiental, e as 
condições a serem impostas pelo juiz deverão rela
cionar-se com a proteção ao meio ambiente. 

Art. 21. A prescrição das penas previstas nesta 
lei, antes de transitar em julgado a sentença, come
ça a correr da data em que o fato se tomar conheci
do pela autoridade ambiental. 

Art. 22. A multa será calculada segundo os cri
térios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda 
que aplicada no valor máximo, poderá ser aumenta
da até três vezes, tendo em vista o valor da vanta
gem económica auferida 

Art. 23. A perícia de constatação do dano am
biental, sempre que possível, fixará o montante do 
prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança 
e cálculo de multa. 

Parágrafo único. A perícia produzida no inqué
rito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no 
processo penal, instaurando-se o contraditório. 

Art. 24. A sentença penal condenatória, sem
pre que possível, fixará o valor mínimo para repara
ção dos danos causados pela infração, consideran
do os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio 
ambiente. 

Parágrafo único. Transitada em julgado a sen
tenÇa condenatória, a execução poderá efetuar-se 
pelo valor fixado rios termos do caput, sem prejuízo 
da liquidação para apuração do dano efetivamente 
sofrido. 

Art. 25. As penas aplicáveis isolada, cumulativa 
ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo 
com o disposto no art. 3º, são: 

1- multa; 
u --restritivas i::le direitos;--
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liquidação forçada; 
V - perda de bens e valores. 
Art. 26. A pena de multa será aplicada à pes

soa jurídica cumulativamente com a pena restritiva 
de direitos, obedecendc à fixação de dia-multa equi
valente a 1/365 do seu faturamento no ano anterior, 
devidamente atualizado. 

Art. 27. As penas restritivas de direito da pes
soa jurídica são: 

I - suspensão parcial ou total de atividades; 
11 - interdição temporária de estabelecimento, 

obra ou atividade; 
III -interdição permanente de estabelecimento, 

obra ou atividade; 
IV - proibição de contratar com o Poder Públi

co, bem como dele obter subsídios, subvenções ou 
doações. 

§ 12 A suspensão de atividades será aplicada 
quando estas não estiverem obedecendo as disposi-
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ções legais ou regulamentares, relativas à proteção 
do meio ambiente. 

§ 2º A interdição será aplicada quando o esta
belecimento, obra ou atividade estiver funcionando 
sem a devida autorização, ou em desacordo com a 
concedida, ou com violação de disposição legal ou 
regulamentar. 

§ 32 A proibição de contratar com o Poder Pú
blico e dele obter subsídios, subvenções ou doações 
não poderá exceder o prazo de dez anos. 

Art. 28. A prestação de serviços à comunidade 
pela pessoa jurídica consistirá em: 

I - custeio de programas de projetas ambien-
tais; 

11 - execução de obras de recuperação de 
áreas degradadas; 

III -manutenção de espaços públicos; 
IV - contribuições a entidades ambientais ou 

culturais, públicas ou privadas. 
Art. 29. A pessoa jurídica constituída ou utiliza

da, preponderantemente, com o fim de permitir, faci
litar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei 
terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimó
nio será considerado instrumento do crime e como 
tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacio
nal. 

Art. 30. A perda de bens e valores pertencen
tes à pessoa jurídica dar-se-á em favor do Fundo 
Penitenciário Nacional, e o seu valor terá como teto 
o montante do prejuízo causado ou do lucro obtido 
pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da 
prática do crime. 

CAPÍTULO III 

de informação, a autoridade competente, de hierar
quia superior àquela que promoveu a apreensão, 
poderá determinar a entrega ao depositário local ou, 
após laudo de constatação, dar aos bens destinação 
compatível com sua natureza, inclusive mediante 
doação ou venda, dispensada, neste caso, a hasta 
pública, recolhendo-se o produto da venda ao Fundo 
Nacional do Meio Ambiente. 

§ 42 Os produtos e subprodutos da fauna não 
perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 
científicas, culturais ou educacionais. 

§ 52 Os instrumentos utilizados na prática da 
infração serão vendidos, garantida a sua descaracte
rização através da· reciclagem. 

§ 62 As máquinas, veículos e equipamentos uti
lizados na infração, após o trãrisito elll julgado da 
sentença que_ tiver çondenado o infrator, serão ven
didos em hasta pública, e o produto da venda reco
lhido ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

- CAPITULO IV 
Da Ação e do Processo Penal 

Art. 32. Nas infrações penais prevista~ nesta 
lei, a ação penal é pública incondicionada. 

§ 12 Poderão intervir no processo penal, como 
assistente do Ministério Público, os legitimados para 
as ações coletivas indicados no art. 82, incisos III e 
IV, da lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, aos 
quais também é facultado propor ação subsidiária da 
ação pública, se a denúncia não for oferecida no 
prazo legal. 

§ 22 O processo e julgamento dos crimes pre
vistos nesta lei caberão à Justiça Estadual, com a in-

Da Apreensão do Produto e do Instrumento terveniência do Ministério Público respectivo, quan-
de lnfração Administrativa ou de Crime do tiverem sido praticados no território de Município 
Art. 31. Verificada a infração, serão apreendi- que não seja sede de vara da Justiça Federal, com 

dos os animais, produtos e subprodutos da infração, recursos para o Tribunal Regional Federal corres-
bem como os instrumentos utilizados na sua prática, pondente. 
lavrando-se os respectivos autos. Art. 33. O Ministério Público pode dispensar o 

§ 1• Os animais apreendidos serão libertados inquérito policial para apuração das infrações penais 
em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, previstas nesta lei, quando possuir elementos sufi-
fundações ou entidades assemelhadas, desde que cientes para oferecer denúncia. 
fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilita- Art. 34. A responsabilidade civil por danos cau-
das. -· ---~sados pela ação penal subsidiária da ação pública 

§ 22 Os produtos e subprodutos florestais e só ocorrerá nos casos de comprovada má-fé. 
produtos perecíveis da fauna e da flora serão avalia- Art. 35. Os crimes previstos nesta lei serão 
dos e alienados ou doados a instituições públicas, apurados mediante processo sumário, aplicando-se, 
científicas, educacionais, hospitalares, penais, ou a no que couber, as normas do livro 11, Título 11, Capi-
outras com fins beneficentes, prioritariamente àque- tulo V, do Código de Processo Penal, ressalvando-
las voltadas para atividades de proteção ambiental. se o procedimento especial disposto na lei n• 9.099, 

§ 32 Quando o material apreendido, por sua na- de 26 de setembro de 1995, para os crimes de me-
tureza ou volume, não puder acompanhar as peças nor potencial ofensivo. 
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Ar!. 36. Nos crimes ambientais de menor po
tencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 
76 da Lei n2 9.099, de 26 de setembro de 1995, so
mente poderá ser formulada desde que tenha havido 
a prévia composição do ano ambiental, de que trata 
o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprova
da impossibilidade. 

Art. 37. As disposições do art. 89 da Lei n2 

9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos 
crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta 
lei, com as seguintes modificações: 

I - a declaração de extinção de punibilidade, 
de que trata o § 52 do artigo referido no Célput, de
penderá de laudo de c;onstatação de reparação do 
dano ambiental, ressalvada a impossibilidade previs
ta no inciso I do§ 12 do mesmo artigo; 

11 - na hipótese de o laudo de constatação 
comprovar não ter sido completa a reparação, o pra
zo de suspensão do processo será prorrogado, até o 
período máximo previsto no artigo referido no caput, 
acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo 
de prescrição; 

III - no período de prorrogação, não se aplica
rão as condições do incisos 11, III e IV do § 12 do arti
go mencionado no caput; 

IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se
á à lavratura de novo laudo de constatação de repa
ração do dano ambiental, podendo, conforme seu re
sultado, ser novamente prorrogado o período de 
suspensão, até o máximo previsto no inciso 11 deste 
artigo, observado o disposto no inciso III; 

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, 
a declaração dE' extinção de punibilidade dependerá 
de laudo de constatação que comprove ter o acusa
do tomado as providências necessárias à reparação 
integral do dano. 

CAPÍTULO V 
Dos crimes contra o Meio Ambiente 

SEÇÃO I 
Dos Crimes contra a Fauna 

Art. 38. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utili
zar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou auto
rização da autoridade competente, ou em desacordo 
com a obtida: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e 
multa. 

§ 12 Incorre nas mesmas penas: 
I -quem impede a procriação da fauna, sem li

cença, autorização ou em desacordo com a obtida; 

11 - quem modifica, danifica ou destrói ninho, 
abrigo ou criadouro natural; 

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou 
adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza 
ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna 
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 
produtos e objetos dela oriundos, provenientes de 
criadouros não autorizados ou sem a devida permis
são, licença ou autorização da autoridade competen
te: 

§ 22 No caso de guarda doméstica de espécie 
silvestre não considerada ameaçada de extinção, 
pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar 
de aplicar a pena. 

§ 32 São espécimes da fauna silvestre todos 
aqueles pertencentes às espécies nativas, migrató
ria!: e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 
tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas ju
risdicionais brasileiras. 

§ 4° A pena é aumentada de metade, se o cri
me é praticado: 

I - contra espécie rara ou considerada amea
çada de extinção, ainda que somente no local da in
fração; 

11 -em período proibido à caça; 
III -durante a_ noite; 
IV - com abuso de licença; 
V- em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos 

capazes de provocar destruição em massa. 
§ 52 A pena é aumentada até o triplo, se o cri

me decorre do exercício de caça profissional. 
§ 6º As disposições deste artigo não se apli

cam aos ates de pesca. 
,c\rt. 39._Exportar peles e couros de anfíbios e 

répteis em bruto: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o produto for proveniente 

de criadouro legalizado, a pena será diminuída de 
um terço. 

Art. 40. Introduzir espécime animal no País, 
sem parecer técnico oficial favorável e licença expe
dida por autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Ar!. 41. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir 
ou mutilar animais silvestres, domésticos ou demes
ticados, nativos ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 
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§ 12 Incorre nas mesmas penas quem realizar 
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existi
rem recursos alternativos. 

§ 22 A pena é aumentada de um sexto a um 
terço, se ocorre morte do animal. 

• Art. 42. Provocar, pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais, o perecimento de espéci
mes da fauna aquática existentes em rios, lagos, 
açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasi
leiras: 

Pena- detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 
I - quem causa degradação em viveiros, açu

des ou estações de aqüicultura de domínio público; 
11 - quem explora campos naturais de inverte

brados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente; 

III - quem fundeia embarcações ou lança detri
tos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos 
ou corais, devidamente demarcados em carta náuti
ca. 

Art. 43. Pescar em período no qual a pesca 
seja proibida ou em lugares interditados por órgãos 
competente: 

Pena- reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 

quem: 
I - pesca espécie que devam ser preservadas 

ou espécimes com tamanhos inferiores aos permiti
dos; 

11 - pesca quantidades superiores às permiti
das, ou mediante a utilização de aparelhos, petre
chos, técnicas e métodos não permitidos; 

III - pesquisa, cultiva, conserva, armazena, 
transporta, comercializa, transforma, beneficia ou in
dustrializa espécimes provenientes da pesca proibida 

Art. 44. Pescar mediante a utilização de: 
I - explosivos ou substâncias que, em contato 

com a água, produzam efeito semelhante; 
11 - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido 

pela autoridade competente; 
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, 

ou ambas as penas cumulativamente. 
Art. 45. Para os efeitos desta lei, considera-se 

pesca todo o ato tendente a retirar, extrair, coletar, 
apanhar, apreender ou capturar espécimes dos gru
pos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hi
dróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento eco
nômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de ex-

tinção constantes nas listas oficiais da fauna e da 
flora. 

Art. 46. Não é crime o abate de animal, quando 
realizado: 

I - em estado de necessidade, para saciar a 
fome do agente ou de sua família; 

11 - para proteger lavouras, pomares e reba
nhos da ação predatória ou destruidora de animais, 
desde que legal e expressamente autorizado pela 
autoridade competente; 

III - em legítima defesa, diante do ataque de 
animais ferozes; 

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim 
caracterizado pelo órgão competente. 

SEÇÃOII 
Dos Crimes contra a Flora 

Art. 47. Fazer fogo, provocar queimadas, derru
bar, destruir, danificar, ou cortar árvores em floresta, 
mata ou vegetação de preservação permanente, 
mesmo que em formação, de reserva legal ou situa
das em unidades de conservação, mesmo que em 
formação, sem autorização ou licença, ou em desa
cordo com a obtida: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Art. 48. Provocar incêndio em mata ou floresta: 
Pena- reclusão, de dois a quatro anos, e multa 
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 

é de detenção de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 49. Fabricar, vender, transportar ou soltar 

balão que possa provocar incêndio nas florestas e 
nas demais formas de vegetação: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e mUlta. · -- ---- --- -- - - - · · ·· 

Art. 50. Fazer ou usar fogo, por qualquer modo, 
em florestas ou nas demais formas de vegetação, ou 
em sua borda, sem tomar as precauções necessá
rias para evitar a sua propagação: 

_ Pena - detenção,_de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 

quem emprega, como combustível, produtos flores
tais ou hulha, sem uso de dispositivos que impeçam 
a difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incên
dios nas florestas. 

Art. 51. Extrair de florestas de domínio público 
ou consideradas de preservação permanente, reser
va legal ou unidade de conservação, sem prévia li
cença, permissão ou autorização competente, pedra, 
areia, cal ou quaisquer espécies mineral ou vegetal: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa 

Art. 52. Cortar ou transformar em carvão ma
deira de lei, assim classificada por ato do Poder Pú-



-------------------~ 

RJLHODE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 391 

blico, para fins industriais, energéticos ou para qual
quer outra exploração, econômica ou não, em desa
cordo com as determinações legais: 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 
Art. 53. Receber ou adquirir, para fins comer

ciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros 
produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de 
licença do vendedor, outorgada pela autoridade 
competente, e sem munir-se da via que deverá 
acompanhar o produtor até final beneficiamento: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 
quem vende, expõe à venda, tem em depósito, tans
porta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros pro
dutos de origem vegetal, sem licença válida para 
todo o tempo da viagem ou do armazenamento, ou
torgada pela autoridade competente. 

Art. 54. Exportar espécie vegetal, germoplasma 
ou qualquer produto ou subproduto de origem vege
tal, sem licença da autoridade competente: 

Pena -detenção, de um a cinco anos, ou mul
ta, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 55. Deixar de promover reposição florestal 
obrigada por lei, bem como impedir ou dificultar, sem 
justa causa, a regeneração natural de floresta ou de 
outras formas de vegetação: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 56. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, 
por qualquer modo ou meio, plantas de ornamenta
ção de logradouros públicos ou em propriedade pri
vada alheia: 

Pena - detenção, de três meses a -um ano, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é 
de um a seis meses, ou multa. 

Art. 57. Destruir ou danificar florestas nativas 
ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, prole
tora de mangues, objeto de especial preservação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 58. Comercialização moteserra ou utilizá-la 
em florestas e nas demais formas de vegetação, 
sem licença ou registro da autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Art. 59. Penetrar em florestas conduzindo _ 
substâncias ou instrumentos próprios para caça ou 
para exploração de produtos ou subprodutos flores
tais, sem licença ou autorização da autoridade com
petente: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Art. 60. _Nos crimes previstos nesta Seção, a 
pena é aumentada de um sexto a um terço se: 

I - do fato resulta a diminuição de águas natu
rais, a erosão do solo ou a modificação do regime 
climático; 

11 -o crime-é cometido: -
a) no período de queda das sementes; 
b) de formação de vegetações; 
c) contra espécies raras ou ameaçadas de ex

tinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local 
da infração; 

d) em épocade seca ou inundação; 
e) durante a noite, em domingo ou feriado. 

SEÇÃO III 
Da Poluição e Outros Crimes Ambientais 

Art. 61. Causar poluição, de qualquer natureza, 
ao ar, ao solo, às águas interiores, de superfície ou 
subterrâneas, ao estuário, ao mangue, às águas ju
risdicionais brasileiras, ou aos demais componentes 
do meio ambiente, em níveis que resultem ou pos
sam resultar em danos ou perigo ao meio ambiente, 
ou à incolumidade humana, animal ou vegetal: 

Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 12 A pena é aumentada de um sexto a um 

terço, se a poluição decorre de atividade agrícola, in
dustrial ou de transporte. 

§ 22 Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa 
§ 3º Se o crime: 
I - causar dano direto à saúde humana; 
11 - tomar uma área, urbana ou rural, imprópria 

para a ocupação humana; 
III -provocar a retirada, ainda que momentâ

nea, dos habitantes da área afetada; 
IV - tomar necessária a interrupção do abaste

cimento público de água; 
V - dificultar ou impedir o uso público das 

praias; 
VI - ocorrer por lançamento de resíduos sóli

dos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou subs
tâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena - reclusão; de dois a seis anos, e multa. 
§ 4º Incorre nas mesmas penas previstas no 

parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade -coiniJetente, medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental gra
ve ou irreversível, independentemente de comprova
ção científica. 
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Art. 62. Executar pesquisa, lavra ou extração 
de recursos minerais sem a competente autórizaÇâo, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 
com a obtida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 
quem deixar de recuperar a área pesquisada ou ex
plorada, nos termos da autorização, permissão, li
cença, concessão ou determinação do órgão com
petente. 

Art. 63. Produzir, processar, embalar, importar, 
exportar, comercializar, fornecer, transportàr, arma
zenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde huma
na ou ao meio ambiente, em desacordo com as exi
gências estabelecidas em leis ou nos seus regula
mentos: 

Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 19 Nas mesmas penas incorre quem abando

na os produtos ou substâncias referidas no caput, 
ou os utiliza em desacordo com as normas de segu
rança. 

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear 
ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a.· 
um terço. 

§ 32 Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa. 
Art. 64. Importar ou comercializar substâncias 

ou produtos tóxicos ou potencialmente perigosos ao 
meio ambiente e à saúde pública, ou cuja comerciali
zação seja proibida em seu país de origem: 

Pena- detenção, de uma a três anos, e multa. 
§ 12 Para efeito do disposto no caput, o Poder 

Público Federal divulgará, através do Diário Oficial 
da União, os nomes dos produtos e substâncias cuja 
comercialização esteja proibida no país de erigem. 

§ 22 Se o crime é culposo, a pena é de seis 
meses a um ano de detenção, e multa. 

Art. 65. Nos crimes dolosos previstos nesta Se
ção, as penas serão aumentadas: 

I - de um sexto a um terço, se resulta dano ir
reversível à flora ou ao meio ambiente em geral; 

11 - de um terço até a metade, se resulta lesão 
corporal de natureza grave em outrem; 

III - até o dobro, se resultar a morte de outrem. 
Parágrafo único. As penalidades previstas nes

te artigo somente serão aplicadas se do fato não re
sultar crime mais grave. 

Art. 66. Produzir sons, ruídos ou vibrações em 
desacordo com as prescrições legais ou regulamen-

tares, ou desrespeitando as normas sobre emissão e 
- íníissãc( dê ruiaós e v1brâções~iesulia.rltes dequais

quer atividades: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e 

multa. 
Art. 67. Const11Jir, refQrmarLa.mpliar, instalar ou 

fazer funcionar, em qualquer parte do território na
cional, estabelecimentos, obras ou serviços poten
cialmente poluidores, sem licença ou autorização 
dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando 
as normas legais e regulamentares pe-rtinentes: 

Pena -detenção, de um a três anos, e multa. 
Art. 68. Disseminar doença ou praga ou espé

cies que possam causar dano à agricultura, à pecuá
ria, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

SEÇÃOIV 
Dos Crimes contra o Ordenamento 

Urbano e o Patrimônio CuHural 

Art. 69. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial; 
11- arquivo, registro, rnl!seu,_!:libliotE!Cª,pinªco-

teca, inStalaÇão científica ou similar protegido por lei, 
ato administrativo ou decisão judicial: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a 

pena é de seis meses a um ano de detenção, sem 
prejuízo da multa. 

Art. 70. Alterar o aspecto ou estrutura de edifi
cação ou local e$pecialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 
valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, his
tórico,_ cultural, religiol;O, _arqueológico, _ etnográfico 
ou monumental, sem_ aut_<>rização c:fa autoridade 
competente ou-em deSacordo com aconcE!dida:-
- -- -Pena- recluSão, de um a três anos, e multa. 

Art. 71. Promover construção em solo não edifi
cáve~ ou no seu entorno, assim considerado em razão 
de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
ou monumental, sem autorização da autoridade com
petente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa 

Art. 72. Pichar, grafitar ou por outro meio cons
purcar edificação ou monumento urbano: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

Parágrafo único. Se o ato for_l"ealizado em mo
numento ou coisa Tombada em virtude do seu valor 
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§ 32 A multa simples será aplicada sempre que 
o agente, por negligência ou dolo: 

I - advertido por irregularidades que tenham 
sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assina
lado por órgão competente do Sisnama ou pela Ca
pitania dos Portos, do Ministério da Marinha; 

• 11 - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos 
do Sisnama ou da Capitania dos Portos, do Ministé
rio da Marinha. 

§ 42 A multa simples pode ser convertida em 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 

§ 52 A multa diária será aplicada sempre. que o 
cometimento da infração se prolongar no tempo. 

§ 62 A apreensão e destruição referidas nos in
cisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no 
art. 31 desta Lei .. 

§ r- As sanções indicadas nos incisos VI a IX 
do ca!)ut serão aplicadas, quando o produto, a obra, 
a atividade ou o estabelecimento não estiverem obe
decendo às prescrições legais ou regulamentares. 

§ 82 A intervenção ocorrerá sempre que o esta
belecimento estiver funcionando sem a devida auto
rização ou em desacordo com a concedida. 

§ 92 As sanções restritivas de direito são: 
I - suspensão de registro, licença ou autorização; 
11 -cancelamento de registro, licença ou autori-

zação; 
III -perda ou restrição de incentivos e benefí

cios fiscais; 
IV - perda ou suspensão da participação em li

nhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito; 

V - proibição de contratar com a Administração 
Pública, pelo período de até três anos. 

Art. 81. Os valores arrecadados em pagamento 
de muitas por infração ambiental serão revertidos ao 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n2 

7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado 
pelo Decreto n2 20.923, de 8.de janeiro de 1932, fun
dos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou cor
relatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. 

Art. 82. A multa não deverá ser inferior ao be
nefício econõmico esperado pelo infrator com a sua 
atividade ou conduta. 

§ 12 A multa terá por base a unidade, hectare, 
metro cúbico, quilo ou outra medida pertinente, de 
acordo com o objeto jurídico lesado. 

§ 22 A multa poderá ser aumentada até cem 
vezes, se a autoridade considerar que, em virtude da 
situação económica do agente, ela se revela inefi
caz, ainda que aplicada no seu valor máximo. 

Art. 83. O valor da multa de que trata este Capí
tulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido 
periodicamente, com base nos índices estabelecidos 
na legislação pertinente;-sendo o mlnimo de R$50,00 
(cinqüenta reais) e o máximo de R$50.000.000,00 (cin
qüenta milhões de reais). 

Art. 84. O pagamento de multa imposta pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios 
substitui a multa federal na mesma hipótese de inci-
dência. -

CAPÍTULO VIl 
Da cooperação internacional 

para a preservação do meio ambiente 

Art. 85. Resguardados a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons costumes, o Governo brasi
leiro prestará no que concerne ao meio ambiente, a 
necessária cooperação a outro país, sem qualquer 
ânus, quando solicitado para: 

I - produção de prova; 
11 -exame de objetos e lugares; 
III - informações sobre pessoas e coisas; 
IV -presença temporária da pessoa presa, cu

jas declarações tenham relevância para a decisdão 
de uma causa; 

V - outras formas de assistência permitidas 
pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o 
Brasil seja parte. 

§ 12 A solicitação de que trata este artigo será 
dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, 

• qllanc:lo-necessario, ao. órgão-jtidlcíário competente 
para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à au
toridade capaz de atendê-la. 

§ 22 A solicitaÇão dE!Verá conter: 
I - o nome e a qualificação da autoridade solici

tante; 
11 -o objeto e o motivo de sua formulação; 
III - a descrição sumária do procedimento em 

curso no país solicitante; 
IV - a especificação da assistência solicitada; 
V - a documentação indispensável ao seu es

clarecimento, quando for o caso. 
Art. 86. Para a consecução dos fins visados nes

ta lei e especialmente para a reciprocidade da coope
ração internacional, deve ser mantido sistema de co
municação apto a facilitaF o intercâmbio rápido e segu
ro de informações com órgãos de outros países. 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

Art. 87. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei 
as disposições do Código Penal e do Código de Pro-
cesso -Penal. - - · 
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Art. 88. O Poder Executivo regulamentará esta 

lei no prazo de noventa dias a contar de sua publica
ção. - ----- --

Art. 89. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 90. Revogam-se as disposições em contrá
ào, em especial os arts. 26 e § 3º do art. 45, da Lei 
n2 4.771, de 15 de setembro de 1965; 27 e 34 da Lei 
nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967; 20 e 22 da Lei nº 
6.453, de 17 de outubro de 1977; 15 da Lei n2 6.938, 
de 31 de agosto de 1981; 2º da Lei nº 7.643, de 18 
de dezembro de 1987; 8º da Lei nº 7.679, de 23 de 
novembro de 1988; 15 e 16 da Lei n2 7.S02, de 11 
de julho de 1989; e 21 da Lei nº 7.805, de 18 de ju
lho de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação a redação final. 

OS Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
Q SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Projeto de Lei do Senado nº 164 está prejudica
do em vista da aprovação do substitutivo do Projeto 
de Lei da Câmara nº 162. 

É o seguinte o item prejudicado: 

-a-
PROJETo DE LEI DO SENADO N2 164, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 62, de 1995) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 469, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Lei do Senado nº 164, de 
1995, de autoria do Senador José Bianco, 
que altera os arts. 27 e 34 da Lei n2 5.197, 
de 3 de janeiro de 1967, que 'dispõe sobre a 
proteção à fauna e dá outras providências", 

'tendo 
Pareceres: 
- sob n2 5, de 1997, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Lúcio Alcântara, pela rejeição da 
matéria; favorável ao Projeto de Lei da Câ
mara n2 62, de 1995, nos termos do substi
tutivo que oferece (Emenda n2 1-CCJ). 

· Proferido em Plenário, Relatara: Se
nadora Marina Silva, em substituição à Co
missão de Assuntos Sociais, pela rejeição 
da matéria; favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 62, de 1995, nos termos do subs
titutivo que oferece (Emenda nº 2-Pienário). 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões_ de c;onstituiçãoJ _J!,Ilitiça e Cidadania e 

---- -- de Assuntos Sociais sobre as emendas nºs 

-~ª_Z._<l~PI~náriol·---'-c_:c , _ -' 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, emenda que será lida pelo 1 2 Se
cretário em exercício. Senador José Agripino. 

É lida a seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item n2 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 25, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 470, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara n2 25, de 
1997 (nº 2.757/97, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao art. 33 da Lei n2 9 :::--· 
de 20 de dezembro de 1996, que estabetece 

- ~-a:s âiretrizes-eoases da educação naCional 
(ensino religioso). 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

EMENDA N2 1-PLEN 

Altere-se a redação do art. 12 do Projeto de Lei 
da Câmara n2 25, de 1997, para se dar aos parágra
fos 1 º e 2º do art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 de de
zembro de 1996, a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Os sistemas de ensino esta
belecerão: 

I - os objetivos do ensino religioso e 
seus respectivos conteúdos programáticos; 

11 - as normas para a habilitação e ad
missão dos professores; 

III - a regulamentação dos procedi
mentos para a definição dos objetivos e 
conteúdos previstos no inciso I deste pará
grafo, incluindo sempre mecanismos para 
se ouvir as diferentes denominações reli
giosas.• 

Justificação 

Tanto o§ 1º quanto o§ 22 do artigo 33, como 
estão redigidos no Projeto da Câmara, falam em 
"definição dos conteúdos do ensino religioso'. 

Trata-se, portanto, de um deslize que pode 
passar despercebido por quem não é especialista 
em Educação, masque salta aos olhos dos pedago
gos, pois, de acordo com a modema Pedagogia e as 
Ciências da Educação, em primeiro lugar, devem ser 
definidos os objetivos educacionais, ou seja, os com
portamentos que devem ser adquiridos, mudados ou 
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reafirmados pelo educando. Só então é que se sele
cionam os conteúdos programáticos pois estes são 
meios para as mudanças comportamentais. 

Consideramos, portanto, que devem ser defini
dos, primeiro os fins que se tem em vista, para, só 
então, tratar dos meios para se atingi-los, o que justi
fica a aprovação desta Emenda. 

Quanto ao parágrafo segundo temos outra ob
servação, pois ele manda os sistemas de ensino ou
virem "entidade civil, constituída pelas diferentes de-
nominações religiosas". · ·· 

A prática da criação, em algumas unidades da 
Federação, de Comissões, formadas com a partici
pação de representantes das diferentes denomina
ções religiosas, para opinarem em relação a assun
tos relacionados com o ensino religioso, tem sido 
uma experiência positiva pois todas elas cumpriram 
bem suas funções. 

Tal fato nos parece um indicador seguro de 
que seria desnecessária a constituição de uma enti· 
dade civil permanente, quando comissões temporá
rias regulamentadas e criadas pelos próprios siste
mas de ensino oferecem maior flexibilidade e mais 
facilidade para o diálogo e o trabalho conjunto das 
denominações religiosas, além de se enquadrarem 
dentro do espírito descentralizador da LDB. 

Além disso, a redação do Projeto dá a enten
der que haveria apenas uma entidade civil para todo 
o território nacional, a qual deveria ser ouvida por 
quaisquer sistemas de ensino, federal, estadual ou 
municipal, que fossem regulamentar a matéria, o 
que dificultaria as decisões, sobrecarregaria a citada 
entidade e inviabilizaria a imediata regulamentação 
da matéria pelos sistemas de ensino. 

Analisando-se esta matéria pelo lado constitu-
cional, acreditamos que a aprovação da redação 
dada pelo Projeto poderia gerar questionamentos no 
Poder Judiciário, pois a obrigatoriedade das institui
ções e grupos religiosos de ·criarem uma entidade ci
vil para representá-los pode ser interpretada como 
uma intromissão indevida do Estado na vida das ins
tituições privadas. · 

. O SR. PRESIDENTE (Antonio .Carlos Magalhães) 
- Há sobre a mesa avulsos em relação à publicação 
dessa emenda. 

Concedo a pal~vra ao Senador Joel de Hollan
da, Relator da mat~ria na Comissão de Educação, 
para proferir parecer sobre o projeto e a emenda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, o Projeto de Lei n2 25, de 1997, aprovado 
pela Câmara dos Deputados, objetivadar nova reda-
Ção ao art. 33 cfa Lei Darey Ribeiro:-- . . . --. 

O artigo que se pretende modificar trata do en
sino religioso nas escolas públicas de ensino funda
mental. 

A proposição em exame estabelece que "o en
sino religioso, de matrícula facultativa, é parte inte
grante da formação básica do cidadão e constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental, assegurado o respeito à di
versidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quais
quer formas de proselitismo•. 

O Projeto em apreciação, em dois parágrafos, 
determina como incumbência dos sistemas de ensi-
no: 

a) regulamentar 'os procedimentos para a defi
nição dos conteúdos do ensino religioso"; 

b) estabelecer "as normas para a habilitação e 
admissão dos professores"; 

c) ouvir "entidade civil, constituída pelas dife
rentes denominações religiosas, para a definição 
dos conteúdos do ensino religioso•. 

Nos art.s 22 e 32 , o Projeto estabelece a data 
de publicação da Lei para o início da sua vigência e 
revoga as disposições em contrário. 

li-VOTO 

O caput do art. 23 da lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, com a redação dada pelo 
Projeto de Lei da Câmara n2 25, de 1997, elimina 
tanto a proibição de ônus para o Poder Público 
quanto o caráter confessional ou interconfessional 

·do ensino religioso, dando-lhe uma feição nova e um 
· sentido ecuménico. 

Os dois parágrafos referem-se a incumbência 
que são estabelecidas como responsabilidades dos Essa nova conceituação está em consonância 
sistemas de ensino, e, portanto, as regras da boa com as tendências atuais de valorização do fenôme-
técnica legislativa aconselham uma aglutinação dos no religioso como um todo e do ensino religioso 
dois dispositivos. como disciplina ecuménica, voltada para a formação 

da pessoa humana e disseminadora dos valores éti-
Assim sendo justifica-se a aprovação desta cos, sempre imprescindíveis à vida em comunidade 

Emenda Aglutinativa e de Redaç· ao. . . -· -· ~-~· e sumamente importantes para a convivência har-
Sala das Sessões, 8 de julho de 1997. - Sena- moniosa dos cidadãos de um mundo em processo 

dor Abdias Nascimento. de integração. 
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A adoção desse novo conceito de ensinQ reli- na Câmara dos Deputados e rejeita a emenda do 
gioso, dando-lhe uma abordagem ampla e ecumêni- nobre -Senador-.A.Iidias Naseimento: - - - ---
ca, e a proibição de sua utilização para quaisquer O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
formas de proselitismo tomam-o essencial para a - O parecer é favorável ao projeto e contrário à 
formação básica do cidadão, que é dada no ensino emenda. 
fundamental, o que justifica a eliminação da expres- A Presidência esclarece ao Plenário que ainda 
são "sem ónus para os ~ofres públicos". poderão ser oferecidas emendas à proposição até o 

A proibição da remuneração para os professo- - --encerram-ento da discussão. 
res da disciplina facultativa do ensino religioso só ti- Concluída a fase de instrução, passa-se à dis-
nha sentido pelo caráter confessional com que ela cussão. 
era tratada anterionnente e que facilitava sua trans- Em discussão o projeto e a emenda, em turno 
formação em doutrinação religiosa dentro de deter- único. (Pausa) 
minado credo. - --- -"-:~~ Com_a_palavra o Senador Abâias Na5cimemto, 

Destarte, nosso parecer, Sr. Presidente, Sr"s e primeiro orador pára discutir a matéria. 
Srs. Senadores, é favorável à aprovação do caput o SR. A.BD!AS NASCIMEN"[O _ (Bioco/PDT-
do art. 33 como está na proposição. RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre-

Quanto aos §§ 12 e 22 do art. 33, complemen- sidente, Sr"s e Srs. Senadores, a alteração da Lei de 
tam as determinações do caput, estabelecendo me- Diretrizes e Bases da Educação Nacional como está 
canismos para a sua viabilização. pois o primeiro dá sendo proposta no Projeto de Lei já aprovado na Cá-
aos sistemas de ensino competência para regula- mara dos Deputados e agora submetido à aprecia-
mentar a matéria e o segundo manda que sejam ou- ção do Senado, vem estabelecer que o ensino reli-
vidas as diferentes denominações religiosas, o que gidso assegurará "o respeito à diversidade religiosa 
se enquadra no espírito democrático e descentraliza- do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitis-
dor da LDB. mo", ficando ainda determinado que os sistemas de 

Quanto à constitucionalidade e à juridicidade, ensino regulamentarão os procedimentos para a de-
não encontramos nenhum óbice, o que nos leva a finição dos conteúdos do ensino religioso e tratarão 
opinar pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara das normas relativas ao corpo docente. Mais ainda, 
n" 25, de 1997. Manifestamos também nosso voto estatui que os sistemas de ensino ouvirão entidade 
favorável em relação ao seu mérito. civtl, "constituída pelas diferentes denominações reli-

Recebi, Sr. Presidente, uma emenda do nobre giosas, para a definição dos conteúdos do ensino re-
Senador Abdias Nascimento, considerada por S.~ ligioso". O projeto elimina, assim, o dispositivo da 
como aglutinativa e de redação. LDB que proíbe ónus para os cofres públicos nos 

Na verdade, não se trata nem de emenda agiu- casos de ensino confessional e interconfessional e 
tinativa nem de redação; é uma emenda que modifi- oferece um sentido ecuménico e não proselitista ao 
ca o projeto que veio da Câmara - sobre o qual já ensino religioso, deslocando o foco, ao que parece, 
me manifestei favoravelmente -. procurando explici- para o fenômeno religioso como um todo, para a far-
tar mais a questão da definição pelos sistemas esta- mação da pessoa humana e para os valores éticos, 
duais dos objetivos e conteúdo programático do en- tão necessários à vida de hoje. Trata-se de uma 
sino religioso. Parece-me que seria um preciosismo abordagem mais ampla, como fonte da formação 
a mais acolhermos essa preocupação. -educacional, que terá maior valor para o ensino fun-

Com relação a estabelecer mecanismo para se damental. 
ouvirem as diferentes denominações religiosas, isso Recebi manifestação da Comissão de Ensino 
já está assegurado no projeto originário da Câmara, Religioso de Matriz Africana que acompanhou com 
uma vez que na prática essa audiência, esse fato de entusiasmo a votação da matéria na Câmara e que 
se escutar, de se debater com as entidades de pro- apóia o substitutivo original aprovado naquela Casa 
fessores de reiigião vem sendo feita. Atualmente. __ do Congre_sso, por c_OI1Sideral'_Q(JE!_Corri_ge distorções 
existe o Fórum Nacional de Professores de Religião históricas repetidas na lei atual. O substitutivo define 
em 17 Estados brasileiros, existem os Conselhos o ensino religioso como parte do sistema de ensino, 
Estaduais de Professores de Religião _ qve _opinam vedando qualquer forma de proselitismo, colocando-
junto às Secretarias de Educação na definição pro- o como inter-religioso, maneira democrática exigida 
gramática do ensino religioso. Portanto, meu voto é pelo espírito da atuai_Constituição Federal. Tal medi-
favorável ao projeto nos tennos em que foi aprovado da vai permitir que os fiéis das nossas religiões, ~ais 
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como, Candomblé, Umbanda, Xangô no Recife e 
Batuques no Rio Grande do Sul não vejam seus fi
lhos se esconderem na escola pública, pondo fim à 
negação ao direito de professar com orgulho sua fé, 
sem coações indiretas. 

Assim é que sou favorável à aprovação do pre
sente projeto, entretanto com uma modificação que 
considero da maior importância, a qual se encontra 
em emenda que apresentei à Mesa e que se justifica 
assim: 

Tanto o § 12 quanto o§ 22 do art. 33, como es
tão redigidos no Projeto da Câmara, falam em "defi
nição dos conteúdos do ensino religioso". -

Trata-se, portanto, de um deslize que pode 
passar despercebido por quem não é especialista 
em Educação, mas que salta aos olhos dos pedago
gos, pois, de acordo com a modema Pedagogia e as 
Ciências da Educação, em primeiro lugar, devem ser 
definidos os objetivos educacionais, ou seja, os com
portamentos que devem ser adquiridos, mudados ou 
reafirmados pelo educando. Só então é que se sele
cionam os conteúdos programáticos, pois estes são 
meios para as mudanças comportamentais. 

Consideramos, portanto, que primeiro devem 
ser definidos os fins que se tem em vista, para só 
então tratar dos meios para atingi-los, o que justifica 
a aprovação desta Emenda. 

Quanto ao § 2", temos outra observação, pois 
ele manda os sistemas de ensino ouvirem "entidade 
civil, constituída pelas diferentes denominações reli
giosas". 

A prática da criação, em algumas Unidades da 
Federação, de Comissões formadas com a participa
ção de representantes das diferentes denominações 
religiosas, para opinarem em relação a assuntos re
lacionados com o ensino religioso, tem sido uma ex
periência positiva, pois todas elas cumpriram bem 
suas funções. 

Tal fato nos parece um indicador seguro de 
que seria desnecessária a constituição de uma enti
dade civil permanente, quando comissões temporá
rias regulamentadas e criada:; pelos próprios siste
mas de ensino oferecem maior flexibilidade e mais 
facilidade para o diálogo e o trabalho conjunto das 
denominações religiosas, além de se enquadrarem 
dentro do espírito descentralizador da LDB. 

Além disso, a redação do Projeto dá a enten
der que haveria apenas uma entidade civil para todo 
o território nacional, a qual deveria ser ouvida por 
quaisquer sistemas de ensino federal, estadual ou 
municipal, que fossem regulamentar a matéria, o 
que dificultaria as decisões, sobrecarregaria a citada 

entidade e inviabilizaria a imediata regulamentação 
dá matéria pelos sistemas -de ensino. --

Analisando-se esta matéria pelo lado constitu
cional, acreditamos que a aprovação da redação 
dada pelo Projeto poderia gerar questionamentos no 
Poder Judiciário, pois a obrigatoriedade das institui
ções e grupos religiosos de criarem uma entidade ci
vil para representá-los pode ser interpretada como 
uma intromissão indevida do Estado na vida das ins
tituições privadas. 

Os dois parágrafos referem-se a incumbências 
que são estabelecidas como responsabilidade dos 
sistemas de ensino. Portanto, as regras da boa téc
nica legislativa aconselham uma aglutinação dos 
dois dispositivos. 

Assim sendo, justifica-se a aprovação desta 
Emenda Aglutinativa e de Redação. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 

peço a palavra, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

-Tem a palavra o nobre Senador Roberto Freire, 
para discutir. 

O SR. ROBERTO FREIRE (BLOCO/PPS-PE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, este assunto já gerou 
muita polêmica no Brasil. 

Recentemente, foi polêmica na Assembléia Na
cional Constituinte não uma discussão de concepção 
do mundo, não uma discussão da questão religiosa, 
mas uma discussão do papel do Estado na garantia 
da plena liberdade da cidadania, do pluralismo tam
bém nas concepções religiosas. 

O Estado é laico. E uma das grandes conquis
tas do mundo moderno foi a de retirar o caráter ofi
cial de qualquer religião vinculada ao Estado, exata-
mentepara-garcüitíra plenallberi:lade religiosa. - -- -

Discutimos na Assembléia Nacional Constituin
te que a escola, quando pública. tinha que ter neces
sariamente o caráter laico. Ensino de religião é res
ponsabilidade da Igreja e da família. Ao Estado, 
cabe-lhe garantir a plena liberdade e o exercício livre 
de toda e qualquer religião. Essa foi uma conquista 
fundamental da democracia. 

No campo pedagógico, a discussão da escola 
pública laica sempre dividiu opiniões, mas sempre 
foi vitoriosa a tese de que a escola tinha que minis
trar o ensino religioso. A Assembléia Nacional Cons
tituinte assim também entendeu. Não cabe, portanto, 
discutir que não vamos ter ensino religioso na escola 
públfca AvariÇoi.J-se-para garantir plena liberdade a 
religiões que até bem pouco tempo eram tratadas 
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como caso de polícia: as religiões que advêm da cul- como é bancado_pelq Estacio um CUJ1lO de Economia 
tura africana, as religiões minoratárias, as várias sei- em que todas as doutrinas ecQnôrnicas são analisa-
tas, as várias denominações que possam existir: - - das em profuiidiâàde_--

Tentou-se, na Lei das Diretrizes e Bases da Neste mundo globalizado, em que o neolibera-
Educação, além de garantir o caráter facultativo, de- lismo afoga valores éticos e morais, é uma obriga-
terminar também que ao Estado não caberia ônus ção do Estado dar um conteúdo doutrinário de amor 
~m relação ao professores. O ônus ficaria entregue e solidariedade ao ensino público. 
às igrejas, pois isso era do pleno interesse do cida- _ _ _ Acredito que este projeto será aprovado com 
dão, mas não do Estado. É evidente que não vamos facilidade pelo Senado da República, porque é um 
conseguir um número de professores que atenda a projeto importante, é um projeto não-conflitante, é 
todas as religiões que existem no Brasil - e não que- um projeto que invoca a solidariedade entre os cre-
re discriminar nenhuma, para garantir a liberdade de dos religiosos. 
todos. -E essa solidariedade manifesta-se com a pre-

Disse o Senador Roberto Requião que, en- sença, neste plenário, de representantes dos cultos 
quanto Governador, teve um experiência intercon- afro-brasileiros, da nossa Igreja Católica e das nos-
fessional interessante. Talvez alguns Estados pos- sas Igrejas Evangélicas. 
sam fazer isso; outros talvez não o façam. Sem sombra de dúvida, foi imperdoável o fato 

Sentimos a pressão que a CNBB, que repre- de, na Lei de Diretrizes e Bases, não ter sido con-
senta a Igreja hegemónica no Brasil, exerceu em ai- templada a questão do professor pago. 
guns Estados que não queriam ter ônus no paga- o projeto já tramitou na Câmara dos Deputa-
mente de professores. dos e foi aprovado. É importante que ele se consoli-

A LDB foi sábia. Determinava o caráter faculta- de neste momento - perdoe-me, Senador Abdias 
tivo, definia a interconfessionalidade, mas retirava o Nascimento - sem emendas, para que, de uma vez 
ônus dos Estados, para que as Igrejas assumissem por todas, todas as escolas brasileiras possam ter 
uma responsabilidade que é delas e das famílias. contato com o que mais falta no Brasil: a ética e a 

Esse projeto é um retrocesso. Vão-se criar pro- moral. 
blemas sérios com relação às religiões minoritárias O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
que foram discriminadas. peço a palavra para discutir. 

Nesse sentido, quero manter a minha visão de O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
escola pública, com todo ônus que isso possa ter. É -Tem a palavra o Senador Sebastião Rocha. 
algo que resgata um pensamento libertário e liberal: o SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDT-
um Estado que garanta plena liberdade da cidadania AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Prf·· 
também na questão religiosa. sidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero Cli-

Por isso, com esse encaminhamento, com a zer que sou plenamente favorável, no mérito, ao pro-
responsabilidade que sempre tive de dizer aquilo em jeto da Câmara que estamos votando hoje no Sena-
que acredito, vou votar contra. do da República. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, O que está em discussão neste momento não 
peço a palavra para discutir. é mais a possibilidade de permitir o ensino religioso 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) nas escolas públicas. Isso já está garantido na LOS. 
-Tem a palavra o Senador Roberto Requião. Está-se discutindo se os professores que vão ensi-

0 SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para nar religião devem ser tratados em igualdade de 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, condições com os outros professores ou se devem 
quero dar um testemunho sobre a extraordinária pro- ser discriminados. Dificilmente, conseguir-se-ia con-
posta que o Senado da República vota hoje. Este é senso para permitir que todas as denominações reli-
o testemunho de quem, como Prefeito de Curitiba e giosas fossem ministradas nas escolas. O texto an-
como Governador do Paraná, utilizou o sistema com terior obriga a busca do entendimento, para que, 
o apoio de uma sociedade civil que, no Paraná, se após a análise do conjunto das denominações, se-
chama ASSINTEC, que conta com a participação de jam estaduais ou municipais, seja extraído o conteú-
todos os credos religiosos - os afro-brasileiros, os do religioso para ser ensinado nas escolas. Isso está 
católicos, os evangélicos e os budistas. previsto na LDB. 

Apoiei esse bem-sucedido projeto, que foi ban- O que estamos discutindo hoje é exatamente 
cado pelo Município e pelo Estado da mesma forma se deve ou não ser remunerado. Sou favorável a 
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que os professores de religião recebam tratamento 
isonõmico em relação aos demais professores das 
demais áreas do ensino. Por isso sou favorável ao 
mérito do projeto. E essa é a posição do PDT como 
um todo aqui no Senado Federal. 

Quanto à emenda proposta pelo Senador Ab
dias Nascimento, emenda esta a que o Relator ofe
receu parecer contrário, rejeitando-a em função da 
possibilidade de atrasar a aprovação da Lei no Con
gresso e sua conseqüente implementação, há que 
se dizer que, da forma como está o projeto que veio 
da Câmara, poderá haver ainda um retardamento 
maior na referida implementação da lei, hàja vista 
que ele assevera a obrigatoriedade de os sistemas de 
ensino ouvirem entidades civis, constituídas pelas dife
rentes denominações religiosas, para a definiÇão dos 
conteúdos de ensino religioso. Há de se entender que 
já é difícil o entendimento das diferentes denomina
ções religiosas para se constituir uma entidade. 

Eu mesmo recebi aqui, no Cafezinho do Sena
do, juntamente com a Senadora Júnia Marise, al
guns pastores de certa denominação religiosa que 
são contrários ao projeto de lei que estamos votando 
hoje aqui no Senado. Assim, vê-se que, para se 
cpnstituir uma entidade - e há de ser uma entidade 
com toda a sua parte cartorial, inclusive, pelo que já 
está definido no projeto -, no meu entendimento, vai 
demandar mais tempo do que se se retomasse o 
projeto à Câmara dos Deputados para essa peque
na correção que propõe o Senador Abdias Nasci
mento, a qual não elimina, de forma nenhuma, a exi
gência de que haja o entendimento entre as várias 
denominações, o que está previsto também na 
emenda, só que exclui a necessidade da entidade 
religiosa. 

Conforme enfocou o Senador Roberto Re
quião, as Comissões e alguns Conselhos, a serem 
formados sem aquela responsabilidade cartorial, po
derão definir esses conteúdos. É o que propõe a 
Emenda do Senador Abdias Nascimento. Temos 
que trabalhar nesse aspecto. 

O que vai retardar mais a implementação da 
lei? O seu retomo à Câmara com uma pe_quenacor
reção que certamente, lá, seria aprovada com facili
dade? Ou esperar que se constitua essa entidade ci
vil, que não está muito bem definida nessa proposta 
oriunda da Câmara, para que haja a aplicação da lei 
nos Estados e Municípios? 

Por isso defendo a Emenda do Senador Abdias 
Nascimento mesmo levando em consideração que o 
projeto possa retomar à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fer-

nandes. Logo após, à Senadora Marina Silva e, em 
seguida, à Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, há praticamente seis meses 
da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação, bastante trabalhada e discutida no Congres
so Nacional, é importante que estejamos buscando 
alterar algumas questões que, à época da discus
são, apesar dos esforços, dos depoimentos e das 
manifestações, não foram suficientemente esclareci
das. 

Temos que lembrar que a questão do ensino 
religioso provocou posicionamentos diferenciados. 
Alguns Congressistas entendiam que não havia ne
cessidade de o ensino religioso ser ministrado nas 
escolas. Outros entendiam que o ensino religioso 
deveria ser ministrado, mas sem õnus para o Esta
do. Cada religião deveria apresentar os seus profes
sores gratuitamente ou bancar o pagamento e o cus
teio do trabalho oferecido. 

Agora, estamos aqui, diante de um projeto do 
Deputado Nelson Marchezan, do meu Estado, que 
busca exatamente modificar o art. 33. O Congresso 
Nacional - Câmara e Senado - estabeleceu que o 
ensino religioso seria ministrado sem õnus para os 
cofres públicos. 

Portanto, estamos retomando a questão: que
remos dar um tratamento igualitário aos professores, 
dentro de uma mesma escola, de um mesmo siste
ma de ensino? Ou deixaremos que esse professor 
preste gratuitamente seus serviços? Ou ele seria 
respaldado pela religião que representa? 

É claro e cert<>_ql.ll'lJá_f1~0_pode_acontecerqual
quer retrocesso em nosso País e que o ensino reli-

-gioso tem que respeitar, ouvir e abrir oportunidade 
de opção dentro do respeito a todas as demais reli
giões, até. mesmo à cultura afro, pois há um grande 
questionamento sobre ser ou não uma religião e, por 
conta disso, se deve ser ouvida. 

Esse consenso jã existe quanto a se dar um 
tratamento confessional dentro das escolas, inclusi
ve-eXistem vánas que já trabalham sob essa orienta
ção. O depoimento do Senador Roberto Requião é 
um exemplo. Em Pernambuco e no Rio Grande do 
S_u1Jª-~]$te !!l>S.eJrap_alho. 

Como diretora de uma escola durante seis 
anos, constatei que o aluno de ensino fundamental 
já fazia sua opção por intermédio de seu pai. Assim, 
dava-se o atendimento diferenciado, naquele perío
do reservado ao ensino religioso, . às crianças que 
optaram por um determinado-encaminhamento. 
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O ·que estamos a discutir não é se o ensino re- Então, com o respeito que tenho às posições 
ligioso é importante ou não. Creio qué não é isso, e-contrárias, àquelas pessoas que ente1 dem que o 
ninguém duvida de sua utilidade para a completa lado material é o- que prildomina e decide neste 
educação do ser humano. Se é preciso dar atenção mundo, eu gostaria de dizer - até tentando levar ao 
à educação artística e à educação física para desen- coração de cada um Jesus, Deus, em que talvez 
volver as qualidades dos nossos alunos, é importan- nem todos acreditem - que precisamos tratar o as-
!e que tenhamos um espaço, não para doutrinar alu- sunto com a seriedade de que ele necessita. 
nos ou passar a religião de quem quer que seja, mas Há ônus, sim, também para se trabalhar a 
para meditação e reflexão. Em primeiro lugar, pode- questão espiritual. E temos exemplos por este Brasil 
mos até não ter a concordância de todos os Srs. Se- afora que deram certo, que estão corretos, mas que 
nadares, mas temos de ter o espaça dentro da nos- podemos tranqüilamente aperfeiçoar. 
sa educação para a educação formal, porque a famí- Quanto à emenda do Senador Abdias Nasci-
lia e a sociedade dão educação. No entanto, a esco- menta, particularmente, com respeito ao parecer 
la tem a obrigação de chamar à reflexão a questão do Sr. Relator, entendo que ela estava mais preci-
espiritual, moral e ética que, por meio da educação, sa, mais detalhada, mais evidente; porém, diante 
podemos trabalhar. do que está posto, está garantido que os conteú-

0 Sr. Josaphat Marinho - Senadora Emília dos e os objetivos serão regulamentados com pro-
Femandes, V. Ex!! me permite um aparte? cedimentos coletivos. Isso é fundamental e temos 

A SR! EMIUA FERNANDES - Ouço V. Ex!! de preservar. 
com prazer, Senador Josaphat Marinho. Acredito que o projeto como está, até pelos 

depoimentos aqui prestados - lembro que há pes-
O Sr. Josaphat Marinho - Senadora Emília soas de várias religiões aqui neste momento -, não 

Fernandes, quero ir ao encontro do seu pensamen- pode ficar só no papel. Há que se aperfeiçoar, 
to. Discutir essa matéria seria fazer discriminação, o aprofundar e trabalhar objetivos concretos e co-
que seria uma restrição à liberdade de crença. muns. Acredito que isso deve ser feito urgente-

A SR~ EMILIA FERNANDES - Agradeço o mente no País. 
aparte de V. Ex!!, fazendo a reflexão por esse lado. Agora, o que precisamos entender é que a pc-
Não podemos dizer simplesmente que não quere- breza e o esquecimento de determinados valores 
mos religião porque não acreditamos que exista são responsabilidade de todos nós. Cada vez mais 
Deus ou que exista um lado espiritual dentro de nós. são esquecidas questões éticas e morais, que são 
Aí, estaríamos partindo para uma outra discussão, jogadas por terra pela televisão, pelos meios de co-
que não é o que o projeto prevê. O projeto prevê o municação. Esses valores precisam ser resgatados 
tratamento a ser dado ao professor ou à pessoa, de alguma forma. 
seja evangélica, seja católica, seja de que igreja for, O ensino religioso, com todo o respeito que te-
de que religião for; se ela trará ou não ônus para o nho pelas diferentes religiões existentes neste País, 
setor público. precisa urgentemente trabalhar nessa direção. É ne-

E quem vai arcar com o ônus? É isso 0 que cessário resgatarmos no ser humano a vontade e o 
perguntávamos desde a época da LDB. Não pode- desejo de olhar o mundo não apenas pelos olhos 
mos jogar simplesmente uma coisa que sabemos materiais. 
que tem ânus, pois a pessoa vai despender tempo Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, e 
para locomover-se. Não podemos simplesmente di- estaremos votando favoravelmente a esse projeto. 
zer. quem quiser que vá gratuitamente fazer a pre- o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
gação dentro das escolas. São muitas escolas, é -Com a palavra a Senadora Marina Silva. 
muita gente, são muitas turmas. 

Quer dizer, uma pessoa não pode envolver-se 
apenas como um pregador, um profeta, um apóstolo 
que dá a sua mensagem. Essas mensagens são da
das dentro da igreja, que não pode cobrar e nada 
pode exigir. Se um profissional que vai a uma escola 
atender a trinta, quarenta, cinqüenta turmas, como 
não haverá ônus? Haverá, porque essa pessoa pre
cisa sobreviver. 

A SR~ MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
permissão para falar sentada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Pois não, Senadora. 

A SR! MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Para en
caminhar. Sem revisão do oradora.) - Sr. Presiden
te, Sr!s e Srs. Senadores, primeiramente, considero 
bastante elucid'i!tivas as falas do Senador Josaphat 
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Marinho como também a do Senador Sebastião Ro
cha. Estamos discutindo aqui a forma como o ensino 
religioso será ministrado. Será remunerado pelo Es
tado? Os professores serão recrutados no conjunto 
das igrejas que oferecerão a disciplina? Essas as 
questões em discussão aqui, e a elas devemos ater
nos, com alguns fundamentos: em primeiro lugar, o 
ensino religioso é optativo; não há obrigatoriedade 
curricular; a criança que não participa do ensino reli
gioso não seria reprovada; freqúent<!rasaulª's _de re
ligião é uma decisãcicfa -criança ou de seus pais. 
Portanto, o princípio da liberdade de escoJha está 
presente. 

Do meu ponto de vista, se o ensino religioso é 
oferecido de forma a que os professores sejam re
crutados pelo conjunto das igrejas, aquelas que têm 
menos condições econômicas ofereceriam um nú
mero menor de professores. 

Sendo o Poder Público o responsável pelo trei
namento e o provedor das diretrizes para o ensino 
religioso, todos aqueles que se sentirem capazes 
poderão candidatar-se ao oferecimento desse ensi
no. Professando religião protestante, católica ou 
afro-brasileira, as pessoas não poderiam ser discri
minadas em função do que pede o Estado com rela
ção à disciplina religião. 

Mas, Sr. Presidente, há outro ponto importan
te: não subordino o ensino religioso a uma condi
ção sine qua non para que haja ética na escola e 
que se discuta solidariedade. Dentro das religiões 
e da fé, os princípios da justiça, da ética e da soli
dariedade estão presentes, não constituindo, no 
entanto, privilégio nem exclusividade delas, pois 
pessop.s que não têm crença alguma gozam des-
ses preceitos e os têm - e é bom que isso fique 
claro. 

Estamos propondo que, na escola, seja permi
tida a possibilidade de haver a discussão de um fe
nômeno fundamental para a raça humana: a trans
cendência. Todos necessitamos transcender a esse 
mundo material, sejamos religiosos ou não. Mesmo 
quando nos confessamos materialistas, comunistas 
ou o que seja, temos sempre uma forma de trans
cender a essa realidade por meio da arte ou da polí
Jica. 

O fundamental dentro do ensino religioso-nas 
Ciências Sociais ou naturais, a importância está em 
discutir o fenômeno da química, da física ou dos pro
cessos sociais - é discutir o princípio da transcedên
cia, que está presente em todas as formas de rela
cionamento humano, independentemente de profes
sarmos um credo ou não. 

Sou radicalmente favorável à posição de que, 
embora possa discordar de tudo o que pensa o meu 
oponente, defenderei, com radicalidade, que ele diga 
o que pensa em termos de matéria religiosa. Isso 
também. é válido. 

Agora, há um preceito bíblico que diz o se
-guinte: na casa de meu pai existem muitas mora
das, e vou preparar-vos um lugar. São palavras de 
Jesus Cristo. Se existem muitas moradas, existem 
-Vários caminhos para se chegar a elas, e, dentro 
da escola pública, é fundamental que i~..;o esteja 
contemplado. 

Nesse sentido, também a forma de não crer 
não deve ser entendida como falta de ética e-de soli
dariedade, mas a forma de crer é também um meio 
de se discutirem esses temas e, acima de tudo, o fe
nômeno da transcedência, que é fundamental para a 
existência humana, até mesmo do meu colega e 
querido Senador Roberto Freire, que transcende 
este mundo por meio do seu radical compromisso 
com a justiça social. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva. 

A SR• BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho certe
za de que o nosso debate representa a continui
dade de um processo iniciado na Assembléia 
Nacional Constituinte, conforme abordava o Se
nador Roberto Freire. S. Ex• lembrava as dificul-

_fl-ªd~::;_g!l_e_tí_nham_os, naquela época, em discutir 
essa matéria. 

Como religiosa, pude participar dessa discus
são com vários grupos. Tenho absoluta certeza de 
que é uma matéria altamente polêmica. Naquele mo
mento - não sei se o seria agora com tantas pes
soas falando ao mesmo tempo -. tivemos a oportuni
dade de ouvir vários segmentos que se manifesta
ram favoráveis à liberdade religiosa. 

O que está em jogo nessa discussão não é a 
questão da liberdade, pois trata-se de uma matéria 
vencida, garantida. Antes de mais nada, quero frisar 
que, naquela oportunidade, as diferentes denomina

_çQE!_s_SE:! qoi()Çli'!aJ!LeJJl_defesa do seu ponto de vista 
ideológico em relação à filosofia da religiosidade. Di
zia eu que, para garantir a liberdade religiosa, basta
va que cada um_ tivesse compromisso com a liberda
de, com a cidadania e que a nossa Constituição já 
garantia essa liberdade, porque outros, cristãos ou 
não, tinham o compromisso de garantir o direito de 
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cidadania, de exercermos com garantia os nossos 
pensamentos. 

Com este pronunciamento, gostaria de prestar 
uma homenagem àqueles que não têm a mesma 
concepção religiosa que tenho, àqueles que crêem 
em Deus, professam a Deus, mas que têm um com
promisso com a liberdade religiosa. 

Não posso deixar de reconhecer que o Sena
dor Roberto Freire é um grande companheiro na 
luta pela liberdade religiosa, com um conhecimen
to de causa que eu gostaria de abordar nesse mo
mento. 

Parece-me pertinente dizer agora que trata
mos, naquela época, que a liberdade religiosa 
era uma questão de liberdade para todas as de
nominações. Comentava com a Senadora Emília 
Fernandes - e ela não tem conhecimento, talvez 
por ter sido educadora em época diferente da Be
nedita da Silva, que já tem 55 anos - que tínha
mos aula de religião, e os professores eram pa
gos por isso; não havia discriminação. Mas não 
existià também nenhuma outra denominação 
para essas aulas de religião, senão a Católica. É 
bom que se coloque isso já que estamos tratando 
da questão da pluralidade. Houve um mudança 
cultural, foram introduzidas outras denominações 
nesse contexto; quando colocamos, na Constitui
ção brasileira, o ensino religioso nas escolas, na
quele momento, estávamos garantindo que todas 
as denominações fariam parte do conteúdo pro
gramático, ainda que como opção. Ou seja, tería
mos a garantia de que a questão da religião seria 
ministrada nas escolas. 

Como essa matéria sempre foi polémica, per
gunto-me: temos, hoje, educadores preparados nas 
nossas escolas para ensinar, por exemplo, o Can
domblé, a. Doutrina de Alan Kardec ou outras deno
minações que possamos ter, além das chamadas 
oficiais, que são a Igreja Católica e a Igreja Protes
tante? 

Se há essa dificuldade, quero apenas com
preendê-la, já que sou inteiramente favorável ao pro
jeto, mas questiono o fato de o Estado remunerar 
isso. Não quero, de forma alguma, discriminar o pro
fessor de religião, que é professor tanto quanto ou
tro, mas gostaria de entender como o Estado iria, de 
imediato, garantir que todas as denominações esti
vessem representadas, na sua religiosidade, em au
las opcionais. Hoje encontramos crianças católicas, 
crianças evangélicas e outras com várias denomina
ções afro-brasileiras. 

Outra questão que levanto é que a LDB pro
curou descentralizar. E o que estamos vendo, 
quando introduzimos a idéia de que ao Estado 
compete remunerar o educador e que vamos criar 
uma entidade nacional, é que não podemos des
prezar as dificuldades que encontraremos com tal 
entidade para a composição da representação 
dessas religiósiaades. Como protestante, não sig
nifica que estarei representada por outra ala, batis
ta ou presbiteriana, nesse contexto. Quero aqui fa
lar com muita clareza - e é bom que se coloque 

-isto: como pentecostal que sou, talvez não me sin
ta representada pela linha filosófica de uma igreja 
batista ou presbiteriana. 

Existe a necessidade, e é por isso que temos 
que garantir uma descentralização e que as igrejas 
possam contribuir para que a questão do ensino reli
gioso se processe nas escolas. Gostaria de poder 
compreender melhor. 

Outra questão que coloco é sobre o conteúdo 
da disciplina. À época em que discutíamos a ques
tão do ensino religioso, não buscávamos uma reli
gião ou outra. Naquele momento, propunha-se que 
se introduzisse no currículo a história das religiões, 
sem discriminação. E aí, sim, poderíamos ter o pro
fessor da rede estadual e municipal oficial tratando 
das religiões na disciplina de História, como uma 
contribuição histórica. 

Mas, com o passar do tempo, vemos que o que 
queremos é o ensino da religião_çom todas as deno
minações representadas. Não podemos e não va
mos escamotear isso. Quero, como protestante, ga
rantir que essa disciplina seja ministrada na escola, 
porque é a formação que estou dando aos meus fi
lhos e aos meus netos em casa, assim como outros, 
de outras religiões. Portanto, não devemos escamo
tear. Queremos que a escola ensine a religião dos 
nossos familiares, aquela religião que ensinamos em 
casa aos nossos-filhos. Por isso sou contra haver 
uma· entidade 11ac:íomil que discutirá que metodolo
gia será aplicada a determinado segmento de alunos 
dentro da escola. 

Por outro lado, dando continuidade a todo o 
processo democrático de introdução da liberdade re
ligiosa, de introduzir. outras culturas religiosas dentro 
do contexto tradicional, é preciso garantir também 
que haja o conhecimento da matéria. Acredito que 

_com a trajetória do nosso currículo não teremos, de 
imediato, condições de fazê-lo. Quem ministrará es
sas disciplinas na escola? Quem estará preparado 
para fazê-lo? Não poderá ser a nossa rede escolar 
pública 
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Nesse sentido, gostaria de apoiar-a emenda do 
Senador Abdias Nascimento apenas no que diz res
peito à questão da descentralização, para que pos
samos garantir que o professor de religião não seja 
pago pelo Estado. Se o que queremos é ensino reli
gioso e não história das religiões, cada igreja poderá 
contril:tuir com uma representação e se criará uma 
comissão para prestar serviços às escolas que as
sim o desejarem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Agradeço a V. Exª. Seu tempo já está esgota
do. 

A SR! BENEDITA DA SILVA- Obrigado; Sr. 
Presidente. Peço desculpas à Mesa por haver exce
dido o tempo regulamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Srº Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, desejo, rapidamente, fazer mi
nhas as palavras da Senadora Emília Fernandes, 
também na condição de professor. Não fui diretor de 
escola, mas sou professor há 29 anos e fui Secretá
rio de Educação. O Estado de Santa Catarina, salvo 
engano, é o pioneiro institucionalizando o Ensino 
Religioso, pelo Governo e por lei aprovada pela As
sembléia Legislativa do Estado, institucionalizando a 
forma de compor o Conselho lnterconfessional e re
conhecendo a necessidade da remuneração pelo 
Estado, sim, do professor que ministre essa discipli
na, que é facultativa, como está proposto neste tex
to. Não é obrigatória, é facultativa e o texto consagra 
isso em seu caput. 

Segundo, é uma matéria importante para for
mação do cidadão, sim. E não sendo uma imposi
ção, parece-me ser a solução mais adequada, de
mocrática e pluralista, respeitados, é claro, respeita
díssimos, todos os pontos de vista democraticamen
te postos em sentido contrário. 

Julguei, ainda que modestamente, era meu de
ver, neste momento em que a Casa debate este as
sunto, primeiro não o considerar de pequena monta, 
absolutamente, porque diz respeito à moral. Religião 
faz parte do complexo moral do cidadão. Não é uma 
questão facultativa na sua essência. Ministrar a dis
ciplina, sim, deve ser facultativo, posto que alguém, 
por deliberação sua ou da sua família, pode não de
sejar freqüentar a aula. 

Não é uma matéria irrelevante, secundária; é 
importante para um País que precisa investir muito 
em educação e, também, em moral. 

O Sr. Roberto Requião- Permita-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concedo o aparte 
a V. Exª. 

O Sr. Roberto Requião - Eu gostaria de fazer 
apenas uma observação: na experiência curitibana e 
paranaense, os professores eram contratados pela 
ASSINTEC, uma associação civil dos diversos cre
dos e confissões religiosas. Isto era importante, para 
que um professor que fizesse um concurso não vies
se a se estabilizar e não mais representasse a inten
ção do ensino do conjunto das religiões, mas pas
sasse a ser doutrinador da sua própria confissão. 
Essa terceirização é muito interessante e, aliás, não 
é proibida pela lei que estamos votando, da forma 
como está posta. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Não é proibida na 
medida em que também não seja proibido ao Estado 
subsidiar, custear ou transferir recursos a quem cre
denciar os serviços. Isto não é proibido pelo projeto. 
Esta é uma solução. Como referência, é válida, pois 
é uma experiência de um Estado vizinho ao meu. 

- Mas a proposta não é obrigatória; é, sem dúvida al
guma, um argumento adicional a ser considerado 
nesta tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra, o Senador Gilvam Borges. 

6 SR.GILVA~P.fBORGES(PMDB:AP. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
esta, sem sombra de dúvida, é uma matéria muito 
polêmica. Os ateístas, comunistas, tiveram um papel 
importante, principalmente ao expenderem o concei
to de que a religião aliena, empana e priva o homem 
de ter uma visão mais ampla. Essa tese, de certa 
forma, caiu bastante. 

Portanto, quero congratular-me com o Senador 
Roberto Freire. Somo à sua idéia e à sua defesa, 
porque não podemos, de maneira alguma, dizer que 
o ensino obrigatório e oficial, na rede pública, seja 
uma determinação do,Poder Público. 

Qual seria essa religião oficial, Sr. Presidente? 
Quantas religiões temos no mundo? Se considerar
mos a religião católica, a protestante, o cristianismo 
de modo geral, teremos quase quinhentas e vinte e 
cinco religiões. A cada dia· surgem novas religiões e 
faz-se presente a diferença entre hovas religiões e 
seitas. 

Para o_ Poder Público, é inadmissível a oficiali
zação e ~ obrigação,-nas nossas escolas públicas, 
do ensino religioso. Primeiro, porque haveria uma 
discriminação de tantas outras religiões. Qual seria, 
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então, a· oficial? Haveria várias linhas de doutrinação 
religiosa dentro das escolas publicas. 

Sem sombra de dúvida, Sr. Presidente, a reli
gião tem um papel fundamental e importante na 
formação do cidadão. Contudo, não pode o Poder 
Público determinar que em sua Rede seja obriga
tório o ensino religioso. Penso ser esta, Sr. Presi
dente, uma contradição muito grande. A religião, a 
meu ver, como já disse, tem um papel fundamental 
e importante, e esta luta já está sendo travada pe
los meios de comunicação. São milhares de igre
jas que surgem, e o papel social dest~s é funda
mental. 

A meu juízo, o Estado poderia buscar uma 
parceria com essas igrejas no amplo trabalho so
cial que elas vêm fazendo, como, por exemplo, 
nas penitenciárias, quando, em sua doutrinação, 
pregam que não se deve matar, que não se deve 
roubar, que se deve ter um bom comportamento, 
que se deve ser honesto para se poder ganhar o 
Reino dos céus. 

A religião tem, assim, um papel importantíssi
mo; porém, não creio que se deva, dentro da escola, 
Sr. Presidente, oficializar-se qual o tipo de religião -
e nós vamos ter que padronizar. Será a religião do 
Reverendo Moon? Será o Reino do Céu? Será a do 
72 Dia? Será a Igreja Católica? Bem; isso vai ser 
uma grande confusão. 

Então, Sr. Presidente, estou vindo aqui, como 
veio o Senador Roberto Freire, deixando o seu posi
cionamento. Penso que esta é uma matéria muito 
séria. 

Se a proposta desse projeto previsse que seria 
importante e obrigatório constar do currículo escolar 
a história das religiões, sim, concordo. E ela seria in
serida dentro da disciplina de História Geral ou de 
História do Brasil porque, daqui há algum tempo, os 
macumbeiros poderão, igualmente, querer ministrar 
ensino religioso, argumentando: •os nossos pais-de
santo vão entrar nas escolas com uma disciplina ga
rantida." 

Penso que o Estado tem de buscar parcerias. 
No_ meu entendimento e, dentro das minhas propos
tas e da ação do Executivo, temos que mobilizar as 
igrejas que têm um papel importante na salvação do 
homem; mas, na salvação do homem quanto à for
mação do seu caréter; na formação do homem bom, 
do homem que não seja vil; na formação do homem 
modelo. 

Considero a religião importante, ela não é alie
nante. A religião é importantíssima. Sou contra a que 

se oficialize na rede pública o ensino religioso por
-- que não será possível padronizar uma só religião. 

Nós, como homens públicos temos que estar cons
cientes disso. 

Sr. Presidente, temos o Comunidade Solidária. 
O homem pela sua natureza é fraterno, tem um po
tencial de .amor muito grande. Estou sugerindo à Pri
meira Dama que analise o trabalho que essas reli
giões, como a Assembléia de Deus, por exemplo, fa
zem. Essas religiões possuem um exército de obrei
ros, que agem nas penitenciárias, levando a palavra 
de Deus, o conforto e doutrinando. Porém, na rede 
pública, não entendo que se deva implantar o ensino 
religioso. 

O que seria preciso o Poder Público oficiali
zar? O planejamento familiar, que deveria ser con
siderada: disciplina obrigatória; também deveria ser 
ministrada a educação sexual porque vários pro
blemas estão localizados na questão da orienta
ção sexual. 

-Trata-se de algo importante, porque é um pro
blema muito sério. Quanto ao énsino religioso - a 
L_DB foi m_uito feliz - é facultativo justamente na rede 
privada. Se o educandário tem uma formação religio
sa e é católico, tudo bem, o Estado garante-lhe o di
reito de introduzir o ensino religioso. Todavia, na es
cola público, Sr. Presidente, não há possibilidade. 
Vamos ençher as escolas públicas de pais-de-san
to? ·vamos-encher as escolãs ae pastores, de pa
dres e de freiras? 

Faço um ai:>eto aos notiies Senadores: não 
podemos ficar fazendo demagogia, não podemos ir 
contra o ensino religioso porque as igrejas vão-se 
voltar contra todos nós, que somos políticos. Faço 
um apelo à sobriedade, à honest:-:lade. Temos que 
apoiar as religiões porque são importantíssimas, 
não são alienantes, são uma muleta importante na 
salvação do homem, no comportamento ético, na 
formação moral. 

Portanto, deixo registrado que sou contra o en
sino religioso na rede pública e estou de acordo com 
a LOB, que faculta na iniciativa privada o ensino 
dentro da filosofia daqueles que se formam. 

Portanto, congratulo-me com o Senador Rober
to Freire pela sua coragem e pela sua posição séria, 
correta e honesta. 

Sr. Presidente, faço um apelo aos Colegas: vo
tem sem medo, votem com seriedade. Digam que 
são _favoráveis ou contra por tais e tais motivos e 
não pelo que dizem A, B ou C. 

. _ Muito 0brigago. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 

.O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha 
para encaminhar a votação. 

S. Exª dispõe de cinco minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de
sejo apenas reforçar a importância da aprovarmos 
a emenda do Senador Abdias Nascimento. Digo 
isso com os olhos voltados para o interior do País. 
Sou de um Estado do extremo norte, e lá na maio
ria dos municípios não residem mais de dois ou 
três mil habitantes. Sabemos o quanto seria difí
cil constituir entidades nesses municípios peque
nos. Se tirássemos a exigência da-entidade, fica
ria fácil um padre, um pastor, ou qualquer outro 
representante de uma religião, sentar-se para, 
conjuntamente com a Secrztaria de Educação do 
Município, discutir esse assunto. Acredito que isso 
simplificaria muito o processo de implementação 
dessa lei. 

Faço um apelo para que os Senadores pres
tem atenção a esse texto. A única mudança que pro
põe o Senador Abdias Nascimento é quanto à exi
gência da entidade civil. S. Exª apenas suprime isso, 
continuando a manter a exigência de que sejam cria
dos mecanismos para ouvir as diferentes manifesta
ções religiosas. É a única diferença que existe entre 
o projeto que veio da Câmara e a emenda do Sena
dor Abdias Nascimento. 

Assim, faço um apelo aos Srs. Senadores, 
para que possamos aprovar a emenda do Senador 
Abdias Nascimento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, contra os votos dos Senadores Gil
vam Borges e Roberto Freire. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 25, DE 1997 

(N2 2.757, de 1997, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao . art. 33 da Lei 
n2 9.394, de 2o de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da edu
cação nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º O art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem

bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 33. o ensino religioso, de matrí
cula facultativa, é parte integrante da for
mação básica do cidadão e constitui disci
plina dos honorários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, assegura
do o respeito à diversidade cultural religio
sa do Brasil, vedadas quaisquer formas de 
proselitismo. 

§ 12• Os sistemas de ensino regula
mentarão os procedimentos para a definição 
dos conteúdos do ensino religioso e estabe
lecerão as nonnas para a habilitação e ad
missão dos professores. 

§ 22• Os sistemas de ensino ouvirão 
entidade civil, constituída pelas diferentes 
denominações religiosas, para a definição 
dos conteúdos do ensino religioso. • 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação a emenda com parecer contrário. 
Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada a emenda. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-se à apreciação do Requerimento nº 

477, de 19997, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 1997. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A matéria a que se relere o requerimento figurará 
na Ordem do Dia da-sessao do-segundo-dia útil sub
seqüente, nos lermôs do art. 345, inciso 11, do Regi-
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mente Interno, combinado com o art. 42 da Resolu
ção n2 37, de 1995. 

Em votação o Requerimento n2 478, de 1997, 
de urgência, lido no Expediente para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 24, que dispõe sobre as organizações 
!le telecomunicações. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço verificação de quorum, com o apoia
mente dos Srs. Senadores Eduardo Suplicy, Marina 
Silva e Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Faço um apelo aos Srs. Senadores que se encon
tram nos seus gabinetes ou em outras dependências 
do Senado, para que compareçam ao plenário por
que houve pedido de verificação de quorum. 

Ç> SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI.) - Sr. Pre
sidente, apenas para orientação da Bancada, o PFL 
vota 11Sim 11

• 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF.}- O PTB 
encaminha favoravelmente, Sr. Presidente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA.}- O 
PPB vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-CE.) -Sr. 
Presidente, o PSDB vota "sim". 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS.)- Sr. Pre
sidente, o PMDB recomenda o voto "sim". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE.) -Sr. Presidente, o Bloco vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Os Srs. Senadores já podem votar. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem.) - Durante a votação pode-se encaminhar, Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Agora já estamos em fase de verificação; já houve 
a votação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, já 
que os votos estão sendo colhidos agora, consulto V. 
Exª da possibilidade de se fazer declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Após a proclamação dos votos, V. Exª, com muito 
gosto para o Plenário, fará a declaração de voto. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex'!. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem_ revisã9 do orador.} - Enquanto se vota, 
Sr. Presidente, desejo deixar claro, inclusive perante 
V. Ex'!, que estamos votando a urgência para um 
projeto aprovado hoje nas comissões reunidas e que 
teríamos, neste momento, na Comissão de Assuntos 
Econõmicos, a apreciação do projeto que cria a 
Agência Nacional de Petróleo. 

Faço questão de, pela ordem, colocar um dile
ma· que nossa Casa viverá. São, juntamente com a 
~ência Nacional de Energia Elétrica, as três primei
ras criaturas do novo modelo de privatização, fican
do o Estado com o poder regulador. Trata-se, por
tanto, de um momento muito importante neste pro
cesso de transformação econõmica do Brasil. 

De acordo com o modelo da Agência Nacional 
de Petróleo, no seu art. 12 - e o Relator está pre
sente, certamente acompanhando-me -, há um dis
positivo pelo qual, numa determinada circunstância, 
a demissão dos diretores estará condicionada à deli
beração do Senado, mediante proposição do Presi
dente da República, o que considero muito curioso, 
pelo menos no sistema presidencialista. 

Neste texto, para o qual estamos pedindo ur
gência, a única hipótese de demissão dos diretores 
da Agência Nacional de Telecomunicações é por 
processo administrativo realizado integralmente no 
âmbito do Executivo. 

Então, votarei a favor, mas confio em que o nos
so nobre líder, nosso querido amigo Senador Elcio Al
vares, vai ajudar-nos a construir uma fórmula que não 
faça com que essas duas criaturas que estão por nas
cer nasçam sob a égide de tão diversifiCada forma de 
prover e, o que é mais grave, de demitir diretores. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa) -

- - - - Encerrada avotação. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Vou proclamar o resultado. 

Votaram Sim 45 Sr. Senadores; e Não 11 Srs. 
Senadores. 

Houve três abstenções. 
Total: 59 votos. 
O requerimento foi aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A matéria a que se refere o requerimento figurará 
na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil sub
seqüente, nos termos do art. 345, inciso 11, do Regi
mento Interno, combinado com o art. 4º da Resolu
ção nº 37, de 1995. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
votei "sim" e meu voto não foi registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Constará da Ata o seu voto, sobretudo por causa de 
seu importante discurso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Para uma comunicação urgente, tem a palavra o 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, na última reunião da Comissão Parla
mentar de Inquérito, eu ·havia apresentado um re
querimento para convocação dos chefes do Poder 
Executivo do Estado de Pernambuco, de Santa Ca
tarina e da cidade de São Paulo. 

O Senador Gilberto Miranda ponderou que de
veríamos esperar até esta semana, até segunda-fei
ra, para votarmos à convocação, sobretudo do ex
Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, caso aqui não 
compàrecesse. Informou o Senador Gilberto Miranda 
que havia sido designado pelo Presidente da CPI, 
Senador Bernardo Cabral, para manter contato com 
o ex-Prefeito Paulo Maluf, que daria resposta até se
gunda-feira, no máximo, a respeito do convite que 
lhe havia sido formulado. 

Na sexta-feira, dia 4 do corrente, dois dias 
após a reunião, o Sr. Paulo Maluf esperou o Presi
dente, Senador Bernardo Cabral, e o Relator, Sena
dor Roberto Aequião, que aqui estavam pela manhã, 
viajarem, para então comparecer à Secretaria da 
Comissão Parlamentar de Inquérito e entregar uma 
carta, a sua defesa. Nessa carta, o ex-Prefeito diz 
que o Senador Roberto Aequi3.o, Relator da CPI, te
ria sido injusto, duramente contrário aos princípios 
constitucionais. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Peço a V. Exª que conclua o mais rápido possível, 

porque há oradores inscritos e haverá sessão do 
Congresso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
o St._ Paulo ~aiJJi_cf:t~9oU aiJi~E!F gye caÇ_e a qual
quer cidadão recusar-se a submeter aos eventuais 
caprichos de membros da CPI, o que considero uma 
atitude de desrespeito ao Senado Federal. Houve 
falta de respeito à boa fé que eu próprio, o Presiden
te e os membros da CPI tiveram quando o Senador 
Gilberto Miranda, como se esperava, pediu que 
aguardássemos a resposta ao convite por parte do 
Sr. Paulo Maluf até segunda-feira. Eis que, além de 
não se encontrar, vir aqui, mesmo que acompanha
do do Senador Epitacio Cafeteira, Líder do PPB, 
mesmo o fato de não se encontrar pessoalmente 
com o Senador Bernardo Cabral para explicar o que 
planejava fazer, simplesmente viajou para a Alema
nha no final de semana. Se da outra vez havia dito 
que não compareceria porque havia um casamento, 
do qual era padrinho, desta vez, simo!esmente anun
ciou que sairia com sua esposa em férias. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhãe .. 
- O tempo de V. Exª está findo, Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidtlnte, 
estamos averiguando fatos gravíssimos; pelo menos 
foi essa a justificativa da criação da Comissão Parla
mentar é~ Inquérito, e o chefe do Poder Executivo é 
o principéú ~sponsável. 

Assim, Sr. Presidente, tendo em vista essa atitu
de, solicitei ao Presidente Bernardo Cabral que convo
casse uma reunião e-xtraordinária da CPI agora - su
gestão ar.-"<-~ ,.,~lo Pre;e -:'P'lte Bernardo Cabral - no 

-sentid·:c :::, :eexarriinar o assunto e analisar o procedi
mento havido da parte do ex-Prefeito Paulo Maluf. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Faço um apelo ao Senador José Serra para que 
reúna a Comissão de Assuntos Econômicos, a fim 
de que o Senador José Fogaça possa apresem.:... 
seu parecer e a matéria possa vir com o pa'""C::'Y 
tado na Comissão. Do contrário, poderá ser votaac 
sem o parecer. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, como fui citado, peço a V. EJ<II que me conceda a 
palavra. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
eu fui citado. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Fui citado 
pelo ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Calios Magalhães) 
- O Senador T eotonio Vilela Filho declara que votou 
"sim" e que seu voto não constou do painel. 



O SR. TEOTONIO VILELA FIL.HO - Exata
mente, Sr. Presidente; votei "sim" na votação ante
rior, o que gostaria de deixar registrado. Muito obri
gado. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
peço a palavra, pois fui citado nominalmente. 
~O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Também fui 

citado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

-Qual dos dois foi citado primeiro? 
O SR. BERNARDO CABRAL - Fui eu, Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Então V. Exª tem poucos minutos, pois o Senador 
Ademir Andrade gostaria também de ter cinco minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, eu gostaria apenas de, em primeiro 
lugar, fazer um reparo. Neste fim de semana não me 
ausentei de Brasília. Eu aqui estava e não recebi ne
nhuma comunicação telefónica, nem oficialmente ou 
particularmente, do ex-Prefeito Paulo Maluf de que 
viria entregar a documentação. Se não, teria- recebi
do pessoalmente. 

Em segundo lugar, o eminente Senador Eduar
do Suplicy contou-me da convocação. Eu disse a S. 
Exª que estaria presente. Pela manhã, passei a Pre
sidência da CP! ao Senador Geraldo Melo e fiz um 
apelo ao Senador Eduardo Suplicy a fim de que 
apresentasse o requerimento amanhã para que eu 
não fique em situação desconfortável diante de um 
companheiro como o Senador Geraldo Melo. Irei à 
reunião para dizer isso, Sr. Presidente, e terei de me 
retirar. Além do que ficaria muito ruim para nós que 
isso se passasse hoje à tarde, em não havendo uma 
comunicação oficial do Presidente Geraldo Melo. 

Tomo a fazer o apelo ao eminente Senador 
Eduardo Suplicy para que dê entrada no requeri
mento que teve a gentileza de me fornecer uma có
pia. Acho procedente o pedido de S. Ex", mas que 
seja feito amanhã, já sob a Presidência do Senador 
Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-V. Ex" tem toda razão, até porque o Senador José 
Serra quer participar e vai presidir outra reunião. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, peço a palavra, pois fui citado nominalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, também fui citado pelo nobre-Sena-

dor Eduardo Suplicy. Hoje, o ex-Prefeito Paulo Maluf 
realmente me procurou. Veio comigo ao Senado 
mas não mostrou o que havia dentro do envelope 

--e-ndereçado à CPI e ao Presidente Bernardo Cabral. 
Disse-me que dentro teria não só os jornais onde o 
relator, Senador Roberto Requião, havia declarado 
que "não há nenhuma prova contra Maluf e não vou 

_ fo_~á-las". E mais: que no depoimento prestado por 
um prefeito de São Paulo, na hora em que se discu
tia esse assunto, o nobre Senador Roberto Requião, 
relator da CPI, disse: "Se quiserem vir, venham; se 
-não quiserem vir, não venham." Meu relatório não 
vai mudar uma vírgula, tenho o suficiente para fazer 
o relatório. E ele disse: "Bom, se o relator não vai 
mudar diga eu o que disser, não tenho por que retar
dar minha viagem apenas para ser objeto de discus
sões de desafetos políticos. Não há nenhuma ma
neira de estar reagindo a CPI. Apenas o relator já 
disse que não precisa me ouvir e o que eu disser 
não vai mudar em nada seu relatório." 

Era isso que eu queria deixar claro, porque 
pode dar a impressão de que o Dr. Paulo Maluf não 
veio em-desrespeito. Não, ele não veio porque o re
lator disse que não mudaria uma vírgula e que, se 
quisessem vir, viessem. Isso está nas notas !aqui
gráficas daquele dia. 

Era o que eu tinha a explicar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra, porque fui citado nominalmente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Só com a anuência do orador, que já está a me re
clamar. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Se'! Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lamento ... 

O Sr. Roberto Requião - Senador, peço a pa
lavra em forma de aparte a V. Ex•. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Concedo o apar
te. Peço a V. Exª que seja breve, pois faltam seis mi
nutos para o encerramento da sessão. 

O Sr. Roberto Requião - Sr. Presidente, eu 
gostaria de deixar claro que minha declaração na 
CPI não foi exatamente o que acaba de dizer neste 
plenário o ilustre Senador Epitacio Cafeteira. Eu dis
se que º depoimentC>_do_PrefeitoGelso p_itta não_ 
convenceu e não me faria mudar uma vírgula em 
meu relatório; que as provas materiais e testemu
nhas eram sufiCientes-paraque o-relatório fosse fei
to; que os prefeitos e governadores da época teriam, 



por uma liberalidade da Comissão, a possibilidade 
de virem fazer sua defesa. 

O Prefeito Paulo Maluf não quis fazer a sua de
fesa; pelo contrário, apresentou por escrito uma con
fissão de culpa, tentando refugiar-se na prescrição. 
Não assumiu sua responsabilidade objetiva de pre
feito e fugiu da CPI e do País. Essa é a verdade so
bre os fatos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado 
pelo esclarecimento, Senador. 

Eu gostaria de fazer meu comunicado. 
O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador 

Ademir Andrade. · 
O SR. ADEMIR ANDRADE- Agora V. Exª vai

me permitir. 
O Sr. Epitacio Cafeteira- Vou mandar a có

pia das notas taquigráfiCas ao Senador Roberto Re
quião. V. Exª, talvez, tenha deixado de lê-las. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr' Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ontem, em meu Estado, o 
Pará, os bispos da Região Norte lançaram um pro
nunciamento à população, referindo-se à situação 
económica e social do Estado do Pará. 

Na sessão de hoje, eu pretendia ler este impor
tante documento integralmente, pela importância 
que penso que ele possui, e comentar todos os seus 
47 tópicos. · --

Na verdade, pretendo me somar ao que colo
cam os bispos do meu Estado. Inclusive, eles fazem 
críticas a nós políticos, especialmente à bancada do 
Estado do Pará. Como o tempo da sessão é muito 
curto, e não terei a oportunidade de ler este docu
mento hoje, eu gostaria de registrar um fato que é 
uma das razões da sua existência. 

Nesse final de semana, Sr. Presidente, no Esta
do do Pará, exatamente na rodovia PA-150, no Distrito 
de Aio Vermelho, uma localidade do Município de Xin
guara, houve um grande ato público em que estava 
presente a população dos Municípios de Xinguara, Pi
çarras e São Geraldo do Araguaia. Essas populações 
estão, há doze anos, esperando pela energia da hidre
létrica de Tucuruí. A linha que leva energia da hidrelé
trica ao sul do Pará passa por sobre o povoado de Rio 
Vermelho, sem que haja um rebaixamento, para aten
der à necessidade desta população. 

Os prefeitos, os vereadores, a população, os 
produtores rurais e os trabalhadores rurais desses 
municípios, eu, como Senador da República, o De
putado Federal Asdrúbal Sentes e quatro Deputados 
Estaduais do Estado do Pará participamos desse ato 
público, que fechou, por três horas, a Rodovia PA-
150. Interrompemos o tráfego num sinal de protesto. 

Foi formada uma fila de carros que chegou a mais 
de dois quilómetros de extensão. O importante é que 
essas pessoas não reclamaram, mas reconheceram 
o direito daquele ato de protesto feito pela popula
ção. 

Registro que o povo, após esse ato público 
realizado no sábado, deslocou-se por 1.200Km de 
rodovia até a cidade de Belém, para conversar com 
o Governador do Estado do Pará, Almir Gabriel. 

Destaco a falta de compreensão, a incapacida
de política, o espírito autoritário e prepotente do Go
vernador do Estado do Pará, que recebeu essas 
pessoas, ouviu suas reivindicações e necessidades 
e também a ameaça da população de incendiar as 
torres de energia que passam por sobre o povoado 
de Rio Vermelho. No final da audiência, S. Exª sim
plesmente falou que, após o término da sua fala, es
taria encerrada a conversa. S. E~ pagou R$100 mil 
reais a um prefeito de um dos três Municípios para 
comprar um motor de energia e não definiu absoluta
mente nada para o Município de Piçarras nem para 
o'Distrito de Rio Vermelho. 

As pessoas saíram daquela audiência absolu
tamente indignadas, revoltadas. Depois de viajarem 
24 horas de carro para chegar até Belém, ter uma 
oportunidade de conversar e levar o seu pleito ao 
Governaâor, ele -sequer se prestoll à atenÇão de di
zer "vou formar uma comissão do meu Governo, vo
cês formem uma comissão de vocês e, juntos, va
mos estudar uma alternativa técnica viável para re
solver o problema". 

Na verdade, existe uma proposta de uma coope
rativa em que não entraria um centavo sequer do Go
verno do Estado; ele apenas interferiria para conseguir 
um financiamento do BNDES, e a própria comunidade 
aceitaria pagar por aquele empreendimento. 

Lamentavelmente, tenho que registrar a inca
pacidade política e o espírito autoritário, naturalmen
te porque havia ali pessoas de oposição, como eu e 
mais alguns Deputados, e o tratamento foi dado. 

Quero dizer que o Governador, pela sua intran
sigência, pela sua forma mal-educada de se compor
tar com as pessoas, pode ter conseqüências graves 
das pessoas que saíram daquela audiência absolu
tamente indignadas .e revoltadas. Ele deveria dar 
mais atenção, ponderar a necessidade, ter mais diá
logo e, ainda que não pudesse fazer, mostrar por 
que não pode fazer. 

Quero registrar aqui o meu protesto em nome 
do povo do Sul do Pará, de Rio Vermelho, de Xin
guara e de Piçarras, pela forma ruim como os rece
beu o Governador do Estado do Pará. Peço a eles 
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que tenham paciência, que não ajam com radicalis
mo, mas que continuem a luta, que sejam capazes 
até de fechar a estrada novamente; porém, que não 
destruam as torres de energia como estão preten
dendo fazer. E espero que o Governador do Pará 
não tenha, lamentavelmente, provocado ainda mais 
o ânimo daquelas pessoas no sentido de ter uma 
ação que possa prejudicar o património público e o 
interesse do Estado do Pará. 

Era este o registro que gostaria de fazer, dei
xando para a sessão de amanhã a leitura desse do
cumento dos Bispos do meu Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para um esclarecimento. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy para um 
esclarecimento. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT/SP. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, complementando a infonnação, desejo dizer 
que o Senador Bernardo Cabral ponderou que havia 
assumido um compromisso com o Senador Geraldo 
Melo no sentido de que S. Ex"' presidiria a reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito. Todavia, 
como o Senador Geraldo Melo, o qual inclusive se 
procurou verificar se estaria na Casa, teve um com
promisso hoje em Natal. não podendo estar aqui 
presente, ponderou-me S. Exª, o Senador Bernardo 
Cabral, se eu aceitaria que o requerimento por mim 
apresentado e que já está nas mãos de S. Ex"', onde 
solicito a convocação do ex-Prefeito Paulo Maluf, 
fosse votado na reunião de amanhã. 

Então, por consenso dos membros da CPI e do 
Presidente Bernardo Cabral, será examinado na reunião 
de amanhã, às 17h, esse requerimento, e não hoje. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Os Srs. Senadores Esperidião Amin, Lúcio Alcân
tara, Odacir Soares e Júlio Campos enviaram discur
sos à Mesa para serem publicados na fonna do dis
posto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC)- Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, recentemente, Wil
liam Greider lançou, nos Estados Unidos, Um mun
do, preparado ou não: a obsessiva lógica do capita
lismo global, em que, como jornalista e analista, exa
mina as contradições económicas e financeiras da 
globalização do sistema produtivo e alerta para os 
enormes riscos que esse processo oferece. O ãüfor 
não tece críticas à globalização, que julga um pro-

cesso inevitável da evolução tecnológica, mas à des
conexão que esse fenômeno está criando entre os 
que produzem os bens e os consumidores desses 
bens, com o crescimento da concentração da renda 
e da riqueza. Greider julga insustentável esse resul
tado, porque a globalização não está acompanhada 
de uma estratégia social capaz de demonstrar que a 
prosperidade será compartilhada. 

Segundo o analista, o modelo de livre comércio 
hoje defendido pelos Estados Unidos é, na verdade, hi
pócrita. Seria mais apropriado denominá-lo "comércio 
administrado", no âmbito do qual os participantes finnam 
acordos e fazem negócios econômicos ou políticos. Os 
investimentos nos países em desenvolvimento são 
atraídos pelos baixos salários e pelas facüídades ofereci· 
das pelos governos. São investimentos que entram sem 
condicionamentos, apenas para ganharem mais, ga
nhos baseados grandemente na exploração da mão-de
obra. Um semelhante sistema gera ressentimentos por
que abre fossos internos e exclui a sensibilidade para 
com os problemas dos outros. Nessas circunstâncias, o 
futuro fica comprometido, porque o futuro de uma socie
dade depende de seu grau de eqüidade. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ·as ob· 
servações desse analista, sem dúvida, merecem sé
ria reflexão, em face dos aspectos sombrios que se 
vislumbram para o futuro dos países em desenvolvi
mento e para os pobres de maneira geral. 

Hoje, ninguém contesta a crise que se abateu 
sobre o chamado Estado do bem-estar social, situa
ção que tende a agravar-se se não forem implemen
tadas as estratégias de compartilhamento da pros
peridade a que. já me referi. Muitos especialistas 
atuais _de filo~fia soçial suste_ntam que o contrato 
social a nascer da modernidade não poderá fundar
se somente nos princí()ios da lil:i~rdade e daigualda
de contrato soc1aT entre seres humanos livres e 
iguais , mas deverá introduzir também o terceiro 
princípio da Revolução Francesa: a fraternidade/soli
dariedade. Com esse terceiro princípio fica assumida 
a inevitável assimetria da condição humana, assime
tria que provoca e exige uma resposta de solidarie
dade que consiste, basicamente, em tratar desiguais 
por carência de maneira desigual por preferência. 

Nesse horizonte, nada mais adequado do 
que os princípios básicos que alicerçam o solida
rismo da doutrinasQ~I.af-da-lgreja-Católica, com
pendiados nas diversas encíclicas papais, desde a 
Rerum Novarum de Leão XIII até à Centesimus 
Annus de João Paulo 11, passando pela Quadrage
simus Annus de Pio XI, Mater et Magistra e Pacem 
in Terris de João XXIII, Populorum Progressio de 
PaliTo VI, SollicCitudo-Rel Sociali§ e Cai)orem Exer· 
cens, também de João Paulo 11. 
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A doutrina do solidarismo surge dessas fontes 
que, ao longo dos anos, condensaram a reflexão do 
pensamento católico sobre a realidade política e Sobre 
como esta deve ser implementada para atender às ne
cessidades da coletividade humana. Trata-se de uma 
visão que se árferencia profundamente do determinis
mo histórico, do materialismo dialético e do modema 
neoliberalismo endeusador do mercado, que, na con
cretude, são concepções histórica e antropologicamen
te reducionistas da verdade do ser humano. 

Segundo Fernando B. Ávila, sacerdote jesuíta, 
os ensinamentos de que decorrem os princípios do 
solidarismo podem ser sintetizados em cinco pontos 
fundamentais. 

Em primeiro lugar, o princípio da dignidade ina
lienável da pessoa humana, sem nenhuma restrição. 
Esse princípio funda-se na fé em ser a origem de 
toda a humanidade a bênção original e criadora de 
Deus, pai de todos. Com base nessa origem, todos 
são iguais, não por determinação positiva humana, 
mas por proveniência de uma única fonte de infinita 
bondade. Nesse panorama, não há lugar para ne
nhuma espécie de discriminação, seja de raça, de si
tuação económica, de idade, de sexo, seja de salário 
ou de posição social. 

Em segundo lugar, a primazia do bem comum 
sobre os interesses privados. O bem comum, segun
do o solidarismo cristão, constitui-se a própria razão 
de ser do Estado. A encíclica Mater et Magistra defi
ne o bem comum como sendo o "conjunto de condi
ções concretas que permitam a todos atingir níveis 
de vida compatíveis com sua dignidade de pessoas 
humanas". Promover esse bem comum, portanto, "é 
o sentido essencial e o objetivo mesmo do Estado, 
sua razão de ser" (Fernando B. Ávila). 

O terceiro princípio refere-se à questão da proprie
dade. Por ele, consagra-se a primazia da destinação 
universal dos bens sobre a apropriação individual. Deve
se ressaltar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que 
a Igreja, por esse axioma, não nega o direito de proprie
dade pelo contrário, defende-o, mas qualifica-o como 
sendo uma responsabilidade social mais do que um pri
vilégio individual. Entende que a propriedade particular é 
o melhor e mais eficaz caminho para efetivar a destina
ção universal dos bens pois, se os bens não forem pro
priedade dos que produzem, ninguém se esforçaria para 
transformá-los em bens ou em serviços para a comuni
dade, uma vez que, segundo o adágio, "a posse de to
dos é negligenciada por todos·. 

Em quarto lugar, é salientada a primazia do tra
balho sobre o capital. Esse princípio talvez seja o mais 
confrontador na atual fase da história. marcada exata
mP.nte por forte tendência à concentração do capital. A 
serviço da concentração, inclusive, é colocada toda uma 
gama de instrumentos tecnológicos gy_~ possibilitam ex
trema rapidez de decisões e de negócios. Pode-se, en
tão, à luz desse princípio, compreender o posicionamen-

to da doutrina social da Igreja no sentido de total in
compatib~idade com o · capitálismo neoliberal, que 
exalta a prin1azia do capital sobre o trabalho e só ad
mite o mercado como-mecaiiismc) de -disTrieuiÇãode 
renda De acordo com a Laborem Exercens: "toda 
forma de apropriação coletiva. {JúbfiCa ou privada. só 
é legítima na medida em que ela setve ao trabalho". 

Enfim, o quinto princípio: o da subsidiariedade, 
segundo o qual às instâncias superiores não pode 
ser atribuída a tarefa que as instâncias menores po
dem realizar com maior proficiência. O papel das es
feras superiores constitui um dever supletivo, de 
coordenação e de promoção da iniciativa e da criati

-vidade das esferas inferiores. Nesse contexto, a 
União, os Estados, os Municípios têm atribuições es-
pecíficas, cada um em seu âmbito, do mais abran
gente e geral para o mais específico e local. À ins
tância superior não cabe imiscuir-se nas esferas me
nores. O princípio da subsidiariedade é "fonte da vi
talidade de um número imenso de instituições, de 
movimentos e de iniciativas, expressão da maturida
de democrática, libertada do paternalismo estatal" 
(Fernando B. Ávila). Esse princípio não diz respeito 
somente ao Estado, mas também à iniciativa priva
da, às empresas, às instituições ou organizações 
não governamentais. 

Sr. Presidente, Sf.!s e Srs. Senadores, na atual 
fase histórica vivenciada pelos povos no campo do re
lacionamento económico e político, fase de universali
zação, concentração e exclusão, julguei por bem des
tacar a importância da proposta do solidarismo cristão, 
porque representa, sem dúvida, uma visão impregna
da de humanismo integral e integrante, integrante dos 
indivíduos e das sociedades, longe de um horizonte de 
excludente competitividade, de obsessiva lógica global 
e de seleção econõmico-eugênica. 

Tenho certeza de que esses princípios, se 
orientadores fundamentais tivessem sido da ação 
dos governos ao longo de nossa história, hoje o Bra
sil seria outro, talvez sem lugar para os desgastan
tes confrontos entre Governo e segmentos importan
tes da sociedade nacional. 

Não resta dúvida de que, sem compromisso 
com a eqüidade, como afirma Greider, a humanida
de caminha para algum tipo de calamidade. O soli
darismo cristão tem uma proposta alternativa e se
gura, pois nasce de é!ffipla antropologia, alicerçada 
no transcendente que se faz história para ser frater
nidade/solidariedade. A globalização não terá nem 
provocará traumas se for acompanhada pela qualifi
cação da solidariedade. 

Era o que tinha a dizer! 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ESPERIDIÃO AMIN EM SEU DISCURSO: 
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PENSAMENTO 
SOCIAL DA 

IGREJA 
SOLIDARISMO 

Padre Fernando B. A vila, SJ 

PRIMEIRA PARTE: 

SOLIDARISMO ENTRE OS EXTREMOS 

Historicamente. a idéia de solidarismo tem origem no 
pensamento de um jesuíta: Heinrich Pesch. Ele era um teólogo mas fez 
questão de se iniciar em economia. Ensinava em Valkenburg, na Holanda_ 
fronteira com a Alemanha. onde jesuítas alemães estavam expulsos da 
Alemanha. e ali se estabeleceram,. Estudara em Frankfurt, onde fora aluno 
de Von Brentano, para aprender economia e ciências sociais, porque via que 
o pensar teológico estava sendo desafiado por uma grande alternativa. 

Ele via, com cada vez mais clareza, que era indispensável 
buscar um modelo de organização da sociedade que fosse equidistante e 
Independente dos extremos do socialismo marxista, de um lado, e do 
capitalismo liberal, de outro. E, assim, o que caracteriza de fato. 
primeiramente, o solidarismo é o fato do seu repúdio e da sua 
incompatibilidade com esses extremos: o do socialismo-comunismo marxista 
e do capitalismo liberaL 

_Epra nós, hoje, a critica a esse socialismo ou esse comunismo 
marxista tem uma conotação, eu diria até um pouco anacrónica. Com efeito, 
depois da desintegração do Leste Europeu, esse socialismo_ marxista se 
reduz, hoje, no nosso continente, a Cuba, com todas as mudanças que estão 
se processanqp_ali, e à China que, evidentemente, "achinesou"o marxismo e 
o adaptou às '€Óndições chinesas. Hoje a China se vai tomando uma das 
maiores potências financeiras do Universo. Ela hoje tem um bilhão e 
duzentos milhões de habitantes. Naturalmente, enquanto se faz um 
recenseamento na China, nascem cem milhões de chineses. Não dá para 
saber exatamente_ Mesmo que a renda per capita da China seja de apenas 
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50 dólares, ela é uma potência financeira gigantesca. De fato, depois da 
queda da polarização do binõmio Leste-Oeste, - União Soviética e Estados 
Unidos - estamos nos encaminhando para o trinõmio que Jaques Atalli 
destaca muito bem, no seu último trabalho Ugne d'Horizont, estamos nos 
encaminhando para uma trilogia: o Extremo Leste dos chamados Tigres 
Asiáticos, sob a liderança japonesa, inclusive com a integração crescente da 
China, que adere cada vez mais aos processos japoneses de produção e 
financiamento; no Ocidente, a tentativa dos Estados Unidos de integrar a 
América do Norte nesse pacto chamado NAFTA, com eventual futura adesão 
do MERCOSUL, caso o MERCOSUL venha a dar certo; e, entre os dois,o 
grande centro cultural ~ financeiro. que é a Europa Unificada. Se chegar 
realmente a se realizar. a União Européia concentrará 800 milhões de 
consumidores de alto niveL de produção cultural que vai atrair, aos poucos. 
também a países do Leste que poderão se associar a esta unidade européia. 
A Europa continua a ser realmente o grande património de riqueza cultural 
do Ocidente. Saímos de um confronto de um binómio. União Soviética e 
Estados Unidos, mas estamos caminhando para uma trilogia cujo desfecho é 
ainda imprevisíveL 

Mas a idéia de Pesch foi buscar uma alternativa distinta do 
liberalismo capitalista e do comunismo marxista. Este. no Leste Europeu. 
perdeu mUlto sentido e o fato paradigmático foj a queda do muro de Berlim. 
Aí realmente o comunismo marxista começou a perder o sentido que tinha 
como 'ideologia, bem como o fascínio que exercia. inclusive. durante muito 
tempo. aqui na América Latina. seduzindo muitos países e muitas lideranças 
de fora e de dentro da Igreja. A idéia do socialismo marxista prejudicou 
enormemente a mensagem extremamente rica da teologia da libertação. 

A primeira característica do solidarismo como pensou Pesch, foi 
essa distância e esse repúdio aos dois extremos do socialismo marxista e do 
capitalismo liberaL O socialismo marxista. porque era marcado por temas 
que são absolutamente incompatíveis com o pensamento da Igreja. O que 
caracteriza fundamentalmente esse socialismo é o determinismo histórico e o 
materialismo dialético. 

1° -O DETERMINISMO HISTÓRICO 

A idéia de que a história caminha inexoravelmente da fase 
feudal, passando pela fase capitalista e devendo desembocar, 
inevitavelmente, numa sociedade comunista. que Marx descreve vagamente. 
Eie não teve tempo de elaborar sua obra principaL chamada ·o Capital". 
Morre quando estava redigindo o capítulo relativo às ciasses sociais. sem 
deixar uma descrição de como funcionaria uma sociedade socialista. Foi 
Lenin. que. quando toma o poder. na revolução de outubro de 1917, tentou 
construir uma repüblica socialista realmente. na base dos princípios do 
comunismo marxista. Mas. Lenin também teve pouco tempo. Morre em 1924. 
Foi mUlto pouco tempo para poder administrar aquele mundo gigantesco. Eu 
não sei se fazem uma idéia do que representa a Rússia. No Brasil nós temos 
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três fusos horários. de Fernando de Noronha até o Acre. A Rússia tem onze 
fusos horários, da Kantiaska a Moscou. É fácil imaginar a t;2refa espantosa 
que era administrar e socializar esse imenso território. Mas vem Stalin, que o 
sucede, e sabemos o que aconteceu, históricamente, através da obra de 
Isaac Deutscher que escreveu a vida de Trotsky. O sonho de Isaac 
Deutscher, que fazia parte do Politiburo, era escrever a vida de Lenin. Juntou 
muito material e publicou primeiro uma vida de Trotsky, em três volumes. O 
primeiro The Profet Armed, . "O Profeta Armado". porque Lenin confiara a 
Trotsky a formação do exército vermelho. Depo1s vem Stalin e, vendo a 
liderança de Trotsky, conseguiu colocá-lo de escanteio. Lenin tinha deixado 
com sua mulher uma carta para ser lida no Politiburo. recomendando que, de 
maneira nenhuma. se entregasse o secretarfaaó ao· partido ·e:omunfsla·a 
Stalin. Lenin sabia quem era Stalin. Mas a esposa de Lenin se acovardou. na 
reunião do Politiburo. e Stalin tomou o poder. Trotsky perde todo o poder. É 
o segundo volume da obra de Isaac Deutcher: The Profet unarmed, perde 
tudo e depois é exilado .. Vai para a Noruega e depois para o México. onde é 
assassinado. É o terceiro volume. The Profet Outcast. Stalin tomou o poder 
e. realmente. impôs o poder com uma crueldade fantástica. Hoje, à medida 
em que são abertos os arquivos da antiga KVD, Tcheca. a polícia secreta. se 
vê a espantosa perversidade usada para impor o comunismo marxista na. 
URSS. 

2° - O MATERIALISMO DIALÉTICO 

O marxismo tem duas vertentes: o determinismo histórico e o 
matenalismo dialético. As idéias são condicionadas mas são determinadas 
pela infra-estrutura de produção. São posições radicalmente incompatíveis 
com o pensamento filosófico e teológico da Igreja. No fundo, implicam a 
absoluta negação de Deus. Naquele tempo, se falava no ateísmo e nós 
falávamos. também, na luta contra o ateísmo. Hoje, ser ateu tem uma certa 
conotação arcaica. Prefere-se falar em agnosticismo, para o qual não se 
pode nem provar nem negar a possibilidade de uma transcendência, de um 
Ser que exis'e além da totalidade de tudo aquilo que podemos atingir com 
nossos sentidos, com nosso instrumental científico e tecnológico 
poderosíssimo. Acho que é o grande desafio desse final de milénio e acho 
que é esse o grande desafio que o Papa João Paulo 11 vem levantando. Ele 
vê que a humanidade está cada vez mais dividida por essa ~rjza~o e_ntre. 
a idéia de uma transcendência e uma elegante -negaÇao-da transcendência. 
numa posição de indiferença quanto a essa realidade transcendente, mas 
que não responde à questão primordial:· pouqu'oi y a-t-il que/que chose plutôt 
que rien. 

A incompatibilidade da doutrina social da Igreja com o 
liberalismo capitalista se funda no fato que a Igreja não pode aceitar a idéia 
de que uma economia de mercado seja o mecanismo capaz de atender a 
todas as necessidades de uma sociedade humana. A verdadr;! é que o 
mercado não atende, não é sensível às necessidades reais de uma 

;. ;:; ~ 
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população. O mercado é sensível à demanda econõmica. O que é a 
demanda econõmica? É uma n~ssidade munida de poder aquisitivo. Numa 
sociedade onde existe uma certa igualdade na distribuição dos bens, o 
mercado até pode funcionar com certa elegância, dispensando as 
gigantescas burocracias dos países totalitários, que são caros e são 
corruptos. porque são protegidas pela impunidade. Entretanto, em países 
como o Brasil. onde existe uma enorme desproporção na participação da 
renda. o mercado como única solução para atender às necessidades de uma 
sociedade. é uma proposta absolutamente inaceitável pela doutrina social da 
Igreja. Não sei se têm presentes os dados citados no documento da CNBB. 
da Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Politica. Ali se vê que os 10% 
mais ricos da população detém 48.2% da renda nacional. enquanto os 1 O % 
mais pobres ficam apenas com 1.1 %. Nestas condições. uma economia de 
mercado não atende às necessidades do povo. O mercado atende à 
demanda econômica pelos bens e pelos serviços pagos e não vai atender às 
carências reais dos mais pobres. Isto constitui um enorme desafio para a 
consciência católica: convivermos com naturalidade num p<aís. que é o nosso 
pais. a nossa pátria. onde 30% da população vivem a nível da miséria. quer 
dizer. abaixo de meio salário mínimo. Aqueles que vivem no Rio de Janeiro. 
sabem de famílias que moram embaixo çle viadutos. vivem de pequenos 
assaltozinhos. de roubos. ou de mendicância, qu de pequenos biscates. São 
30% da população brasileira vivendo nesta condição e- nós, que somos um 
pais católico. parecemos aceitar esta condição com certa naturalidade. 

A idéia do solidarismo, que vamos analisar aqui, deve se tornar 
um compromisso de todos os cristãos. Isto é de fundamental importância. 
Não pode ser apenas uma doutrina acadêmica. mas deve ser a motivação de 
um compromisso. O solidarismo não pode ser aper1as objeto de uma 
dissertação acadêmica, ou de livros eruditos, ou semi-eruditos ou pseudo
eruditos; tem que, realmente, se tomar uma proposta, para intervir, para 
impor, para levar os grandes princípios do pensamento cristão, à prática, à 
organização política da sociedade. 

O solidarismo, a meu ver, pode ser considerado como uma 
doutrina e como um sistema. Aqui vamos analisá-lo como doutrina. Na 
minha convicção, ele representa a síntese do que considero os seis 
princípios fundamentais da doutrina social da igreja, que passo a examinar a 
seguir. O solidarismo como sistema é analisado em meu livro "Solidarismo", 
(Editora AGIR, 23 edição. 1965). 

1. A DIGNIDADE INALIENÁVEL DA PESSOA HUMANA SEM 
NENHUMA DISCRIMINAÇÃO ·· 

O primeiro destes grandes princípios, é "a dignidade inalienável 
da pessoa humana sem nenhuma discriminacão". Ela se funda no fato do 
homem ser criado por Deus, criatura de Deus, quer dizer, por um gesto de 
amor desse Deus que fez esse Cosmos admirável na sua grandeza 
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macrocósmica e na sua beleza admirável microcósmica. Ele criou, por um 
g~sto de amor. um ser livre, que pudesse responder, com amor, ao seu gesto 
criador. 

Na nossa sociedade brasileira, somos tentados a imaginar que 
não existem discriminações. Acho que existem discriminações, na sociedade 
brasileira. Acho que existe discriminação racial, acho que existe 
discriminação de sexo. e existe discriminação etária. discriminação racial. 
Obviamente, no caso do Brasil, nós não temos um apartheid, mas temos 
secretos preconceitos que marcam uma sutil discriminação. O apartheid já foi 
superado até na África da SuL O Mandela está lá como Presidente da 
República. Talvez um dos eventos culturais e políticos mais importantes. 
deste século XX. tenha s1do a superação do apartheid: a discriminação racial 
politicamente estruturada era o maior escândalo do planeta. De alguma 
maneira foi. superada! 

Há discriminação. também. entre o homem e a mulher. 
especialmente no que diz respeito ao trabalho e à repartição da renda. Isso é 
verdade. no caso da mulher. especialmente das mulheres das populações 
ma1s carentes. mais pobres. que para poder completar um modesto 
orçamento familiar. devem trabalhar fora de casa. sair cedo para a f&brica. e 
quando voltam tarde para casa. têm que preparar o jantar. têm que lavar 
roupa. têm que dar banho nas crianças. Ela muitas vezes é, também. 
discriminada na sua remuneração: Pelo mesmo trabalho. o salário da mulher 
é mais ba1xo do que o do homem. Existe. na nossa sociedade. uma 
incontestável discnminação. no que diz respeito ao trabalho da mulher. Não 
quero fazer aqui. um panegírico para as mulheres, mas· não há dúvida 
nenhuma de que o Brasil deve muito ao heroísmo anõnimo das mulheres. 
Não tenho dúvida nenhuma que, com silêncio, vão levando esta carga de 
trabalho terríveL Não há dúvida que há realmente discriminação hoje. 

E há enfim. a discriminação etária. discriminaÇão por idade. 
que agora pode chegar a um ponto grave. com o problema das crianças 
abandonadas. de um lado. e por outro, o problema da velhice desvalida. Nós 
estamos vivendo o problema da questão da Previdência SociaL Assistimos. 
inclusive, o escândalo de parlamentares que se atribuem a possibilidade de 
ter três ou quatro aposentadorias. quando não há a possibilidade de pagar 
aposentadorias para pessoas que trabalharam a vida inteira. 

E. depois, as crianças abandonadas. O problema está se 
tomando de uma extraordinária gravidade. No Rio de Janeiro. há certos 
momentos ou certos locais, nos quais é até perigoso transitar. O caso da 
Candel?ria foi um episódio cujo impacto chamou a atençã_o, mas o problema 
continua e cresce cada vez mais. Há uma discriminação etária da população. 
Os extremos da população brasileira- nao sao assumi dose tratados -Nao~e 
respeitada a dignidade inalienável da pessoa humana. sem discriminações. 
Assim. o primeiro princípio fundamental da doutrina social da igreja é a 
dign1dade inalienável da pessoa humana. sem discriminações por raça. nem 
por religião. nem por etnia. nem por condição sociaL A dignidade inalienável 
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da pessoa. sem nenhuma discriminação é o princípio fundamental da 
doutrina. Por aue ? Poraue esta pessoa humana foi criada por Deus, é fruto 
do Amor de Deus. foi remida oor Cristo e é habitada por este Esoírito que 
sempre está nos levando a buscar novos ideais e novos horizontes. 

2 - A PRIMAZIA DO BEM COMUM SOBRE OS INTERESSES 
PRIVADOS. 

O segundo grande princ1p1o da doutrina social da Igreja é a 
primazia do bem comum sobre os interesses privados. Que é. realmente. um 
principio fundamental. uma das idéias inspiradoras do solidarismo. O ben 
comum é a própna razão de ser do Estado ou seja. o bem de todos sem 
discnm1r.ação. João XXIII. na sua encíclica· Mater et Magistra. define o bem 
comum como o conjunto de condições concretas que permitam a todos 
atingir níveis de vida compatíveis com a sua dignidade de pessoas 
humanas. A primazia do bem comum, neste sentido. portanto. é a própria 
consagração da democracia como único regime político que preserva a 
dignidade da pessoa humana, na medida em que for um governo do povo, 
pelo povo. para o povo. No que diz respeito à realidade brasileira. com as 
diferenças enormes na participação da renda nacional, de fato. grande parte 
da nossa população. não tem condições de atingir níveis de vida compatíveis 
com sua dignidade de pessoas humanas. O bem comum. portanto, não é 
uma coisa vaga; o bem comum não é querer bem a todos: não. o bem 
comum é um conjunto de condições concretas. por exemplo: sistema escolar. 
sistema de transporte e todas as condições concretas que permitam atingir 
níveis de vida compatíveis com a dignidade humana. Quantos dos nossos 
irmãos não têm nem condições de onde morar. nem de ir para a escola. 
porque não têm roupa. No Nordeste pobre, se sabe disso. Os que se 
chamam anjinhos. quando morrem, levam só um aventalzinho, na frente. 
porque não se pode gastar o pano para botar a roupa. só UiT!,;Janinho. Tais 
condições reais. não são compatíveis com a dignidade da pessoa humana; e 
o bem comum é o conjunto dessas condições concretas. Promover o bem 
comum assim entendido é o sentido essencial e o·obietivo mesmo dü Estado, 
sua razão de ser. 

3 - A PRIMAZIA DA DESTINAÇÃO UNIVERSAL DOS BENS 
SOBRE A APROPRIAÇÃO INDIVIDUAL 

O terceiro grande princípio é a primazia da destinação universal 
dos bens sobre a apropriação individual. Notem bem que a doutrina social da 
Igreja defende o direito de propriedade. Evidentemente. o din'!ito de 
propriedade daquilo que você conseguiu pelo seu trabalho, é uma 
propriedade sua. você tem o direito de propriedade. Mas, para a lareja. a 
orooriedade é muito mais uma resoonsabilidade social do aue um privilégio 
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individua!. A propriedade. ser proprietário, é muito mais uma 
responsabilidade social do que um privilégio para permitir fruir dos bens e 
serviços mais requintados. É uma responsabilidade social. porque devo 
investir meus recursos para a promoção dos outros. Aí é que reside o sentido 
da primazia da destinação universal dos bens sobre a apropnação individuaL 

Deus criou a beleza do cosmo. Ele o criou para todos os seus 
homens. todos os seus filhos. É o que se chama a destinaÇão universal dos 
bens. Ele não criou esses bens para tal povo ou para tal nação. Ele os criou 
para todos. Entretanto. Santo Tomas de Aquino, autor certamente da maior 
elaboração cultural do Ocidente Católico. elabora, na Summa Theológica. a 
idéia de que a propriedade individual é precisamente a melhor maneira de 
realizar a destinação universal dos bens. é a maneira mais eficaz de realizar 
essa destinação. Os bens estão destinados por Deus a todos, mas muitos 
desses bens estão ainda no seu estado virtual. ou meramente potencial. É 
preciso ter alguém que se interesse por transformá-los em bens ou em 
serviços. Mas. se sabem que não terão a propriedade do que praduzrrem. 
não se interessam em fazê-lo. contando usufruir do trabalho do outro. Como 
diziam os latinos: quae communiter possidentur, communiter neg!iguntur. 
"aquilo que se possui em comum, também se negligencia em comum". Se 
você é propnetário. você tem que ter consCiência de que é proprietário para· 
valorizar um bem de maneira a poder ser utilizado pelos outros. Pelo meu 
trabalho. em mrnha propriedade. estou realizando realmente esta destinação 
universal dos bens em estado puramente potencial na natureza. A Igreja 
defende. assim, a propriedade. Esta tese a colocou em confronto com o 
socialismo. O socialismo critica a Igreja por defender a propriedade. a 
propriedade i!1dividual. mas se esquece que. para a Igreja, essa propriedade 
é entendida mars como responsabilidade social do que como privilégio 
excludente. Tanto que, na encíclica Laborem Exercens, o Papa João Paulo 11 
usa aquela expressão, bastante forte, como todos se lembram, "sobre toda 
propnedade pnvada. pesa uma hipoteca social". A propriedade está 
hipotecada à sociedade. 

4- PRIMAZIA DO TRABALHO SOBRE O CAPITAL 

O quarto grande priqçípio, o principio da primazia do trabalho 
soare o capital é. talvez. o tema m~impactante da doutrina social da Igreja. 

Estou entendendo. aqui, capital como uma forma de 
apropriação coletiva, pública ou privada. O Papa João Paulo 11. na sua 
encíclica Laborem Exercens. diz esta frase: "toda forma· de apropriação 
coletiva. pública ou privada, só é legítima, na medida em que ela serve ao 
trabalho". Desta tese, podemos tirar uma conclusão imediata. Latifúndios. 
com quase quatro milhões de hectares. dos quais se aproveita uma pequena 
parte para fazer reflorestamento, e com isto ficar dispensado de taxas e 
impostos. e guardar o resto para pura eslocagem espeC:uli3Tívá, não· serVem 
ao trabalho. Sua propriedade pode ser leoa!, mas não é leaitima. No entanto. 
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existem, engavetados na Câmara, mais de 20 projetas de reforma agrária. 
Nenhum deles é aprovado, pela obstrução da bancada ruralista. Agora, os 
movimentos dos sem terra começam a assustar, mas não há dúvida que a 
idéia da valorização de terras improdutivas utilizadas para pura estocagem 
não tem o aval da doutrina social da Igreja. O capital é fruto do trabalho e se 
destina ao trabalho. A frase do Papa João Paulo 11 é da maior gravidade e 
nela se funda a tese de que só é legitima a propriedade na medida em que 
serve ao trabalho. 

(Muitas encíclicas sociais foram publicadas no dia 15 de maio. 
que foi a data em que. saiu a primeirGi grande encíclica social· a Rerum 
Novarum. de Leão XIII. ·promulgada no dia 15 de maio de 1891. A 
Quadragesimo Anno. de Pio XI. saiu no dia 15 de maio de 1931, quarenta 
anos depois. João Paulo 11 quis fazer publicar a Laborem Exercens, no dia 
15 de maio de 1981. comemorando. também. os 90 anos da Rerum 
Novarum. Mas vocês se lembram que. no dia 13 de maio, ele foi vitima 
daquele tiro. disparado por Ali Agca. Aliás. o Papa não morreu porque no 
momento do tiro. ele se abaixara para fazer uma carícia num bebêzinho. e 
assim a bala não lhe atingiu a cabeça. A encíclica só seria publicada em 14 
de setembro daquele ano, contendo a expressão mais forte sobre a questão 
da apropriação individual. da primazia do trabalho sobre o capital. porque o 
capita! é fruto do trabalho e se destina ao trabalho. É por isto. como já tinha 
antecipado. que a doutrina social da Igreja assinala a sua incompatibilidade 
com o capitalismo liberal, que exalta a primazia do capital sobre o trabalho e 
só admite o mercado como o grande mecanismo da distribuição da renda.) 

5 - O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

O quinto principio da doutrina social da Igreja é o que eu chamo 
o princ1p1o da subsidiariedade. Segundo este princípio, às instâncias 
superiores de poder não se deve atribuir o desempenho daquilo que as 
instâncias inferiores podem melhor realizar. O dever das instâncias 
superiores é um dever supletivo, de coordenação, de promoção da iniciativa 
e da criatividade das instâncias inferiores. Assim, a União não deve impedir 
o desempenho das atividades dos Estados da Federação. Os Estados da 
Federação não devem impedir as atividades dos Municípios, que 
teoricãri%ente deveriam estar mais a par dos problemas da sua população. Só 
nos regimes totalitários, que assumem a totalidade das funções. não existe 
mais nenhum sentido na divisão federativa, na divisão municipal. As 
instâncias superiores não devem interferir. Esse princípio é a fonte da 
vitalidade de um número imenso de instituições, de movimentos e de 
iniciativas e são expressão da maturidade democrática, libertada do 
paternalismo estatal. Enquanto o Estado quer fazer tudo, ele inibe esta 
originalidade, esta criatividade das instâncias que estão mais próximas da 
realidade. Até aqui, me referi ao caráter subsidiário do serviço público. mas o 
principio da subsidiariedade também se reporta à iniciativa privada, à 
iniciativa particular, como uma empresa, uma instituição de ensino, uma 
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organização não governamental. Todas têm uma hierarquia interna, que só 
pode funcionar no respeito ao principio da subsidiariedade. 

(Muitos de vocês são responsáveis por empresas. Acho que 
não é possível resolver a questão social, os problemas sociais brasileiros. na 
dimensão que assumiram, agora. Não é possível resolvê-lo só com os 
empresários. Mas acho. também, que é impossível resolvê-lo. sem os 
empresários. Porque eles têm. no setor privado. uma enorme 
responsabilidade de promover a justiça social.) 

6 - O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

Agora. o outro grande princípio, o último grande princípio da 
doutrina social da Igreja é o principio da solidariedade. Aqui. estamos na 
nossa área. Quero dizer que a solidariedade. como princípio da doutrina 
social da Igreja. não se reduz a uma relação sentimental. 

A solidariedade. para a Igreja. é algo muito mais sério. Segundo 
o principio da solidariedade, cada um cresce em seu teor de dignidade 
humana quanto mais· investê as suas capacidades na promoção do outro. 
Acho que a forma paradigmática de solidariedade é o amor do homem e da 
mulher. Pelo amor, e!e se realiza como homem, tanto mais quanto mais 
investe seus esforços para que ela se realize na sua realidade feminina. E 
ela. mulher. tanto mais se realiza na sua realidade feminina. quanto mais ela 
investe seus encantos. sua dedicação, seu charme, para que ele se realize 
como homem. Isto é a solidariedade. Um cresce na medida em que promove 
a realização do outro. 

Foi Paulo VI que introduziu a temática da solidariedade na 
doutrina social da Igreja. Ele era de Brescía e lá ele teve cantata com padres 
jesuítas e teve conhecimento da obra do jesuíta Heinrich Pesh: ·o tratado de 
economia nacional", em que sintetizou suas idéias sobre o pensamento 
social da Igreja e elabora a conceituação da solidariedade. Paulo VI introduz 
essa temática na sua gránde encíclica Populorum Progressio. de 1967. Essa 
encíclica impressionou de tal modo João Paulo 11 que em 1987, quando se 
celebravam os 20 anos da Populorum Progressio ele fez questão de publicar 
uma nova encíclica social So/licitudo rei socialis. a solicitude social da Igreja. 
Paulo VI introduziu a idéia da solidariedade na temática do 
subdesenvolvimento: não é possível superar o subdesenvolvimento senão 
através da solidariedade internacional. A questão social nos nossos tempos 
tomou uma dimensão planetária. É a questão da apropriação, não apenas 
dos meios de produção pelo capitalista, mas da apropriação do planeta por 
todos os que nele habitam. Hoje, somos um pouco .mais de 5 bilhões de 
seres humanos. Desses 5 bilhões de seres humanos, não passam de. 300 
milhões aqueles que controlam 80% da· riqueza-ao- plarietaE uma--coisa 
espantosa ! A grande questão social não é mais essa questão da 
apropriação dos· meios de produção. mas é a justa apropriação dos bens do 
planeta por esta humanidade criada por Deus, num gesto de infinito amor. 

Paulo VI estendeu a idéia de solidariedade a suas dimensões 
mundiais. Os paises desenvolvidos são solidariamente responsáveis pelos 
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países subdesenvolvidos. É uma tese da maior importância que já é aceita 
pela opinião pública internacional. Quero ilustrar o que eu estou dizendo com 
um exemplo. O Tratado de Versailles, na Primeira Guerra Mundial. foi o 
primeiro tratado que introduziu um capítulo sobre o problema do trabalho. 
tanto que é o Tratado de Versailles que cria a Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, com sede em Genebra. Este capítulo. no Tratado de 
Versailles. tem 14 itens. Desses 14 itens, 9 estão na Rerum Novarum. Não 
quero dizer que Woodrow Wilson. dos Estados Unidos. ou Clemenceau. 
tenham consultado a Rerum Novarum, não. mas que a Rerum Novarum 
tinha. de tal modo. impregnado a consciência da opinião pública universal 
sobre os direitos do trabalho. que eles aparec;em, naturalmente, no Tratado 
de Versailles. Também a idéia da solidariedade, solidariedade entre o capital 
e o trabalho, solidariedade entre os povos desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, fazem parte realmente do grande patrimônio da Igreja e 
são o seu legado para o próximo milênio. 

"O desenvolvimento é o novo nome da paz". é a expressão de 
Paulo VI. A paz não é possível com essas imensas discriminações na 
sociedade~ É necessária a solidariedade com os subdesenvolvidos para que 
eles possam criar condições para serem os protagonistas do seu próprio 
desenvolvimento. 

Meus caros amigos. a humanidade é inelutavelmente. solidária. 
Nesse pequeno planeta azul chamado Terra, essa humanidade ou se salva 
solidária. ou perece solitária. 

7-CONCLUSÃO 

Esta temática de globalização está se fazendo sob o signo do 
neoliberalismo. Não tenho dúvida nenhuma. O Papa, na Centesimus Annus. 
não usa o termo neoliberalismo. mas se refere ao neocapitalismo. Ele 
acentua a idéia de que não se deve imaginar que a única ãlternativa. depõis 
da implosão do Leste Europeu. seja. para a humanidade. neocapitalísmo. 
como forma mais humanizada de capitalismo. Não ' Cabe a cada 
comunidade nacional e aos católicos leigos nestas comunidades, a 
responsabilidade de elaborar os modelos mais consentâneas que melhor 
atendam a realização do bem comum nacional, também aberto ao bem 
comum internacional. O processo de globalização de fato está se fazendo 
como se o neoliberalismo, com a implosão do Leste Europeu, fosse a única 
alternativa, a única possibilidade. O Papa condena claramente esta tese, na 
encíclica citada acima. Nós temos. assim, que buscar formas de sociedade 
democrática e social democracia. sempre mais adequadas à realização do 
atendimento destes grandes princípios da doutrina social da Igreja. Afinal de 
contas, não são princípios arbitrários. Paulo VI, com toda a· lucidez sofrida 
que tinha. usa a expressão: ~a Igreja como perita em humanidade". A Igreja é 
a única instituição que tem a experiência de 2000 anos de humanidade. 
porque de fato, estes milênios da nossa cultura. eles começam com a Igreja. 
Queiramos ou não, afinal de contas. a cronologia da história humana é o 
Cristo que marca. Se aparecesse aqui um E.T. e perguntasse: "de quem é 
essa estátua aqui no Corcovado ?" "É de um judeu que nasceu há 2000 
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anos". ·'Que é que tem a ver um judeu com o Brasil ?" "Com ele começa 
realmente a história do miiênio". Até Jesus. a história se contava de marcha
a-ré: 300 anos antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo. Depois dele a 
contagem é progressiva: não regressiva:-m-o ~fnos,-200 anos. A partir dele é 
que a história vai para a frente. Realmente a Igreja, quando propõe estes 
grandes principias. tem consciência de não estar impondo aJgo arbitrário. Ela 
está inspirada nas fontes da revelaÇão. mas.- como o aerrionstra o Pe. 
Henrique Claudio de Lima Vaz S.J., ela soube. pelo pensamento de Tomás 
de Aquino. fazer a conexão entre revelação é racionalidade. A Igreja faz. 
assim. a síntese entre fé e ciência. Seus princípios sociais não são 
arbitrários. são princípios f~omdados realmente na sabedoria humana e ria 
experiência de uma instituiÇão que é perita em humanidade. Nenhuma 
instituição. no Ocidente, conviveu com a humanidade como a igreja. No caso 
concreto do Brasil. tenho a impressão que posso dizer que nenhuma 
instituição pública ou privada tenha feito mais pelo homem, pelo homem mais 
pobre. pelo homem mais sofrido, do que a Igreja. Desde os tempos de 
colõnia. Não existia Ministério da Saúde e Padre Anchieta fazia Santa Casa. 
Santa Casa. não é uma beleza ? Onde há o sofrimento há a santidade. A 
Santa Casa do Rio de Janeiro foi fundada pelo Pe. Anchieta e sua estátua 
está lá. Como não havia Ministério da Educação, a igreja fazia colégios. A 
grande São Paulo nasceu onde ? Ao redor do pátio do colégio, fundado por 
Nóbrega e Anchieta. 

A Igreja. a partir de um certo tempo, tomou consciência da sua 
responsabilidade de participação no processo social e político. O documento 
Fraternidade e Política é um apelo, realmente, para participar diretamente na 
política partidária. Porque, afinal de contas, é no piano político que se tomam 
as grandes decisões: a nível muriíCipal, a nível estadual e a nível da federal. 
É lá. no plano político. que se tomam as grandes decisões. Se nós 
abdicamos desta vocação política, nós a estamos deixando na mão daqueles 
que não vão orientar a polítiCa segundo estes grandes princípios. que não 
são arbitrários. mas são fruto da sabedoria de uma instituição milenar como 
a Igreja. 

SEGUNDA PARTE: 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

1 - As novas idéias de alianças e parcerias, tanto no campo econõmico 
quanto no social, já são influências da proposta solidarista ? 

- Acho que este é um fenômeno que se situa no próprio 
processo de evolução da humanidade. Não creio que seja por influência do 
solidarismo. no caso concreto ·do Brasil. Acho que está na linha do 
solidansmo. e o solidarismo deve se situar nessa linha para incrementar 
essas- alianças. mas creio que, realmente. a humanidade cresceu por 
processos cada vez mais amplos de aglutinação. O troglodita v1v1a _ nas 
cavernas. isolado. Depois de uma longa evolução. (não tenho nenhuma 
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possibilidade de cronometrar esse passado tão remoto) começam a aparecer 
as tribos. as tribos vão se estruturando em um esboço de organização 
politica. Mais tarde. aparecem os feudos. Na Europa, foi a passagem 
decisiva do século VIII quando começa o processo de urbanização com uma 
espantosa evolução da espiritualidade. do monarquismo, dos clérigos 
regulares. das grandes ordens mendicantes: dominicanos, franciscanos. Os 
feudos vão se aglutinando em nações, o que é um fato relativamente recente 
na história. Estou me referindo à história do Ocidente. Portugal é um dos 
primeiros que realmente consegue a sua unidade nacional, e daí tem a 
possibilidade. ·.:;eguido logo pela Espanha. de desenvolver sua gigantesca 
aventura marítima. Agora. nós estamos assistindo a nucleações cada vez 
mais amplas. como é o caso. por exemplo. da União Européia. que é, de 
certo modo. até a abdicação de prerrogativas parciais da soberania nacional 
para chegar ã uma .. unidade supranacional. -É um evento da maior 
importância ' Os Estados Unidos estão tentando. de outra maneira, o 
NAFTA. Aqui. estamos tentando o MERCOSUL. Acho, pois, que esse 
processo não foi influenciado pelo solidarismo. Foi o solidarismo que foi 
alimentado por ele. 

2 - Como o senhor relaciona o teor desta palestra com a campanha da 
fraterné. je que este ano traz o tema da participação política dos 
católicos? 

- Em pnmeiro lugar. acho que o católico tem que ter consciência 
de sua responsab:lidade política. Político-partidária. A Igreja dá critérios para 
discernir os partidos que são consentâneas com seu pensamento social. mas 
não tem opção político-partidária. A verdade é que. durante muito tempo. 
para o católico. política era coisa suja. e. com isto, se retraíram muito, sem 
se engaJar politicamente. inclusive em termos_ de plei!s;ar cargos político
eletlvos. E. com isto. o que aconteceu ? .Não quero .. generalizar, mas a 
verdade é que. nos grandes órgãos degsór.io!> g~um:_grªoge_país~_!_ólico._ é 
pequeno o nún1ero de católicos militantes. Por que? Porque pessoas sérias 
não pleiteiam cargos, mas pessoas totalmente absorvidas pelos seus 
interesses corporativos. E o caso dos grandes latifundiários que controlam. 
através dos ruralistas. toda possibilidade de negociação de uma reforma 
agrana. Não tenho dúvidas de que muitos desses ruraJistas que_ têm_ estas 
at1tudes são católicos. Mas. eles nãQ_estão_~e_dªndp_çootª_do fato _91J5l~
como católicos. têm que representar os grandes· princípios católicos. e não 
defender os latifundiarios contra os sem-terra que querem. realmente. um 
palmo de terra para produzir alguma coisa, para poder comer. para vender 
alguma coisa na feira. e poderem se abastecer. sinceramente, do 
necessario. A primeira coisa que eu queria dizer era isto: temos que superar 
esta idéia de dizer que política é uma coisa suja, então. não me meto em 
política .. Com isto, estamos deixando que se elejam oportunistas que visam 
os própnos Interesses corporativos. 

Em segundo lugar. tenho a impressão que. na Campanna da 
Fraternidade. esse tema teve importância porque foi a primeira vez que, no 
Brasil. a Igreja o aborda diretamente. Anos atrás. a Igreja no Brasil publicara 
documentos sobre as exigências cristãs de uma ordem política. - 1964 -. e 
sobre a conjuntura política. - 1981 -, mas nunca abordara o tema na 
Campanha da Fraternidade. com ampla ressonância popular. 

425 
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O SR .... ÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho a esta tri
buna retomar um tema sobre o qual já me pronunciei 
em abril do ano passado a aqüicultura. Infelizmente, 
como se verá ao longo deste pronunciamento, pouca 
mudança ocorreu nesse intervalo de tempo, a meu 
ver loogo demais para pequeno progresso no campo 
das políticas relativas a aqüicultura. __ 

Segundo o Manual de Piscicultura Tropical 
.de Carlos Proença e Paulo Roberto Bittencourt, 
editado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Renováveis do Ministério do Meio 
Ambiente e da Amazônia Legal, a aqüicultura.-con
siste no cultivo dos seres vivos que têm na água 
seu principal ou mais freqüente ambiente de vida. 
Entenda-se por cultivo a utilização de insumos, 
mão-de-obra e energia com o objetivo de aumen
tar a produção dos organismos úteis pela manipu
lação deliberada de suas taxas de_crescimento, 
mortalidade e reprodução. 

Dessa forma, a aqüicultura abrange não só os 
organismos estritamente aquáticos, mas também 
aqueles que passam porção menor de sua existên
cia em terra, como rãs e jacarés. Embora a grande 
maioria das espécies hoje cultivadas seja de ani
mais, alguns vegetais, representados por certas 
algas marinhas, são também produzidos na aqüicul
tura. 

Se a palavra aqüicultura constitui um termo 
pouco conhecido do grande público, quando passa
mos a detalhar seus diferentes campos de atuáção 
os nomes surgem ainda mais exóticos, complicando 
sobre_maneira a comunicação em tomo do assunto 
para os não especializados na matéria. Temos, as
sim, incluídas na aqüicultura: a carcinicultura, que é 
o cultivo dos camarões; a piscicultura, para os pei
xes; a ranicultura, para as rãs; a ostreicultura, para 
as ostras; a mitilicultura, para os mexilhões; e assim 
por diante. Como vemos o tema é vasto e complexo 
desde sua nomenclatura. 

Estejam tranqüilos, Sr. Presidente e meus 
nobres Pares, que não vim a esta tribuna enfadá
los com um tratado sobre tema altamente espe
cializado e destituído de qualquer interesse para 
esta Casa. Ao contrário, creio tratar-se de maté
ria da mais alta relevância para o País, que 
vem recorrentemente sendo abordada tanto no 
seio desta Câmara Alta, como da Câmara dos 
Deputados. Identifiquei registras de pronuncia
mentos aqui feitos há mais de dez anos, enfocan
do aspectos e questões que permanecem até hoje 
sem respostas. 

= ·=-
A definição de aqüicultura dada no início des

te pronunciamento não foi mero exercício de saber 
intelectual. Ela contém em si mesma as questões 
fundamentais que o Brasil tem que responder para 

_ definir uma política de desenvolvimento nesse 
campo. 

Se não, vejamos: a aqüicultura exige o uso de 
insumos para produção de organismos úteis. 

Se examinarmos o aspecto insumos, ternos 
embutido nele, de acordo com sua âefinição mais 
geral, os recursos financeiros exigidos para atividade 
produtiva, _incluindo-se aí os créditos necessários. 
Isso significa-que os-governos federal, estaduais e 
municipais dos locais-onde essa atividade se desen
volva devem criar umà (lolífiC:a de incentivo creditício 
para que a aqüicultura seja auto-sustentável. Signifi
ca, outrossim, política de preços mínimos atrativos 
para os investidores, exigindo ação coordenada da 
CONAB Companhia Nacional de Abastecimento, do 
Ministério da Fazenda e do Conselho Monetário Na
cional. 

lnsumo também quer dizer mão-de-obra qua
lificada para à atívfdade acjGTcóla, o que resulta em 
impacto sobre a distribuição de empregos no meio 
rural.Necessâ.ria se-faz-aintervenção do Ministé
rio do Trabalho para regular as relações de traba
lho entre os empresários e seus empregados. Sa
bemos todos nêis-parlamentares.e-a mídia mostra 
a todo o País, o grave problema que temos no se
ter agrário brasileiro. Por que, então, não valorizar 
u·ma.-a.tiVidade - demandadora e valorizadora de 
mãocâEH>bra em região tão crítica e socialmente 
sensível? 

Falar em mão~de-obra implica, também, a 
exigência de formação de técnicos de nível médio 
e superior especializados na matéria, o que tem 
repercussão direta no currículo das escolas e uni
versidades dedicadas ao assunto, ou que devam 
sê-lo por exigência da sociedade local onde a 
aqüicultura seja uma atividade económica e social
mente relevante. A qualificação de pessoal envol
ve políticas de educação, atribuição do Ministério 
da Educação e do Desporto, mas envolve tam
bém, e sobretudo, política de desenvolvimento 
científico e tecnológico, para tornar rentável a ati· 
vidade, o que exige atuação do Ministério da Ciên
cia e Tecnologia. 

Energia significa abastecimento de eletricidade, 
sistema de irrigação e toda a infra-estrutura neces
sária aos centros produtores, o que envolve ação do 
Ministério -das -Minas· e Energia para garantia do for
necimento desses itens. 
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Praticar a aqüicultura é cultivar alimentos de al
tíssimo valor protéico em um Pais, como o Brasil, 
onde há enormes carências alimentares. Isso exige, 
pois, uma política de abastecimento do produto da 
aqüicultura, com sistemas de transporte e distribui
ção dos alimentos, estocagem em frigoríficos, e re
passe aos varejistas e consumidores. Não deveriam 
ser os Ministérios da Agricultura, do Abastecirne_nto 
e da Reforma Agrária e da Indústria, do Comércio e 
do Turismo os responsáveis pela gestão das políti
cas nesses campos? 

A aqüicultura, usando como meio de reprodu
ção e cultivo a água, utiliza tanques, rios, lagos e 
reservatórios de barragens e diques, quando prati
cada em áreas continentais. Utiliza por<;<õe_s_ de 
mar ou oceano quando neles praticada. Esses es
paços são todos públicos quando não construídos 
artificialmente em propriedades particulares. Há 
que haver a intervenção do Ministério do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le
gal e do Ministério da Marinha para regular o uso 
desses espaços e controlar o equilíbrio ecológico 
de uma atividade industrial em interação direta 
com a natureza. 

Evidentemente que, em se tratando do envolvi
mento de recursos e políticas públicas, a intervenção 
do Ministério do Planejamento e Orçamento se faz 
necessária para enquadrar a aqüicultura dentro das 
estratégias de governo. 

Sr. Prrsidente, Srªs e Srs. Senadores, a partir 
da análise feita da definição do que é aqüicultura, vi
mos a profundidade e extensão com que devem se 
comprometer os diferentes níveis da administração 
pública no desenvolvimento dessa atividade. Rela
cione·i até aqui dez ministérios cuja atuação se faz 
necessária para dar suporte e impulso a esse ramo 
da produção de alimentos. 

A partir da magnitude do problema levantado, 
poderá surgir no espírito dos Nobres Pares a ques
tão da relevância para o País de uma atividade de 
implicações tão vastas e variadas, face às dific[Jida
des que já temos para dominar os problemas mais 
evidentes de nossa sociedade. 

Nesse sentido, registrem-se apenas dois fatos 
singelos. O Equador produz anualmente em cativeiro 
cinqüenta mil toneladas de camarões, mais do que o 
conjunto da produção em pesca extrativa e aqüicul
tura do restante da América Latina. A China produz 
metade de seus alimentos protéicos via aqüicultura. 

De acordo com a FAO Food and Agriculture 
Org'mization há dez anos atrás, em 198_L ª-Ás'ª: 
como um todo, já produzia onze milhões de tonela· 

das entre peixes, crustáceos, moluscos e algas atra
vés da aquicUltura. Em cóntrapiutidã, as Américas 
Central e do Sul ficavam em modestas cento e oiten
ta mil toneladas cós mesmos produtos. 

Ora, o Brasil sozinho possui 5,2 milhões de 
hectares de bacias represadas em açudes, reserva
tórios das hidroelétricas ou para abastecimento ur
bano, além de mais de oito mil quilõmetros de litoral 
rico em áreas de grandepcitenciarpãra.-a·maficultt.i
ra. Esse capital, agregado ao que se poderá cons
truir em tanques específicos para a aqüicultura, sig
nifica um Brasil capaz de ser o maior produtor mun
dial de pescado, desde que aplicada a política de
senvolvimentista adequada. 

Como a maioria das atividades produtivas nes
te País, seu desenvolVimento, por pequeno que te
nha sido até hoje, deve-se muito mais à iniciativa de 
grupos isolados de pessoas em instituições públicas 
ou empresas privadas, do que ao chamamento de 
um projeto de desenvolvimento abraçado pela socie
dade e conduzide>_pelo_ gove_rno. 

Nos dias_ 7 Ji 9 de novembro de 1995 realizou
se na cidade de São Carlos, Estado de São Paul0 
promovido pelo CNPq Conselho Nacional de C·· 
senvolvimento Científico e Tecnológico, um seminá
rio chamado Aqüicultura para o Ano 2000, cuja finali
dade foi gerar subsídios para a capacitação de re
cursos humanos e a geração de tecnologia em aqüi
cultura sustentável. 

A leitura do documento produzido ao final do 
seminário _ perTIJ!~ tirar algumas lições importantes 
sobre a questão que tratamos neste momento. 

_Em primeiro lugar, nosso País não tem qual
quer levantamento_ confiável do que representa a 
aqüicultura em sua economia. -Em segundo lu-gar, 
a disparidade crónica entre as regiões Sul e Su
deste versus as Norte e Nordeste reflete-se tam
bém no campo da aqüicultura. Tal situação é tanto 
mais incompreensível quanto a extensão da bacia 
hidrográfica amazónica e da costa do Norte-Nor
deste. Sabida a carência alimentar de grande par-
-te da população dessasregioes, torna-se aberran-
- te_ não_ haver uma ênfase concreta na produção de 
pescado-para-suprimenfO do-mercado íntemó- re
gional. 

___ Relevante constatação do citado seminário foi a 
de que os cursos e pe$qui5as desenvolvidos-nos cen
tros govef!1an1entais da Emprapa, do lbama, nas univer
sidades e demais centros não-se difundern.pela sàcie
dade na extensão e profundidade desejáveis. A transfe-
-rência de-tecnolOgia selai (íe rOOdó môdesto se compa
ra.aa com a capacidade instalada. -.A:greg-ue:5ealssõ a. 
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falta absoluta de uma política global para o País 
que direcione as pesquisas para o estudo das es
pécies mais adaptáveis ao cultivo em cativeiro, de 
acordo com as diferentes regiões do País, aprovei
tando a riquíssima fauna autóctone de que o Brasil 
dispõe. 

~ Temos importado matrizes de peixes exóticos 
e a respectiva tecnologia quando dispomos de abun
dantes recursos naturais para desenvolver nossa 
própria aqüicultura em águas tropicais. O Brasil tem 
investido enormemente em recursos humanos de 
alta qualificação, sem que isso seja acompanhado 
de políticas consistentes de aproveitamenfo desse 
capital humano no desenvolvimento sustentado do 
País. As universidades e mesmo os centros de pes
quisa aplicada permanecem em muitos casos desas
sistidos e desligados da sociedade. Falta da parte do 
governo o direcionamento necessário via definição 
de prioridades imperativas que induzam os centros 
produtores de ciência e tecnologia deste imenso 
Brasil a se voltarem de modo maciço para essas 
prioridades, sem dispersão de recursos humanos e 
financeiros em projetes deslocados de nossas ne
cessidades. 

A aqüicultura é, __ por força de seu potencial de 
geração de alimentos altamente protéicos, pela im
portância económica que pode alcançar, pela reper
cussão social que pode ter, principalmente nas ca
madas mais pobres da população brasileira, uma 
prioridade nacional e como tal deve ser tratada. 

Sr. Presidente, uma semana após a realiza
ção do seminário de São Carlos, coincidentemente 
ou não, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
assinou e fez publicar, em 13 de novembro de 
1995, quatro decretos, de números 1694/95 a 
1697/95, que tratam diretamente da matéria. Fo
ram assim criados o SJNPESQ Sistema Nacional 
de Informações da Pesca e Aqüicultura, a Câmara 
de Políticas dos Recursos Naturais, do Conselho 
de Governo e o GESPE Grupo Executivo do Setor 
Pesqueiro. 

Particularmente importante é o decreto 
1695/95, que regulamenta a exploração de aqüicul
tura em águas públicas pertencentes à União e dá 
outras providências. 

Sr. Presidente, nobres Senadores, poder-se-ia 
dizer que o Governo, ao adotar tais medidas imedia
tamente após seminário de especialistas, mostrou 
agilidade rara em responder aos clamores da socie
dade. Finalmente o País seria dotado de uma políti
ca para os setores aqüícola e pesqueiro e de um ór
gão central de gestão dessa política. 

Infelizmente parece que a rapidez ficou ape
nas _nas medidas legais, através da publicação dos 
decretos. O GESPE está realmente implantado, 
mas não se conhece nenhum produto de sua ação 
que tenha se traduzido em benefício para o setor 

- para o qual foi criado. Causa estranheza que pas
sado mars de um ano de sua criação não se possa 
arrolar nenhum fruto de um grupo denominado 
executivo. 

Às vezes temos a impressão que o cidadão 
brasileiro é visto por Brasília como mera estatís
tica, números que se somam e subtraem, desti
tuídos de qualquer caráter humano. Os setores 
aqüícola e pesqueiro envolvem grande contin
gente de brasileiros que neles trabalham e que 
deles se beneficiam. A produção de alimentos de 
alto valor protéico que tais setores podem gerar 
exige do Governo ação concreta, ágil, imediata e 
fecunda. -

Não seria razoável supor que passado mais de 
um ano já tivessem sido criados e implementados os 
meios de execução de uma política para que a pes
ca e a aqüicultura se tomem atividades organizadas 
_§,..s~ialrTJJmte produtivas, na escala que devem ter e 
oBrasil necessita? 

Não basta que o Senhor. Presidente da Repú
blica, secundado por seus Ministros de Estado e 
com a colaboração do Congresso Nacional, coloque 
no papel diretrizes de ação. É necessário e, no pre
sente caso, urge que tais diretivas transformem-se 
em ação concreta dentro da sociedade e não, ape
nas em grupos de trabalho que se perdem em dis
cussões infecundas e infrutíferas. 

O documento emitido pelo seminário de São 
Carlos, e editado pelo CNPq, contém dados mais do 
que suficientes para que sejam tomadas medidas 
objetivas a curto prazo. Nele há informações sobre 
centros e universidades atuantes na pesquisa e for
mação de mão-de-obra para aqüicultura. Estão iden
tificados os principais núcleos produtores de alevi
nos e pós-larvas dãs -espécies- já cultivadas em cati~ 
veiro. 

Esse relatório, conciso e objetivo, estabelece 
diagnóstico bastante aprofundado da situação da 
a:qüicultura no Brasil,-analisando região por região 
do País. Mesmo não sendo exaustivo, apresenta 
propostas que resgatam a aqüicultura e a pesca 
'">ara o lugar de destaque que devem ter na geração 
de alimentos para a população brasileira e para ou
tros países, face ao enorme potencial de exportação 
que apresentam. Esse é um documento que pode e 
d_eve QEl_rarfll.J!o? para o povo brasileiro, cansado e 
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faminto de ações concretas que o ajudem na sua so
brevivência diária. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR.ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Pre

sidente, Srªs e Srs. Senadores, é por demais sabi
liio que os orçamentos dos órgãos públicos estão 
abaixo do nível da sobrevivência institucional. 
Com o agravamento da crise econômica no País, 
existem muitas dificuldades na captação de recur
sos externos, e os segmentos organizados da so
ciedade estão pressionando para a formulação de 
propostas institucionais em sintonia com_ as de
mandas atuais e os desafios futuros de seususua
rios e clientes. 

Vive-se um momento de falência e exaustão 
das fontes tradicionais que garantiam o desenvolvi
mento no passado, ou seja, o endividamento exter
no, o déficit público crônico e permanente, o investi
mento estrangeiro e a poupança nacional. 

Este novo ambiente social e político-econô
mico. no qual está sendo desenhado o novo mode
lo do financiamento nacional (inserção no mercado 
internacional, abertura de mercado,privatiza
ção,etc.) exige dos órgãos públicos a revisão de 
suas propostas institucionais, de tal forma que 
passem a considerar a complexidade em que 
atuam e a multidimensionalidade dos problemas 
que tentam resolver. 

Para isso, ação institucional isolada toma-se 
inócua, incompleta e inadequada. 

Um dos ingredientes fundamentais desse novo 
ambiente é a crescente importância da regionaliza
ção. Praticamente todos os cenários brasileiros para 
a década de 90 apontam essa direção. Até-por força 
de dispositivos constitucionais, será crescente daqui 
para frente o fortalecimento dos F.:stados e municí
pios. Dessa forma, muito mais do que antes, as insti
tuições públicas e privadas ligadas ao processo de 
desenvolvimento não podem agir como agentes in
dependentes, mas como parceiros. 

A parceria institucional poderá promover, aliás 
já vem promovendo, tanto a sinergia necessária para 
assegurar a sobrevivência da matriz institucional do 
setor público quanto as soluções de multidimensão 
que os problemas ambientais, sociais e econômicos 
requerem. 

Dessa forma, Sr. Presidente, ao discursar so
bre os aspectos institucionais que alavancam o de
senvolvimento da agropecuária do Estado de Ron
dônia, tratarei da pesquisa e experimentação agro
pecuária, da assistência técnica e extensão rural, 

dos financiamento~ agrícolas e do papel de fomento, 
do armazenamentO e da ·liderança política do selar 
agropecuário de Rondônia. 

Pesquisa e Experimentação, a missão da Em
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embra
pa, em Rondônia, sempre teve como referencial, a 
geração de tecnologia e conhecimentos visando os 
setores agropeeuário e florestal, em benefício da so
ciedade. 

Com a tecnologia adequada, o processo de fi
- xação do homem ao campo alcança maior racionali

zação e permite que a pressão antrópica no ambien
te se reduza. 

Ao completar 22 anos aeatuaÇão-em Rondô
nia, no próximo mês de julho, a Embrapa representa 
o maior recurso de pesquisa do Estado, com desta
cada contribuição no processo de desenvolvimento 
socioeconômico. 

O Centro de Pesquisa Agroflorestal de Ron
dônia Cpaf Ro, antiga Unidade de Pesquisa de 
Âmbito Estadual de Porto Velho (Uepae de Porto 
Velho),-collta,-hoíe; comUm quadro de 161 empre
gados, sendo 30 pesquisadores. Desses, seis pos
suem título de doutor (PhD), dezoito de mestre 
(MS) e seis são graduados. Atualmente, dois pes
quisadores estão-em curso de doutoramento e cin
co de mestrado. 

As atividaé!Eis/espeCiaJídaaes dos pesquisado
res concentram-se nas seguintes áreas: solos (3), fi
tossanidade (3), melhoramerito-iiegetãr-(2), comuni
cação social (1), socioeconomia (1), florestas (4), 
pastagens (2), produção/sanidade animal (4), agro
floresta (3) e frtotecnia(7). 

A estruturiitísicél. consiste- n~f sede-ao-centro, 
onde sE! enconfriim ós laboratórios de solos e plan
tas, sanidade animal, fitopatologia, entomologia e 
sementes e cinco campos experimentais. Estes 
campos localizam-se nos Municípios de Porto Velho, 
Ouro Preto do Oeste, Machadinha D'Oeste, Presi
dente Médici e Vilhena. Vale ressaltar que no Cam
po Experimental de Vilhena está a maior cãmara fria 
para armazenamento de sementes do Estado. Tam
bém, neste Campo Experimental, para incrementar 
as pesquisas na área de cerrados nas bordas da 
Amazônia, estão lotados quatro dos seis pesquisa
dores com doutorada: 

A dinâmica do desenvolvimento administrativo 
e técnico científico da Emprapa também foi exercita
da em Rondônia. A modémização da sede e infra
estrutura de campos experimentais e laboratórios 
permitiu a execução de mais de uma centena de 
projetes. os resultados da pesquisa fluíram para o 
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campo dentro de um processo de intensa integração 
. com outras instituições como Emater Ro e Ceplac, 

sempre atendendo aos programas da Secretaria de 
Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Refor
ma Agrária Seagri. 

Atualmente, 54 subprojetos de pesquisa e 
desenvolvimento estão em andamento. A definição 
das bases técnicas para o uso de Sistemas Agro
florestais está contemplada em um projeto com 
quatro subprojetos. Para a renovação e recupera
ção de pastagens, um segundo projeto, com cinco 
subprojetos está em execução. Um terceiro proje
to, com seis subprojetos, visa consolidar a-tecnolo
gia para a cultura do café, melhorando a produtivi
dade e o grau de sustentabilidade. os estudos de 
metodologia e a implementação de processos para 
finalização das pesquisas, fazendo chegar os resul
tados até os usuários, estão contemplados no proje
to de Transferência e Difusão de Tecnologia, onde 
estão oito subprojetos. 

A parceria do Cpaf Rondônia com outros Cen
tros da Embrapa permite a execução de outros 31 
subprojetos, que contemplam a seleção e melhora
mento de cultivares de arroz, milho, soja, algodão; 
cupuaçu e olerícolas; adaptação dos solos com estu
dos de correção e fertilização; estudos de técnicas 
culturais além da definição de técnicas de manejo de 
pragas e doenças e sanidade animal. A !enologia, 
manejo e tecnologia de espécies florestais também 
compõe este esforço de pesquisa. 

Alguns resultados dos trabalhos desenvolvidos 
merecem destaque. 

E;m parceria com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Ambiental Sedam, está estrutura
do o banco de sementes florestais, calcado no traba
lho de !enologia, manejo e tecnologia de sementes 
florestais. 

Modelos físicos e estudos econômicos de Sis
temas Agroflorestais oferecem uma base referencial 
para a implantação dP. áreas de produção. 

Variedades de pastagens com gramíneas e legu
minosas foram intensamente estudadas no Cpaf Ron
dônia Seus resultados orientaram o uso de quicuio da 
Amazônia, do andropogon, do braquiarão, do capim
elefante e da pueraria Um grande número de experi
mentos permitiram se chegar a recomendações prE'Ci
sas de sistemas de manejo com animal, adubação; im
plantação e recuperação destas espécies. Um grande 
volume de informações, abrangendo muitas outras es
pécies forrageiras, está disponível. 

Estudos com seringueira, guaraná e pimenta
do-reino permitiram a indicação e acompanhamento 

dos clones mais indicados para Rondônia. Os clones 
de seringueira IAN 6323 e IAN 71?, as cultivares de 
pimenta-do-reino Guajarina e Bragantina e clones de 
guaraná estão testados e disponíveis para imple
mentação de uma cultura mais tecnicista 

A flutuação dos preços e os estímulos descon
tínuos são os principais responsáveis pelo aumento 
ou redução da expressão de uma determinada cul
tura. Mas, à sua época, todas elas receberam do 
Cpaf Rondônia, a definição tecnológica mais apro
priada, permanecendo disponível um estoque de 
conhecimento que poderá ser posto em uso a qual
quer momento. 

O trabalho contínuo com teste de variedade de 
soja, em Vilhena, permite afirmar que as cultivares a 
serem lançadas Tucano, Curió, Xingu, Uirapuru, Garça 
Branca, Conquista, Pioneira, Pareeis e Canário apre
sentam perfeita adaptação e produtividade da ordem 
de 4.200 quilos/hectare de grãos em Rondônia. Da 
mesma forma, o meihoramento lOcai -tem permitido lan
çar cultivares de arroz, como o Guaporé E!. atualmente, 
uma cultura de arroz agulhinha, Maravilha, em fase de 
lançamento. Variedades de milho foram lançadas em 
Rondônia, como o BR-201 e BR-205. 

Os trabalhos com Sistema de Produção de Lei
te permitiram identificar em Rondônia maior produti
vidade por hectare, quando comparados com simila
res de vários outros Estados. 

Enfim, a listagem de alcance específico é longa 
e dinâmica, acompanhando as diferentes fases do 
processo de desenvolvimento do Estado. 

A postura hábil, de resposta às demandas de 
pesquisa, é a principal marca do Cpaf - Rondônia. 
Com a modernização das suas propostas e do seu 
gerenciamento a Embrapa - Rondônia está certa 
do incremento de sua presença útil, por força da 
melhoria da sua eficiência e do alcance da plena 
eficácia. 

Um grave problema a resolver, Sr. Presiden
te, em relação à pesquisa é o da alta rotatividade 
do quadro de pesquisadores da Embrapa Cpaf-Ro. 
Até o momento o Cpaf-Ro não conseguiu montar 
um quadro de pesquisadores experimentado e ca
pacitado, estável. É sumamente forte e indesejável 
a rotatividade do seu quadro de pesquisadores. 

Na realidade; Sr. Presidente, este é um proble
ma que resulta muito mais das condiÇões de vida do 
pesquisador e sua família, do alto custo de vida, do 
desconforto de uma regiãode fronteira e do isola
mento intelectual . em- que vivem-mergUlhados-65 
pesquisadores de elite. Ê-claro que_ a Emb@.pa po
deria fazer estudos para identificar barreiras e efeti-
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var medidas para atenuar a rotatividade e assegurar 
a permanência dos profissionais mais capacitados e 
experimentados em situações adversas como as da 
Ar.,üZônia. 

Assistência técnica e extensão rural, as tare
fas de Assistência Técnica e Extensão Rural pro
porcionada pela Emater-Ro, à intensa leva de 
migrantes ocorrida para o Estado de Rondônia 
nas décadas de 70 e 80, é umas das tarefas in
gentes da assistência técnica e extensão rural. É 
certo que essa movimentação de, contingentes 
humanos serviu para aliviar pressões demográfi
cas em vários Estados como Paraná, Minas Ge
rais, Espírito Santo e alguns Estados do Nordes
te brasileiro. Por outro lado, oportunizou o aden
samento populacional no vazio demográfico do 
"hinterland" de Rondônia. 

Apoiados pelo Instituto de Colonização e Re
forma Agrária - Incra, os migrantes se instalaram 
e trabalharam inicialmente com uma agricultura de 
subsistência e, posteriormente, introduziram cultu
ras comerciais como o café, o cacau e o algodão. 

O .serviço de assistência técnica e extensão ru
ral foi implantado no Território Federal de Rondônia, 
em 1971 , com a finalidade de acelerar e contribuir 
par ao desenvolvimento económico e social, empe
nhando-se em atender os reais anseios e necessida
des dos agricuHores. 

Dada as características da agricultura de 
Rondônia e a necessidade de se buscar o de
senvolvimento racional da região, dentro do seu 
contexto amazónico, preservado o meio ambien
te, observando-se a conservação do solo, a im
plantação de culturas regionais e a manutenção 
de consórcios agroflorestais, é necessário que 
se assegure programas direcionados ao peque
no produtor, com orientações básicas que bus
quem a qualidade e a competitividade da produ
ção agrícola. 

É importante e necessário salientar a importân
cia do serviço de assistência técnica e extensão ru
ral para desenvolver a produção, evitando a utiliza
ção predatória da terra. 

Após a 'operação desmonte" do Sistema Bra
sileiro de Assistência Técnica de Extensão Rurai

'Sibrater, ocorrida no Governo Fernando Collor, em 
1990, o serviço de assistência técnica e extensão 
rural passou a ser custeado pelos Estados, que 
em regra, mantêm a folha de pagamento dos pro
fissionais, porém, não possuem recursos suficien
tes para custear os programas necessários para a 
manutenção e ampliação da assistência técnica e 
extensão rural. 

Alualménté, a extensão rural exercida pela 
Emater- Ro está presente em 46 municípios dos 52 
existentes no Estado. Conta com 63 unidades, sen
do: um escritório central, cinco regionais, 46 escritó
rios locais e um centro de treinamento. 

Conta com 31 O técnicos de campo, extensio
nistas rurais e sociais, além de 382 profissionais 
de apoio administrativo e operacional. A Emater
Ro é hoje o órgão que representa maior capilarida
de no Estado e constitui-se como principal opera
cionalizador das políticas governamentais no âm
bito federal, estadual e municipal de programas 
como o Pronaf, Lavouras Comunitárias, Plante 
Café, Gado Sadio. 

Em junho de 1993, com a liberação dos recur
sos do Plano Agropecuário e Florestal do Estado de 
Rondônia-Pianafloro, por via do Banco Mundial e 
contrapartida da União e do Estado, a Emater - RO 
pôde concentrar esforços na diversifiCação de cuHu
ras, na adoção de práticas conservacionistas e na 
orientação para a prática dos consórcios agroflores
taJs, procurando motivar os produtores rurais para a 
recuperação de lavouras perenes e o aproveitamen
to de áreas de capoeira. 

Buscando ampliar a qualidade dos serviços, a 
Emater-Ro lançou em julho de 1994 o Programa 
"Um Novo Modelo de Gestão", que tem como meta 
geral assistir os produtores rurais e suas respectivas 
organizações em 30 mil unidades produtivas, locali
zadas nas Zonas 1 e 2 do Zoneamento Socio-eco
nômico-Ecológico de Rondônia-Pianafloro, que são 
as únicas duas destinadas à exploração agrícola in
tensiva 

Além de estabelecer indicadores que, de forma 
objetiva, indicam se os trabalhos desenvolvidos es
tão trazendo resultados concretos para o público as
sistido, o programa apresenta nove metas específi
cas que são: aumentar a fonte de renda nas unida
des produtivas assistidas; duplicar a renda bruta mé
dia das unidades produtivas assistidas; reincorporar 
100 mil hectares de capoeira ao processo produtivo, 
implantando culturas anuais, perenes e consórcios 
agroflorestais; implantar o planejamento integral em 
6.500 unidades produtivas assistidas, aumentar a in
dependência de fatores externos às unidades produ
tivas assistidas; melhorar o nível organizacional e 
administrativo dos grupos formais e informais assisti
dos; implantar o processo de verticalização da pro
dução funto a 50"/o das-organizações de produtores 
rurais existentes, implantar a comercialização solidá
ria junto a 50% das organizações de produtoras 
existentes. 
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No programa "Um Novo Modelo de Gestão" 
os municípios são a base de planejamento das 
ações de assistência técnica e extensão rural 
onde, por via das organizações representativas 
dos produtores rurais e dos conselhos municipais 
de política agrícola, são elaborados os projetes 
executivos municipais. 

Foi também implantado um cadastro individual 
em todas unidades produtivas assistidas e com o re
sultado desse cadastro está sendo possível mensu
rar as metas estabelecidas no programa, além de 
obter um diagnóstico da situação dos produtores ru
rais, como: perfil social, principais culturas, nível de 
comercialização, participação em organizações so
ciais, entre outros elementos que passaram a nor
tear as ações da assistência técnica e extensão ru
ral, além de proporcionar um consistente banco de 
dados, utilizável no planejamento do setor agrícola 
do Estado. 

Em 1996 a Emater-Ro assistiu diretamente 
22.788 unidades produtivas, atingindo um público 
beneficiário de 33.642 pessoas. O atendimento às 
organizações formais e informais atingiu 628 asso
ciações; 25 cooperativas; 6 sindicatos; 122 grupos 
de produtores; 157 grupos de mulheres e 28 grupos 
de jovens, com um público beneficiário de 23.839 
associados dessas organizações. 

Internamente, nos dois últimos anos, a Ema
ter-Ro priorizou a quitação das dívidas existentes, 
principalmente os encargos sociais que estavam 
com um ano de atraso, como forma de poder obter 
certidões negativas para se tomar apta a firmar 
convênios nas esferas federal, estadual e munici
pal. Até o presente momento já foram quitados 
mais de 50% do montante da dívida herdado do 
governo anterior. 

Durante o atual governo, para viabilizar a Ema
ter-Ro, foi reduzido o quadro de recursos humanos, 
foram cortadas despesas operacionais e reduzidos 
benefícios dos empregados. Como forma de tomar 
mais eficiente a aplicação dos recursos do Planaflo
ro, fazendo-os efetivamente chegar ao produtor, à 
empresa descentralizou o gerencimento desses re
cursos, alocando-os diretamente aos escritórios lo
cais. 

Faz parte das medidas de viabilização da 
Emater-Ro a recuperação da frota de veículos que 
estava completamente sucateada e sua ampliação 
em mais 103 veículos entre automóveis e motoci
cletas. Foram adquiridos mais de 50 conjuntos de 
informática para os escritórios estadual, regionais 
e locais. 

Além disso, a atual direção da Emater-Ro 
busca garantir recursos para salários e encargos 
sociais junto ao governo- do Estado, é-trabaftia
para gerar recursos próprios para custeio e investi
mentos, via formalização de convênios de coope
ração técnica junto às Prefeituras Municipais; de 
corwênTóS com à União; à-elaboração e assistên
cia aos Projetes de Crédito Rural, dos Programas 
de Apoio às Iniciativas Comunitárias (Paic/Piana
floro), além de outros convênios para Educação 
Profissional junto à Secretaria de Estado do Tra
balho e Ação Social-Setas, com recursos do Fun
do de Amparo ao Trabalhador -Fat. 

Destaca-se, ainaa; a necessidade de se am
pliar_o_ alcance ria operaCiorializaÇao <:loPrograma 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Famíliar
Pronaf, permitindo que os recursos cheguem, com 
celeridade, ás Prefeituras Municipais participantes, 
financiando a infra-estrutura prevista nos Planos Mu
nicipais de Desenvolvimento Rurai-Pmdr; nos agen
tes financeiros, garantindo recursos para o crédito 
rural e na Extensão Rural para propiciar que esta te
nha condições de contribuir na superação do maior 
desafio do Pronaf, segundo o Ministro Arlindo· Porto, 
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, que 
é o de " .. .fazer com que os recursos cheguem, no 
tempo certo, nas mãos dos agricultores familiares". 

Destaca-se, finalmente, Sr. Presidente, a ne
cessidade de ampliação de recursos para desenvol
ver a extensão rural e sua garantia no Orçamento 
Geral da União. A extensão rural contou com recur
sos orçamentãnos-naordem de R$7,2 milhões em 
1996; 42 milhões em 1997; e há previsão de aloca
ção de R$70 milhões para 1998, quando o necessá
rio é de R$120 milhões, o que representa 30% do 
gasto que outros EstagQ.s aplicam nesse serviço. 

Desenvolvir.1ento da Cacauicultura, o processo 
de implantação da cacauicultura tecnicista em Ron
dônia teve início em 1971, respaldado em estudos 
realizados pela Ceplac, Cen!ro de Pesquisa do Ca
cau, em 1970, que apontavam a possibilidade da im
plantação da lavoura cacaueira em Rondônia. Entre
tanto, somente ganhou ritmo a partir da aprovação e 
implementação do Procacau-Diretrizes para a Ex
pansão da Cacauicultura Nacional, 1975-1986, no 
qual Rondônia foi contemplado com a parcela de 
1 00 mil hectares de cacauais. 

Dificuldades estruturais, tais como a falta de 
crédito adequado~ regufariiáç:ão fundiária, infra-es
trutura viária pobre, só vieram a permitir a implanta
ção de 54 mil nectares- ae eacauãis, beneficiando 
seis mil proprietários rurais, com a concessão de 
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empréstimos na ordem de R$250 milhões. No mo
mento em que a fonte do crédito farto e subsidiado 
(taxa de juros de 7% ao ano, sem correção monetá
ria) da linha Proterra secou, o ritmo de novos plan
tios estancou. 

Para atingir esses resultados, Sr. Presidente, 
fpram empregadas estratégias e instrumentos impor
tantes e inovadores, que conseguiram ultrapassar as 
dificuldades anotadas. Dentre estes instrumentos 
merecem destaque: o Fusec-Fundo Rotativo de Ga
rantia Suplementar para a Expansão da Cacauicultu
ra, criado pelo Conselho Monetário Nacional, por 
proposta da Ceplac, para lastrear operações de cré
dito rural, para produtores. O Fusec, possibilitou ga
rantia para empréstimos, via concessão de avais, 
rastreado por depósitos em conta bancária feitos 
pela Ceplac. 

A const:tuição do Fumar-Fundo Rotativo para 
Revenda de Materiais Agrícolas, para suprir as ne
cessidades de insumos agrícolas aos produtores, 
em decorrência da falta de estrutura comerciar nas 
áreas pioneiras. A rede de Armazéns de Revenda 
de Materiais Agrícolas, da Ceplac, supria aos produ
tores os insumos por preços corrigidos,semestral
mente. 

Não se deve esquécer de mencionar a integra
ção institucional, com o Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária-Incra, com os Governos 
Estaduais, Banco do Brasil e da Amazônia e com os 
municípios. 

A partir de t 986 o mercado internacional em 
face de uma situação estrutural de excesso de 
oferta do produto cacau, os preços sofreram bai
xas terríveis, despencando do patamar de US 
3.500/tonelada, passando pelos US$2.000/tonela
da; US$1.000/tonelada, chegando ao •tunda do 
poço• dos US$670/tonelada. Além do excesso de 
oferta deeorrente das políticas paternalistas prati
cadas por países africanos, deve-se mencionar o 
novo padrão de competitividade da Malásia e Indo
nésia. 

Para sobreviver a essas ameaças, o setor 
cacaueiro brasileiro teria que se preparar para a 
confrontação, notadamente pela melhoria do per
fil tecnológico do setor. Embora detentor de sa
tisfatório nível de tecnologia gerado em seus se
tores de pesquisa, a Ceplac, viu-se paralizada, 
incompetente, nas suas ações de atendimento 
ao setor produtivo, devido ao descaso do Gover
no Federal, que contribuiu de forma determina
da, irresponsável, para o desmantelamento insti
tucional do órgão. 

Esse descaso impediu o atendimento necessá
rio aos produtores, os quais rebaixaram drastica
mente os investimentos na condução técnica de 
suas lavouras, tendo, por conseqüência, a redução 
da produtividade, proliferação de pragas e doenças, 
diminuição da renda, levando ao abandono ou semi
abandono 60% das áreas cacaueiras; voltava-se à 
era do extrativismo cacaueiro. 

Os resultados deste período podem ser perce
bidos, observando-se os indicadores coletados em 
diagnóstico realizado, em Rondônia, pela Ceplac, 
em 1992, constatava-se: 

- lavouras abandonadas ou semi-abandona
das, 60% da área (35 mil hectares); 

- redução da produção anual de Rondônia de 
35 mil toneladas para 22 mil toneladas e depois para 
15 mil toneladas; 

- redução da produtividade de 800 quilos/hec
tare para 300 quilos/hectare; .•• 

- redução na oferta de emprego de 20 mil em
pregos para 5 mil empregos; ..• 

- redução da renda familiar mensal de 
US$1.300 para US$250; 

- expansão significativa da pecuária nas pro
priedades cacaueiras. 

No ano de 1994; os preços no mercado inter
nacional começaram a reacender e alcançaram ní
veis de US$1.350/tonelada, crescendo 50% em rela
ção ao preços praticados nos últimos cinco aos ante
riores. Já o mercado regional apresentou substancial 
melhoria no seu desempenho, não somente por 
acompanhar as flutuações do mercado internacional, 
mas principalmente por reduzir as diferenças entre 
os preços praticados em Rondônia e os preços da 
praça de Ilhéus, Bahia. 

Ante o quadro adverso em que se encontrava a 
cacauicultura de Rondônia, constatou-se ser possí
vel o resgate da cacauicultura no Estado, uma vez 
que outras atividades como a pecuária, o guaraná, a 
seringueira, apresentavam problemas e a relação 
custo/benefício menos favoráveis do que a atividade 
cacaueira, fato que pôde ser comprovado junto a 
produtores que se mantiveram com muito sacrifício 
na atividade cacaueira. 

Contando com pequenos acenos do mercado 
internacional, da diminuição das safras da Bahia e 
baseado no apoio de instituições estaduais e do es
toque de pesquisas desenvoMdas pela Ceplac, em 
Rondônia e na Bahia, nas áreas de genética, ento
mologia, fitopatologia, solos, nutrição mineral, pro
cessamento primário do cacau, processamento in
dustrial da polpa, destacando-se resultados promis-
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sores alcançados no que diz respeito ao controle da 
doença "vassoura-de-bruxa'. As mudanças impostas 
na direção técnico-administrativa da: Ceplac, Supe
rintendência da Amazônia Ocidental, em Rondônia, 
fez com que sé ·retomasse as ações e voltasse a 
•mostrar a cara da Ceplac, nos travessões, nas gle
bas, nos lotes". 

· O controle da doença, por via da prática do 
manejo integrado é perfeitamente possível a re
cuperação de lavouras cacaueiras, semi-abando
nadas, com nível 3 de infestação. A Cepfac dire
cionou as suas ações para o Controle da Vas
soura-de-Bruxa ·e para o Manejo Integrado do 
Cacaueiro, com o suporte de uma Campanha de
flagrada em abril de 1996, em Ouro Preto do 
Oeste, o "berço do cacau•, quando sé 'pretendia 
recuperar naquele ano, 2.000 hectares de ca
cauais infectados. 

Para o alcance desta proposta, participei deci
didamente encaminhando ao então Ministro da Fa
zenda e Orçamento, Senador José Serra, pleito da 
concessão de apoio financeiro escalonados ao setor 
cacaueiro de Rondônia de R$78.098.460,00; em três 
anos. As linhas de crédito para custeio e investimen-
to são: FNO, FNO Especial, Procera. · 

Os recursos disponíveis pelo Banco da Amazô
nia aos agricultores, para a recuperação de. suas la
vouras, alcançou um montante de R$2.300.000,00 
envolvendo aproximadamente 150 projetas e uma 
área de cacau de 1.200 hectares. Decorriam mais de 
oito, dez anos, Senhor Presidente, que a atividade 
cacaueira em Rondônia não obtinha recursos finan
ceiros, porque não confiava, e porque não dispunha 
de instrumentos. 

Os resultados alcançados permitem uma 
análise do potencial do atingimento da Campa
nha, em cada região produtora. Para o ano em 
curso, 1997, a Cepfac e o Basa, estão trabalhan
do com uma previsão financeira da ordem de 
R$16.000.000,00 com utilização do FNO e recupe
rar cerca de 6.000 hectares de cacauais e implan
tar 2.000 hectares de novos cacauais em consór
cios com essências florestais. 

No ano de 1991, a Ceplac elaborou e, após 
discussão com consultores do Banco Mundial, apre
sentou ao Planafforo um Programa Pfurianual de 
Trabalho onde se previa recuperar, gradativamente, 
em cinco anos, a Assistência Técnica da Ceplac aos 
6.000 produtores de cacauais existentes no Eslado 
e ampliar a área de plantio. 

No entanto, o Programa não se desenvolveu 
conforme proposto. Ao invés de apoiar novos plan-

tios em Rondônia, o Banco Mundial preferiu apoiar a 
recuperação daçª@llicuftura de Ghana, na África. 
Nos anos subseqüentes a mesma forma de atuar no 
Pfanafforo, sem fluxo normal da liberação dos recur
sos financeiros, cuja principal finalidade, já então 
descaracterizada e empobrecida, ficou reduzida à 
reestruturação da frota de veículos, manutenção de 
projetas em andamento e da infra-estrutura de escri
tórios focais. Somímfe rio ano de 1995 foi possível 
contar com aproximadamente 700/o dos recursos 
programados. 

Uma atividade, Sr. Presidente, que ainda não 
ganhou a intensidade da atenção que merece, é a 
reestruturação da Escola Média de Agropecuária 
de Ariquemes-Emarc, que mantém curso profissio
nalizante de técnicos em agropecuária, capacita
ção de mão-de-obra de produtores e trabalhadores 
f!Jrais. A Emarc vem passando por grandes dificul
dades, e somente não encerrou suas atividades 
graças ao apoio que tem recebido do Governo do 
Estado de Rondônia e da comunidade de Arique
mes. 

Uma das dificuldades que a Cepfac de Ron
dônia enfrenta é a insuficiência do quadro de pes
soal. Para as atividades de Pesquisa, Extensão 
Rural e Educação, a Cepfac está no limite mínimo. 
Nos últimos dez anos ocorreu uma evasão de 30 
profissionais qualificados e treinados, alguns com 
nível de mestrado (MS} em diversas áreas do co
nhecimento. 

Além disso, a Ceplac-Rondônia conta com fun
cionários novos (60%} do quadro, que se alistaram 
entre os considerados "não-estáv!;!is' junto ao Pro
grama de Reforma Administrativa do Governo Fede
ral, que poderão ser demitidos pela imposição linear 
da Medida Provisória N21522/96, de 11 de outubro 
de 1996. Essa medida inviabilizará o Programa de 
Recuperaç::.o da Cacauicultura de Rondônia, frus
trando os 6.000 produtores rurais, os municípios pro
dutores de cacau, e o Estado de Rondônia, jogando 
fora esforços que datam de 26 anos de dedicação, 
trabalho e competência. 

Assentamentos humanos-política fundiária, o 
processo de ocupação dos vazios demográficos da 
Amazônia brasileira e de Rondônia, atendeu aos ob
jetivos do desenvolvimento regional, promovendo a 
fixação do homem à terra; a criação de empregos di
retas e perman~ntes e º- aurnento_da of~r!_a de _ali
mentos. Ol.l seja, o estabelecimento de um "modelo 
de referência" de agricultura que proporcione, a ex
ploração da Amazônia e a preservação dos recursos 
não-renováveis. 
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Todos esses fatores, objetivos e metas perse
guidos pelo Instituto de Colonização e Reforma 
Agrária-Incra, foram estabelecidos, em 1971, com a 
metodologia para a Programação Operacional dos 
Projetes de Assentamento de Agricultores, os deno
minados Projeto Integrado de Colonização, PIC, 
cc:mposta de três grandes unidades de trabalho: or
ganização fundiária, organização agrária e promo
ção agrária. 

O conjunto de atividades seria executado por 
meio dos seguintes programas básicos: distribuição 
de terra, organização territorial, administração do 
projeto, assentamento dos colonos, saúde e previ
dência social, habitação rural, unidades agrícolas, in
fra-estrutura física, empresa cooperativa, crédito 
agrícola, e comercialização. 

Alguns desses programas eram de inteira 
responsabilidade do Incra, cabendo-lhe, além da 
coordenação, desenvolver a implantação em três 
fases: implementação, consolidação e emancipa-
ção. 

A partir de 1974, passou-se a utilizar metodolo
gia mais simplificada, nos Projetes de Assentamento 
Dirigido, PAD, em que se reduziu o número de pro
gramas para seis. Em fase mais recente, lançou-se 
mão dos Projetas de Assentamento Agrário, PAR, 
ainda mais singelo em sua conceituação, constituin
do-se de apenas dois programas: o de organização 
territorial e o de distribuição de terras. 

Na etapa de colonização que vai de 1970 a 
i980, foram instalados, em Rondônia, os Projetas 
Ouro Preto, com 5.161 famílias; o Projeto Sidney 
Girão, com 556 famílias; o Projeto Ji-Paraná, com 
4.649 famílias; o Projeto Padre Adolpho Rohl, 
com 3.126 famílias; o Projeto Paulo de Assis Ri
beiro, com 3.044 famílias, Projeto Burareiro, com 
1.540 famílias e Projeto Marechal Outra, com 
4.603 famílias. 

Em total, Sr. Presidente, foram assentadas 
22.661 famílias, que gozariam dos benefícios da 
construção de 15.013 habitações rurais, constru
ção de 806 salas de aulas e implantação de 5.983 
quilómetros de estradas vicinais. A produção nes
ses projetos no ano agrícola de 1980, alcançou 
103.029 toneladas de arroz; 61.228 toneladas de 
milho; 12.908 toneladas de feijão; 19.423 tonela
das de café e 12.067 toneladas de cacau, a par da 
constituição de um rebanho bovino de 133.951 ca
beças. 

Uma segunda etapa do processo de ocupação 
de Rondônia, situa-se nos anos 80 promovida com o 
apoio financeiro e técnico do Programa Integrado de 
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Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, Polonoroes
te, que contou com investimentos do Banco Mun
dial. São os Projetes Machadinha, com 2.905 famí
lias assentadas; Projeto Urupá, com 1.204 famílias 
e Projeto Cujubim, com 504 famílias. Em conjunto 
foram assentadas, 4.613 famílias, contando com a 
implantação de 1.187 quilómetros de estradas vi
cinais, 69 salas de aula e 22 postos de saúde. 
Os Projetas Machadinha e Cujubim, tiveram re
sultados bastante limitados, face à pobreza dos 
solos, isolamento da área resultante de precária 
malha viária implantada e a ocorrência endêmica 
da malária. 

Uma terceira etapa do processo de atuação 
do Incra, em Rondônia, pode-se assinalar entre 
1980 e 1989, por via de assentamentos promovi
dos pela pressão dos migrantes com a participa
ção de organizações como: as Comunidades Ecle
siais de Base, Pastoral da Terra, Movimento dos 
Sem-Terra, partidos políticos; a pressão era exer
cida junto ao Incra e Governo do Estado de Ron
dônia. 

Datam desse período, Sr. Presidente, os Proje-
. - tos São Felipe, com 461 famílias assentadas; ltapire

ma, com 211 famílias; Piryneus, com 175 famílias, 
Vitória da União, 521 famílias; Tancredo Neves, 
1.010 famílias; Vale do Jamary, com 374 famílias e 
Bom Princípio, com 1.435 famílias. Em total assenta
das 4.1 67 famílias, com uma malha viária mínima de 
478 quilómetros de estradas vicinais e 53 salas de 
aula. No total, no período inicial de 1970 a 1969, fo
ram instaladas oficialmente, em Rondônia, 31.481 
famílias. 

Além dos assentamentos de colonos, foram 
alienadas duas glebas de terras públicas. Uma pri
meira gleba com uma área de um milhão de hecta
res de terras, localizada no município de Vilhena, 
foi alienada em lotes de 2.000 e 3.000 hectares e 
estava vocacionada para o estabelecimento da pe
cuária de corte. Hoje, no denominado •cone Sul", 
constituído pelos Municípios de Vilhena, Corum
biara, Colorado, Cerejeiras, Chupinguaia e Cabixi 
estão localizadas as maiores fazendas pecuária do 
Estado. 

Uma segunda licitação foi feita no município de 
Ariquemes, com a licitação de uma gleba de terras 
com 216 mil hectares, com duzentos lotes de 500 
hectares e cento dezoito com 1.000 hectares. Essas 
áreas foram destinadas ao plantio de cacau, contan
do o Incra com o apoio técnico da Ceplac. Foram im
plantados em Ariquemes, em terras da licitação de 
terras públicas, no assentamento do PAD Burareiro 
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e PAD Marechal Outra uns 20 mil hectares de ca
cauais. 

No Anexo n2 1, "Fronteiras Agrícolas e As
sentamentos Humanos na Região Norte do Brasil, 
1991", se informa que em uma área sob a tutela 
do Incra, de 18.737.009 hectares foram assenta
das' 105.525 famílias. O Estado de Rondônia, 
numa área de 5.041.811 hectares, foram assenta
das 56.702 famílias, que corresponde ao dobro do 
número de famílias assentadas no Pará. Rondônia 
assentou no período 1970 a 1991, a metade de to
das as famílias assentadas pelo Incra, na Região 
Norte. -

É indispensável assinalar os desencontros 
ocorridos no úHimo período, de 1991 aos dias atuais, 
entre a política fundiária, posta em prática pelo Incra 
e a proposta do Plano Agropecuário e Florestal de 
Rondônia-Pianafloro. Enquanto que o Incra, deseja 
ver cumprida a política fundiária, que é vista e enten
dida como: • ... uma política necessária da democrati
zação do acesso à terra aos trabalhadores sem ter
ra•, o Planafloro, trata de disciplinar o acesso as ter
ras rurais do Estado por via do Zoneamento Socioe
conômico-Ecológico, com a implantação de reservas 
extrativistas, áreas de preservação estaduais como: 
parques estaduais, florestas de rendimento sustentá
vel, reservas biológicas. 

O desencontro entre as duas políticas, Senhor 
Presidente, é freqüente e sistematicamente posto 
em discussão pelo Fórum das Organizações Não 
Governamentais e Movimentos Sociais que atuam 
em Rondônia Em julho de 1995, o Fórum das ONG 
apresentou um pedido de Investigação ao Painel de 
lnspeção do Banco Mundial, assinalando que:· ... o 
fato mais grave é que, até o momento, não foi assi
nado o Convênio entre o Incra e o Governo de Ron
dônia, previsto nos acordos contratuais do Planafloro 
como condição de efetividade do empréstimo do 
Banco Mundial". 

Ainda em 1995 foi firmado o Convênio, e a par
tir daí o Incra passou a aluar dentro do respeito das 
normas do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico. 
O objetivo estipula o desenvolvimento de ações con
juntas e coordenadas entre Incra e o Estado de Ron- -
dônia. 

No período dos últimos dez anos, de 1986 a 
1995, em uma área de 442.706 hectares foram as
sentadas 10.035 famílias com uma área média/famí
lia de 44 hectares. O dinamismo da ação do Incra 
neste período, apresenta um caráter bem diferente 
da etapa 1970 a 1985; o tamanho das áreas dos 

Projetas e o número de famílias assentadas, são 
bastante inferiores ao período dos rnegaprojetos, 
tais como Projeto Integrado de Colonização Ouro 
Preto, Padre Adolpho Rohl, Paulo de Assis Ribeiro, 
que abrigavam em média, um contingente de 3.500 
famílias. Os maiores Projetas da década 1986 a 
1995, os Projetes Tancredo Neves e Bom Princípio, 
assentaram um numérico de 1.01 O e 1.435 famílias, 
respectivamente. 

É importante, Sr. Presidente, transcrever a 
declaração do Superintendente do Incra, em Ron
dônia, Sr. Cleth Muniz de Brito: "A partir da assina
tura do Convênio Incra/Governo do Estado, esta 
autarquia passou a trabalhar em consonância com 
o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (1• 
Aproximação), instrumento de trabalho do Plana
floro, eliminando os entrechoques da politica de 
regularização fundiária/assentamento versus a po
lítica ambientalista Planafloro, Comunidades Indí
genas e Reservas•. 

O certo é que o Zoneamento tem funcionado 
como uma camisa de força, no sentido de manter a 
integridade das Unidades de Conservação .e, em 
contrapartida, tem dificultado ações do Incra, no sen
tido de interferir na solução de ocupações existentes 
nas Zonas 4 e 5, inclusive em situações anteriores a 
Lei do Zoneamento. 

O importante, Sr. Presidente, é destacar o 
papel primordial, que o Incra marcou para a es
truturação geopolítica do Estado de Rondônia. 
Quando criado o Território Federal do Guaporé, 
depois Rondônia, contava com dois municípios, 
Porto Velho e Guajará-Mirim. Hoje o Estado con
ta com 52 municípios, cuja criação, formação e 
infra-estrutura implantada tiveram origem nos 
Projetas do Incra. 

Ao longo da espinha dorsal da BR-364, Porto 
Velho/Cuiabá, estão alojados os municípios de Ari
quemes, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Cacoal, Pimen
ta Bueno, Presidente Médici, Ji-Paraná e Vilhena. 
Esses municípios, os mais antigos criados em 1977, 
somam uma população aproximada de 700 mil habi
tantes. Não esquecendo os novos _municípios do 
vale do Guapore; ColoradO, Cerejeiras~ Corumbiara 
eCabíxi. 

Pode-se mesmo dizer que o Estado de Rondô
nia, é fruto e decorrência da atuação do Incra desde 
os idos de 1969, em Vila de Rondônia, hoje o maior 
município do Estado, Ji-Paraná. 

Crédito rural, tradicionalmente o grande agente 
de crédito rural no cenário da agropecuária brasileira 
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foi o Banco do Brasil, por via da sua Carteira de Cré
dito Agrícola e Industrial, Creai. Assim foi também 
em Rondônia Já ficou referido que os financiamen
tos para a cacauicultura rondoniense somaram 
R$250 milhões, a pecuária foi também objeto de 
consideráveis financiamentos. Mas em tempo recen
'te a presença do Banco do Brasil foi minimizada; 
basta dizer que os financiamentos do Programa de 
Fortalecimento da Agricultura Famuiliar, Pronaf, jun
to com o Procera, o grande instrumento do desen
volvimento agrário dos assentamentos são muito 
modestos em Rondônia. 

A partir do •encolhimento• do Banco do Bra
sil, o Banco da Amazônia S.A.-Basa, vem cumprin
do importante papel no financiamento da agrope
cuária de Rondônia. Com seis agências localiza
das nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji
Paraná, Cacoal, Vilhena e Guajará Mirim, o Basa 
financiou via FNO, no período novembro de 1989 
a fevereiro de 1997, um total de R$138.571.312,00 
sendo para o crédito industriallagroindustrial/!uris
rno, R$15.940.000,00 e para a agropecuária, 
R$122.631.312,00. 

É importante destacar que os financiamentos 
do FNO e Procera, atingem aos mais necessitados, 
os míni-produtores. No período sob análise, foram 
concedidos empréstimos no montante de 
R$87.571.601 para 70.n6 contratos. Isso significa 
em termos de valor, 71,41% do montante concedido 
e 94,02% do total dos contratos. 

Os pequenos produtores absorveram 
R$23.938.706 com um total de 684 contratos firma
dos, ou seja, 19,52% do total emprestado e 5,10% 
do número dos contratos. Os médios produtores fir
maram 90 contratos, com um valor de 
R$9.145.673,00 do que resulta um atendimento de 
O, 79% do· total de contratos e 7,48% do montante 
emprestado. Para os grandes proprietários, quase 
que não sobrou recursos do Basa: foram celebrados 
11 contratos com um valor de R$1.975.332,00 o que 
corresponde a 0,10% do número de contratos firma
dos e 1,61% do montante total concedido. 

Uma terceira via de financiamento, é o exerci
tado com o Banco do Estado de Rondônia-Be
ron/Fundagro que é o agente financeiro do Planaflo
ro, e em particular dos Projetas Autônomos de Inicia
tiva Comunitária-Paic. O montante de empréstimo al
cançou um total de R$2.486,266,59 no ano de 1996. 
Os financiamentos são feitos à associações de pro
dutores e se destinam ao atendimento de necessida
des básicas vinculadas à temática ambiental, mas 
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atendendo também outras iniciativas comunitárias, 
como recuperação de salas de aula, postos médi
cos, financiamento de veículos utilitários. 

A Secretaria de Estado da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária-Seagri, é o co
mando da política agrícola de Rondônia. Sua estru
tura administrativa conta com um Secretário Adjunto 
e um Secretário Administrativo e Financeiro e quatro 
Diretorias: Diretoria de Produção Animal, Diretoria 
de Produção Vegetal, Diretoria de Economia Agríco
la e Diretoria de Organização Agrícola, 

Regionalmente conta com cinco Delega
cias, localizadas nos municípios de Porto Velho, 
Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhe
na. Conta ainda com 20 Núcleos Operacionais, 
no Estado. Como órgãos vinculados anota-se a 
Emater-Ro e a Companhia Geral de Armazena
mento-Cagero. 

A Seagri, elaborou e administra desde o inicio 
da administração Vilson Stecca os projetas: Plante 
Café, Terra Tombada, Gado Sadio, Projeto de As
sentamento Rural de Trabalhadores Sem-Terra, Mo
delo de Agrovila, e apóia a Ceplac no Plano de Re
cuperação da Lavoura Cacaueira de Rondônia. 

É preciso que se diga da extrema limitação da 
Seagri em termos de limitação de recursos humanos, 
com o esvaziamento que sofrendo, com a perda de 
numerosos profissionais que estão solicitando redistri
buição para outros órgãos federais em outros Estados, 
e mesmo dentro da administração Estadual A limita
ção de recursos orçamentário-financeiros da Seagri é 
também um outro fator de limitação dos esforços feitos 
pela administração Vilson Stecca. 

Contudo, Sr. Presidente, não me furto a ex
plicitar o que já falei a respeito do Secretário de 
Estado da Agricultura, Vilson Stecca. O grande 
pensador Nicolló Machiavelli, que foi o grande teó
rico do poder, dizia que o sucesso depende da 
conjugação de dois fatores: virtú, que mais do que 
virtude é um conjunto de senso de oportunidade, 
percepção, estratégia, e fortuna,que pode ser en
tendido como sorte, acaso, destino. Assim entendo 
que o Secretário Vilson Stecca assomou à Seagri 
para redirecionar a agricultura de Rondônia, e de 
modo particular a cafeicultura, com muita percep
ção e sorte. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

-·--·· 
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O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Pre
sidente, Srls e Srs. Senadores, o assunto que me 
traz a esta tribuna alinha-se entre aqueles que têm 
integrado, ultimamente, o universo das minhas 
preocupações permanentes: refiro-me à necessi
dade de estabelecer sistema integrado de prote
~o ao meio ambiente, por meio de normas de 
cooperação entre as diferentes esferas do Poder 
Público, com a finalidade de eliminar conflitos de 
competência. 

Conforme estabelecido pela Constituição Fede
ral de 1988, os artigos 23 e 24 cuidam das compe
tências comuns e concorrentes da União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal, em especial no que se 
refere à preservação das florestas, flora e fauna, 
proteção do meio ambiente e combate à poluição em 
quaisquer de suas formas. 

Amparados na competência concorrente so
bre essas matérias, os Estados vêm editando 
leis ordinárias, decretos e outros atos normati
vos disciplinando a execução da polftica de meio 
ambiente. 

Quanto à esfera federal, destaéa-se a Lei 
7.735, de 22.2.89, q~ extinguiu as antigas entida
des ambientais federais e estabeleceu que a compe
tência e as atribuições dos órgãos extintos passa
riam para uma nova autarquia o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová
veis ibama. Assim, apesar de a Constituição Fede
ral ter limitado a competência da União ao estabele
cimento de normas gerais, a Lei 7.735 acabou por 
convalidar toda a legislação anterior, ao transferir ao 
lbarna os direitos e competências dos antigos órgã
os ambientais. 

Por seu turno, o Decreto n2 97.946, de 11.7.89, 
ao dispor sobre a estrutura básica do IBAMA, atri
buiu-lhe a finalidade de formular, coordenar, execu
tar e fázer executar a política nacional de meio am
biente e de preservação, conservação e uso racio
nal, fiscalização, controle e fomento dos recursos 
naturais renováveis. 

De toda essa parafemália legislativa exsurgem 
problemas jurídicos de difícil solução, em face das 
possibilidades de conflito de legislações, em todos 
os âmbitos de validade das respectivas normas jurí
dicas. Entre esse!'; problemas, o próprio IBAMA tem 
se defrontado com questões práticas, tais como, na 
hipótese da ocorrência de leis federal e estadual dis
ciplinando a matéria - qual o diploma legal aplicá
vel? 

Por sua vez, poder-se-ia indagar: 

1 qual a legislação que deve prevalecer 
quando a federal for mais restritiva, ou seja, 
quando estabelecer proibições além das previs
tas? 2 qual o critério de aplicabilidade das res
pectivas legislações? 3 se a competência da 
União, embora limitada ao estabelecimento de 
normas gerais, legitimou a definição de normas 
especiais pelos órgãos executivos, pode-se 
questionar se a superveniência de tais normas 
especiais derroga as gerais ou especiais baixa
das pelos Estados, quando incompatíveis com 
tais normas específicas federais. 

Como se vê, Senhoras e Senhores Senadores, 
a questão é polémica. Na tentativa de minimizar 
seus impasses, há algum tempo estou empenhado 
na elaboração de projeto de lei capaz de eliminar 
conflitos de competência no que diz respeito à prote
ção ambiental, estabelecendo, ao mesmo tempo, 
normas de cooperação entre as diferentes esferas 
do Poder Público. 

No entanto, a complexidade da matéria, 
que requer o concurso de especialistas não só 
em Direito Ambiental, mas também em Direito 
Constitucional, levou-me à convicção de que a 
elaboração da lei ·exigirá uma metodologia ade
quada à natureza multiforme da questão. Os es
tudos prévios feitos até o momento, particular
mente um trabalho elaborado pela Consultaria 
Legislativa, mostram que, antes de configurar 
tão-somente um tema de legislação ambiental, a 
elaboração da lei representa um ':lesafio jurídico 
de grande complexidade, que requer a contribui
ção de especialistas diversos. 

A matéria compreende a abordagem de pontos 
juridicamente delicados, tais como a competência 
concorrente no direito constitucional, a natureza das 
normas gerais e especiais, os conflitos entre normas 
gerais e especiais em direito ambiental e o estabele
cimento de critérios para a solução dos conflitos nor
mativos. 

Por seu turno, a questão ambiental tem a sin
gular característica da abrangência espacial e da 
inexistência de limites geográficos, tanto para os re
cursos naturais corno para os efeitos de sua deterio
ração, dificultando, dessa forma, seu equacionamen
to por meio de atribuições restritas a determinadas 
esferas do Poder Público. 

Nenhuma dessas dificuldades, contudo, 
deve obstar a iniciativa legiferante. A superposi
ção entre competências comuns e concorrentes 
chegou a um ponto insustentável e tem sido fon-
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te de conflitos e pendências judiciais entre as esfe
ras públicas, tomando imprescindível a existência 
de um instrumento moderador, que estabeleça 
normas gerais, princípios básicos e regras de coo
peração. 

Ademais, Senhoras e Senhores Senadores, 
além de sua relevância intrínseca, a questão am
biental tem importância estratégica na retomada do 
crescimento económico do País, neste momento em 
que não se pode mais ignorar as exigências do novo 
paradigma de desenvolvimento baseado na susten
tabilidade. 

A Constituição de 1988 foi extremamente sen
sível à importância da questão ambiental e dedicou
lhe 18 artigos diretamente a ela referidos. Com suas 
subdivisões em incisos, alíneas e parágrafos, esses 
artigos contêm quase o dobro dos preceitos normati
vos dirigidos à União, aos Estados, ao Distrito Fede
ral e aos Municípios, tendo em vista a viabilização 
do futuro. 

A abrangência desse universo não pode ser 
ignorada quando falamos do estabelecimento de 
um sistema integrado de proteção ao meio am
biente e da formulação de normas de cooperação 
entre as diferentes esferas do Poder Público, com 
a finalidade precípua de eliminar conflitos de com
petência. Assim, todos os atares dever-se-ão mo
bilizar para a elaboração de projeto de lei nesse 
sentido, de modo a obter a base mais repre
sentativa possível para o texto que porventura sur
gir. 

Comungando com a sugestão expressa no 
estudo técnico já mencionado neste discurso, 
acredito que o caminho mais produtivo para se 
chegar à lei é elaborá-la com a participação de 
amplos segmentos, no âmbito de um processo de 
consuHas e discussão, que poderá ser coordenado 
pelos especialistas legislativos das áreas ambien
tal e jurídica. Tal processo, além das notórias van
tagens da legitimidade, adiciona os benefícios evi
dentes do envolvimento da inteligência jurídica na
cional. 

Convicto, portanto, da inadiável necessidade 
da elaboração da lei complementar prevista no art. 
23 da Constituição e da adoção de um processo par
ticipativo para o recolhimento de subsídios técnicos, 
legais e políticos, venho solicitar o especial apoio 
desta Casa à proposta aqui formulada. Tal proposta 
já conta com a aprovação recente, pela Comissão 
de Assuntos Sociais, da Indicação n2 11, de 1995, 
elaborada nesse sentido, e que se inscreve entre os 

grandes temas que foram delegados à nossa análise 
e encaminhamento legal. 

Muito Obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- A Presidência lembra aos Srs. Senadores que 
constará da sessão deliberativa ordinária de ama
nhã, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-Hem único

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 84, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 84, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer n2 340, de 1997), que autoriza aPre
feitura Municipal de Coronel Barros (RS) a contra
tar operação de crédito junto à Caixa Económica 
Federal, no valor de sessenta e um mil, trezentos 
e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centa
vos, destinada à construção de unidades habita
cionais. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Nada mais havendo que tratar, vou encerrar os tra
balhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18he34min) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

8-7-97 
Terça-feira 

11:00- Senhor Marcelino Meco, Secretário Executi
vo da Comunidade de Países da Língua 
Portuguesa 

11:30- Doutor Carlos César Silva de Albuquerque, 
Ministro da Saúde 

19:00- Sessão Conjunta do Congresso Nacional 
14:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 

Federal 
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Ata da 7!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 9 de julho de 1997 

5! Sessão Legislativa Extraordinária da 50! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Jonas Pinheiro 
Renan Calheiros, Levy Dias e Otoniel Machado 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
Bello Parga - Benedita da Silva- Beni V eras - Ber
nardo Cabral - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia Fernan
des - Epitácio Cafeteira- E mandes Amorim - Espe
ridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Alves - José Bianco - José Eduardo Outra - José 
Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Roberto Arru
da- José Samey- José Serra- Júlio Campos- Jú
nia Marise - Laura Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara -· Ma
rina Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna- OdacirSoares ··Onofre Quinan - Os
mar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ra
mez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros 
- Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá 
- Romeu Tu ma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião 
Rocha - Sergio Machado - Teotônio Vilela Filho -
Valmir Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Or
nelas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de .76 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

RESTITUINDO AUTÓGRAFOS DE PROJETO 
DE LEI SANCIONADO: 

Nº 122, de 1997 (nº 750/97, na origem), de 7 
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara 
n2 190, de 1993 (n2 2.816/92, na Casa de origem), 
que dispõe sobre fornecimento gratuito de registro 
extemporâneo de nascimento, sancionado e trans
formado na Lei n2 9.465, de 7 de julho de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi

nheiro, por 20 minutos. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, ocupamos a tribuna desta Casa para re
gistrar a instalação no dia de ontem, 08 de julho, do 
Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste - Conde!. 

Esse conselho, Sr. Presidente, é o órgão cole
giado do FCO e congrega os representantes dos Mi
nistérios do Planejamento e Orçamento, da Fazen
da, da Agricultura e Abastecimento, da lndús;ria, do 
ComéLclo, do Turismo e do Meio Ambiente. 

Congrega também um representante do Gover
no de cada uma das Unidades da Federação situa
das na área de éltuação do FCO, como os Estados 
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o·Dis
trito Federal, um rbpresentante das Federações da 
Indústria ou da Agricultura, um representante das 

~FeaerãÇões-de Trabalhadores na Indústria e na Agri
cultura, estes dois últimos indicados alternadamente 
pelas respectivas Federações e ocupando os cargos 
em rodízio anual. 
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Esse Fundo, na realidade, não vem curripnndo 
os objetivos para os quais foi criado pelos Consti
tuintes de 1988, pelo fato de que as suas normas de 
financiamento não têm sido adequadas e compatí
veis com a lucratividade dos empreendimentos, tor
nando os recursos do FCO, em certos casos, mais 
elevados do que os disponíveis em outras linhas de · 
crédito, inclusive as oferecidas pelo BNDES. 

Tanto isso é válido, Sr. Presidente, que o Fun
do Constitucional do Centro-Oeste registra a existên-
cia de recursos não aplicados, que atingem a casa 
dos R$320 milhões, devido a limitação para conces
são dos financiamentos ou a falta de interesse dos 
produtores e industriais, pelos elevados encargos 
cobrados. 

Sem dúvida, uma das causas dessas distorçõc 
es no FCO reside na inexistência até então do Con
selho Deliberativo, onde, com a participação dos go
vernos estaduais e entidades representativas do se
ter produtivo, se possa aprofundar as discussões da 
realidade do Centro-Oeste e melhor direcionar a 
aplicação dos recursos para a correção das distorçõ
es regionais e a promoção do desenvolvimento. 

Ao registrar a instalação do Conselho Delibera
tivo, sob a Presidência do Secretário Especial de Po
líticas Regionais, Ministro Fernando Gatão, reitera
mos o nosso apelo para que esse Conselho tenha, 
como primeira missão, a revisão dos aluais critérios 
de financiamentos para que esse Fundo possa real
mente cl•mprir as suas finalidades, de acordo com 
os seus objetivos, previstos na Constituição de 1988. 

Reiteramos também o apelo aos Parlamenta- . 
res do Centro-Oeste para que mobilizem os repre
sentantes no Conselho Deliberativo do FCO, para 
que possamos, com a máxima urgência, viabilizar as 
alterações e os ajustes necessários nesse Fundo, 
para melhor adequá-lo às necessidades regionais. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo).- Conce

do a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio 
Cafeteira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ernan
des Amorim. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. (Pausa.) 

Concedo a ·palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. (Pausa.) 

-concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. (Pausa.) 

-concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro
berto Arruda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. (Pausa) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia 
Marise. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos. (Pausa.) 

=Concedo_ a_ palavra ao nobre Senador Os mar 
Dias. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Otoniel 
Machado. (Pausa.) 

. Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas
tião Rocha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos. (Pausa.) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Renan 
Calheiros. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Caslos Yaladares. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, por mais de uma dezena de vezes, nos 

-últimos dois anos,. compar'ªci ª esta_ tribuna para de
nunciar o precário estado de conservação das rodo
vias brasileiras. 

Minhas denúncias, Sr. Presidente; tinham por 
base a assombrosa constatação de que o Brasil tor
nara-se, então, o recordista mundial de acidentes de 
trânsito, bem como as estatísticas que apontavam 
prejuíZQ~da ordem de 5 bilhões de dólares anuais, 
provocados pelo estado caótico da nossa malha ro
doviária, responsável pelo consumo adicional de 
combustível, desgaste acelerado aos-verculos: de!e-
rioração de mercadorias devido ao atraso das via-

_gens, etc. etc, etc ... 
Na época, não sem razão, cobrei do Governo 

Federal a liberação de verbas para obras de refor-
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mas nas principais rodovias do País, notadamente 
as do Nordeste e do Centro-Oeste, praticamente in
transitáveis devido ao longo período em que perma
neceram abandonadas, entregues à erosão e à ação 
impiedosa das intempéries. 

Cheguei mesmo a acusar o Governo, pois o 
volume de mortes em nossas estradas - 50 mil mor
to(> por ano - assumira proporções dê veraadeiro ge
nocídio. 

Mostrei que uma rodovia em perfeitas condiçõ
es de uso, co·nstruída tecnicamente, atendendo a 
objetivos econômicos e ·sociais, .. é, sem qualquer 
sombra de dúvida, autofinanciável. Que o investi
mento realizado sempre retorná, em termos de cres
cimento da produção, de impostos gerados e au
mento de arrecadação: Tudo isso para mostrar a ur
gente necessidade de promovermos a recuperação 
de nossas rodovias. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil 
é um país continental, que nos anos 60 decidiu dar 
toda prioridade ao transporte rodoviário. Acabou 
com ferrovias deficitárias, parou de investir no setor 
e decidiu-se por construir estradas. 

Esse projeto durou. enquanto houve dinheiro 
para abrir novas fronteiraii. Mas o sonho acabou em 
1982, quando os credores decidiram que o Brasil 
precisava parar de se endividar e iniciar o pagamen
to devido. 

A partir de então, o Governo Federal viu-se na 
situação de não dispor de recursos para abrir novas 
estradas e nem para manter as rodoviasexistentes 
em funcionamento, até atingirmos a situação absur
da que denunciei mais de uma dezena de vezes 
neste plenário. 

A conseqüência imediata foi a deterioração 
quase que completa de rodovias que encantaram o 
mundo. inteiro quando foram inauguradas, como a 
Belém-Brasília, por exemplo. 

Em função disso, Sr. Presidente, o enorme es
forço realizado no setor agrícola para alargar frontei
ras, elevar a produtividade e obter significativos ga
nhos de produção ficou comprometido pela impossi
bilidade de escoamento. Buracos, asfalto ruim, falta 
de sinalização, enfim, todo aquele conjunto de inefi
ciências, que indicam má conservação, conspirava 
contra o sucesso da agricultura em todo o País. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, é que nãoposso-ãeixarde aplaudir a sábia, 
oportuna e absolutamente indispensável decisão do 
Governo Fernando Henrique Cardoso de restaurar 
as rodovias brasileiras. 

Com recursos provenientes do Banco Mundial 
e do Banco lnieramerlcano -de- Desenvolvimento -
BID, o Governo Fernando Henrique deu início a uma 
verdadeira operação de guerra, restaurando e pr:ati

-camente reConstruindo estradas em todo esse imen-
so território brasileiro. 

A medida, indubitavelmente, é da maior rele
vância para. á-emergênte-epromissora economia na

-cional. 
Com estradas restaurada,s, o Brasil poderá vol

tar a crescer, movimentar suas riquezas e assegurar 
efetivamente aos seus cidadãos o sagrado direito de 
ir e vir livremente, sem o risco de morrer gratuita
mente em decorrência da falta de conservação das 
rodovias. 

Quero transmitir à equipe econômica do Gover
no e, -em pa-rticular, ao Ministério dos Transportes e 
demais órgãos afins, a minha satisfação por essa ini
ciativa de inegável interesse público. Ações como 
essa, Sr. Presidente, nos dão a certeza de que o 
Governo está no caminho certo e que o povo brasi
leiro, finalmente, poderá sonhar com um Brasil me
lhor, com melhores estradas, melhores condições de 
transportes e mais, muito mais possibilidades de ter
mos alimentos baratos ~os supermercados, devido à 
eliminação dos custos adicionais provocados por ro
dovias sem condições de tráfego. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Ney Suassuna. (Pausa.) 
Concedo_a palavra ao Senador Epitacio Cafe

teira. V. Ex• dispõe de 20 minutos. 
_O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro-

- nuncia o seguinfe discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cidade de 
Sªo Luísestª-_pr:estes a_tqrnar-se F'ª-trim_ônio dil. Hu, 
manidade. A UNESCO acaba de aprovar o parecer 
técnico e a nossa querida Capital maranhense já 
está_festejando a indicação. 

Quando assumi o Governo do Maranhão, sen
sibilizei-me com o abandono a que estava relegado 
o Centro Histórico de São Luís. Tanto que executei 
um arrojado Projeto de Recuperação da Praia Gran
de, quando foram restauradas 15 quadras e cerca 
de 200 imóveis, além de vários monumentos isola
dos, como a Fábrica cãntiamo, .o convento das 
Mercês, a Casa da Cidade de São Luís, o Palácio do 
Governo e seU anexo. e o Museu Hi~tórico. 

Foi a minha prova de amor a São Luís. As ruas 
de paralelepípedos totalmente recuperadas, pedra 
por pedra, as calçadas de cantaria, paredes, telhas, 

ocaca5amenfó-.-Tuâo restaurado, casa por casa, praça 
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por praça, calçada por calçada. Sempre com o es
mero com que o poeta cria a sua poesia. Reviver é o 
poema de amor que me foi possível escrever. 

Os erros de uma administração costumam ser 
órfãos da História; os acertos - bem ao contrário -
sempre possuem uma, às vezes mais de uma, pa
ternidade. A recuperação do Centro Histórico de São 
L~ís tem um simbolismo muito especial. para mim. 

Denominei-o Projeto Reviver porque entendia 
estar construindo ali ao mesmo tempo uma ponte e . 
uma estrada entre o passado e o presente, mais im
portantes que as próprias obras de concreto, cimen
to, pedra e cal. A estrada resgatando o passado e a 
ponte ligando o presente ao futuro. 

Penso que aquele que não consegue preservar 
o seu passado não sabe sonhar com o futuro. 

Na mensagem que escrevi, ao concluir meu 
governo, fiz um apelo que julgo oportuno registrar. 

"Com otimismo redo!:Jrado, espero que 
os que me sucederem continuem essa obra, 
que por ser de todos não pertence a nin
guém em particular; é a herança de um povo 
e que deve ser, por isso, perenizada. Está 
nas mãos das atuais gerações fazer reviver 
a pujança de nossos avós. A estrada está 
reaberta, a ponte já soerguida. Que Deus 
ilumine a todos nesta caminhada. • 

Lamento registrar que, des_de então, o Projeto 
Reviver não teve continuidade. Levantamentos feitos_ 
pelo Conselho Regional de_Arquitetusa=--ÇBJ;.~....§ 
confirmados pelo Corpo de Bombeiros de São Luís 
indicam que há risco de desabamento de outros mo
numentos históricos. Isso significa que a desejada 
continuidade que preconizei não se consumou. 

A decisão da Unesco é um reconhecimento ao 
Projeto Reviver. Do seu Diretor-Geral, t=ederico 
Mayor, já havia recebido uma carta em outubro de 
1992, felicitando a todos nós pela restauração do 
Centro Histórico de São Luís. 

É com prazer que a transcrevo: 
"Estimado Seiior Senador: 
Deseo manifestarle mi admiración por 

el esfuerzo considerable que emprendió, 
bajo su gobierno, el Estado de Maranhao, ai 
aprobar, planificar y realizar las obras de 
restauración dei centro histórico de Sao 
Luís, su capital. 

He podido apreciar en el magnífico li
bra que ha tenido Usted la deferencia de de
dicarme, el alcance de ias obras. Se recupe
raron diez hectáreas dei área urbana y se 
beneficiaron cerca de doscieotos inmu_ebles 

de importa_ncia-arquitectónica. Se ejecutaron 
además trabajos de infraestructura que per
mitieron realzar la belleza de la ciudad. La 

-grali esca_la 9\'l la_ operación y labrevedad 
dei plazo en que se pasó dei proyecto a la fi
nalización dei r'riismo, son um ejemplo y un 
estíml.llo a_nivel intema_cional. 

Quiero ielicitarlo a Usted por tan feliz 
iniciativa y,a través suyo, ai pueblo dei Esta-

. do de Maranhao, especialmente a las autori
dades, arquitectos, urbanistas, ingenieros, 
restauradores, paisajis!_as, técnicos y obre
ros que hicieron posible el rescate dei centro 

_de Sao Luís. 

Gracias, Seíior Senador, por haberme 
enviado "Reviver", libra que en adelante po

-drá ser consultado para que sirva de guia e 
inspiración a quienes en el futuro deseen re

. .Dovar el casco urbano de ciudades de valor 
hjstórico y artístico comparables ai de la ca
pital de Maranhao. 

Con un atento saludo 
Frederico Mayor" 

O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. Exª 
umàparte? 

O_ SI3. __ EPITAÇJQÇ~fETEIRA - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Valmir Campelo, com mui
to prazer. 

O Sr. Valmir CaiT)pelo - Nobre Senador Epita
cio Cafeteira, tive o prazer de receber o Projeto Re
siver. Ess.e projeto mostra o seu governo quando 
Governador do Maranhão. Já o estive folheando e 
leodo. Ele é ru9-is c:logye_uma_síntes_E!_dasua admi~ 

_ois.tração; para mim, é um poema de beleza, um 
poema__c:le re_ç_uperação do Maranhão, aquele Estado 
tüstóriçg_ gue tQd_osnQ_s_ re_spe_ita_mQS e_ a_dmiramos. A __ 
recuperação, a restauração r:~ue V. Exª fez em todos 
os prédios públicos daquele E,stado, o trabalho es-

- merado feito c::om _de_Q_ic(l.ção e _ cor11 muito amor é 
um;;t tônic_;i rec~mheci_çlg. por todos os maranhenses e 
por nós brasileiros. Não precisaria citar aqui os pré
dios, os edifícios recuperados e restaurados no seu 
governo, mas gostaria apenas de citar aquele que V. 
Exª ressuscitou: o Convento das Mercês, que é um 

_ espetáculo para quem o visita e para quem admira o 
Maranhão. De form(l. gue não poderia <'eixar, nesta 
oportunidade, de registrar o meu contentamento por 
te_r recei;J[qo o E'rojeto_BevivE)r,que fará parte da mi
nha biblioteca, como fonte de consulta e motivo de 
grande orgulhp, pelo fato de ter sido, um dia, seu co-

_lega o.e.sta_Ça_~a_. 
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Obrigado, Se-
nador Valmir Campelo. · 

Logo após transcrever a carta do Diretor-(3grªl 
da Unesco, Dr. Federico Mayor, fiz questão de publi
car a missiva acima transcrita na contracapa dª 2! 
edição ilustrada do Reviver, agora bilíngüe, Revi
ver/Reviva!. Sobre essa edição, permitam-me evo
car o fato de que ela serviu de ponto de referência 
para que São Luís viesse, afinal, a fazer parte do se
leto grupo de cidades, a exemplo de Brasília, Ouro 
Preto, em Minas Gerais, e Olinda, em Pernambuco, 
já que era o único material disponível em inglês {a 
Unesco só recebe correspondência em inglês ou em 
francês). 

O que eu sentia ao determinar a recuperação 
do Património Arquitetônico de São luis explicitei na 
mensagem de apresentação do livro Reviver. 

Muitos pensam e por isso afirmam haver eu 
conquistado São Luís e o Maranhão. A realidade é o 
inverso: não fui eu quem conquistou essa cidade e 
esse Estado, eu é que fui por ambos conquistado. 
Não fui eu quem prendeu, eu é que sou a presa. 
Tudo o que fiz ou venha a fazer terá que ser visto 
em razão do fato de me haver rendido aos encantos 
desta cidade e do seu povo e às possibilidades des
se Estado. Lá chegando, logo a cidade me conside
rou filho e me balizou Cafeteira; logo o povo me cha
mou irmão e eu me senti escravo. 

Misturei-me ao povo e me tomei um dos seus. 
Tentei- e consegui- ser tão maranhense quanto o 
mais maranhense. Na terra dos poetas faltava-me, 
todavia, a habilidade de fazer o verso e arrumar as 
rimas. E mais amava São Luís. A vontade de criar o 
poema ainda impossível agigantava a minha angús
tia. A cidade fora pródiga comigo. Dera-me tudo e 
ainda soubera criar os poemas Isabel e Janaina que 
fogo decorei para recitá-los na dureza dos combat~s 
para deles retirar as forças necessárias às vitórias. 

Veio, enfim, o Projeto Reviver e, através dele, 
vislumbrei a possibilidade de escrever e oferecer a 
São Luís e ao Maranhão os poemas que ainda não 
havia escrito. E olhei a Praia Grande como quem 
olha a página em branco. Busquei no amor que em 
mim sobrava o poema que a inspiração me negava. 
E fiz reconstruir casa por casa, praça por praça, cal
çada por calçada, grade cor grade, com o cuidado e 
o esmero com que o poeta cria sua poesia. O Revi
ver era o poema de amor que, enfim, me era possí
vel escrever. Era o meu soneto, a minhª _estroft;l~ t; 
assim, ao verso final, pude enfim sentir. após poeta, 
o maranhense que sempre quis ser. Rimei amor co111 

labor, saudade com cidade e fiz um poema ao qual 
intitulei Reviver. 

Dedjco-o ao povo de São Luís nas pessoas de 
minha mulher lsaoel e minha filha Janaina, que sou
beram compreender a minha presença mais nas 
obras do ~que jun"to a elas para ser po~sível concluir 
o meu poema 

Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, se o re
conhecimento ao nosso Governo se faz neste mo
mento, de outra parte estamos entusiasmados com 
a inserção de São Luís nesse seleto grupo de cida
des reconhecidas pela Unesco. Deixamos aqui o re
gistro de nosso agradecimento ao Diretor-Geral da 

- Unesco, Federico Mayor, porque temos certeza de 
que essa iniciativa recebeu dele o apoio indispensá
vel e fundamental. 

O Sr. Romeu Tuma - V. Ex! me permite um 
aparte? 

OSR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço V. Ex! 
_ comprazer. 

O Sr. Romeu Tuma - Senador Epitacio Gafe. 
teira, nesta tarde, V. Ex! está sendo homenageado 
por este Plenário pelo discurso que profere, de onde 
extraí algumas coisas bonitas, que, se me permitir, 
vou repeti-las: "Denominei-o Projeto Reviver, porque 
entendia estar construindo ali, ao mesmo tempo, 
uma ponte e uma estrada entre o passado e o pre

-Sente; mais -importante que as p-róprias obras de 
concreto, cimento, pedra e cal, a estrada, resgatan
do o passado, e a ponte, ligando o presente ao futu
ro. Penso que aqueiÉ!qtié não cõnsegúe preservar o 
seu passado não sabe sonhar com o futuro." Essa 
eXJ)ressão que V. Exru-sã no seü proiiiinclárriemto 
revive oProjeto fnternadonãl de Defesa de Patrímõ
nio da Humanidade, controlado pela Unesco. E V. 
Ex!, inserindo São Luís, através desse Projeto, nes
se bonito caderno que expressa todo esse Projeto 
~Reviver;~éleve-sentir aquilo que chamamos de sati~F 
fação e alegria interior por ter feito algt,Jma coisa em 
benefício daqueles que, um dia, V. Ex! governou. E, 
para o Brasil, que vê São luis inserida entre outras 
cidades brasileiras como Património da Humanida
de, fica a alegria e a satisfação de que há homens 
no Brasil que sabem cuftuar o seu passado, a sua 
cultura e, o que é importante, a tranqüilidade dos ci
dadãos que aqui vivem. Parabéns, Senador Epitacio 
Cafeteira! Que Deus o proteja na sua caminhada! 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Muito obriga
do, Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex! um 
aparte? 
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Vou ouvir o 
nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa, 
evidentemente, terá, como todos os presentes, a sa
tisfaçãÓ de ouvir as intervenções, mas apenas gos
taria de. cientificar aos aparteantes e ao orador que 
dispõem de 3 minutos. É claro que a Mesa terá a to
le(ância de sempre, contanto que esteja dentro dos 
limites conhecidos. 

O Sr. Ney Suassuna - Meu caro Senador Epi
tacio Cafeteira, uma mãe, quando vê partir um filho, 
sempre fica com o coração diminuído e triste pela 
perda. É claro que nós, da Paraíba - seu Estado na
tal -, ficamos tristes com a sua partida, mas no cora
ção da mãe não sobrevive só a perda, sobrevive 
também o orgulho. E nós somos extremamente or
gulhosos de ver o filho que foi, mas que não só sou
be amar outras terras, outro povo, mas soube se dar 
a esse povo e foi respeitado por esse povo. Então, é 
com muito orgulho que vemos um paraibano - digo 
isso porque tenho um orgulho enorme de ser parai
bano - brilhando, tão querido e tão amado, e saben
do amar tanto. Por isso vou ouvir as palavras de V. 
Exª com a maior veneração, porque isto é conjugar o 
verbo amar: V. Exª ter aqui declarado, em alto e bom 
som, que não era de lá, mas lá chegou, aprendeu a 
amar e ajudou esse povo, um povo que o respeita. 
Portanto, temos orgulho de V. Ex•. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Muito obriga
do, Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Mauro Miranda - Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço o nobre 
Senador Mauro Miranda. 

O Sr. Mauro Miranda - Senador Epitacio Cafe
teira, fico emocionado e queria ter pedido o meu 
aparte desde o começo, mas as palavras do seu dis
curso também são palavras muito fortes, de muita 
paixão por sua terra. Hoje percebi por que V. Exª é 
um vitorioso na política. Primeiro, foi Prefeito de São 
Luís, Deputado Federal por várias vezes, Senador, 
Governador do Estado. Mas percebo hoje que V. Exª 
encarna o Maranhão no seu todo e a sua paixão es
pecialmente pela cultura dos antepassados daquela 
terra. Ainda mais com o aparte do Senador Ney 
Suassuna, mostrando que V. Exª, ape:o:ar dP. ter vin
do de fora, encarnou o Maranhão como um todo. O 
exemplo de V. Exª e o exemplo do Presidente desta 
Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, ressusci
tando a linda Bahia mostram dois grandes homens 
públicos preocupados com as tradições de nosso 
País, fazendo reviver os seus centros históricos. Pa-
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rabéns a V. Exª e saiba que tem em nós um grande 
admirador do seu trabalho. Parabéns ao povo do 
Maranhão por ter em V. Exª um grande líder. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Agradeço o 
aparte. 

O Sr. Bello Parga - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. EPIJACIO C~FETEIRA - Vou ouvir 
agora meu colega de Bancada, meu colega de Ban
co do Brasil, meu colega contemporâneo, o nobre 
Senador Bello Parga. 

O Sr. Bello Parga - Senador Epitacio Cafetei
ra, neste momento em que V. Exª traz a público a 
_distinção que_foL conferida a São Luís, de ordem in~ 
temacionªl cultural, geser consig~ada Património 
Cultu@l e Histórico_d_a Humanidad_§_, quero m~ as§O~ __ 
ciar a V.Exª no seuj(Jt)ilopor _eªsa ngtíciª._Em pri
meiro lugar, porque ambos somos são-luisenses -
eu, de nascimento, e V. Ex~ por adoção, por uma op
ção familiar e, princip~limente, pelo reconhecimento 
do povo do meu Estado e da Capital, que o elegeu 
várias vezes Deputado Federal. E digo o povo de 
Sã.o Luis porque a sua base eleitoral sempre foi na 
Capital. Isso se estendeu para o Estado todÓ quan
do o povo maranhense também concedeu a V. Exª 
naturalidade maranhense, elegendo-o Governador. 
Quanto a isso não paira dúvida nenhuma de que o 
povo do Maranhão retribuiu o acendrado amor que 
V. Ex~ sempre demonstrou por São Luís e pelo Esta
do do Maranhão. É inegável também a participação 
de V. Exª no movimento cultural maranhense que 
congregou pessoas de várias classes, de várias fac
ções políticas no trabalho de recuperação de uma 
zona que estava decadente, de uma zona histórica, 
verdadeiro património cultural, que era aquela área 
da Praia Grande, que constitui o mair acervo arquite
tônico da época colonial do Brasil. V. EX" soube 
compreender essa preocupação de ordem cultural e, 
liderando uma plêiade de maranhenses cultos e 
amantes da sua terra, recuperou aquela área, traba
lho que felizmente não parou, não se encerrou, que 
continua. E o fruto V. Exª hoj!'l colhe. De maneira 
que me associo a essa alegria,. que é a alegria de to
dos os maranhenses que tiveram em V. Exª um con
terrâneo operoso e compreensivo para os problemas 
culturais. Meus parabéns! 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, vou encerrar, agra_clecendo as palavras gentis de 
todos os companheiros do Senaao, especialmente 
do Senador Bello Parga, que, como já disse, foi meu 
éólegn e meif compal"lneiro em tantas oportunidades 
na vida-do Marànnao. 
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Concluo estas palavras, Sr. Presidente, con
gratulando-me com todos aqueles que tornaram pos
sível esse objetivo e reitero a esperança de que o 
Reviver possa ter efetivamente a continuidade que 
sempre desejamos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, tenho dito desta tribuna que se deve medir 
a evolução política de uma sociedade através do 
grau de liberdade que proporciona aos cid<:!dãos. 

Por isso, podemos verificar quanto evoluiu um 
povo, no sentido de praticar verdadeiramente a de
mocracia, observando a intensidade e a clareza com 
que demonstra seu reconhecimento dos direitos uni
versais dos seres humanos, atravé& do pacto pelo 
qual se constitui em nação. 

Ou seja, sem uma Constituição que diga ex
pressamente quais são os direitos individuais e cole
tivos tutelados pelo Estado e que harmonize, de for
ma a não obstar as liberdades fundamentais, os de
veres individuais e coletivos correspondentes, é mui
to difícil afirmar que exista democracia no seio de al
guma nação. No sentido inverso, facílimo é acolher o 
conceito de que nela reina a tirania. 

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, comemora
mos hoje o 65º aniversário de um movimento revolu
cionário- ou "Guerra Cívica", como preferem alguns 
historiadores - que custou a vida de centenas de he
róis brasileiros na defesa daqueles princípios e na 
busca de sua implementação através de um texto 
constitucional reiteradamente negado pelos gover
nantes da época. Um movimento armado que sacu
diu a Nação, fazendo-a mais consciente que nunca 
da necessidade de uma Constituição e da autonomia 
dos Poderes da República. Um movimento que se 
chamou Revolução Constitucionalista de 1932. 

Venho da cidade em que o 9 de julho possui 
simbolismo destinado somente às datas magnas da 
História. Uma cidade que, em menos de Uma déca
da, fora mutilada por bombardeios e pela metralha 
em duas revoluções -as de 1920 e 1924. Uma cida
de que ainda chorava seus filhos, civis e militares, 
tombados nas ruas e nos setores de batalha, quan
do não se esquivou de doar mais sangue generoso 
para regar, em 1932, o campo político em que hoje 
floresce a democracia brasileira. Uma cidade que 
amargou uma batalha perdida, numa guerra cívica fi
nalmente ganha. 

Nunca, em nenhum outro movimento 
brasileiro, registrou-se tamanha unanimida
de entre uma população envolvida na defe
sa de seus ideais. Sempre existe alguêm 
que discorde de alguma idéia, mas, na Re

. volução de 32, apenas um ou dois por cento 
do povo de São Paulo, se tanto, não apoiou 
o movimento. 

É este o pensamento do notável escritor, jorna
lista e historiador Hernane Donato, Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São 
Paulo, que acaba de publicar mais um trabalho - o 
livro Breve História da Revolução de 32 -, produto 
de suas infindáveis pesquisas sobre aquele aconte
cimento. Vem ele reafirmar, mais uma vez, o que fi
cou demonstrado pelo não menos ilustre Paulo No
gueira Filho, revolucionário e historiador, na magis
tral obra A Guerra Cívica -1932, ou seja: 

"Poucas vezes na história de nossos 
tempos, um povo soube, com tanto vigor e 
clareza, revelar e executar sua vontade. Foi 
um fenômeno de psicologia coletiva, que, a 
seu tempo, não escapará às cogitações da 
ciência." 

Tão acesa ainda está a chama constitucionalis
ta que, em boa hora, o ínclito Governador Mário Co
vas achou por bem transformar o 9 de Julho em fe
riado, para que todo o Estado de São Paulo possa 
comemorar a data com o devido júbilo cívico, pois a 
Revolução Constitucionalista não é patrfmônio exclu- · 
sivo da Cidade de São Paulo: é orgulho para todos 
os paulistas, natos ou por adoção, assim como deve 
ser para todos os que se sentem capazes de dar a 
própria vida pela liberdade. Uma Revolução merece
dora do respeito de todos, especialmente de nós, 
detentores do múnus político, pois foi com ela que 

· se reabriram os honzon!esdemocráticos da Pátria. 
Aliás, meus nobres Pares, ao discursar sobre a 

Revolução Constitucionalista, é difícil dizer algo que 
sobre ela ainda não tenha sido dito desta tribuna. 
Aqui já se alternaram seus mais ferrenhos defenso
res e detratores, usanClotódos os-aâfêtivos-que as 
paixões despertam. Mas, se nos mantivermos nos 
domínios da serenidade e da prudência, verificare
mos que é inquestionável seu mérito histórico, na 
medida em que serviu para recolocar o País no ca
minho das conquistas democráticas. Por exemplo, 
sua primeira conseqüência foi a Constituição de 34 e 
nesta nasceu o voto feminino, entre outras conquis
tas do povo. Suas conseqüências tomaram-se tão 
_importantes que o fato de nela ter atuado passou a 
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integrar o referencial histórico de instituições cujos 
nomes, por si mesmos, já dispensariam referências 
honrosas. Por exemplo, ao defender as prerrogati
vas da Justiça estadual, no ano passado, o Desem
bargador Álvaro Lazzarini fez questão de inserir a 
seguinte frase em artigo publicado na Folha de 
S.Paulo: 

"O Tribunal de Justiça de São Paulo, 
instalado no Império, tem gloriosas tradições 
de luta pelo direito e pela justiça, inclusive 
com atuaçãd mârcante._na.F.levolução Cons
titucionalista de 1932." 

O ideário constitucionalista era tão .forte ·que 
transformou inimigos aa Revolução de 1924 em par
tidários e até heróis do movimento de 1932, a exem
plo do que aconteceu com o Coronel Júlio Marcon
des Salgado. Como Major de Cavalaria, em 1924, 
comandara ele a defesa legalista da usina elétrica 
da Rua Paula Souza, obrigando as tropas insurretas 
do Tenente Cabanas a retrocederem pela primeira 
vez. Em 1932, comandando a Força Pública paulista 
e morrendo num acidente com testes de morteiro, 
Júlio Márcondes Salgado transformou-se num dos 
grandes vultos de nossa História. 

As conseqüências da Revolução Constitucio
nalista de 1932 extrapolaram o campo político. Influí
ram em nosso desenvolvimento industrial e acelera
ram a nossa evolução social. No período de 1926 a 
1933, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 
Paulo (!PT) chamava-se Laboratório de Resistência 
de Materiais da Escola Politécnica (LEM). Prestava 
assistência tecnológica principalmente à construção 
civil, em especial no campo de concreto armado. 
Esse organismo. hoje com renome internácioiíal, 
aluava também na área da metalurgia e, com o ad
vento da Revolução de 32, enveredou pelo apoio à 
fabricação de armamentos, inclusive carros blinda
dos e granadas. Diz o seu histórico oficial: 

"Terminada a revolução, ficou como re
sultado o grande salto tecnológico da indús
tria paulista. A experiência adquirida com o 
rigoroso controle de peças e de materiais, 
exigidos na produção de armamentos, abriu 
caminho para a criação, dois anos mais tar~ 
de, da Seção de Metrologia do I PT." 

Sr"s e Srs. Senadores, ser-me-ia impossível, 
além de redundante e fastidioso, historiar em minú
cias o que foi a Revolução Constitucionalista. Para 
fazê-lo, decantados autores encheram páginas e pá· 
ginas sem conseguir,-pore·m.-esgi:ila:r õ assunto:-As= 
sim aconteceu, por exemplo, com aquele ilustre au-

tor de A Guerra Cívica- 1932, nos seis alentados 
-volumes em qlle dividiu-suas pesquisas, depois re
sumidas num único livro pelo não menos notável Pe
dro Ferraz do Amarai. 

Todavia, em alguns dos trabalhos históricos 
que reli para poder assomar a esta tribuna, aquele 
aspecto pouco divulgado - o_ do avanço tecnológico 
-chamou-me a atenção. Tenho certeza de que ou
tros mais também poderão alimentar reflexões de 
meus nobres Pares. Por exemplo, como a epopéia 
de 32 tem relação direta com a morte de Alberto 
Santos Dumont, o inconfundível descobridor da diri-

- gibilidade dos balões e inventor do avião autopropul
sado, deve-se ressaltar o intenso emprego da avia
ção por ambos os lados. Os combates aéreos e os 
bombardeios numa guerra fratricida em solo pátrio 
foram a gota dágua para o martírio que impôs a si 
mesmo o incomparável brasileiro, com a mente per
turbada por um complexo de culpa insano, como se 
os grandes inventores e cientistas fossem responsá
veis pelo mau uso de suas descobertas. Ao imolar
se por seu ideal pacifista, o grande brasileiro lançou 
um dos mais fortes brados contra o belicismo que 
corrompe a ciência e a técnica, colocando-as a ser
viço da destruição. 

O fato é que, a 1 O de julho de 1932, o Campo 
de Marte paulista fora tomado pelos rebeldes, que 
se apossaram de quatro aviõeª milit9-res. Mais dois 
aparelhÓs foram -lEwados -a -São Paulo por pilotos 
simpatizantes da revolução, conforme consta dos re
gistras históricos da Força Aérea Brasileira. Os pro
prietários de mais_ nove aviões particulares coloca
ram os aparelhos à disposição do ·movimento. Qias 

·'depois, as forças revolucionárias ·requisitaram um 
avião de transporte da empresa francesa Aéroposta
le para utilizá-lo em missões de bombardeio. Poste
riormente, quatro aeronaves importadas do Chile re
forçaram esses parcos recursos, totalizando 20 aviõ
es, a maioria de modelo civil adaptado ao uso militar, 
enquanto que, do lado governamental, o emprego de 
68 aviões de reconhecimento, bombardeio e caça 
produziam uma desproporção altamente desfavorá
vel aos revolucionários. Isto, entretanto, não impediu 
.que os céus latino-americanos fossem palco, pela 
primeira vez, da derrubada de um avião em comba
lE!. Ningícja~orvgi.riosjlrQsXI9 Jaí:liadorao scer inter

-ceptada, pela segunda vez~por'lim-aformaÇão rebel-
de, no dia 8 de agosto, _uma aeronave governista fez 
aterrissagem forçada atrás de suas linhas. Também 
não foi ol:istáci.Jlo para ·que os rebeldes efetuassem, 
à 1 hora e 45 minutos do dia 13 de agosto, o primei
ro ataque aéreo notumo da América Latina, realiza-
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do contra o destacamento aéreo legalista em Resen
de, sem grandes danos porém. Nos dias 3 e 5 de 
setembro, a aviação governista castigou o Forte de_ 
ltaipu, infringindo severos danos humanos e mate
riais aos últimos revoltosos. 

"Meu Deus, meu Deus! Não haverá 
meio de evitar derramamento de sangue de 
irmãos? Por que fiz eu essa invenção? Em 
vez de concorrer para o amor entre os ho
mens se transformou numa arma maldita de 
guerra! Horrorizam-me estes aeroplanos 
que estão constantemente pairando sobre 
Santos." 

Dissera Santos Dumont, amarguradõ; ao tele
fonar do Guarujá, no litoral paulista, para seu-amigo, 
o Professor José de Oliveira Orlandi, dias depois de 
deflagrada a revolução. As notícias dos combates de 
bombardeios aéreos levaram-no ao desespero e à 
morte, no dia 23 de julho, mas nem por isso seu sa
crifício contribuiu para arrefecer a guerra, embora, 
no dia 25 de julho, Getúlio Vargas decretasse luto 
nacional por três dias. 

Ninguém sabe, ao certo, quantas vidas foram 
ceifadas nos embates entre rebeldes e governistas. 
No ponto mais privilegiado do Parque lbirapuera, em 
São Paulo, situa-s: o Monumento-Mausoléu do Sol
dado Constitucionalista de 1932, encimado por um 
obelisco que, em suas proporções, guarda simbolis
mo numérico com o movimento: mede 72 metros de 
altura, a contar do andar térreo, ou 81 metros, se 
considerarmos o subsolo. Somando-se os dígitos de 
cada uma dessas dezenas, sempre encontraremos 
32. É na cripta existente no subsolo que estão en
cerrados os restos mortais de mais de 600 revolucio
nários. Mas esse número está longe de representar 
o total de mortes durante o movimento, pois, até 
hoje, não se conseguiu apontar com certeza sequer 
quantas baixas foram registradas entre as forças le
galistas. Umainexatidão típica das grandes revolu
ções que se repete nas de 20 e 24, assim como em 
tantas outras no decorrer da história. 

Em relação a 32, a contagem deveria iniciar-se 
em fins de maio, quando pereceram seus primeiros 
e mais conhecidos heróis ~ Mário Martins de Almei
da, estudante de Direito; Antônio Américo de Camar
go Andrade, casado, com três filhos menores; Eucli
des Miragaia, estudante em São José dos Campos; 
Dráusio Marcondes de Souza e Amadeu Martins. 
Com o arrojo típico dos seus 21 anos de idade, os 
cinco foram atingidos durante o tiroteio iniciado na 
noite de 23 de maio e encerrado na madrugada se
guinte, na esquina da rua Barão de ltapetininga com 

a Praça da República, onde ficava a sede da legião 
socialista, havia pouco rotulada de Partido Popular 

~- Paulista e considerada "a máquina extremista opres
sora de São Paulo". Dezenas de pessoas envolve-

- ram-se na contenda, na qual não faltaram rajadas de 
metralhadoras e granadas lançadas daquele prédio 
sobre a multidão. Aqueles jovens morreram, gerando 
a famosa sigla MMDC, de Martins, Miragaia, Dráusio 
e Camargo. Mas quantos ficaram mutilados? E 

· qu-antos. mais pereceram nas tiincheiras que se abri
ram, depois, nos quatro cantos do Estado? Aliás, 
nessas trincheiras e nas covas rasas, desprovidas 
de preconceitos de qualquer espécie, podemos iden
tificar uma das mais poderosas raízes da democra
cia racial brasileira, como apontam diversos historia-

-dores, pois nelas vamos encontrar, lado a fado, gen
te de todas as raÇas, as mesmas- raças que transfor
maram São Paulo de 1932, com seu milhão de habi
tantes, na metrópole hiper-racial que o Brasil tem a 
felicidade de acªlentar hoje. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, procurei 
restringir ao máximo, em minha fala, o elenco de vul
tos históricos para evitar injustiça da omissão força
da pela falta de tempo. Além disso, considero a Re
volução de 1932 um movimento popular. autêntico, 
com centenas, talvez milhares de heróis anónimos. 

O St. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Concedo um aparte 
ao nobre Senador Ramez Tebet com muito prazer. 

O Sr. Ra111ez Tebet- Nobre Senador Romeu 
Tuma, não tenho nada a acrescentar ao seu pronun
ciamento. Só quero deixar registrado que V. Ex", le
gítimo representante de -~ão Paulo no Senado da 
República, relembra uma data histórica, uma data 
marcante; relembra o Movimento Constitucionalista, 
-um movimento em prol da legalidade. V. Exª está fa-
-zendo com que ~sta_ Casa,nã_g fique omissa diante 
de uma data tão grande como. esta, que é o 9 de ju
lho, quando se comemora a Revolução Constitucio-

-nalista d()_f'aís~ 1~32.Falandosobrgg Movi!f1~n
to, relembrando os seus episódios, falando dos he
róis anónimos que ajudaram e que participaram des
se movimento, V. Ex" supre a omissão do Senado 
da República e demonst~a que está atento quando 
se trata de São Paulo e, por que não dizer, do Brasil. 

O SR. TOMEU TUMA - Agradeço a V. Ex", 
sempre carinhoso e simpático com a minha pessoa. 
Mas creio que a referência histórica a que V. Exª se 
refere no seu aparte me dá a tranqüilidade de que 
não estou agindo como um paulista, mas sim como 
brasileiro. Lembro que a Revolução foi constituciona-
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lista. e não um ato de revolta contra o_ Governo 
Constituinte. 

O Sr. Esperidião Amin - Senador Romeu 
Tuma, V. E~ me concede um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Pois não, Senador Es
perídíão Amín, com muito prazer. 

O Sr. Esperidião Amin - Eu gostaria de, rapi
da·mente, deixar consignada a minha manifestação 
de solidariedade a V. Exª, ao Estado que V. Exª rep
resenta e à sua iniciativa de fazer, através deste pro
nunciamento, um registro do significado desta data 
para todos nós brasileiros, e não apenas para São 
Paulo. Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex• 
pelo carinho do aparte, mas creio que é importante o 
Brasil rever seus fatos históricos, porque estamos 
caminhando para o futuro, e a história só se constrói 
com os fatos que marcam a presença do povo brasi
leiro em horas difíceis. 

Por esta razão, não partilho da opinião de que 
ela tenha acontecido apenas por vontade da "elite 
paulista". A esta explicação simplista, desarrazoada, 
prefiro contrapor o argumento de que, como em todo 
movimento verdadeiramente oriundo do seio do 
povo, também em 32 os acontecimentos acabaram 
por gerar e sofrer a natural influência deJortes_lide
ranças. notadamente de tribunos, radialistas, jorna
listas, radioamadores, po!íticos e militares do porte 
de um lbrahim Nobre, Nicolau Tuma, Júlio de Mes
quita Filho, José Cardoso de Almeida Sobrinho, Pau
lo e César Yazbek, Pedro de Toledo, Isidoro Dias 
Lopes. Euclides de Figueiredo e tantos mais que se
ria im-possível mencionar agora, durante o tempo 
que me é concedido. Homens que encarnavam, a 
toda hora. os ideais buscados pelo povo, num con
texto em que a·regra suprema era "um regime de 
democracia representativa, dentro da mais ampla 
autonomia federativa", como ressalta Paulo Noguei
ra Filho. A todos eles devemos dirigir o nosso cari
nho e o nosso respeito sem esquecer dos heróis 
anônimos. sem esquecer daqueles homens e mulhe
res do povo, doutores, empresários, operários, bran
cos. negros. amarelos ou índios, chefes de família 
ou JOVens descomprometidos, a maioria de condiçõ
es humildes para os padrões de hoje, que pegaram 
em armas para garantir-nos o direito de aqui estar
mos a falar alto e a bom som que nada se sobrepõe 
à liberdade. Homens cujos rostos se perderam na 
história, mas cuja obra continua presente em nossas 
conquistas e em nossos ideaLs_. 

Muito 0brigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu do Banco Central do Brasil, nos ter
mos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Fede
ral, o Ofício nº ~~4. 9.ª-.1~!}1 (nº _ 2.Q18L9J, na o ri_-_ 
gem), de 8 do corrente, encaminhando solicitação do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul para que 
possa realizar operação de crédito junto à Caixa 
Económica Federal no valor dé quatro milhões, r.o
vecentos e oitenta mil reais, cujos recursos serão 
destinados à assunção de parte dos custos de infra
estrutura dos Núcleos Morgados Rosa e Ferronato, 
em Bagé (RS). 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
rmcos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu, do Presidente do Parlamento Latino
Americano - Grupo Brasileiro, expediente encami
nh.ançlo a Ata FinaLda_XJII CQnferênçia loterpariamen
tar União Européia/América Latina, realizada na Cida
de de Caracas- Venezuela, durante o perícdo de 19 a 
22 de maio passado. (Diversos nº 37, de 1997). 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
nº 2.024, de 1997, de 8 cfo corrente, encaminhando 
parecer daquele Órgão a -respeito da solicitação do 
Governo do Estadoâe_S_ão- Paulo sobre aditamento 
ao contrato de operação de crédito firmado junto à 
União, relativo ao Programa de Apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste Fiscal dos -Estados: 

O expediente, anexado ao processado da Men
sagem nº 106, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos, que terá o prazo de quinze dias para 
sua apreciação, nos termos da Resolução nº 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução nº 12, de 
1997. -

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1º Se
cretário, Senador.Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 142, DE 1997 

Dispõe sobre a falência do devedor 
civil e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Não havet'á distinção entre o devedor cMI 

e o comerciante para ~fins de falência e concordata. 
Art. 2º A falência e a concordata do devedor ci

--vil reger-se-ão, no que couber, pelas normas do De
~creto-Lei n° 7.661, de 21 de junho de 1945, eaftera
-çõ·es·posteriore5. 
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Art. 39 Os livros mercantis continuarão a produ
zir seus efeitos jurídicos específicos em relação aos 
registres realizados durante o processo de falência e 
concordata. 

Art: 42 A falência do devedor casado só terá, 
sobre o-património do outro cônjuge, as conseqüên
cias próprias do regime de bens no casamento, de
terminadas pela lei civil. 

• Parágrafo único. Não se aplica a ressalva pre
_vista neste artigo quando o outro cônjuge assumir a 
responsabilidade pelas dívidas de seu consorte e 
não tiver bens próprios que bastem para o pagamen
to de todos os credores, hipótese em que ambos in-
cidirão em falência ou concordata. _ 

Art. 5° Não haverá prisão civil por dívida, além 
dos casos previstos na Constituição, mas o devedor 
civil pode incidir nos mesmos crimes !alimentares ti
pificados em lei, para os quais a qualidade de co
merciante não seja essencial. 

Art. 69 A falência do devedor civil ou comer
ciante, cujo passivo for inferior a R$100.000,00 (cem 
mil reais), será processada sumariamente, na forma 
do art. 200 do Decreto-Lei n2 7.661, de 21 de junho 
de 1945; alterado pela Lei n2 4.983, de 20 de maio 
de 1966. 

Art. 72 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data- de sua 
publicação. 

Art. 9° Ficam revogados os artigos 1554 e 1571 
do Código Civil (Lei n2 3.071, de 12 de janeiro de 
1916), o caput do art. 200 do Decreto-Lei n2 7.661, 
de 21 de junho de 1945, alterado pela Lei n2 4.983, 
de 20 de maio de 1966, e demais disposiÇões em 
contrário. 

Justificação 

A distinção entre devedor civil e comerciante 
em caso de insolvência é, sabidamente, uma tradi
ção dos países romanistas contra a qual, há vários 
séculos, se rebelaram os povos seguidores do siste
ma de common law. 

Alguns juristas patrícios tentaram, em vão, fa
zer vingar um direito civil não discriminatório, que 
tratasse igualmente os contratos civis e os mercan
tis, os devedores comuns e os comerciantes. 

O projeto de lei que ora apresentamos tem ob
jetivo semelhante e visa a estender os institutos da 
falência e da concordata a todos os tipos de devedo
res que, sem uma relevante razão de direito, não pa
gam no vencimento obrigação líquida, constante de tí
tulo que legitime a ação executiva, assumindo, assim, 

a condição de falido, conforme bem define, no seu 
artigo preambular, o Decreto-Lei n2 7.661, de 1945. 

Nosso País tem sentido necessidade de medi
das capazes de inibir o consumo exagerado de pes
soas físicas que, na euforia enganosa da estabilida
de da atual moeda brasileira, têm gasto compulsiva
mente e adquirido bens cujos valores ultrapassam o 
seu poder aquisitivo. 

Com isso, causam prejuízo, muitas vezes, 
àqueles mesmos-qUe lhes ofereceram crédito fácil, 

_ _pelo_gue_n?_()_~usto ~ll§_9_GQnSullliªrnº- se exerçª
sem qualquer atitude mais drástica do legislador. 

O projeto dE;l nossa autoria não trará revoluçõ
e_s rnai()_rE)~ª-IE!g!slii_Ç.§._Qf<J.IiiD-ª_ntar,_c:fe qrdem mate
rial ou processual, senão aquela que a torna aplicá
vel também_ªº d~v~or çomurn. 

A revogação mais expressiva seria a dos arti
gos do Código Civil relativos ao concurso de credo
res, que perderiam toda a sua razão de ser. 

Consideramos também que, ao contrário da le
gislação atual, poder-se-ia proceder de modo sumá
rio quando o passivo do devedor não ultrapassasse 

_ 100.000,00 reais (preferimos não tomar como índice 
--º salário_rnínlmo_l_egal). 

Além disso, tentamos evitar que a falência do 
devedor casado tenha conseqüências desnecessá
rias e danosas sobre o património de seu cônjuge. 

Finalmente, deixamos claro que os livros do 
~CQJT1~11:;iante oootinuarão a_ser para ele fonte de direi

tos e de obrigações, tendo em vista que a obrigatorie
dade de possuir livros bem escriturados é a única e in
dispensável distinção, que deve subsistir, para aqueles 
que, fazem da mercancia profissão habitu:;.l. 

Estamos certos de que a perspectiva de uma 
falência, popularmente tão mal vista e capaz de pro
duzir dificuldade de reabilitação no mundo dos negó
cios e do crédito, levaria o consumidor em potencial 
a melhor refletir sobre as possíveis conseqüências 
de seus gastos. Por outro lado, a presente proposi
ção inibirá aqueles comerciantes que inescrupulosa
mente estimulam o endividamento dos consumido
res e sua inadimplência. 

Sala das Sessões, 9 de julho de 1997.- Sena
dor Lauro Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N2 7.661 
DE 21 DE JUNHO DE 1945 

LEI DE FALÊNCIAS 

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta: 
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LEI DE FALÊNCIAS 

TÍTULO XII 
Das Disposições Especiais 

Art. 200. A falência cujo passivo for inferior a 
100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no 
Pais será processada sumariamente, na forma do 
disposto nos parágrafos seguintes: 

• § 19 Verificando, pela comunicação do síndico 
a que se refere o art. 63, nº XI, que o montante do 
passivo declarado pelos credores é inferior à quantia 
referida neste artigo, o juiz mandará que os autos 
lhes sejam conclusos e neles proferirá despacho em 
que: 

I - determinará que a falência seja processada 
sumariamente, designando, dentro dos dez dias se
guintes, dia e hora para a audiência de verificação e 
julgamento dos créditos; 

11- mandará que o síndico publique, imediata
mente, no órgão oficial, aviso aos credores que lhes 
dê ciência da sua determinação e designação. 

§ 29 Na audiência, o síndico apresentará as se
gundas vias das declarações de crédito, com o seu 
parecer e informação do falido, e o juiz, ouvinao os 
credores que tenham impugnações a fazer e os im
pugnados, proferirá sentença de julgamento dos cré
ditos, da qual, nos cinco dias seguintes, poderá ser 
interposto agravo de instrumento. 

§ 39 Nas quarenta e oito horas seguintes à au
diência, o síndico apresentará em cartório, em duas 
vias, relatório no qual exporá sucintamente a matéria 
contida nos arts. 1 03 e 63, n2 XIX. · 

§ 49 A segunda via do relatório será junta aos 
autos da falência, e com a primeira via e peças que 
o acompanhem, serão formados os autos do inquéri
to judicial, nos quais o falido, nas quarenta e oito ho
ras seguintes, poderá apresentar a contestação que 
tiver; decorrido esse prazo, os autos serão, imediata
mente, feitos com vista ao representante do Ministé
rio Público, que, no prazo de três dias, pedirá sejam 
apensados ao processo da falência ou oferecerá de
núncia contra o falido e demais responsáveis. 

§ 5º Com a promoção do representante do Minis
tério Público os autos serão concfusos ao juiz, que, 
dentro de três dias, decidirá, observadas, no gueforem 
aplicáveis, as dispOsições dos arts. 109 e 111. 

§ 62 Não tendo havido denúncia ou rejeitada a 
que tiver sido oferecida, o devedor, nas quarenta e 
oito horas seguintes à sentença, pode pedir concor
data, à qual os credores podem opor-se, em igual 
prazo, decidindo o juiz em seguida. 

§ 7º Não pedida ou negada a concordata, ou 
recebida a denúncia, o síndico iniciará, imediata-

mente, a realização do ativo e pagamento do passi
vo, na forma do título VIII. 

LEI N2 4.983, DE 18 DE MAIO DE 1966 

Altera disposições do Decreto-lei ne 
_7.661,d~ 21 de junho de 1945 (Leis de Fa

lências). 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 19 Os arts. 141, caput, 156, § 12, incisos I 

e 11, 163, 169, inciso IV, 172, caput, 173, 175, 200 
caput, e 212, incisos I e 11, do Decreto-lei n2 7.661, 
de 21 de junho de 1945, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 200. A falência cujo passivo for inferior a 
100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no 
País será processada sumariamente, na forma do 
disposto nos parágrafos seguintes." 

CQDIGO CIVU.BBASILEIRO 

LEI N2 3.071 DE 12 DE JANEIRO DE 1916 

(Corrigida pela Lei n2 3.725, 
de 15 de janeiro de 1919 

TÍTULO IX 
Do concurso de credores 

DAS PREFERÊNCIAS E 
-PRIVILÉGIOS CAEDITÓRIOS (101) 

Art. 1.554. Procede-se ao concurso de credo
res, toda vez que as dívidas excedam à importância 
dos bens do devedor. 

Art. 1.555. A discussão entre os credores pode 
versar sobre a ·preferê_nçjª~n.!r.!'l eJ€1§ çllsputada, quer 
sobre a nulidade, simulação, fraude, ou falsidade 
das dívidas e contratos. 

Art. 1.556. Não havendo título legal à preferên
cia, terão os credores igual direito sobre os bens do 
devedor comum. 

Art. 1.557. Qs tftulos legais de preferência são 
privilégios e os direitos reais. 

.ArLj-558 .. Conservam seus resp_eçtivos direi
tos os Gredores, hipotecários ou privilegiados: 

I. Sobre o preço do seguro da coisa gravada 
com hipoteca ou_ privilégio, ou sobre a indenização 
devida, havendo responsável pela perda ou danifica
ção da coisa. 

11. Sobre o valor da indenização, se a coisa ob
rigadª _?. _hipote_ça Q!J privilégio for desapropriada, ou 
submetida a servidão legal. 



Art. 1.559. Nesses casos, o devedor do preço 
do seguro, ou da indenização, se exonera pagando 
sem oposição dos credores hipotecários ou privile
giados. 

Art. 1.560. O crédito real prefere ao pessoal, de 
qualquer espécie, salvo a exceção estabelecida no 
parágrafo único do artigo 759; o crédito pessoal pri
vilegiado ao simples, e o privilégio especial ao geral. 

Art. 1.561. A preferência resultante da hipote
ca, penhor e mais direitos reais (art. 674), determi
nar-se-á de conformidade com o disposto no livro 
antecedente. 

(101) ·o Crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a 
natureza ou o tempo da constituição desse, ressalvados os crédi
tos decorrentes da legislação do trabalho". Assim dispõe o art. 
166. da Lei n• 5.172, de 24-10-1966. Código Tributário Nacional; 
o § único do art. 1 67 desta mesma Lei estabelece a ordem de 
preferência entre pessoas jurídicas de direito público. 

Art. 1 .562. Quando concorreram aos mesmos 
bens, e por títulos iguais, dois ou mais credores da 
mesma classe, especialmente privilegiados, haverá 
entre eles rateio, proporcional ao valor dos respecti
vos créditos, se o produto não bastar para o paga
mento integral de todos. 

Art. 1.563. Os privilégios, excetuado o de que 
trata o parágrafo único do art. 759, se referem so
mente: 

I -Aos bens móveis c;fo devedor, não sujeitos a 
direito real de outrem. 

11 - Aos imóveis não hipotecados. 
III- Ao saldo do preço dos bens sujeitos a pe

nhor ou hipoteca, depois de pagos os respectivos 
credores. 

IV -Ao valor do seguro e da desapropriação. 
Art. 1.564. Do preço do imóvel hipotecado, po

rém, serão deduzidas as custas judiciais de sua exe
cução, bem como as despesas de conservação com 
ele feitas por terceiro, mediante consenso do deve
dor e do credor, depois de constituída a hipoteca. 

Art. 1 .565. O privilégio .especial só compreende 
os bens sujeitos, por expressa disposição de lei, a 
pagamento do crédito, que ele favorece; e o geral, 
todos os bens não sujeitos a crédito real, nem a pri
vilégio especial. 

Art. 1.566. Têm privilégio especial: 
I. Sobre a coisa arrecadada e liquidada, o cre

dor de custas e despesas judiciais feitas com a arre
cadação e liquidação. 

11. Sobre a coisa salvada, o credor por despe
sas de salvamento. 

III - Sobre a coisa beneficiada, o credor por 
benfeitorias necessárias ou úteis. 

IV - Sobre os prédios rústicos ou utbanos, fá
bricas, oficinas, ou quaisquer ot.itras construções, o 
credor de materiais, dinheiro, ou serviços para a sua 

-edificação, reconstrução, ou melhoramento. 
V - Sobre os frutos agrícolas, o credor por se

mentes, instrumentos e serviços à cultura, ou à co
lheita. 

VI - Sobre as alfaias e utensílios de uso do
méstico, nos prédios rústicos ou utbanos, o credor 
de alugueres, quanto às prestações do ano corrente 
e do anterior. 

VIl - Sobre os exemplares da obra existente na 
~massa do editor, o autor dela, ou seus legítimos rep

resentantes, pelo crédito fundado contra aquele no 
contrato de edição. 

VIII - Sobre o produto da colheita, para a qual 
houver concorrido com seu trabalho, e precipuamen
te a quaisquer outros créditos, o trabalhador agríco
la, quanto à dívida dos seus salários (art. 759, pará
grafo único.) 

Art. 1.567. Cessa o privilégio estabelecido no 
artigo antecedente, nº V, desde que os frutos são re
duzidos a outra espécie, ou vendidos depois de re
cõlrndos. 

Art. 1.568. Havendo, a um tempo, credores, 
com direito ao privilégio do art. 1.566, n2 III, e ao 
desse artigo nº IV, aplicar-se-lhes-á o disposto no 
art. 1.562. 

Art. 1 .569. Gozam de privilégio geral, na ordem 
seguinte, sobre os bens do devedor: 

I - O crédito por despesas do seu funeral, feito 
sem pompa, l;eg!Jndo a condição do finado e o cos
~tume do lugar. 

11 - O crédito por custos judiciais, ou despesas 
com a arrecadação e liquidação da massa. 

III - O crédito por despesas com o luto do côn
juge, sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se 
forem moderadas. 

IV - O crédito por despesas com a doença, de 
que faleceu o devedor, no semestre anterior à sua 
morte. 

V - O crédito pelos gastos necessários à ma
tança do devedor falecido e sua família, no trimestre 
anterior ao falecimento. 

VI - O crédito pelos impostos e taxas devidas à 
Fazenda Pública, no ano corrente e no anterior. 

Vlt -_O _çr~çlito pelo salário dos criados e mais 
pessoas de serviço doméstico do devedor, nos seus 
derradeiros seis meses de vida. 

Art. 1.570. Na remuneração do artigo 1.569, nº 
VIl, se inclui a dos mestres que, durante o mesmo 
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período, ensinaram aos descendentes menores do 
devedor. 

Art. 1.571. A Fazenda Federal prefere à Esta
dual, e esta, à Municipal. 

~ 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania-Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 143, DE 1997 

Estabelece limites pecuniários para 
os presentes recebidos por todos os che
fes dos poderes públicos em todos os ní
veis e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os titulares dos poderes públicos da 

União, os Estados, do Distrito Federal e dos MuniCí-- · 
pios e seus substitutos legais não poderão receber, 
a título pessoal, de pessoas físicas ou jurídicas, na
cionais ou estrangeiras, presentes ou doações;- de 
valor superior a quinhentos reais, em decorrência do 
exercício de cargos ou funções. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, con
sideram-se também titulares os chefes de unidades 
ou órgãos da administração pública direta e indireta, 
inclusive fundações supervisionadas pelo poder pú
blico. 

Art. 22 Os titulares mencionados no art. 12 não 
poderão também aceitar títulos, comendas e honra
rias que não tenham justificação legal e não se rela
cionem ao exercício de suas funções. 

Art. 3º Os presentes cujo valor exceder o limite 
estabelecido no art. 12 deverão ser entregues, no 
prazo de dois meses, à autoridade competente, para 
reversão ao patrímônio público. 

Art. 42 A inobservância do disposto nos artigos 
anteriores é considerada ato de improbidade admi
nistrativa, descrito no inciso I do art. 92 da Lei n2 · 

8.429, de 1992, e punível nos termos do art. 12, inci
so I, da mesma lei. 

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

A doação de presentes é uma forma civilizada de 
relação entre as pessoas, mas não pode ser estimula
da-qtlandO objetiva conquistar a simpatia de pessoas 
que ocupam cargos públicos para o recebimento de fa
vores, prática muito comum no nosso País. 

Além de desvirtuar o uso da coisa pública, 
esse comportamento fere a ética e atenta contra o 

princípio democ~tico de que as ações dos governos 
devem estar voltadas à realização do bem comum e 
não ao ateridimenfõ de interesses de grupos ou indi
víduos mais privilegiados. De fato, é para resguardar 
a igualdade de direitos que a Constituição Federal 
consagra, em seu art. 37, os quatro princípios bási
cos da administração pública: legalidade, moralida
de, impessoalidade e publicidade. 

A legalidade significa que em toda a sua ativi
dade funcional o administrador público está sujeito à 
.observância da- lei e à necessidade de realizar o 
bem comum e deles não pode se afastar ou desviar, 
sob pena de praticar ato inválido e de sujeitar-se a 
sanções de natureza disciplinar, civil e criminal. Para 
cumprir as exigências da moralidade o administrador 
público deve se orientar pelos princípios do Direito e 
da moral, de modo que ao legal se agreguem o ho
nesto, o justo, o adequado e o conveniente aos inte
resses. sociais .. 

Já o princípio da impessoalidade exige do ad
_mLnistr.a'docque pratique o ato exclusivamente para o 

· cseufim legal, de atender ao interesse público, impe
dido que está de buscar a satisfação de interesse 
próprio ou de terceiros. 

A exigência de observância desse princípio está 
çoosagradaJambém em dois dispositivos legais, além 
da Constituição: a Lei n2 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercí
cio de mandato. cargo, emprego ou função, na admi
nistração pública direta, indireta ou fundacional, e o 
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova 

. o Código de É.tiça, profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executiv-o Federal._ 

O projeto que submeto à elevada consideração 
desta Casa tem por finalidade agregar novos ele
mentos a essas normas, no sentido de limitar a práti
ca abusiva de certos setores da sociedade, em geral 
os mais privilegiados, de buscar por meio de presen
tes, recompensas, doações, o atendimento de inte

.r.e.ss_e_s_ pessoais, na maior parte das vezes em disso
nancia com·· os pnnc1p1os geraJs~daaârnínistração 

. pública. 
Sala das Sessões, 9 de julho de 1997. - Sena

dor Lauro Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
' LEI N2 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1997 

· Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri
quecimento ilícito no exercício de manda
to, cargo, emprego ou função na adminis-



tração pública direta, indireta :ou funda
cional e dá outras providências. 

CAPÍTULO 11 
Dos A tos de !mprobidade Administrativa 

SEÇÃOI 
Dos atos de improbidade administrativa que 

importam enriquecimento ilícito 

Art. 9º. Constitui ato de improbidade adminis
trativa importando enriquecimento ilícito auferir qual
quer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão 
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 12 des
ta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, 
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
económica, ctireta ou indireta, a título de comissão,_ 
percentagem, gratificação ou presente de quem te
nha interesse, direto ou indireto, que_ possa ser atin- _ 
gido ou amparado por ação ou omissão decorrente
das atribuições do agente público; 

CAPÍTULO III 
Das Penas 

Art. 12. Independentemente das sanç(i~s__ pe
nais, civis e administrativas, previStas na legislação 
específica, está o responsável pelo ato de improbi
dade sujeito às seguintes cominações: 

I - na hipótese do art. 9º, perda dosb_ens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao património, ressar
cimento integral do dano, quando houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de oito 
a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes~ 
o valor do acréscimo patrimonial e prOibição de contra
tar com o Poder Público ou receber benefícios ou in
centivos fiscais ou- credltícios, di reta- ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoal jurídico_ga~ qual 
seja sócio majoritario, pelo prazo de dez anos; 

11 - na hipótese do art. 1 O, n?ssarcimento inte
gral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao património, se concorrer esta circuns
tância, perda da função pública, suspensão dos di
reitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de 
multa civil de até duas vezes o valor do dano e proi
bição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que por intermédio de_pe~-
soa jurídica da qua! seja sócio majoritário, pelo prazo 
de cinco anos; 

III - na hj()ótE;lse dQart. :11, ressarcimento inte
gral do dano, se houver, perda da função pública, 

_ suspensão dos direitos políticos de três a cinco 
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o 
valor da remuneração percebida pelo agente e proi
bição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda, que por intermédio de pes
soa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 
de três anos. 

Parágrafo_ único. Na- fixação das penas previi:
tas nesta lei o juiz _levará em conta a extensão do 
dano caysa.do, __ assim como o proveito patrimonial 

_ obtido pelo agente. 

DECRETO Nº 1.171 DE 22 DE JUNHO DE 1994 

Aprova o Código de Ética Profissio
nal do Servidor Público Civil do f"'_oder 

-executivo Federal- -

(À Comissão Cie Constituição, Justiça e 
Cidad!àoia. Decisão Ie.aninativa.J 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 144, DE 1997 

Dispões sobre a dedução, do Impos
to de Re11da, de doações efetuadas a enti
dad~s ft!antrópicas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É perrnitida a dedução do Imposto de 

Renda devido, de valores doados por pessoas físi
cas e jurídicas a entidades filantrópicas, sem fins lu
crativos, que sejam como tal reconhecidas, e este
jam funcionando na forma da lei. 

Parágrafo único. A dedução de doaçãp prevista 
neste artigo não poderá ultrapassar o valor corres
pondente a 1% (um por cento) do imposto devido 

-pela pessoa jurídica, nem a 10% (dez por cento) do 
devido pela pessoa física. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

Justificação 

O _p_r~s~l}l:~ projeto tem por objetivo perrnitir 
que as doações a instituições filantrópicas possam 
ser ded1Jzicias.-9o..JrDposto sobre a Renda nas decla
rawes de ajuste anual das pessoas físicas e jurídi
cas, nos percentuais que menciona. 
___ _A medida adotada pelo Governo, através da 
~e__ç;reJaria_da Re.c.eita Federal em vigor a partir do 
exercício de 1997- ano base de 1996, de não per-
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mitir a dedução das doações na declaração do im
posto, atinge duramente a prestação de serviço as
sistencial praticada no País pelas entidades filantró
picas dedicadas ao amparo de idosos e inválidos. 

Essa prestação de serviço assistencial é reali
, zada por pessoas abnegadas cujo idealismo e von
.tade possibilitaram a construção de obras assisten

' ciais que primam pelo excelente atendimento aos 
carentes e desassistidos. 

A estes idealistas se consorciaram colaborado
res que deram sua contribuição em trabalho e recur
sos materiais e financeiros. Com as medidas adota
das pela Secretaria da Receita Federal, poderão dei
xar de dar sua ajuda devido à falta de incêntivo go
vernamental. 

Como demonstrado, é imprescindível a manu
tenção das citadas deduções para que as entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos continuem a prestar 
assistência àqueles que, por omissão ou falta de re
cursos do Governo, encontram nessas entidades 
amparo e dedicação. 

Por todo o expos.~ • .>olicito aos nobres Senadores 
apoio para a aprovação do projeto ora apresentado. 

Sala das Sessões, 9 de julho de 1997. -Sena
dor Esperidião Amin. 

(À Comissão de-Assuntos Econõmicos 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os pro
jetes serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Haven
do três Srs. Senadores que solicitaram inscrição 
para fazer comunicações inadiáveis riá Tomia-regi-=
mental, prorrogo por 15 minutos a Hora do Expe
diente. 

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao no
bre Senador Abdias Nascimento. 

O SR. A8DIAS NASCIMENTO (PDT-RJ. Para 
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente; S~s 
e Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum, inicio 
este pronunciamento. 

A história da luta pela liberdade e a democracia 
em nosso País registra um sem-número de páginas glo
riosas, exemplos de tenacidade, sacrifício e abnegação 
protagonizados por brasileiros de todas as épocas e de 
todas as origens. Diferentemente da imagem passiVa e 
conformista que mitos como do "homem cordial" tentam 
inculcar no povo brasileiro, este coube sempre manifes
tar os seus anseios-e reivindicações por todos os meios 
r.ecessários. defendendo - até mesmo com o próprio 
sangue- seus direitos ultrajados. 

No dia de hoje comemora-se g§5º _aniyersáljQ 
cfe um inovimenio que se insere~ de pleno direito, 
entre os belos ~xemplos da luta do povo brasileiro 
em defesa dos ideais democráticos. Estou referindo
me à Revolução Constitucionalista de 1932, iniciada 
a 09 de julho daquele ano, em protesto contra a de
mora do Governo Central, instaurado dois anos an
tes, em implementar a reforma da vida política brasi
leira e promulgar a nova Constituição. 

De início, foram manifestações de protesto, 
que ganharam pouco a pouco a adesão da popula
ção e alvoroçaram os meios universitários, em espe
cial os estudantes da famosa Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco. No dia 23 de maio, uma 
dessas manifestações culminou com o assassinato a 
tiros, no centro de São Paulo, de quatro estudantes: 
Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, 
Dráusio Marcondes de Sousa e Américo Camargo 
de Andrade. As iniciais dos nomes por que eram co
nhecidos - MMDC, de Martins, Miragaia, Dráusio e 

-Camargo - passaram a denominar uma nova entida
de, criada para cuidar, entre outras coisas, do abas
tecimento e comunicações dos revoltosos. A 09 de 
julho, começava a revolução. 

Foram organizados exércitos de voluntários, 
recrutados em todas as classes sociais, reunindo 
operários, aristocratas e intelectuais, que saíam para 
as frentes de combate contra as tropas federais. Da
mas da sociedade_ intE)gravam grupos de assistência 
e socorro, confeccionavam uniformes e providencia
vam alirr.entação. Os negros paulistas, evidentemen
te, não recusaram o chamado, movidos pela espe
rança de que uma nova ordem política lhes pudesse 
trazer a concretização da sua condlçao de c1dadãos, 
que a Abolição da Escravatura; ocorrida pouco mais 

-âe40 anos antes, prometera mas não pudera, por si 
mesma, garantir. 

Uma das novidades do movimento foi a partici
pação do rádio, inaugurando sua presença na vida 
polífica-cfe nosso PaiS. Lidas -porclfsar Laaeira,-as 
cronicas diárias de Rubens Amarai, diretor do jornal 
O Correio de São Paulo e porta-voz da ação revo
lucionária, insuflavam .os corações generosos da
quela juventude disposta a sacrificar a própria vida 
em defesa de seus ideais. , 

Queluz, Lorena, Taubaté, Cunhª' G!.!arªtingue
tá, S~veira, Cruzeiro: cas cidades do-Vale do Paraíba 
se encheram de trincheiras, transformadas em pon
tos estratégicos em que revolucionários e governis
tas se enfrentavam em combates sangrentos. Cabo 
dõ 4º Regimento de Infantaria, participei dessas ba
talnas, eÇm-quepilâe- constatar a-oravura de-colegas-
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de armas cujos nomes o tempo não pôde apagar: 
General José Ribamar de Miranda,_Çapitãg (iiuseJ:)e_ 
Amado, Tenente Jacy lguatemy da Fonseca, Tenen
te Fleming ... Eu mesmo fui ferido, mas consegui me 
recuperar, ao contrário de tantos outros, que paga
ram seu tributo de sangue pela liberdade. 

A tomada do Porto de Santos pelas tropas fe
d~rais cortou aos paulistas o suprimento de armas e 
munições, bem corno o acesso ao Rio_de J<~neirQ, 
Finalmente, a 29 de setembro, o chefe revolucionário 
Bertoldo Klinger anunciou o ce:s§arcfogo, pg_nd_g fim a 
três meses de conflito. Mas a derrota_milttar nãq sjgojfi-~ 
cou, absolutamente, uma derrota política. Pelo centrá
no. Em maio do ano seguinte, realizaram_-se_ el~ções 
para o Congresso, e a Constituinte de 1934 elegeu 
Getúlio Vargas Presidente da República, encerrando 
quatro anos de arbítrio. Foi estabelecido_ Q __ ::;!lfB~giQ_ 

secreto e obrigatório e concedido às mulheres o _di,_ 
reito de voto, além de promulgadas as leis trabalhis
tas. A Revolução de 32 fora, por fim, vitoriosa. 

Assim, quero conclamar todos os democratas a 
comemorar comigo esta data tão significativa na His
tória recente deste País, exemplo de determinação e 
despren-dimento de brasileiros para quem a justiça e 
a liberdade justificavam qualquer sacrifício. Como os 
de Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo. 

Axé 9 de julho! 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, por 
cinco minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão dQ orad.Qr.) -:_ 
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, há algum 
tempo no Brasil a principal causa mortis eram os_ 
problemas coronários. Hoje, rivalizando com os. pro
blemas coronários, temos o câncer. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, se for feito 
um diagnóstico precoce, o câncer pode ser controlado, 
principalmente o de mama, o de colo de útero e o de 
próstata. Se tivéssemos mais verbas para campanhas 
que informassem o nosso povo, com certeza nãotería
mos tão alto índice de mortalidade decorrei](? _Qg_S§.e_ 
mal. Com tristeza, vemos que ainda não há a cons
ciência do combate ao fumo e de outros agentes can-_ 
cerígenos como existe nos países desenvolvidos. 

Sr. Presidente, estamos tendo dificuldades fi-_ 
nanceiras no Hospital do Câncer Napoleão Laurea
no, em João Pessoa, ao mesmo tempo em que esta
mos nos esforçando para construir o Hospital do 
Câncer de Campina Grande. 

É exatamente para abordar este assunto que 
venho hoje à tribuna: pedir às autoridades constituí, 

d3.s que busquem aumentar as campanhas de com
__ _l)ate a_O§_a_gentes__s:_ance_rígenos, melhorar o grau de 

informação à nossa população, para que esses diag
nó::;ticos jlrecoce_s_ possam ser realizados mais _Ire-

- qüentemente. Dessa forma, -haveria a dimin-uição 
desse índice tãQ gnindioso de~ mortes-causadas por 
câncer. Ao mesmo tempo, solicito às autoridades 
constituídas, pri.lcipalmente da área de saúde, que 
apóiem os hospitais existentes e busquem colocar 
em cada Unidade da Federação um tiospitale-spe: 
cializado no assunto. 

.C9mo_ já disse, a comunidade de João Pessoa 
tem-se mobilizado para manter vivo o hospital Napo
leão Laureano, ao mesmo tempo em que nós, da co
munidade de Campina Grande, estamos fazendo todo 
o possível para que tenhamos a nossa unidade de 

...wmbate aoJ;;.ãnceLe levemo:LaJívio_ªqueiE):;> qLIEl_f:JCli 
-- desinformaçãQ ou_.QuJIª-S __ ~Q_e§. padecem deste mal. 

Sr. Preside_nte, era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDeNTE (Geraido Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, 
pã:ra·-urna:-eomunicàÇãõ inaâiável. v. Exª dispõe de 
cinco minutos-. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Para uma comunicação inaóiãveCSem revfsaô do 
orador.) - Sr. Pn3sidente-:-s~s e sr5. Senadores, 
mais uma vez faço um apelo, da tribuna do Senado, 
pará que medidas sejam tomadas e alguma solução 
encontrada com relação à questão da Jari Celulose, 
no Munlclpio-âe Almeirim, Estado do Pará. 

J::9[1_forme~rei~!~IJ:lOS nesta Casa, o episódio 
que aconteceu há mais de um-mês trouxe transtorno 
na_usinª_geradora de energia elêtrica para a fábrica 
de celulose, comprometendo entre seis a sete mil 

_ e_mpre_gos, CQf1Siderando~se os empregos diretos e 
os indiretos. Dessa forma, providências-p-recisam ser 
tomadas por parte do Governo Federal, sobretudo 
no que diz respeito ao BNDES. 

Nós, das Bancadas do Pará e do Amapá, já 
conversamos com_algumas autoridades, inclusive 

-com o Ministro Raimundo de Brito, a respeito da 
possibilidade de se iniciar, o mais rapidamente pos-

_sível, a construção da hidrelétrica de Santo Antônio, 
que fornecerá energia a toda a população residente 
no __ Vale do Jari e aos empreendimentos do Grupo 
Caemi. que incluem, além da Jari Celulose, a Ca
dam e outras empresas. No entanto, todas essas 
decisões passam, obrigatoriamente, pelo BNDES, 
maior acion1sta-:aa Jari Celulose e, portanto, parte in
teressada no assunto. Dele dependem tanto os re
c:.ursos para a construção da hidrelétrica, como as 
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verbas necessárias- para:· uma moae·rnizaçao na· ta
brica de celulose. 

Não estamos defendendo a empresa simplesmen
te porque queremos, já que entendemos ser o Grupo 
Jari um empreendimento privado, que deve lutar pelos 
seus próprios interesses, mas a nossa atenção está vol
tada para o campo social, em função das mazelas que, 
certamente, decorrerã:Olle uma paralisação mais prolon
gada ou até do fechamento definitivo da fábrica. 

Toda vez que se toca nesse assunto, costuma
mos lembrar que o Governo .Federal tem ajudado 
outros Estados da Federação em situações mais 
graves - um exemplo prático ·é o Proer -,_salvando 
inclusive bancos falidos, em nome dessa questão 
social. de impedir o desemprego e outros-lránstor
nos sociais gerados quando empreendimentos des
sa ordem são fechados em definitivo. 

Então. se compararmos os recursos do Proer 
para os bancos - sobretudo os R$3 bilhões aprova
dos recentemente para o Banerj -, veremos que é ín
fima a quantia necessária para a construção definiti
va da hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Jari, e 
para a recuperação da fábrica, preservando-se emc 
pregos e permitindo que: a Amazônia, principalmente 
á região do Jari, volte a contar com esse importante 
empreendimento. 

Já declarei, aqui no plenário, que do ponto de 
vista ideológico contesto a forma de ocupação que 
se estabeleceu na Amazônia e, de certa forma, te
nho restrições ao Projeto Jari da forma como foi 
idealizado, pelos transtornos que causou, sobretudo 
para o Estado do Amapá. Mas, já que o Projeto está 
implantado e há agora uma dependência direta da 
população ligada a ele - para lá conduzida em fun
ção de sua Implantação, que mereceu, na época, 
todo o apoio do Governo Federal -, deve haver um 
contribuição governamental para que haja liberação 
da verba necessária. 

Concluo, Sr. Presidente, fazendo também um 
apelo à Câmara dos Deputados, que planeja votar, 
na tarde de hoje, um dispositivo que prevê a quebra 
da estabilidade do servidor (Yúblico. Quero, mais 
uma vez, manifestar-me contra a quebra da estabili
dade, mesmo da forma como está proposta na refor
ma administrativa, pois entendo que esse mecanis
mo favorecerá o empreguismo e o apadrinhamento 
político. além de que muitos servidores, por mais 
úteis e competentes que sejam, poderão sofrer sérias 
conseqüências e terem os seus empregos perdidos. 

Reafirmo, assim, ·a minha posição contrária à 
quebra da estabilidade dos servidores públicos em 
geral e faço este apelo aos Parlamentares da Câma-

ra dos-Deputados para que reflitam e derrubem esse 
.dispositivo que se pretende introduzir na nossa 
Constituição. 

Era o que tinha a comunicar. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Geraldo Melo, tQ Vice-Presi
dente, deixa_a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

_ t•-Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

- É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 481, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 21 O do Regi

mento Interno do Senado Federal, sejam transcritos 
nos Anais do Senado Federal, as cartas publicadas 
na edição da revista "Veja" de 9 de julho C:e 1997, à 
pagina 18, sob o título "Eduardo Martins". 

Sala das Sessões, 9 de julho de 1997.- Sena
dora Marina Silva 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (AI')tonio Carlos Magalhães) 
- De acordo com o art. 21 O do Regimento, o requeri
mento será submetido à Comissão Diretora e, poste
riormente, será incluído em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa. reouerimentos que serão lidos 
pelo Sr. F Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

-REQUERIMENTO N° 482, DE 1997 

Senhor Presidente. 
__Be_queremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n° 6, de 1997 (n° 2.142/96, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a política energética nacional, as ativi
dades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agên
cia Nacional do Petróleo e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 9 de julho de 1997 .. - Sérgio 
Machado - Jader Barbalho- Elcio Alvares- Valmir 
campt!Jo- Fral1celino Pereira --Fernando Bezerra. 

REQUERIMENTO N2 483, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do Regimento Inter

no, requeremos u_rgência-para o Projeto de Lei da 
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Câmara n2 26, de 1997 (n2 3.100/97, na Casa de ori~ 
gem), que dispõe sobre a concessão de subvenção 
económica a produtores de borracha natural, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 9 de julho de 1997.- Sérgio 
Machado - Jáder Barbalho - Elcio Alvares - Valmir 
Campelo- Francelina Pereira- Fernando Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Estes requerimentos serão votados após a Ordem 
do Dia, conforme dispõe o Regimento Interno no seu 
art. 340. 

Convoco sessão r amanhã, às nove horas, 
para votação do projeto de telecomunicações, já que 
estarão decorridos licis dias úteis conforme prevê o 
Regimento. Às nove noras com os oradores, às dez 
horas e 30 minutos estaremos com a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto 
.de Resolução n2 84, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como .conclusão de seu Parecer nº 340, de 
1997), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Coronel Barros (RS) a contra.tar operação 
de crédito junto à Caixa Económica Federal, 
no valor de sessenta e um mil, trezentos e 
cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e um 
centavos, destinada à construção de unida
des habitacionais. 

A Presidência esclarece que ao projeto não fo
ram oferecidas emendas, nos termos do art. 235 do 
Regimento Interno. 

Passa-se, assim, à discussão do projeto, em 
turno único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, redação final que, nos termos 

do art. 320 do Regimento Interno, se não houver ob~ 
jeção do Plenário, vai ser lida pelo Sr. 1 º Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

PARECER Nº 363, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 
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Redação. final do Projeto de Resolu
ção nº 84, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 84, de 1997, que autori
za.a PrefeittJra. Municipal de Coronel Barros (RS) a 
contratar operação de crédito junto à Caixa Econô-. 
mica ~ederal no valor de R$61.355,51 (sessenta e 
um mil, trezentos_ e cinqüenta e cinco reais e cin
qüenta e um centavos), destinado à construção de 
unidades habitacionais. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de julho de 
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -

__ Cado_s_E'.atrocínio. 

ANEXO AO PARECER Nº 363, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
. &~. , Presidente, nos t,rmos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nº, DE 1997 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Coronel Barros (RS) a contratar operação 
de crédito junto à Caixa Económica Fede
ral, no valor de CRS 61.355,51 (sessenta e 
ull1 mil trezentos e cinqlienta é cinco reaiS 
e cinqüenta e um centavos), destinada à 
construção de unidades habitacionais. 

O Senado F'ederal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipªl deCoronel B_ar

ros (RS) autorizada, nos termos da Resolução n2 69, 
de 1995, do Senado Federa( a contratar operação 

-.:.c:le cré_ditc.J]iJiifo-:_Ã-C<mca: EconÓmjç-ª_Fed€!~1. no Y._ª- . 
lar de R$61.355,51 (sess!'lnta e um mil, trezentos e 
cinqüenta e cinco reais e cingüenta e um centavos). 

· Art. 2º As condiÇões tfmiriceiras da operação 
- são as seguintes: 

a) valor pr.etendido: R$61.355,51 (sessenta e 
um mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e cin
quenta e um centavos); 

b) encargos: , 
-taxa de juros: 7% aa (sete por cento ao ano), 

exigíveis mensalmente, inclusive no período de carência; 
-taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) 

do valor do financiamento; 
c) destinação dos recursos: construção de uni~-

dades habitacionais; 
d) condições de pagamento: 
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- do principat. em cento e oitenta prestações O SR. -JOSÉ EDUAFÍDO OUTRA -_Sr._ Presi~ 
mensais, após carência de sete meses; ãente,-peçõ a palavra para encaminhar. . 

-garantia: vinculação de parcelas de Fundo de O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
Participação dos Municípios - FPM e Imposto sobre - Concedo a palavra ao no_!:>re Senador José Eduar-
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e do Dutra, para encaminhar. 
sobre Prestações de Serviços de Transporte lnteres- O SR. JOSÉ EDUARDO PUTRA (BLOCO-PT-
taqual e lntermunicipal e de Comunicação- ICMS. - SE Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Art. 3º A autorização concedida por esta Reso- Presidente. Srªs e Srs. Senad_o_Le_§.,_ c.bego_à conclu-
lução deverá ser exefcidà no prazo maxtmo de dU- sao de que deveríamos apresentar um projeto de re-
zentos e setenta dias contado a partir de sua publi: solução extinguindo a Comissão de Infra-Estrutura 
cação. -do Senado Federal, uma vez que a referida Comis-

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data são não se reuniu sequer uma única vez durante o 
de sua publicação. primeiro semestre de 1997. Reuniu-se agora com a 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Comissão de Assuntos Económicos e a de Constitui-
- O parecer vai à publicação. Ção, 'Justiça e Cidadania para dar parecer a respeito 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo ão p_roleto de telecomunicações. 
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. Esse projeto de lei do petróleo foi despachado 

É lido e aprovado o seguinte: inidafmente pela Mesa para tramitar por três Comis

REQUERIMENTO Nº 484, DE 1997 

Senhor Presidente, 
No_s termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa àe! publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Resolução nº 84, de 1997 (apre
sentado pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer nº 340, de 1997), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Bar
ros (RS) a contratar operação de crédito ,iunto à Cai
xa Econômica Federal, no valor de sessenta e um 
mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e Cinqüenta e 
um centavos, destinada à construção de unidades 
habitacior>ais. 

Sa!a das Sessões, 9 de julho de 1997. -José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Aorovado o requerimento, passa-se à imeàíata 
apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

-Passa-se, agora·. à apreciação do Requerimento nº 
482, de 1 997, de urgência. !ido no Expediente. para 
o Projeto de Lei da-Câmara nº 06, de 1997, que diz 
respeito à oclítica de petróleo. 

Em votação o requerimento. 

sões: a de Assuntos Econômicos, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania e a de Infra-Estrutura. 

Sr. Presidente, não vejo sentido em aprovar 
esse requerimento cl§.t:rgência hoje, porque a Co
missão de lnfra-Estrutu_r_<:~._ poderia perfeitamente se 
reunir na próxima terça-feira, dar parecer sobre o 
projeto e, na mesmat~rça-feira, à tarde, apresentar
se-ia o requerimento de urgência, que seria votado, 
e o projeto, quanto ao mérito, seria votado, no plená
rio. na próxima quinta-feira. 

_1\lão sei a razão de taJ]ta pres§a! Não serão 
dois dias_que trarão__m_ais __ ou menos imrestim_entos_ 
para o setor de petróleo de nosso Pais. 

Portanto. até em-resoeito à comissão de lntra
-E§trutu_(a, dJLQuaLs_o_u_membro, encaminho contra
riamente ~sse_ reg!!eJjmentQ de _urgência, porque a 
matéria ainda não passou pela Comissão de Infra
Estrutura._ Açredll~L.ll!!Sl_~j!_'ª-I:Í<i!ll.9.â, pel() menos, 
_pi§!_stigiar uma Comissão que, até o momento, ainda 
existe, de acorpo Ç911LQ.R§girn,gnto Qa_Casa. 

--- Encaminho contra g __ reQU_ê_I'Í_rT1e_lltº-cie.!Jrgên_çLa_ 
apresentado por V. Exª. 

"o=s_R::::-JOSÉ FOGAÇA - Sr. Pr«;!sidJ:!Ote, peço 
-a palavra para_oe_nc;?rnin!lar 

__ Q S.R- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
· Concedo a palavra. para encaminhar, ao Senador 

cJ6s.é_.EQgaça. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB~RS. Para enca

minhar. Sem revisão do ora.OOLL_::__Sr._Er-,gsiQ.emte, 
Srªs e Srs. Senadores. duas Comissões iá foram ou
vidas, Tenho todo. OJespejto pelo_ ~emad()r José 

- Éduardo Outra. S. Exª defende que a Comtssao de 
Infra-Estrutura deva onerar. trabalhar, existir, no que_ 

-tem- S. Exª inteira razão. Mas, no caso especifico, 



JULHO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 461 

esse projeto já passou por duas Comissões, que de
ram parecer favorável. 

Ora, do ponto de vista da economia operacio
nal, da fundamentação técnica, jurídica e regimental, 
o pro~to está inteiramente coberto. 

.Oe modo, Sr. Presidente, que o requerimento 
de urgência é absolutamente racional e d!lcorre da 
llontade política de V. Exª, da vontade política do 
Senado de votá-lo, de ter eficiência parlamentar, no 
que, evidentemente, a Casa lhe dá todo o apoio. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries-Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, 
para encaminhar. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, o PSDB não pode deixar 
de votar senão pela urgência. Entretanto, desejaria 
fazer um registro. 

Sr. Presidente, o Senador José Eduardo Outra 
tem toda razão, quando protesta contra o fato de ser 
sonegado o exame de uma Comissão um projeto 
dessa importância. O que S. Exª traz ao conheci
mento da Casa é grave. Uma Comissão do Senado 
Federal não se reuniu durante todo o primeiro se
mestre deste ano. V. Exª evidentemente não tem 
culpa disso, mas é lamentável que o Regimento ln
terno do Senado não tenha mecanismos para coibir 
uma prática como essa. Não se justifica que uma 
Comissão deixe de se reunir âurante 6 meses. 1$SO 

é lamentável! 
Que fique o registro em Ata. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O dia em que o Plenário me der plenos poderes 
para que eu possa agir, garanto que as Comissões 
irão se reunir. Mas, infelizmente, o Plenário quer gue 
eu cumpra o Regimento Interno, e eu não posso t-:
zer outra coisa senão o apelo aos Srs. Parlamenta
res no sentido de que a Comissão se reúna. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Em votação. 

'As Sr's e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço verificação de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

- O Senador José Eduardo Outra pede verificação 
de quorum, com o apoiamento dos Senadores 
Eduardo Suplicy, Marina Silva e Ademir Andrade. 

Faço um apelo às Sr's e aos Srs. Senadores 
que se encontram em outras dependências da Casa, 
inclusive em seus gabinetes, para que venham ao 
plenário para votação nominal. 

Vai-se proceder a verificação de quorum. 
Os srs: Senadores que estiverem a favor do 

requerimento votam "sim"; os Srs. Senadores que 
estiverem éónlrao-requerirhentoVotam 'não". 

- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 

Presidente, o PTB encaminha favoravelmente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

-0 PTBvota "sim". 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, o PSDB vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

-O PSDB vota "sim". 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) - Sr. 

Presidente, o PFL vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

-O PFL vota "sim". 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - S' 

Presidente, o PMbB vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalt"""'. 

-0 PMDB vota "sim". 
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR) - Sr. Presi

dente, o PTB vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

-O PTB vota 'sim". 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-PT-SE) 

-O Bloco vota "não". 
- -~ c O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

- -O Bloco vota "não". 
Todos os Srs. Senadores-já votaram? (Pausa.) 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 

a palavra para um esclarecimento. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magc.lhães) 

__ Com a palavra o Senador Pedro Simon, enquanto 
estamos votandc!. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi
dente, se for aprovada a urgência, na hora da vota
ção, não há discussão; haverá somente um por Ban
cada para discutir, não é isso? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-A discussão da matéria é livre •. 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, a 
votação já se encerrou? · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-V. Exª pode votar. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 
Encerrada a votação. 

_ (PROC§OE-SE À VOTAÇÃO.) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 
-

REQUERIMENTO No 482, DE 1997 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA PARA O PLC 6/97 

N" Sessão: 1 

Data Sessão: 09/0711997 
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Votos Sim: 52 

Votos Não: 11 

Votos Abst: 1 

Data Início: 09/0711997 

Data Fim: 09/0711997 

Hora Início: 15:58:41 

Hora Fim: 16:09:48 
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O SR. fRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Votaram SIM 52 
Srs. Senadores; e NAO 11. 

Houve 1 abstenção. 
Total: 64 votos. 
Foi aprovado o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) _ Passa-se, agora, à 
apreciação do Requerimento n° 483, de 1997, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto 
de Lei da Câmara no 26, de 1997, que trata da politica da borracha. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)_ Sobre a mesa pareceres 
que serão lidos pelo Sr: '!"-Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

PARECERES N°s 364,365 e 366, DE 1997 

Sobre " Profelo dt' !.ei da Câmara 11° 

:!-I. de 1997 (n'' 8:! !. de !995. na ('usa de ongemj. que 

.. di.\ptle sohre a orgam=ação Jos sen•iços de 
lelecomumcaçii<'s. a criação e funcumamenro de um 
úrgão regulador <' oraros G.I7)(!C!Os insritucionais. nos 
termos da F.memla ( 'onsuWclmra/11° 8, de 1995 ". 

PARECER No 364. DE 1997 
(Oa Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania) 

Relator: Senador JOSÉ ÍGNÁCIO FERREIRA 

I- RELATÓRIO 

O Projeto de Lei da Câmara n° 7.4, de 1997, resulta do disposto na 

Emenda Constitucional n~ 8, de 1995, que Jetennina a elaboração de lei 

dispondo sobre :J. organização dose serviços de te1ecQmunü;:ações, a criação de 

um orgão regulador e outros aspectos ir1stitucionais, [!lstitui. assim. uma nova 

L<! i Gt!ral Jas T decomunic:J.ções Brasileiras. ~ubsntuindo o atual Código 

Graslieiro de T decomunic:J.ções. objeto da Lei n" J. I 1 7. Je 27 de agosto de 
1962. e outras nonn:J.s kgais correlatas. 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL JULHO DE 199:4. 

O legislador constituinte dê 1987/1988 ?Ptoll pelo estabelecimento 

de um monopólio estatal das telecomunicações. q~te foi inscrito no ·texto 

constitucional da tonna set,'l.Iinte: 

··.! rr. :i. < 'ompere à i '111ão: 

I .... j 

.\i- ,•xpiorar. direwmenre ou mediame concessão u L'mpresas sun 

c um mi e ucrol1(irw es rara/. os .. ~e n ·r~·os. t.:l e/iinrcos. iL'i egra_r i c os. c!.: 

transmrssllo de dados e cletJWIS seJT1í'Os_púhlicos de te!ecomumcaçiles. 

assl'guradn a eresraçâo de sen·r~·os d,• injomwçrks por enlldades de 

dll·c!lo prrl'lulo atral·és ela rede f71Íhl~ea de re/ecomun!caçi!es, expíorada 

pe/ a [ f111Ju . .. 

Estabelecido o monopólio. a no~a Constituição recepc10nou o 

ordenamento jurídico infraconstitucional então vigorante. Pennaneceu 

regulnmentando a matéria. assim. J cita_da Lei Jl0 -Ull~ 

No àmbito de sua politicn de rcfonnas. que inclui as necessárias 

nlterações da Constituição Federal pam adnptá-la aos novos tempos impostos 

pela globaliz::~ç::lo da economia e pelo ::~celerado desenvolvimento tecnológico, o 

Senhor Presidente da Repúblic::1 encaminhou ::10 Conb'Tesso Nacional, e esta Casa 

discutiU e aprovou, propostn de emenda à Constituição que flexibilizou o 

monopolio estntal do serviço de telecomunicnções para, mantendo-o no âmbito 

da competência dn Uni::lo. admitir a prestação do serviço pela iniciativa privada. 

mediante concess::lo. pennissào ou autorização. 

Observe-se u texto da Constituição. na fonna dadn ~'"'la Emenda 

Consmucionalu0 8, Je l S de ::~gosto de !995. \'a!Jis: 

--.~/'/. :!. ( 'umpt'IC ú I .'nhlo. 

( .... ) 
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X! - explorcir. ,lfreramenre ou mediamc aurorr:::açâo. concessão ou 

permrssdo. us I'CJTTços de rr.JecomzmTca~·iJes. nos lermos da le1. ,1ue 

distmrci 111hre " nrgam:::au/11 dos IC'!TI<;ns. " crtaçâo de 11111 ,jrgâo 

regulador c uu1rnv aspec!fH msr!luc/ollm.l: 

;\ mucbnç:~ d~1 ordem constlttlt:Ion:II c.'l:igc. naturalmente. que <l 

nrden:-:memo JUrídico 111fraconstitucion~tl também se ~:Itere. p;:tra dispor sobre :1 

·nar<.:ri:l de tom::: cnert.'ll!e CLllll-:<1 110\·o t<.:.':to zb Lei t'vhum. \ ediç:lo da chamada 

Lei Mínima d<Js Telecomunicações - Lei no 9.295. de 19 de julho de l996, 

serviu ao propósito de abrir à compctiç5o ;-tiguns segmentos de mercado 

altamente atrativos para os investimentos priVados. E importantes como infra

esmnur<J pam novos empreendimentos empresariais, como <J telefonia celul<Jr, os 

serviços via satélite e os serviços limitados .. Mas é ciarnmente insuficiente para 

regÚlamentar. de maneira ampla, toda a matéria concernente às 

telecomunicações no País. 

Toma-se abso! utamente necessária. então. a edição de uma Lei 

Geral das Telecomunicações. que ocupt" todo o espaço infraconstitucional 

existente. Registre-se. aqui. incidentemente. o que dispõe o art. 2° da precitada 

Emenda Constitucional n" S. verM,·: 

''( .. .) 

Art. ,o i:: Pedada a adoção de medida pnJI'isâria para 

regu/amcmar o disposto no illcJso IX do an :! I com a redaçào dada 

por esta emenda constitucional. " 

Em consonância com os ditames constitqcionnis, o presente Projeto 

deita raiz~s na <lpresentaç<io. na Câm<1ra dos Deputados. de diversos projeros de 

lei. entre os quais o Projeto de Lei n" 821. de 1995, de autoria do ilustre 

DeputadD Renato Johnsson. ao qual foram apens<1dos outros, de autoria de 

outros deputados. além do Projeto de Lei n° 2.648, de 1996, do Poder 

Executivo-:-
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O Projeto em exame chega. assim. a esta Comissão após extenso 

Jebare na C:imar:1 dos Depurados. onde foi analisado por Comissão Especial e 

ennquec1do pela JllCOilJOraç;io Jc contribuições resultantes de audiências 

publíc:1s re:liiz:ltbs com di\ersos espccialist:1s do setor- de telecomunicações. 

f:!e disp(-le. em seus duzentos e dezcsscis :1rt1gos. a respeito .. Jos 

:•nnclllHlS ,·und:unelll:ll<. · :.i\TO I. ··,lo ,,n!:io re~ui:1dPr e d:1s políticus s::tonais·· 

- LivTO !L .. Ja org:.Jnizaç:lo dos scniços Jc telccomumcaçôcs - Livro lll; ·'da 

rcestrwuraçdo e da descstatizaç{io das empresas t"cdcrZJis de telecomunicações·-

Livro I V. :1lém de contar com disposições tinais e transitarias. 

Cuida. ponanro. como reqHer o texto collstitw::ional, da organização 

dos sen'iços. J::~ cri::~çiio do órgiio regul::~dor e de outros :1spectos instihtcionais. 

II- ANÁLISE 

Nos últimos \inte e cinco anos. o setor de telecomunicações 

expcrimemou vúnas revoluções tecnológicas. com :1 pass::~gcm da tecnologia 

eletromecànica para as tecnologias digital e microcletrõnica. Até a década de 70, 

a base tecnológica do setor assentava-se rra cúnduçdo elétrica de sinais 

analógicos atr::tvt!s de pares de fios de met::tl. que efetivavam as comunicações -

restritas basicamente :1 voz - entre dois pomos por meio de uma conexão tisica 

entre os pontos de origem e destino das ligações: o acionamento de diversos 

dispositivos mecânicos. situados çm centrais de comutnção, assegurava o 

encaminh::~mento d:1s ligações ao dcstinatúrio correto. O uso da radioe!etricidade 

era Jmda ! imitado pelo pequeno número de c:-~ na is de voz disponíveis, e a 

qual idade do sinal era ruim. 

No início dos :mos setenta. :.1 1ncorpor:-~çào de tecnolol:,ria de base 

microeletrônica pennitiu a prof:.'Tessiva substituiçüo Jos milhares de pares de 

condutores mctúlicos nas centrais de comutaç:1o por circuitos eletrônicos, 
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programados em linguagem de computador. o que aumemou si!,.'Tlificativamente a 

cap:1cidade das centrais e ~l possibilidade Je incorporaç::io Je ·'inteligência .. às 

redes. Surgem. eru:1o. as cil:-tmadas CP.\ - Cemrais Jc Programa.Am1azenado -

no rntcJo amda :111aiógrcJs. e. logo em :-;egurd<l. digitais . .-\ digitalização da 

tr~msmrss;io por r:idio. que perlllrtiu :r conduç:l\1 de c:1da n? mais informação em 

umJ unic;r onda pon:1dora. :1ssim como \l desenvohimento das libras opticas. 

po~sibilit:lrHi•.> :1 tr:u1smrss:lo de 'Íil:liS 11:!\l 111ais por \"ia eiétnGl. mas óptica. \·eio 

abrir perspecti\·as revolucionaria;; para :1 amp!iaçi'io d:1 ofert;r de serviços de 

telecomunicnções. na nredída eTnLJlle- TI"-tm!TS!líí~sao-de sinais em linguagem 

digital pennitia a sua imediata interconexão com o computador, consolidando o 

conceito de uma rede digital de serviços inte!,.'Tados. capaz de tránsmitir, 

annazenar e processar infonnações. indiferentemente. snb a fonna de voz, texto, 

imagem e dado. A essa convergência tecnológica entre os setores de 

telecomunicnções e infonnática deu-se o nome de "telemática--. 

Em conseqüência das vantagens associadas à miniaturização e ao 

aumento da capncidade operacional e da ofertn de serviços, essa mudança 

tecnológica revolucionou o padrão de concotTência na indústria. A relativa 

estabilidade da estmtura de mercado: vigenre no paradit,'lna eletromecânico e 

evidenciada pela existência de um oligopólio estável de algumas f,'Tandes 

empresas multinacionais, foi superada pelas características sinergéticas 

intersetoriais próprins do emergente paracilgma etetrônico-digitaL que penmtem 

a .novos competidores. originários de outros setores do complexo eletrônico, 

postui<"lrem o acesso a esse setor industrial. 

Essa radical mudança de paradih-'lna tecnológico forçou. em todos 

os p<1ises. um debate sobre o quadro institucional adequado ao setor de serviços 

de telecomunicações. O Brasil não ficou incólume ::1 tudo isso. E é nesse 

contexto que devemos situar a iniciativa de modificaç;'io da legislação do setor 

de telecomunicações. orig:inâri;:t do Poder Executivo. Sendo que, em nosso País, 

a questão se toma aim:b lnaíscomplexa. em f:1ce dos profundos desequilíbrios 
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económicos. soci:-lis e ret,rionais ainda e:-;istenres. que fazem com que a demanda 

de ser,•iços de telecomunicações apresente. por um lado, caracteristicas 

semellwntes ú dos países industrializndos - por exemplo, a necessidade de 

. diversificaç5o. tlexibilizJção e intet,rração de serviços sofistic;:Jdos -e. por outro. 

cJrncreristicas típicas de paises de terceiro mundo. como a necessidade de ainda 

se dar prioridnde n universalização d·:: serviços b;ísicos. Ao lado de uma 

perspectr\·a de t:nonne crescimento de setores como a telefonin celular móveL 

televisão por J.ssinatura - vra cnbo ou satélite - e serviços privativos de 

transmissão Je mensagens e dados, convivemos ;:1inda com uma si!,.'Tiificativa 

demanda reprim1d;:1 para a instalação de linhas de telefone convencional fixo, 

sejam residenciais. condominiais ou públicas. 

Urge redesenhar o modelo institucional ainda em vigor em nosso 

País. que concede ao Estado o monopólio dos serviços de telecomunicações. 

par<J pennitir-lhe canalizJr os recursos fin::inceiros e tecnológicos, públicos e 

privados. necessilrío.S j extfansão e operação desses serviços e retomar, com 

torça redobrada. seu papel de poder concedem c:. rcgulamemador cjiscali=ador. 

Até 1962. os serv1ços de teleco)nunicações. no Brasil, eram 

providos por dezenas de pequenas empresas privadas.- concessionárias de 

Estados e Municípios. que ofereciam serviços Je telefonia; e pela União, que 

explorava os serviços tele1:,-rráficos. Os serviços oferecidos pelas empresas 

privadas eram precarios. e o slsteil1a sorrw de graves problemas de 

interconecw b i i idade. 

A edição do Código Brasileiro de Telecomunicações. através da Lei 

n" -+ 117. de 27 de agosro de 1962. deu inicio a uma importante reversão do 

quadro precário em que se encontravam as telecomunicilções brasileiras. O 

Código diséiplinou :JS telecomunicações no País. ;Jdotando importantes medidas. 

desracmdo-se :1 dctiniç5o de uma política nacional para as telecomunicações. a 

criação do Conselho Nacional de Telecomunicnções como órgão fiscalizador e 
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controlador do setor. ;:1 ;:JUtorj~;:JÇào p;:Jr;:J ;:1 cri;:Jçfio d;:J EMI3R/\ TEL. assim como 

a cri;:Jç::lo do Fundo N;:Jcion;:JI de T decomunic;:Jções. destinndo a alavancar os 

investimentos iniciais necessários ao deseuvolvim_ento_do setor. 

Em 196/. a EMBRATEL começou a operar. implantando. no 

rmcr\"alo de duas décad;:Js_ um sistema de rotas de microondas. um sistema de 

..:stacÕL'S terrenas ,Jc comunic;:JÇàD por ~;:Jtelitc_ diversos~s:-ttéiites r};lt:ionais '-' os 
satélites dos consórcios INTELSA T e INMARSA T. dos quais o Brasil é cmista. 

assim como uma rede de cabos submarinos e uma rede nacional para a 

transmiss::lo de- televisão que interlig:nram o Brasil com o mundo. 

Ainda em 196 7, o Decreto-lei 11° 162 retirou dos Estados e 

Municípios a competência para concederem outorgas de servrços de 

telecornunicações. que passaram a ser competencin exclusiva da União. 

Em 11 de julho de 19T2. a Lei 11° 5. 792 constituiu a TELEBRÁS, 

com o objetivo de. torná-la a ·"holding:"' das empresas exploradoras dos serviços 

de telecomunicaçÕes que estivessem sob controle acionário da União, com 

competência para . planejar. coordenar e orientar os serviços públicos de 

telecomunicações. Nos quinze anos que se seguiram à criação da TELEBRÁS, a 

rede telefônica nacional experimentou um crescimento espetacular, alavancado 

pelos recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações - FNT. pelas receitas 

dos serviços prestados e pelo conhecido sistema de autofinancíamento, em que o 

usuário. para ter direito a uma linha telefônica. adquiria ações da empresa 

exploradora do serviço. 

Apesar de poder ser creditado com a implantação. no Pais, do 

melhor sistema de telecomunicações l!ntrc os países em desenvolvimento. por 

haver possibilitado a interligação nacional e intemacional de praticamente todo o 

território brasileiro. esse Sistema Nacional de T decomunicações, constituído 

pela TELEBRÁS. as empresas-pólo estaduais e ::1 EMBRJ\ TEL sob a direção e 
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o controle do Ministério das Comumc:1ções. entrou em u1T1a- fàse de estab'Tlação 

ao longo da última década. Índices de crescimento da planta instalada inferiores 

ao aumento da demanda. falta de prot-rressào ou mesm0 redução da qualidade 

dos sef\·iços oferecidos. índices modestos de inov;:~ção tecnológica e a 

cons\.:'qtknte carencia de sef\'Íços mais sotisticados. disponíveis em omros 

países. sfio evidências eloqüentes do esgornmento do modelÇJ de gestão estatal 

adotado e da necessidade de se 1mpmmrem 11nporranres correçôes estrntégicas 

no sistema. 

O arual Código Brasileiro de Telecomunicações está 

tecnologicmnente revogndo: ele projetou uma arquitetura de serviços coerente 

com a décadn de sessenta. qunndo se destacavam as tecnolo!,>ias 

detromec::inicas. as válvulas tennoiônicas e as radiocomunicações em ondas 

curtas e médias. Ele é anterior d freqüência modu~adn. <is tecnologias eletrônic~s 

e digitnis. ao emprego comercinl do trnnsistor. ás pastilhns microeletrônicas. aos 

circuitos intet,rrados. aos sntélites de telecomunicações. ús tecnokgias celular e 

de transmissão de dndos. Nnquele código. a televisão mereceu o mesmo 

tratnment0 jurídico que uma estnção de radiodifnsão sonora: foi considerada um 

sef\·iço locnl. sendo proibido seu nlcance além dos limites de seu sistema 

Í!Tadíante .. -\índa se previa o registro de nparelhos recep.tores de radiodifusão, e 

se estabeleciam medid:Js transitórias para serem observadas e.nqunnto não 

houvesse sef\'iços ieletonicos entre Brasília e :-ts demais regiões do País, para 

atender aos membros do Cont,.rresso Nacional. 

.-\lém dos disposnivos irreinedim-elmenre revogados pela evolução 

tecnol<'Jgicn. n código em vigor viu mais Je dois terços de .. seus artigos 

modific:-tdos por leis e decretos editados <lO longo de nvus de três décadas. A 

polític;J t:-~nfúria não guarda nenhuma rebção com a prnticada neste momento'. A 

estrut urn ddmmistrntiva foi totalmellle altcr;rda. E o capítulq de infmções e 

pe1wlid:Jdcs foi integralmente substitllído. 
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O tempo C<lUSOtL port<1nto. um efeito d~\·ast<ldor no te~to original do 

Códit:o de T elccomunic;lçocs. O seror carece uramatlc;lmentc lle uma nova Lei 

Cer:li. que lhe penníra ultr<1pass<1r as caracrerístic:1:-> i10je :1prescnt<1das por sua 

le~Jsl;-~ç:1o. que ~c :1sscmellw :1 uma intrinc1d:1 colcha de rcr:1lhos. aqui c :H.:olá 

Jisson<Jnte. incoerente e descompnss<1d<1. :1lgem:1da a um instrumental jurídico 
volumoso e ultrap<1ssado. por vezes :1te ilegítimo. p<1ssivel de interpretações 

contlitantes que o imobilizam. 

É o que reconhece a Constituiç:lo Feder<1l com a nova fonnulaç:lo 
dada ao art. 21, inciso XL por meio da Emenda Constitucional 11° 8, que se 

posiciona. claramente. pela necessidade de um novo Código. 

9. Projeto está organizado em quatro ·'Livros··. subdivididos em 

.. Título.s .. e ''Capítulos ... e uma parte finaL destinndn <is disposições transitórias. 

O LIVRO I estabelece. nos arts. 1° a JC, os princípios 

fundamentais da nova Lei de Telecomunicações. que podem ser sintetizados 

em tres pontos: 

- 'Os deveres do Poder Público: garpnm a lf/1/l'crsali=ação dos 

serviços de te!ecomunicnções a tarifas e preços razoáveis e em condições 

adequadas: promo"ver a comrcrrç-cio e a diversidade dos serviços com 

· padrões e qualidade compatíveis com as exigências dos usuários: 

fort<1iecer o eart:! ref-.7rlwlor do Estado: induzir oportunidades de 

rm•csrrmemo e o desenvolvimento tecnológico e industrial em ambiente 

competitivo: hannonizar o desenvolvimento do setor com as metas de 

desenvolvimento social do Pais. 

- Os direitos e deveres básicos .do J.JSJtário dos serv1ços de 

telecomunicacões: :1 rcgulundude e :1 'fuulidmlc dos serviços oferecidos: a 

lihcniadc de escolha do sef\·iço desejado: a rrcscn·oçúo da rrrw:rc!élade 
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no uso dos ~crYJÇOS. ;1 uu/i::a\ ·,iu ,,deauudu dos scJYÍços. t.:qlllpamemos ..: 

n~des c o ''L''",flC'!tu :ws bens publico:,. 

- .·\ ~"a i id:1dc c O :i J imu..:..;;,,JJ......L&-WLrç;uLadw:~ .. :.L ::i.J.!r e:-;er:cida. o elo 

f":stacio· ;1rCScf"\';!C)ll .. da 'rJ/1i'l"!llli<l ;li!C!IJI/Uf. :1 !1117\'tf() '0C!U/ ,Ja 
propriedade: a liberdade dê iniciatJva e a lh'rc ,·oncorrc;ncw: a de.fi:sa do 

C!!I1S7/IJ7/(/0r: ::1 c·eduçjo de CÍ('StgliUfducfes \OC/U/.1' é' I'Cg!liii(I{S e a repressãO 

ao ahuso do poder ccomim1co. 

Essa seçno do Projeto de Lei estabelece. ainda, que se aplicam ao 

seror de telecomunicações os nonnas ger.~is de proteção â ordem económica. 

quando não contlitorem com .<JS. di~posições nela adoradas. especialmente 

aquelas que visem ao controle de quaisquer fonnas de concentração económica 

ou nt-'Tup::nnento societário. Constitui-úlfi'fiÇão ó ordern económica -quaisquer 

pránc::~s que limitem. talseiem ou prejudiquem o livre concorrêncin ou a livre 

iniciativa. 

O LIVRO li trata do órgão regulador. em atendimento ao 

mandamento explícito do art. 2 I, inciso XL da Constituição FederaL Suas 

disposições se destinam a criar. estruttirar e definir as competências, as 

atividades. o controle e as receitas do órgão regulador. 

O Código de Telecomunicações de 1962 c o Decre!o_ n°_?2.Q26,de 

20 de maio de 1963. que regulamentou o Código. já haviam instituído um órgão 

regulador. denominado --conselho N8cional de T eiecomunicações" - CONTEL 

- que se subordinava direrameme ao Presidente da República e tinha amplas 

atribuições. tais como: elaborar o plano nacional d~ telecomunicaçõ~~ e PT~ceder 

i sua revisão periódica: coordenar o desenvolvimento das telecomunicações e 

promover a expansão dos ~er\·iços públicos de telecomunicações: fixar nonnas 

g:era1s para _:1. _ instali!ç5o _dos servtços de telecomunicações: · fiscal i~ 
conccssionári8s. pennissionárias e :uJtorizatárins c aplic::1r s::~nções: opinar sobre 
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:1 outorg:1 ou rcncl\'açjo de concessão de todos os serviços de telecomunicações: 

\lutOrt!:lr mr rcnm·ar pemlissões de sen·1ços de radiodifus5o de car:lter local. 

<lSSllll como de scr\'1~-o~ publicos-rcstritos. limiTados c especiais: publicJr editais 

par,1 :1 outorp de concessões ou pcnnissões Je serviços de radiodifusão: 

estabelecer norm:1s k'cn:c:1s para :1 prodm;:1o inuusrri:-:1 de peças e equipamentos 

de telecornunic::Jções: aprovar espt:cíticações de redes telefônic:1s estaduais e 

municip:1is: estabelecer nonnas e tixar critérios e wxas de redistribuição de tarifa 

nos casos de tráfego mútuo _entre empresas de telecomunicações (política de 

repartição de receitas): aprovar tarifas dos serviços de telecomunicações e criar 

sobretarif<1s: fiscalizar e efetuar a arrecadação de taxas_ prêmios e contribuições; 

opinar sobre <1tos internacionais de natureza administrativa: atribuir, distribuir e 

consib-'llar freqiiências para quaisquer serviços de telecomunicações reàlizados 

através de ondas radioelétricas. 

Órgão administrativamente autõnomo, a compos1çao e fonna de 

indicação dos membros do CONTEL evidenciavam, entret::Jnto, sua dependência 

política para com o Poder Executivo. Compunham-no 15 membros: um 

presidente, de livre norne:1ção pelo Presidente da Repúblic:1: quatro membros 

indicados por ministros chefes de ministérios militares e do Estado Maior das 

Forças Annadas - EMFA: quatro membros indicados por ministros chefes de 

ministérios civis: oOiretor do Departamento de Correios e Telégrafos; o Diretor 

da EMBRATEL: o Diretor-Geral do Departamento Nacional de 

Telecomunicações - DENTEL, e, finalmente, três representantes dos três 

maíores partidos políticos, segundo sua representação na Câmara dos 

Deputados. Para a execução de suas múltiplas atribuições, o CONTEL contava 

com uma secretari<1-geraL constituída pelo DENTEL, posterionnente, órgão do 

Ministério d:1s Comunicações. 

Já o Conselho de Comunicação SociaL instituído pelo art. 124 da 

Constituição Federal de !988_ mas ainda não instalado, não tem as 

características de um órgão regulador do setor de telecomunicações. visto que 

----------------------
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suas atribuiçoes se limitam à esfera das atividades típicas de imprensa, rádio e 

tele\·isão. Jiém de diversões e espet:'lculos públicos. Ademais. suas atribuições 

como órgiio auxiliar do Cont-rresso Nac10nal limitam-se :1 realização de estudos, 

pareceres e recomendações solicitadas pelo Cont-rresso. não incluindo poderes 

tiscalizadores e deliberati\·os. 

A instituição de um órgão regulador do setor de telecomunicações é 

t;:;reta complexa. em que devem -:;er levadas em consideraçiio as tradições 

jurídicas e político-institucionais próprias de cada país. visto que deve conquistar 

autoridade perante a sociedade e poder atuar com imparcialidade e 

independência. Autoridade---para- -ronnular políticas. a dotar nonnas e 

regulamentos e zelar pelo seu cumprimento: indepe11dência para adotar as 

decisões mais adequadas a satisfazer o interesse público e ser imune a interesses 

circunstanciais e partidá1ios: e imparcialidade para inspirar confiança e respeito 

aos concessionários. pennissionnrios e autorízatnTios. :rs5rm como â socleâade. 

O Projeto cria um órgão regulador denominado Agência Nacional 

de T decomunicações. intet:-rrante da Administração Pública Federal indireta e 

vinculado ao Ministério das Comunicações. S_ubmetida a regime autárquico 

especial. caracterizado por independência administrativa, ausência de 

stibordinJção hier<irquica. autonomia fimmccira e mandato fixo e estabilidade de 

seus dirigentes, a Agência ter:i atribuiçõesde asses~ora111~ntc, fisc<l_ljz:ªção e 

nonnatizaç:io e será composta por um Conselho · Diretor, um Conselho 

Consultivo. uma Procuradoria. uma Corregedoria. uma Biblioteca e uma 

Ouvidoria. além de unidades esp~ciailzadas incumbidas das funções específicas 

que c:nnprirá ao órgão desempenhar. A Agênci::~ só poderá ser extinta por lei 

especifica. 

E essencial que o órg:io regulador disponha de capacidade 

operacional :mtes da privatizaç::io do Sistema TELEBR;\S e da implantação 

efetÍ\::l do regime de compctJç::io. tendo em \ ISt::l a ncccss1dade de se dispor de 
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intra-estrutura c habilidodes necess<~ri:-ts ~i d.:tiniç:lo das rcl:,.rras de competição e à 

soluç:lo •lbjeu\·a de c:ventuars contlitos. Para isso. o ~_rojeto detennina que o 

Poder E--:ecutinl dever:-t encamrnh:-~r :JO_Congrcsso·Nacion:JI mensa!!em criando o 

quadro c:feti\·o de pessool da .\g:encia. no prazo de :1té noventa dias da 

publ ic:1cõ.o da k:i. 

O Conselho Diretor. órgão máximo da Agência. será integrado por 

cinco conselheiros. nomeados pelo Presidente da Repl!blicrt rtpós rtprovação pelo 

Senado FederaL escolhidos entre_brasileiros de reputação ilibada, fonnacão 

universitária e elevado conceito profissional no campo de sua especialidade. 

Todos os conselheiros terão mandato de cinco anos. senç!ovedªdaarec:ondução. 

Os primeiros membros do Conselho terão mandatos de três, quatro, cinco, seis e 

sete anos. visando a evitar, a cada cinco anos, indicações concomitantes, que 

poderiam acarretar o estabelecimento de ligações dqs _conselheiros com as 

mesli1:1s autoridades indicadoras. Esse dispositivo vem fortrtlecer a autonomia do 

órgão para controlar e fiscalizar as prestadoras de serviços que não atenderem 

ao interesse público. 

Proibi'dos do exercício de qualquer outra atividade ·profissional, 

exceto a de professor universitário_. S!_Sses_ conselheiros não ooderào ter interesse 

em empresa relacionada com telecomunicações. nem poderão representar 

qualquer pessoa ou interesse perante a Agência até o prazo de um ano após 

haverem deixado o cargo. E serão proibidos de utilizar infonnações privilegiadas 

obtidas em decorrência do exercício do camo. Em vista das altas 

responsabilidades que terão. inclusive de direção dos órgãos administrativos da 

Agência. os membros do Conselho Diretor ~ome11te ~perderão o mandato em 

virtude de renúncío. de decisão judicial definitiva ou de processo administrativo 

disciplinar, constituindo-se em causa de perda do mandato a inobservância dos 

deveres c proibições inerentes ao cargo. sem prejuízo do disposto na legislação 

penal. 
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O Presideme do Conselho Diretor será nomeado pelo Presideme d:1 

Republic:1 dentre os inregr~mres do Conselho. sendo investido na função por dois 

anos c admitida uma recondução. 

Com a finalidade de garnntir a idoneidade e a transpnrência do 

processo regulatório. o Projeto detennina que as minut:.1s dos atos normativos 

emanados da Agência deverão ser submetidas à consulta pública. E institui. 

como unidade inte!:,rrante da Agência. tflri-;1 Bibliotec-:,:onde esses atos deverão 

pennanecer à disposição do público. Deverão· ser públicas. também. as sessões 

deliberativas do Conselho Diretor que se destinem a resolver pendências entre 

agentes econômicos ou entre estes e consumidores e usuáJios de bens e serviços 

de telecomunicações. 

O Conselho Consultivo é o órgão de participação institucionalizada 

da sociedade nn Agência. e será inte1:,rrado por representantes indicados pelo 

Senado Federal. pela Clmara dos Deputados. pelo Poder Executivo e por 

entidades representativas da sociedade. A definição de quais entidades terão 

assento no Conselho Consultivo caberá ao regulamento da Agência. a ·ser 

editado pelo Poder Executivo quando da sua instalação. 

O Ouvidor. nomeado pelo Presidente da República para mandato de 

dois anos. ter;i acesso a todos os assuntos. competindo-lhe produzir apreciações 

critic:1s sobre :1 ::1tu:1çiio da Agêncin e enc:1minh.-í-las nos seus órgãos diretores ou 

ao Minísterio das C umunicnções e no Con1:,rresso Nacional. assim como torná-las 

públicas. 

A CorTegedoria devera~ - acompnríhar pennanenlemenre o 

desempenho dos servidores da Agencia. :1valiando sua eficiência ~ o 

cumprimento dos deveres fLmcJonais e realizando os proce~sos disciplinares. 

Par:1 qu<: se tenha um:J 1déia da extcns::lo das funçties da r\genci~L as 
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atríbuíções mais unport;mtes. ~ntre :1s trinta ~ uma que lhe são cometidas pelo 

Projeto de_Lcí. são: 

a) elaborar c propor ao Presidente da República. por intennédio do 

Ministro das Comunicaçôes. 0 plano geral de ourorgas de serviço prestado 

no regime público. o plano geral de metas para a progressiva 

universalização dos serviços prestados no regime público e a instituição ou 

eliminação de modalidades de serviço no regime público, devendo 

submeter cssD.s propostas, previamente. à consulta pública: 

b) propor ao Presidente da República. por intennédio do Ministro 

das Comunicações, a autorização para a participação de empresa 

brasileira em organizações ou consórcios intergovernamentais destinados 

ao provimento de meios ou à prestação de serviços de telecomunicações 

c) expedir nonnas quanto à outorga, prestação e fruição dos 

serviços de telecomunicações no regime público: 

d) editar atas de outorga e extinção de direito de exploração de 

serviço no regime público; 

e) celebrar e gerir contratos de concessão e fiscalizar a prestação do 

serviço no regime público, aplicando sanções e realizando intervenções; 

f) controlar, acompanhar e proceder à revisão das tarifas dos 

serviços prestados no re!:,ritne público, podendo fixá-las nas condições 

previstas nesta Lei; 

g) administrar o espectro de radiorreqüências e o uso de órbitas, 

expedindo as respectivas nonnas: 

h) editar a tos de outorga e de extinção de direito de uso de 

radiofreqüência e de órbita, fiscalizando e aplicrmdo sanções; 

i l expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações 

no-regime privado: 

j) expedir e extinguir autorização para prestação do serviço no 

regime privado. fiscalizando e aplicando sanções: 

k) expedir nonnas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras 

de ~erYIÇOS de telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem: 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

478 ANAIS DO SENADO FEDERAL . JULHO DE 1997 

I) expedir ou reconhecer :1 ceniiicaç:io de produtos. l)bservados os 

padrôes e nor111as por cb estabelecidos. 

m) expedir nonnas e padrões que assegurem a compatibilidade. a 

operaçfio intet,.'Tada e a interconexiio emre as redes. abrangendo inclusive 

os equipamentos tenninais: 

n) resolver na esfera administrativa sobre_ a interpretação da 

legislaçfio de telecomunicações e prover ::1 respeito dos casos omissos: 

o) compor administrativamente contlitos de interesses entre 

prestadoras de serviços de telecomunicações: 

p) reprimir infrações aos direitos dos usuários: 

q) exercer. relativamente às telecomunicações. as competências 

legais em matéria de contr?le, ~e prevenç:.'io e de repressão às infrações 

contra a ordem econômica. ressalvadas as pertencentes ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica- CADE: 

r) promover inter::Jçào com administrações de telecomunicações dos 

países do MERCOSUL com vistns à consecução de objetivos de interesse 

comum. 

Ainda no tocante ao órgão regulador. o Projeto de Lei detennina 

que o Fundo de Fiscalizaç:.'io das Telecomunicações - FISTEL - passará à 

administrnçiio e-.:clusiva da Agência. :1 partir da data de sua instalação. e que 

esse fundo será alimentado - além de pelas fontes jà previstas em lei. como as 

taxas de fiscalização de instabção e de funcionamento dos serviços de 

telecomunicações. já cobradas das empresas operadoras - por receitas de 

diversas l)rigens. como dotações do Orçamento Geral da União, créditos 

especiaiS. transferências. repasses. produtos de operações de crédito. 

rendimentos de operações financeiras. doações. legados e subvenções. e ainda 

pelas receitas provenientes da arrecadaçfio de multns. indenizaçôes: tÍixas de 

concessão. penmssiio e autori:tàÇ:.'!D para a- e.'tploração de serviços de 

telecomuniCJÇôcs e de uso de radioti·eqüências. taxus estas que passam a. ser 
cobradas. pela I lni;ill. parn qunisquer s.:r:iços. :1 partir da vigência da Lei Geral. 
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Após ;1 cri:-~ç<in do fundo de Univers~liz<Jçüo. entcetamo. parte do produto da 

cobrnnça pela outorga de concessões. pennissões e auroriz::tções será a ele 

destinada. nos tennos da lei que o criar. 

O Projeto de Lei opera. portanto. uma profimda modificação do 

FISTEL: dedica-lhe uma receita bastante expressiva e estende sua aplicação ao 

atendimento de outras despesns correntes e de capital renlizadas pela Agência no 

exercício dn sua competência. 

O Projeto de Lei detennina. ainda. qüe·a Agência deverá obedecer. 

na contratação de obrns e serviços de engenharia civil. a lei geral de l_icitações 

para a Administração Pública - Lei 11° 8.666. de 21 de junho de !993, mas que 

podem. nos cnsos não previstos naquela lei, utilizar procedimentos próprios, nas 

modalidades de consulta e pregão. Fina!tm!nte. o Projeto pennite à Agência a 

utiliznção. medi<Jnte contrato, _de Jéctlico_s OlLempresas especializadas para a 

execuçiio de ::ttividades de sua competência: ou seja. será pennitido à Agência 

"terceirizar .. suas atividades. 

O LIVRO !II trata da organização dos serviços de 

telecomunicações. Suas disposições ~e destinam a Je!inir e classificar os 

serviços de telec01nunicações. estabelecer as ref:.rras gemi:; às quais os serviços 

dever<io obedecer e instituir as sanções que poderiio ser aplicadas em caso de 

infraçiio à lei. 

O Projeto de Lei introduz tuna classificação mais inteligente dos 

serviços de telecomunicações do que :1quela atualmente em vigor. em virtude de 

~e m;mrcr cm um nível mais geral. 

() Cidigo Brasileiro de Telecomunicações detine c) conceito de 

scrYlÇO de telccmmttllc:lçôes como ··:1 transmiss:lo. emissão c)ll recepção de 

:Símbolos. caracteres. smais. escritos. im:1gens. sons ou infonnações de qualquer 
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narureza. por tio. 1·ádio. detricidade. meios ópticos ou qualquer outro processo 

detroma~:-111ético--

Convém comparar essa detlniçào com a da recente Lei de 

Telecomunicações dos Estados Unidos. para a qual "telecomunicação significa a 

transmissão. entre pontos especificndos pelo usuário. de infonnação de sua 

escolha. incluindo voz. dados. imagens. t,.rrátlcos e vídeo, sem modificação na 

fonna ott no conteúdo da infonnação. tal qual emitida e recebida, com ou sem o 

concurso de qualquer meio transmissor fechado ou limitado.·· Define, ainda, a 

citada lei: "Serviço de telecomunicações significa a oferta de telecomunicações, 

mediante tmifa. diret~unente ao público ou a classes de usuários que as tomem 

efetiv~uneme acessíveis diretamente ao público. independentemente das 

instalações utilizadas para a transmissão do serviço.·· 

Já o Decreto n" 52.026. de 20 de maio de 1963, que regulamentou o 

Código Brasileiro de Telecomunicações. define o conceito de telecomunicação 

como ""toda comun icaç:lo realizada por processo eletromagnético .,_ e serviço de 

telecomunicações como .. a execução de ::ttividades necessáiins e suficientes para 

etetivamentc resultnrem na emissilo. transmissão ou recepção de sinais de 

telecomunicação. ou qualquer combinnç5o destas definida em regulamento ou 

nonna especifica .. Sinal de telecomunicnçào. nesse contexto. é cietlnido como 

.. sinal de comunicaç5o gerado por qualquer processo eletromat:-'llético··, e 

.. comunicação-- como ··transferencia unilateral ou bilateml de infonnação por 

meio de sinais convencion::tdos". Essas definições forani mantidas pelo Decreto 

!1° 97 057. de lO de novembro de 1988. que promoveu uma revisão geral dos 

conceitos utilizados nas nonms jurídicas decorrentes da Lei n" -L J J 7. 

Note-~c que 11 Código de T decomtmlcaçôcs de 1962 não define u 

conccno de ··relccomuntc:Jçàn... llWS tjo-somcntc ,) de ··serYlÇO de 

tclecomtmicaçôe<·. para (' qual adow ti ma delimç:1o que seria mais indicada para 

1 rlll<::lo de tclccnnHtnw:Jdo. 
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O Projeto de Lei não discrep:1 muito das definições citadas. 

··ji:/ccomuntcaçâo" é definida como "a transmissi'io. emiss.'io ou recepção, por 

fio. r<1dioeletricidade. meios ópticos ou qtmlquer outro processo detromagnético, 

de símbolos. cJrncteres. sinais. escritos. imngens. sons ou infonnações de 

qu<1lquer nmureza··. '".<.,'en•iço de tclccot7771J1icaçrks" é definido como "o conjunto 

de ntividades que possibilita a oferta de telecomunicação ... 

Essas definições. não incluem o trnt;:unento ou processamento da 

infonmtçiio como um _serviço de telecomunicações. Com efeito. o tratamento da 

infonnaçno é conside~ado. pelo Projeto de Lei. como um serl'IÇO de valor 

adicwn({(/o. definido como ·'a ativid::tde que Jcrescenta. a um serviço de 

telecomunic:Jções que lhe dá suporte e com o qunl nfio se confunde, novas 

util icbdes relacionadns ao acesso. annazen:1mento. apresentação, movimentação 

ou recuperaçfio de intonnnções··. Sendo ~1ssirn. os serviços ·de valo-r adicionado 

Mio são conceituados como serviços de telecomunicações. pois com eles não se 

confundem. classificando-se seu provedor como usuário do serviço de 

telecomunicaçôes :que lhe dá suporte. com os direitos e deveres inerentes a essa 

condição 

O ProJeto de Lei estatui que a Agência caberá ordenar o 

rebcroname111o ~ntre os provedores de serviços de valor adicionado e as 

prest.1doras de s~rviços de telecomunicações. principalmente no tocante ao uso, 

por aqueles. Jas redes de telecomunicações. sem as quais. é evidente. os 

provedores se wriam 11.1 impossibilídad~ de oferecer seus serviços. 

() Drr~!lo .-\dmini:-;tr:ltl\(l i3r:1s1kiro d~!im~ o conceito Je "Sef\·iço 

:JllblinJ·· conHl t<ldn ;Iqueic r·~:liizado pdo 1:sr:1do ou por :-:~u:-; ddegados. sob as 

,;,HHiH;(,~s Ill1J1P~t:Is pelt> l'('lkr 1\tll!ico. p:1r:1 :1 s.1tisf:H;:Io dns nece3sidades 

,., ,,·nctuts n11 ,,•nmdínu.' dn cnmuntd;Id~ t:l~ t~tn dure: rlntiiW<"âo fi!Íhltul. e. 

!lDr 1'-'SO. c' 'L'llJnre lú!!dO por 11()["111:1:-i d~ direi( O publico. irreleg~iVeÍS . C 

Intransaciona\'CIS na :-;ua :1plicaçào. :\ luz desses preceitos. J prest2ção de 



482 ANAIS DO SENADO FEDERAL JULHO DE 1997 

servrços públicos. quer diretamente pelo Estado. quer por seus delegados, 

implica a observância de princípios básicos por parte àa Adminisn·ação Pública, 

que tem o dever de exigi-los de quem os preste: 

-o principio da pennanencia. que impõe continuidade no serviço; 

- o princípio da generalidade, que impõe serviço igual para todos; 

- o principio da eficiência. que exige constaúte atualização do 

servrço: 

-o principio da modicidade, que exige tarif;:Is razoáveis, 

- e o principio da cortesia, que se traduz em bom tratamento para o 

público. 

Para garantir o cumprimento desses princípios, os direitos do 

usuário devem ser claramente assegurados nos procedimentos de outorga para a 

exploração de serviço público - concessão, permissão ou autorização, por ser 

ele. o público. o destinatário do serviço concedido. A prática tem demonstrado 

que só a presença de cláusulas contratuais explícitas reconhecendo 

expressamente os princípios citados é capaz de prover o usuário de meios 

eficazes para fazer \·aler seus direitos para a obtenção do serviço a qúe se 

obrigou o concessionaria. 

Dado que a Constituição Federal detennina. em seu art. 21, inciso 

XL que todo serviço de telecomunicações seja realizado pelo Estado ou por seus 

delegados. concluímos que. á luz do Direito Administrativo. todos os serviços de 

telecomumcaç::'io são públicos. 

Para 1l Dire:to Consntucional. também. todos ~)S. serviços de 

telccomumcaç:io s<io publicos. \·isto que a ConstJtuiç;\o coloca :ma ~xploraçào. 

:;empre. sob a competência da Umào. que a cfetivar<i de. l(mna direta. por seus 

propnos mc1os. illl dcic:_,éada. por me1o de cnres govemament;Iis ou particulares. 

subme!idos =10 regime de concessão. pennissào ou autonzaçào.' Caso existissem 

serviços privados de telecomunicação. sua exploração independeria de qualquer 
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autorizaç5o de órgãos públicos. estando no campo do livre exercício da 

atividade econômica. confonne previsto no pará!:,.>rafo único do art. 170 da 

Constituição Federai. 

Apesar de as diferentes modalidades de serv1ços de 

telecomunicações serem, portanto, todas púh/icas, à luz tanto do Direito 

Constitucional quanto do Administrativo, elas podem apresentar al~:,'1unas 

características próprias. tanto no aspecto tecnológico. quanto no que se refere à 

sua função sociaL que as individualizam e poderiam recomendar tratamento 

jurídico diferenciado. Podem. nesse sentido, ser objeto deJuua ç/assijicação. 

Hely Lopes Meirelles. na sua conhecida obra "Direito Administrativo 

Brasileiro", assim se posiciona a respeito: 

·'Fora dessa generalidade (o autor se refere à definição do conceito 

de serviço público no Direito Administrativo}, nã_o s<.: pode. em dowrma. indicar 

as allvidacles que consll/lle/11 serriç·o plihlico. porque l'ariam segundo as 

ex1gênctas ,/e cada povo e de cada época. ,Veio se ;mde di::er que são as 

a/ll'lcladcs ~·olcl!l'a.\· 1'1/ars IJUC os caracrerr::am. porque ao lado Jessas 

e.ngénctas ex1st~m maras. sahidameme dispensáveis pela comunidade. que são 

reali::adas (leiO t:srado como serriço pzíh/ico". 

Como exemplo de serviço dispensáveL conquanto público. já que 

prestaào pela Admmistraçào Pública. são citados os serviços de loterias. 

Prossegue. mais adiante. o_ autor: ·"}_eral]_(/()-_se i,'IJLU!/71(1 a essencwl idade r ... J 

dos \i!JTrç-os. podemos dass!jicâ-los em \i!JTiç·us pzih!Icos J?ro(lnameme diros 

r ... ) ..: r ... J s('J'l'I~·os de un!Idwle r11íh/11:a .. Os primeiroS são aqueles prestaàos 

d1rcramcnre pela .-\dmimstração Pública. sem delegação a terceiros: vs 

segundos. aqueles que. não sendo csse.:nciais. mas tendo . reconhecida a sua 

conveniênci::t parZI :.1 coleti\·Idade. ;~ociem ser prestados por delegação. 

Essas colocaçoes possibilitam a diferenciaç5o do conceito de 

sen'JÇ.O público em: 
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- sel,'iço ;níh!ico lato sms11. quando a referêncw é a todo serviço 

prestado pela Administração Pública. diretamenre ou por delegação: abri!!a. 

ponanto. tanto os serl'iç;á_\: -f!lÍh!icos em se nodo estrito, quanto os serviços de 

wt!idacle ;níh!ica: 

- servtço pzih!ico smcto scnsu. quando se deseja referir apenas aos 

serv·iços não delegáveis a terceiros: 

- servtços de uulidudc rníh!tcu. quando a reterência e a todos 

aqueles delegáveis a terceiros. 

O Código de Telecomunicações de !962 adotou uma classificação 

dos serviços de telecomunicações que os subdividiu em seis modalidades, 

se!,.'ll!ldo os fins :1 que se destinam: serviço público, público-restrito. limitado. 

especiaL radiodifusão e radioamador. A modalidade "serviço público'' foi 

definida como "destinada ao uso do público em geral". Essa definição, além de 

discrepJr daquela proposta pelos Direitos Constimcion<:1l e Administrativo, ·se 

tornada em seu sentido lato. foi utilizada para denominar uma das modalidades 

em que se subdividem os serviços de telecomunicLJções. enquanto que estes 

eram. todos. públicos. confonne detenninnva :1 Constituiçüo de 1946, em vigor 

na epocn. Introduzia-se. o.ssim. de tonna implícita ç portanto pouco conveniente 

em tuna nonna jurídica_ uma distinção entre serv1ço pubi1co "lato sensu-- e_ 

"'stricto sensu·· .--\ leg1slaçào posrenor :10 Código reproduziu essa ambivalência 

no conceito de serviço público de telecomunicações. ao referir-se a ele, ora no 

pnme1ro :-:;cntido. ura no :>cg:undo. ;;em mator precis;1o no nível concenu;JI. 

Exemplo Jisso c a propria Cuns!J!liJÇjo de 1988. na fónnula ~1dotada ames da 

Emenda C onstnucion<Jl n·' ~. 

O presente Projeto de Lei, \"ISto que resulta do di;;;positivo 

constitucional adotado pela Emenda Constitucional n° 8_ não mais se refere a 

serviços públicos de telecomunicações em sennclo r:stnro: esses, simplesmente, 
. ' 

deixaram de existir. Um importante faror de ambigüidade, presente nas· nonnas 

juridicas até agora. extinguiu-se, e, assim. o Projeto se exime da necessidade de 
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conceituar .. serviço púh/ico de telecomunicações"": todos são públicos, em 

sentido lato. 

A isso se acrescenta que o Projeto de Lei se restringe a uma 

· classificaçào genérica dos serviços de telecomunicações. deixando explícito que 

cabera <1 :\!.!encia Nacional de T dec_omtu1icações definir posterionnente as 

diferentes modalidades de serviço. çm funç<'io de sua tinaiid::tde. âmbito de 

prestação. tànna. meio de transmissão. tecnoiQgia empregada e de outros 

atributos. Sendo assim, o Projeto distingue os serviços de telecomunicações 

segundo dois critérios gerais: 

- quanto à abrangência dos interesses a que atendem, os serviços de 

telecomunicações se classificam em SI!/Tiços de rnrercsse co!etil•o eserviç:os de 

t/7/r.:rcsse restrrro: 

- quanto ao regime jurídico t.ie sua prestação. os serviços de 

telecomulllcações se classificam em rnih/ic().\ e rrrvados. 

O regtme privado abrange todos os serviços. t:mto os de interesse 

coletivo. quanto os de interesse restrito .. \ única e:-.:ccç:1o serão detenninadas 

modalidades de serviço de interesse coletivo cuja existência. tuuversalização e 

contmuidad~ a própria União se comprometa J assegurar: esses só poderão ser 

\llcrccidos. -.:m arc:1. loc:llidadl.! uu reg1:1o cspcciíicuda. cm regime público. :vlas 

mesmo ..:ssas modalidades poJerào ser o!Crec1das cm regime pnvado. desde que 

cm ,)urra ~1reu. localidade l)ll rcgdo \Jma Jctennmad;1 modalidade podera. 

~lSSIIll. ::;er c:,piorada eoncomitantemenre. nos regimes publico e privado. Essa 

derem1macjo. etua IUStilic:lç:!o e a promoc;:lo d:! comneriç:1o. constitui uma 

Imponante inovacào face i legislação vigente. visto que Implica a existência de 

diferentes fonnas de outorga para a exploraçiio de uma mesma modalidade. 

Parece-nos importante salientar que essas nonnas configuram uma 

mversão da lógica que estava por trás de toda a regulamentação jurídica do setor 
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de telecomunicações até hoje, que colocava sob regime público os serviços de 

telecomunicações e destacava as exceções que podêúiam ser exploradas em 

regime privado. O regime geral passa a ser, com este projeto de nova Lei Geral 

de Telecomunicações, o privado, devendo ser destacadas, nas nonnas jurídicas, 

as exceções, passíveis de serem exploradas apenas em regime público. 

O Projeto não especifica quais as modalidades de serviço que serão 

classificadas como de interesse coletivo o ti restrito, nem tampouco, portanto, as 

que serão prestadas em regime público ou privado. Essa tarefa caberá à Agência. 

Este é um ponto forte do Projeto. Seria temerário definir, no nível 

de uma nonna jurídica geral, quais serviços de -telecomunicações são de 

interesse coletivo, e quais são de-interesse restrito, visto que essa característica é 

função direta de condições tecnológicas. quando não socio-econômícas, culturais 

e mesmo políticas. vigentes em uma sociedade em um detenninado momento, 

que podem variar, às vezes. em espaços de tempo extremamente curtos do ponto 

de vista dos prazos em que se espera sejam úteis as nonnas jurídicas. Um 

exemplo muito ilustrativo dessas mudanças são os serviços de telefonia móvel 

celular, que há pouco tempo seriam consideradÇ>s de interesse restrito, mas que, 

sem dúvida. serão enquadrados pela Agência na categoria de serviços de 

interesse coletivo. 

Por essas razões. consideramos oportuno delegar-se à apreciação 

do orgão regulador ;:1spectos ê detalhes oper:1cionais !-la nova. legislação de 

telecomunicações. visto que inclimbe a ele submeter ao Ccmt-rresso Nacional ou 

ao Poder Executivo. sempre que considerar necessürio. propostas de nonnas 

jurídicas para regulamentar questões específicas referentes a detenninadas 

modalidades de serviço. Essa observação ganha ainda maior relevância se 

considerarmos que o horizonte temporal útil de uma nova Lei Geral de 

Telecomunicações não deveria ser inferior a 15 ou20 anos. 
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É dif:,'TIO de nota uma importante inovação que introduz o Projeto de 

Lei na legislação de telecomunicações: a possibilidade da outorga para a 

exploração de serviços de telecomunicações por 1neio de autorização. Não há, 

na atualidade, nenhum serviço de telecomunicações cuja exploração possa ser 

~delegada a terceiros, pela União, por· simples autorização, apesar de a 

Constituição Federal, em seu artigo 21, incisos XI e XII alínea "a", admitir, 

expressamente, essa possibilidade. 

A outorga por. concessão ou permissão é reservada aos serviços que 

serão explorados em . regime público, em virtude da obrigatoriedade de 

universalização e de continuidade a que deverão sujeitar-se as prestadoras 

desses serviços. As concessões serão objeto de contrato, que especificará a área 

concedida à exploraçiio do serviço e o prazo: só poderão extinguir-se por 

advel1to do termo contratual, encampação, caducidade. rescisão ou anulação, e 

não terão caráter de exclusividade, devendo obedecer ao plano geral de 

outorgas. que definira as áreas de exploração, o número de prestadoras, os 

prazos e vigência· das concessões e os prazos para a admissão de novas 

prestadoras. obedecendo ao princípio do maior beneficio ao usuário e ao 

interesse social e eeonõmico do País. Esse mandamento é importante, pois tem a 

finalidade de incentivar a competição dentro Je parâmetros que visem ao 

desenvolvimento social. As concessões terão prazo Je vigência limitado a vinte 

anos. prorrogáveis uma única vez por igual período. Já as pennissões serão 

outorgadasapenas em caráter excepcional e transitório. :;erão objeto de tenno de 

coinprom1sso e poderão ser revogadas a qualquer momento pelo Poder Público. 

sem direito a indenização. 

As concessões s0mente poderão ser outorgadas n1ediame licitação e 

a empresa constituída segundo as leis brasileiras. enquanto as pennissões. 

outorgadas em face de situação excepcional comprometedora do funcionamento 

do serviço. serão objeto de um procedimento licitatório simplificado. 
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A outorga por autorização é a fonna adorada, no Projeto de Lei, 

para a exploração de serviços de telecomunicações ·em regime privado. ·As 

prestadoras. que também deverão estar constituídas segundo as leis brasileiras, 

serão selecionadas mediante processo licitató1io idêntico ao da concessão, mas a 

autorização poderá ter validade para diferentes áreas e não estará sujeita a prazo 

final. extinguindo-se somente por cassação. caducidade. decaimento. renúncia ou 

anulação. 

Merecem alk'llmas considerações as disposições que pennitem à 
Agência estabelecer restrições, limiles ou condições quanto à obtenção ou 

transferência de concessões, pennissões ou autorizações a empresas ou gmpos 

empresariais que já explorem serviço de telecomunicações, seja no regime 

público. seja r,o privado. Esse dispositivo do Projeto de Lei visa a dar ao 

Governo condições para impedir excessivas ::_oncentrações econômicas no 

mercado. que possam contrariar o regime de etetJva competição. 

A tendência a um ''monopólio natural"' no setor de 

telecomunicações já foi. um dia, consenso entre os estudiosos. Enonnes ganhos 

de escala eram verificados nos anos 70 e 80, decorrentes dos investimentos 

necessanos no nível da infra-estmtura dos serviços - redes e estações. por 

exemplo - os quais. uma vez realizados por uma detenninada -empresa. 

propicia\·am enonnes ganhos de diciencia conseguidos por escalas 1mensas de 

oferta de scrvi<,.os e implicavam. em conseqüência. uma barreira à entrada de 

outr;J companhia. potencial competidora da prime.1ra. Essa caracteristica foi 

detemiinante na adoç:'io de variadas restrições regulamentares. à· extensão do 
mercado de telecomunicações acessível ·a uma única empresa: esta era 

considerada, por princípíô; coJTio lüna-·'vmual monopolista': 

No entanto, as novas tecnologias vêm reduzindo significativamente 

a faixa em que os ganhos de escaia são mais acentuados. Hoje, por exemplo, 

uma pequena central de PABX, responsável pelo serviço telefônico de 20 ou 30 
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edificios, já alcança o ganho de escala máximo, e seu custo unitário toma-se 

competitivo com o de uma b'Tande central telefônica com milhares de témninais; 

basta, para isso, que ela disponha de acesso irrestrito à rede das outras 

companhias telefônicas, de modo a permitir 3 conexão de seus usuários, 

naqueles edifícios. com correspondentes em qualquer parte do mundo. 

A Lei Geral deve, portanto, evitar ndentrar problemas específicos 

reiativos a restrições de propriedade nessa ou naquela modalidade de serviços de 

telecomunic:Jções, deixando para a nonnatização de nível hierárquico inferior, e 

para o órgão regulador, a tarefa de apreciar os casos concretos que surgirem. 

É precisamente o que faz o Projeto de Lei do Executivo, ao colocar 

em termos gerais a possibilidade de se adorarem eventuais limitações à outorga 

de concessões a empresas ou brn1pos empresariais que já prestem serviços de 

telecomunicações na mesma modalidade. na mesma região. localidade ou área. 

O Projero de Lei prevê também a possibilidade de o Poder 

Executivo estabelecer eventuais !_imitações à participaç<lo acionária de capital 

estrangeiro nas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, em 

função de interesses do País no contexto de suas relações com os demais países. 

\io tocante ;i induç<lo do desenvolvimento tecnológico na área de 

telccomumcações. o Projeto prevê J concessão de incentivos a projeros de 

pesquisa e desenvolvimento. em condições a ::;ererTJ fixadas em lei. e, 

princtpaimenre. a criação. pelo Poder becurivo. no prazo de cento e vinte dias 

da publicação da lei, de um Fundo pard o desenvolvimento tecnológico do setor, 

com o objetivo de estimular as pesquisas de novas tecnologias e incentivar a 

capacitação de recursos humanos. fomentar a geração de empregos e promover o 

acesso de pequenas e médias empresas a recursos, inclusive de capital. 
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Essas disposições nos parecem extrem::nnente oportunas em face dà 

importância. para o País, de se estimular o desenvolvimento tecnológico e 

industrial em telecomunicações. No ambiente resultante do novo quadro 

institucional. as concessionárias dos s-erviços -de telecomunicações serão 

empresas privadas: o regime será o de livre competição: e as aquisições de 

tecnologia e de equipamentos serão realizadas por negociação, ao invés do 

processo licitatório definido na Lei !1° 8.666. As compras das novas 

concessionárias tenderão a ser. feitas se-gundo um esquema global, e em muitos 

casos o relacionamento de negócios será com fornecedores no exterior. 

Por outro lado, o mercado interno brasileiro para equipamentos de 

telecomunicações deverá experimentar, no novo ambiente competitivo, uma 

expansão enorme. Projeções realizadas pelo Ministério das Comunicações em 

setÍ Pro1,:rama de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e 

do Sistema Postal - PASTE - indicam que, até o ano :2003, deverão s-er 

investidos 91 bilhões de reais somente no setor de telecomunicações. Assim, por 

exemplo. será atingida uma relação de cerca de 23 terminais telefônícos fixos 

para cada 100 habitantes. o que representa· três vezes a capáódade instalada da 

planta atual. 

A política governamental para o setor precisn ser orientada para que 

o atendimento dessa expansão do mercado seja efetivado, preferencialmente, 

pelo parque industnal instalado em nosso Pais. que se apresenta em condições 

favor2.veis para bzê-lo. 

Segundo dados levantados pela .A.!3INEE. ref~r~Jites a 1996, há 186 

empresas atuantes no setor de equipamentos e cabos para telecomunicações, 

quase todas com certíficação- ISO 9000, anial ·pré-requisito para se ser 

fornecedor do gnrpo TELEBRÁS. Essasernpresas alcançaram JÚ 3,6 bilhões de 

tàturamento bmto, geraram 21.760 empregos diretos, além de aproximadamente 

50 mil indiretos. O setor de telecomunicações gera e estimula atividades no setor 
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de redes e infra-estmtura que resultaram, ainda em 1996, em um faturamento de 

R$ 3 bilhões, referentes a 270 empresas ativas, que geraram cerca de I 00 mil 

empregos diretos e indiretos. 

A ABfNEE infonna ainda que nos últimos cinco anos investiam-se 

cerca de três bilhões de dólares por ano em telecomunicações; no ano de 1996, 

porém investiram-se quase sete bilhões, e há previsões para investimentos anuais 

da ordem de oito bilhões de dólares até o ano 2003. 

Há a possibilidade de se criarem centros de excelência no País, caso 

sejam estabelecidas condições que estimulem os grandes fabricantes mundiais a 

se instalarem no território brasileiro. Esses fabricantes poderiam, inclusive, 

interessar-se em desenvolver, no Brasil, programas para a adaptação de seus 

equipamentos no MERCOSUL ou ao merendo latino-americano, segundo uma 

política de descentralização da proddção de software, já adorada por grandes 

empresas no merendo mundial das telecomunicações. 

Para que essas perspectivas se concretizem~ toma-se fi.mdamenral a 

ação enér1:-ricn e constante do Poder Executivo para, apoiada nos dispositivos de 

incentivo crindos pelo Projeto de Lei, promover u competitividade da indústria 

estabelecida no País e assegurar níveis crescentes de emprego e capacitação 

tecnológica. 

Na questão da política tarifária. u Projeto Je Lei detennma que 

cabera a Agencia estabelecer os Itens que comporiio ;J estnitura tarifária para 

cada modalidade de serviço. Fica vedada a pnirica de subsídios cmzados entre 

modalidades de serviços e segmentos de usuários, exceto durante o período -

transitório - em que ainda não houver sido constituído o Fundo de 

Universalização. 

O Projeto de Lei institui o princípio fundamental da universalização 
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dos serviços e cria o Fundo de Universalização, que constitui um mecanismo de 

apoio aos custos a-dvindos da obrigação de universalização, Com esses 

dispositivos. o Projeto procura. ao mesmo tempo. eliminar as distorções 

causadas pela prática de subsídios cmzados_c garantir a oterta adequada de 

serviços de telecomunicações de natureza social nas regiões mais carentes. 

Excepcionalmente. enquanto não -ror constituído esse ftlriâo-.-0 Projeto admite 

que recursos complementares destinados a cobrir a parcela de custos destinada à 

universalização possam ainda .advir de subsídios cmzados ou do pagamento de 

um adicional ao valor da interconexão. 

É importante destacar que. antes mesmo da aprovação desses 

dispositivos. o Governo promoveu um reaTinliarnento tarítanosl.ibstancial, que 

visa a eliminar os subsídios cmzados. tendo elevado a tarifa da assinatura básica 

dos serviços de telefonia fixa. que inclui ligações locais. e reduzido as tanfas das 

ligações interurban<:1s. Esse rebalanceamento das tarifas dos serviços de 

telecomunicações. como medida preliminar ;\ entrada em vigor das ·novas regras 

para o setor. é esse-ncial para que o regime de competição possa estabelecer-se 

cm condições JUstas . 

.Mensagem de cnaç5o do Fundo de Universnliznção · deverá ser 

enviada pelo f'odcr [xecuti\·o ~lO Cllllgresso N:!C!Ol1al em~te cento e vinte dias 

:1pos ~l publicnção Ja lei. [ llS recursos do Fundo ::;cr;lo destiilados a cobrir a 

parceín do custo exclusivamemc :uribui\CI :10 '-·umpriinento das obrigações de 

universalização de prestadora de servl!;o de telecomunic:1ções que não possa ser 

recuoer::1da com a cxplomç:io \!iciente do ~ef\'IÇO_ isto ~- que· não integre a 

parcela que a própria prestadora deva suporta.-. nos tennos do contrato de 

concessão. Obrigações de universalização sihrnificam, no contexto da lei, aquelas 

que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de 

interesse público a serviço de telecomunicações. independentemente de sua 

localização e condição sócio-econõmicn:-bem como as destinadas a permitir a 

utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público. 
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As obrigações de universalização serão objeto de metas periódicas, 

segundo plano específico elaborado pela Agência Nacional de 

Telecomunicações e aprovado pelo Poder Executivo, devendo essas metas, 

inclusive, referir-se à disponibilidade de instalações de uso coletivo ou 

individuaL ao atendi1nento de deficientes fisicos, de instituições de caráter 

público ou sociaL bem como de áreas mrais ou de urbanização precária e de 

regiões remotas. 
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Ainda quanto à questão tarifária, o Projeto prevê o grad<\tivo 

estabeiecimento da liberdade tarifária, transcorrido um mínimo de três anos da 

celebração do contrato de concessão. Mas estabelece dispositivos de revisão e 

controle de eventuais excessos ou aumentos arbitrários nos lucros das 

operadoras. E, principalmente, institui UI~ mecanismo de "teta de preços", 

set,'lmdo o qual o órgão regulador estabelece um valor máximo para uma '"cesta" 

de ?erviços oferecidos pela operadora. possibilitando-lhe alguma flexibilidade 

para alterar a tarifa de cada serviço desde que o valor da "cesta·· permaneça 

abaixo do teto fi;xado. Esse mecanismo permite, ainda. que parte de eventuais 

ganhos econõmicos advindos de melhorias _ n(l pr_SJduti\r_içlade e avanços __ 

tecnológicos poss..1 ser companilhada com os usuários. mediante a instituição, 

pe!a Agência. de um fator de produtividade que incida sobre o valor da "c_esta" e 

reduzn o seu nível renl. Isso sih'11itica que esses ganhos deverão, pelo menos em 

parte. reílctir-sc l!m redução de tnrifas. não podendo ser inteiramente revertidos 

em lucro para a operadora ou para os seus tomecedores de bens e serviços. 

O Projeto dispõe. também. sobre a implantação e o funcionamento 

de redes de telecomunicações. Basicamente, as redes constituem a infra

estmtura, o meio fisico, radioelétrico ou óptico através do qual fluem os 

símbolos, caracteres, sinais, esc_ritQs, irrmg~ns. sons ou infonnações de qualquer 

natureza que caracterizam uma telecomunicação. São, portanto, um suporte 

indispensável para qualquer processo de telecomunicação: sem :elas, esta 

simplesmente não se materializa. O Projeto de Lei estatui, portanto, as condições 
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gerais de acesso dos provedores de serviços de telecomunicações às redes, sem 

o que os serviços não poderiam ser oferecidos ao usuário. 

As redes deverão ser organizadas como vias intet:,rradas de livre 

• circulaçi'ío, devendo, para isso, ser interconectáveis entre si· e poder ser operadas 

de fonna intet.rrada em âmbito nacional e internacional. Além disso, é obrigatório - ·. 
pennitir que todo prestador de serviço no re~:,rime privado possa interconectar-se 

às redes de telecomunicaç_ões, sendo-lhe assegurados tratamento não 

discriminatório e preços isonômicos e jiTsfós:Tabefá à Agência regUlamentar a 

implantação, o fi.mcionamento e a interconexão das redes, tendo em vista 

assegurar a compatibilidade das redes das diferentes prestadoras e garantir, 

assim. sua hannonização. 

O Projeto garante a utilização~ em caráter secundário, das redes de 

telecomunicações como suporte de serviços a·serem prestados por outrem, de 

interesse coletivo ou restrito. E detennina que se dê preferência, para a execução 

de serviço de telecomunicações via satélite, ao emprego de satélite brasileiro, 

condicionado à existência de condições equivalentes às de terceiros. 

Caberá à Agência Nacional de Telecomunicações < 1ministrar o 

çspectro de radiorrcqüências. mediante um plano que -:stipulará ·a atribuiçi'ío. 

,Jist 1·ibuiç:lo ..: destinaç~1o das mdioti-eqiiências. obedecidos os tratados e .1cordos 

internacionais. -~ autorização para ó-úso"de r<1diofreqüência será sempre onerosa. 

-: tem o mesmo prazo de vigência da concessão nu pennissão à qual c:sreja 

vinculada. No caso de serviços autoriza-dos; não süjeíros àpraio~firúJ.I, o prazo 

para a utilização da radiorreqüência será de vinte anos. prorrogá:'eis uma única 

vez por igual período. 

O LIVRO fV dispõe sobre a reestmturação e a desestatização do 

Sistema TELEBRÁS, autorizando o Poder Executivo, a promover a 

reestruturação e a desestatização das empresas prestadoras de serviços de 
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telecomunicações controladas, direta ou indiretamente, pela União. São todas as 

empresas estaduais, conhecidas como "Teles", a EMBRA TEL e a própria 

empresa "holding'', a TELEBRÁS, num total de vinte e nove empresas. Essa 

autorização se estende às empresas exploradoras do serviço móvel celular na 

Bànda A, constituídas como subsidiárias das "Teles" estaduais, conforme 

detennina a Lei n° 9.295, de 19 de julho de 1996. 

A rt:estmhtração poderá comportar cisão, fusão e incorporação de 

empresas, a dissolução ou desativação parcial df" sociedade, ou ainda a redução 

de seu capital social: essa diversidade de opções visa a possibilitar a adoção, 

caso a caso, da fonnatação mais favorável à época da dese-statização. 

A desestatização se caracteriza pela alienação onerosa de direitos 
que asseguram à União, direta ou indiretamente, preponderância nas 

deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da 

sociedade, e poderá ser realizada mediante a alienação de ações ou pela cessão 

do direito de preferência à subscrição de ações em aumento de capital. A 

desestatização não afetará as concessões, pennissões e autorizações detidas pela 

empresa, e parte de suas ações poderá ser reservada a seus empregados e ex

empregados aposentados. a preços e condições privilegiados. A desestatizaçào 

das empresas do Sistema TELEBRÁS implicará :.1 :.1bertura simultânea i 

competição. nas respectivas áreas. dos serviços prestados no re~rime público. No 

processo de desestatização, fica vedado ao novo controlador promover a 

incorporação ou fusão de empresa prestadora do serviço telefónico fixo com 

empresa prestadora do serviço móvel celular. 

Tanto a reestnthtração quanto a desestatização deverão ser 

compatíveis com o piano geral de outorgas. que deverá ser previamente editado. 

Além disso, o modelo de reestnmtração e desestnti7 ... 1ção das empresas do 

Sisterrta TELEBRÁS deverá ser previamente submetido n consulta pública. 
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O processo de reestmturação e desestatização deverá. preservar a 

capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico existente no Sistema 

TELEBRÁS. Esse dispositivo se refere ao Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento da TELEBRÁS, o CPqD. em Campinas, que deverá ser 

incorporado a entidade a ser criada, seja na fonna de empresa estatal, seja na de 

fundação governamental. 

Em virtude da neçessária vinculação do processo de desestatização 

com as questões regulatórias estabelecidas .no Projeto de Lei, detennina-se a 

instituição. no âmbito do Ministério das Comunicacões. de uma Comissão 

Espt~cial de Supervisão. que se encarregará de coordenar e aco!npanhar todos os 

procedimentos e atos relativos ao processo de desest::Jtização das empresas de 

telecomunicações. Esse processo ·deverá obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, próprios da Administração Pública, e 

poderá adotar as fonnas de leilão, concorrência ou venda de :-~ções em oferta 

pública. possibilitando assim, caso a caso. a adoç:io da modalidade que melhor 

conjugue a maximização do valor d(!_ venda com a atratividade da operação para 

o investidor. Em face da alta complexidade técnica desse processo. é prevista a 

possibilidade de a Comissão Especial de Supervisão dispor de assessoramento 

cspeci::~lizado mediante a contratação de empresas de auditoria e consultaria. 

nacionais ou estrangeiras. 

O Projeto de Lei prescreve a possibilidade de criação de uma classe 

especial de açào no capital social da empresa objeto da desestatização, a ser 

subscrita pela União. assim como dos poderes especiais que lhe serão conferidos 

e que deverão ser incorporados ao estatuto social da empresa. Essa modalidade 

de ação costuma ser denominada de golden share, e visa a manter o controle do 

Governo brasileiro sobre áreas em que estime dever ter a palawa nnal, por 

razões estratégicas. Trata-se de um meçanismo relativamente moderno, muito 

utilizado nas empresas privadas, e que representa a preservação de um direito· ~e 

mm o na. 
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Os pretendentes à aquisição de empresa objeto do processo de 

desestatização deverão comprovar capacidade técnica, econômica e financeira, e 

ainda. confonne o caso, experiência prévia na prestação de serviços de 

telecomunicações: aos pretendentes é pennitido reaf::'lllpar-se em consórcios, nos 

termos do edital. Entretanto, é vedada n aquisição. no decurso do processo de 

desestatização. do controle. direto ou indireto, de empresas atuantes em áreas 

distintas do plano gerai de outorgas, por um mesmo acionista ou consórcio. 

Esse último dispositivo e coerente com o fundamento filosófico que 

constitui a base do modelo de desestatização proposto no Projeto de Lei, qual 

seja. o de evitar a fonnação de monopólios em qualquer modalidade de serviço 

de telecomunicações e. ao mesmo tempo. criar um mecanismo que possa atrair o 

maior número possível de investidores. nacionais e estrangeiros, durante o 

processo de desestatização. 

O Projero institui um prno minimo de cmco :1nos para que uma 

empresa possa transferir para outro. o controle acionário ou :1 concessão que lhe 

foi l)l!torgad<t. e:-;cetuando-:-;e t(<tnsterênci<ts dentro d<1 mesma áre:1 do piano geral 

Je , 'lltor~as. Os preços de aquisiç:'io dever;) o :;e r p<:~gos exclusivamente em 

moeda corrente. o que exclui a utiliz::-tç:'io das chmn:1das .. moed::-ts podres·· no 

processo de desestatJzaçJo 

A parte dedicada às Disposições Finais e Transitórias compreende 

disposições ·que visam. essencialmente. a adequar as atuais prestadoras de 

serviços de telecomunicações - empresas estatais - à situação de livre 

concorrência: antes de serem objeto do processo de desestatização. 

Dessa fonna, institui-se o prazo de Jois meses, a partir da 

publicação da lei, para que <:~s <:~tuais empresas do Sistema TELEBRÁS pleiteieiJl. 

a celebração de contratos de concessão para <t exploraç:'io dos serviços que 

::Jferecem: esses contratos deverão ser efetivados em dois anos, e as concessões 
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serão feitas a título !:,'Tatuito, até 31 de dezembro de 2005, quando então poderão 

ser prorrogadas ou renovadas, uma única vez, por vinte anos; nesse caso, porém, 

a título oneroso. obedecidas as disposições relativas às concessões previstas na 

lei. A prestadora de serviços de telecomunicações que não atender a essas 

disposições terá extinto o seu direito à exploração do serviço em 31 de 

dezembro de I 999, caso não seja concessiohána. E. caso seja, no final do termo 

de concessão. sem âireito a transferência ou prorrogação. 

O Projeto de Lei exclui a outorga dos serviços de radiodifusão 

sonora de sons e· imagens da jurisdição da Agência. em consonância com a 

Constnuição Federal. que consagra tratamento diferenciado a esses serviços, 

cabendo à Agência. entretanto. -as- iitri5fl!çoes relativas à elaboraÇão c 

manutenção dos planos de distribuição de canais de radiofreqüência, que 

necessitam de urna gestão centralizada. De forma semelhante. os serviços de 

telefonia celular e os de TV a C::1bo continuarão regidos pelas leis n° 9.295, de 

19 de Julho Je !996. e n~ 8.977. de (J de janeiro de 1995. transferindo-se, neste 

último caso. a .Agênc1~1. :1s competências atnbuidas ao Poder Executivo. 

O ProJeto rc\nga a Lei n~ 4 117. Je 27 de :1gosto de I 962 -o atual 

Código das T decornuniGlçôes - ~;!Ivo quanto ;i m:-ttéi'i:-t 6-eilill não-tr:J.tada nesta 

1ç; c: LJuanto aos preceitos ,·ei:Jtl\"(''> ;1 radiodifusào: re\"og;L também. a Lei n~ 

6.874. de 3 de dezembro de l 980. que atribw a empresa exploradora de serviços 

públicos de telecomunicações a edição de listas telefônicas: a Lei n° 8.367, de 

30 de dezembro de I 991, que dispõe sobre o prazo para concessão para 

exploração de serviços públicos de telecomunicações. relativo ao art. 66 das 

Disposições Constitucionais Transitórias: os arts. ! 0
, 2°, 3°, ;c, 9°, 10, 12 e 14, 

bem como o caplll e os§§ !0 e 4° do art. 8°. da Lei 11° 9.295- a Lei Mínima das 

Telecomunicações, por conter em disposições-alteradas pela presente lei ou que 

lhe são contraditórias, e o inciso r do art. 16 da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 

I 990, que autoriza o Poder Executivo a promover a fusão ou incorporação de 

empresas de telecomunicações. 
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III- VOTO 

As transformações propostas pela nova Lei Geral das 

Telecomunicações são profi.mdas. oportunas e inovadoras. O Código Brasileiro 

~ de Telecomunicações cumpriu o seu papel. nos seus trinta e cinco anos de 

existência, resistindo mais do que devia. 

O Projeto de Lei define os objetivos básicos de uma nova Política 

para o setor: o fortalec.:imento. do papel regulador do estado e a eliminação do 

seu papel de. empres:í~o: a ampliação e a melhoria do provimento de serviços à 
. '. .. . . 

sociedade: a eliminação de barreiras à participação da iniciativa privada no 

provimento de serviços de telecomunicações em um ambiente competitivo; a 

promoção da transfen!ncia de ganhos de produtividade para a sociedade: o 

estabelecimento de estnnura e níveis tarifários que assegurem um adequado grau 

de tinanciamento do setor, observando os. princípios de modicidade e justiça 

tanfári::~. e o estímulo a uma maior velocidade na absorção e introdução de novas 

tecnolos.rias e serv1ços. em condições hannônicas com as metas de 

desenvolvimento:~ocial do Pais 

Em face de todo o. exposto. concluímos pela admissibilidade 

jurídica e constitÚcional da presente proposição e por sua adequação à boa 

técnica legislativa. Considerando_. ainda~ a re.levânçig_ <ias <:lisposições nela 

apresentadas para o desenvolvimento das telecomunicações em nosso País, 

votamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 11° 24, de 1997, nos termos 

em que foi aprovado pela egré1:,ria Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, em os de julln de 1997. 

~~ 
-~-_;;?residente se=ro cal:iro:~ 

' 
1'- · Relator 1osé I<nác~:o Ferrf_Í 
~~ . -
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~~ -~----- ----~ 

I 

SOBRE AS EMENDAS 

Foram apresentadas 52 emendas perante a Comissão de Constitúição, 
Justiça c Cidadania: as de no 01 a 05, de autoria do-nobre Senador Jos~phat 
Marinho: as de 11° 06 a 27 _ de autoria do ilustre Senador José EduarC: .. l Outra; as 
de no ::!8 a 44, de autoria do eminente Senador Eduardo Sup~icy; as de n° ,45 a 
49_ de autoria no et-rrégio Senador Antônio Carlos Valadares, e as de 11° 50 a 52 
dos Senadores Eduardo Suplicy, l.auro Campos e José Eduardo Outra. 
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EMENDA n" 01 
Scn. Josaphat Madnho 

A Emenda de No O I, de autoria do nobre Senador Josaphat Marinho, 
propõe a suprcssiio do inciso 11 do mi. 22 do Projeto de Lei, sob a justificativa 
de que contlita com o disposto no art. 22, inciso XXVII, da Constituição 
Federal, que estabelece competir pri"vativamcnte ú Unii'ío legislar sobre normas 
gerais de licitação c contrataç:1o, cm todas as modalidades, para a administração 
pública, direta e indirct::r. nas di"crsas esferas de governo c empresas sob seu 
controle. 

O inciso II do m1. 22 do Projeto de Lei não confere ao Conselho Diretor 
da ANATEL competência para criar nom1a jurídica. Não pode a ANATEL 
dispor sobre o que a lei não tenha cstatuído. Sua ação · é de regulação 
administrativa. nos limites da lei. 

Por tal motivo, "data venia", votamos no sentido da rejeição da Emenda 
do nobre Senador Josaphat Marinho. 

EMENDÁ n" 02 
Sen. Josaphat Marinho 

A Emendél 11° 2 propi'íc a supressiio do inciso .11 e do pará~:,rrafo único do 
art. 54 do projeto de Lei, nssim como da designaçi'io "de engenharia civil" no 
caput do mesmo ntiigo. Justifica o Senador sua proposta invocàndo, novamente, 
as disposiçôes do art. 11, inciso XXVII, da Constituição Federal, assim como o 
art. 17 5 da Lei Maior, que detennina que "incumbe ao Poder Público, na fonna 
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou pennissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos". 

Pelos mesmos argumentos e'<postos com relação à emenda n° 1, votamos 
pela rejeição da emenda no 2, acresccnt::mdo que o art. I 75 da Constituição 
Federal não se refere a contratações rcalizndas por órg56 ou entidade públicos, 
mas a procedimentos licitalórios para a outorga de setviços públicos. 

EMENDA n" 03 
Sen. Josaphat Madnho 

A Emenda 11° 3 propõe a supressão dos arts. 55 a 58 do Projeto de Lei, 
sob a argumentação de que criam as modalidades de contratação mediante 
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consulta c pregfio. o que nfio prc\'êcm os -dispositivos constitucionais já citados, 
quais sejmn, o mi. 22, inciso XXVII e o art. 175. 

Seguindo a argumentação apresentada com relação às duas primeiras 
emendas, votamos. tambL'Ill. pela rcjeiç:'io desta emenda, acrescentando que, 
nos dispositivos constitucionais invocados. não há qualquer impedimento a que 
se criem, por lei, novas mod:-llidadcs de licitação. 

EMENDA n" 04 
St'n .. Josaphat Ma.-inho 

A Emenda n° 4 propõe a supressão dos a ris. 9 1 e 92 do Projeto de Lei, 
por :lispnrcm sobre nnrm:-rs di.' licit:-~ção c contr:-~ta\·:'io na prestação de serviço 
público, o que estaria vedad~) . pel.os mesmos dispositivos constitucionais 
invocados na justificação às emendas anteriores. 

Os arts. 91 e 92 do Projeto de Lei não cogitam de dispensa de licitação. 
Cogitam de ine:xigibilid:1dc. A lei também não cria as situações de 
inexigibilidadc Elas existem. Silo claramente referidas no texto e decorrem da 
impossibilidade lógica da realização de licitação. E. é óbvio que o art. 175 da 
Constituição federal não pode conduzir a uma interpretação absurda, 
compelindo a Administração Pública a licitar o ilicitável. 

Além disso, o art. 92, mesmo nos casos de inexigibilidade, dispõe sobre 
procedimentos específicos que coibam eventuais abusos. Assim, "data venia", 
opinamos no sentido da r~jeição da emenda. 

EI\IEND.-\ n" 05 
St'n .. Josaphat Marinho 

A Emenda no 5 propõe a supressão do art. 125 do Projeto de Lei, em 
virtude de esse dispositivo contlitar com o art. 21, XI, da Constituição Federal, 
ao detenninar que a Agência poderá dispor "sobre o. regime . Q~ . pell!lissão, 
observados os princípios e objetivos desta lei". Como o texto. não enuncia quais 
os princípios e objetivos objetos de obediência, o projeto confetiria amplos 
poderes à Agência de dispor sobre pcnnissão, invadindo competência legislatív~. 
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O ati. 125 do projeto atribui à Agência - ANATEL - poderes tipicamente 
de natureza administrativ:~. a serem e-xercidos estritamente dentro dos limites da 
lei. A AN/\ TEL não legisla. Assim, igualmente opinmnos no sentido da rejeição 
da emenda. 

EMENDA n" 06 
Scn .• José Eduardo Dutt·a 

A Emenda de W 06, de autoria do nobre Senador José Eduardo Outra 
. ' 

propõe a seguinte rcdaçàn ao mJ,lll do ati. I 8: 

"Art. /8. Calw ao Congresso Nacional, com o san~·ão do 
!'residente da Rcpúhlica:" 

A justificação da emenda argumenta que a definição de políticas 
govemamentais para o setor de telecomunicações não pode ser de exclusiva 
alçada do Poder Executivo. elitúin:mdo-se a necessária participação do Poder 
Legislativo na matéria. Para fundamentar tal interpretação a justificação lembra 
que a Constituição dispôc, no art. 4S, que cabe ao Conhrresso Nacional dispor 
sobre planos c programac; nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento 
(inciso IV) e sobre telecomunicações e radiodifusão (inciso XII). Argüe, ainda, 
que a red:~ção origin:1l do art. 18. impoti:-tria em delegação pennanente de 
competência do Poder Legislativo ao Poder Executivo, o que seria 
inconstitucional inclusive por não seguir os preceitos estabelecidos pelo art. 68 
da Constituição Federal para a edição de leis delegadas. 

segmr. 
Votamos pela rejeição da Emenda No 6 pelas razões que apresentamos a 

I. O estabelecimento pelo C'on~o-'fesso Nacional dos preceitos incluídos no 
art. I 8, do Projeto de Lei N° 24, de 1997, como de resto o 
estabelecimento de todos os demais artigos da referida proposição, 
representa, na verdade, o exercício pelo Poder Legislativo de seu poder 
de dispor sobre pbnos e programas nacionais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento e sobre telecomunicações e radiodifusão, confonne 
está estabelecido pelos incisos IV e Xll do art. 48 do texto 
constitucional. 

503 



504 . ANAIS DO SENADO FEDERAL. 

2.. O cstnbdecido nn rcdaçàn originnl do m1. 18 nào implica, de maneira 
alguma, "cm dclegaç·ão penn:-~nente de competência do Poder 
Legislativo :10 Poder Executivo", como supõe a justificação da emenda, 
por que n:1da impcdir:í que. a qualquer momento, o Congresso Nacional 
possa vir a dispor de maneira diferente sobre a matéria, por intennédio 
de nova lei, se assim o entender apropriado. 

J. A matéria de que tr:1ta o at1. 18, não foi objcto de ·proposição de lei 
delegada e nem o .de\'cria ser, como S!Jpõe a justificação da Emenda, e 
po11nnlo. não pode, ser trntnda como se assim o fosse e, por 
dccom~ncia, não cabe cnquadn1-b nos preceitos constitucionais 
cstabekcidos pnr:1 cso;as leis no ari. 6R da catia Magna. 

4. As atividades previstas no ati. 18 são típicas das atribuições do Poder 
Executivo, isto é, atividades de execução, e, portanto, não cabe ao 
Poder Legislativo encarregar-se delas, em respeito ao princípio çia 
hannonia e independência entre õs Poderes da União, estabelecido pelo 
art. 2" da Constituição. 

E!\1 ENDA n" 07 
S<.'n .. Jos<' Eduardo DutJ·a 

A Emenda de N" 07, de autoria do nobre Senador José Eduardo Outra, dá 
nova redação ao ca(lnf do art. 18 e aos seus três incisos. A Emenda é, na 
verdade, uma vari~mte da Emenda de N° 06, também atribuindo ao Con~:,rresso 
Nacional, em lugar de ao Poder Executivo, a competência de dispor sobre as 
matérias contidas nos incisos de I a III. Modifica também a redação desses 
incisos de fonna a tomar um pouco mais abrangentes as atribuições previstas 
nos incisos d~ I a III. pP:vistas no Projeto de Lei N° 24, de 1997. 

A justificaçào da emenda não é fundamentalmente diferente daquela 
apresentada para a Fmenda No 06. 

Portanto, votamos pela rcjeiçào da Emenda N° 07, pelas mesmas razões 
apontadas no parecer cmífido sobre a Emenda N° 06. 



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

JULHO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

EMENDA n"08 
Sen. José Edmu·do DutTa 

A Emenda de N" OR, de autori:~ do nobre Senador José Eduardo Outra , 
propõe a supressão dos incisos II c III do art. 18 do Projeto de Lei W 24, de 
1997. Essa emenda é, na verdade. umn varinnte das duas anteriores. 
Suprimindo :1 atribui~,·:"io de o Poder Executivo vir a :~provar o plano geral de 
outorgas (inciso II) c o plano geral de metas parn a progressiva universalização 
de serviços prest:~dos no regime público (inciso III), busca a emenda preservar 
para o Poder Legislativo o direito de dispor sobre tais,planos. 

A justificação da Emenda arg:umentn que em f:1ce do disposto no ari. 48, 
inciso X!I da Constituição. c:~bcri:~ :10 Congresso Nacional a definição em lei do 
futur0 phnn g:C'r:-tl de 011tnr~a" r. de metns de u·niversnlização, devido à 
importância par·a a sociedade de uma discussão ampla e transparente dos 
objetivos de atendimento social. 

Votamos pela rejeição da EnK·nd;l N° 08 por entender, pnmeiro, que, 
como argüido no parecer emitido sobre a Emenda N° 6, o inciso XII do art. 48 
da Constitui"·iio Federal não está sendo desrespeitado pela redação original dos' 
incisos II e III do :~rt. 18 c. segundo, que será ;,sscgw ,;da a discussão ampla e 
transp:~rcntt' dos refl·ridos pbnns. conforme previsto pelos arts. 33 e seguintes, 
que dctcnninam :1 cri::~ç:ln de um órgi'io de p:~rticipação da sociedade na Agência, 
o Conselho Consultivo. 

EMENDA n" 09 
Sen .• José Edua.·do Outra 

A Emenda d~ N" OQ, de aut0ri:~ do nobre Senador José Eduardo Dutra, 
propõe a supressão do inciso IV do :111. 19. 

A justificação argumenta que, ú luz _do disposto no art. 48, inciso XII, da 
Constitui~,·:lo Fedcr:-tl. compete a<l C'on~;-•Tcssn Nacional dispor scbre a matéria. 

Votamos pela rejeição da emenda por entender que as funções de gestão e 
expedição de nonnas são inerentes à Agência Nacional de Telecomunicações, no 
exercício de seu poder regulamentador, não ocotTendo a invasão da competência 
do Poder I .egislativo. 
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EMENDA n" 10 
S('n . .José Eduardo DutJ·a 

Â Emenda d<: N" I 0:-dc nutoria do nobre Senador José Eduardo Outra, 
acresce1ita aos. incisos IV e X do mi. 19, após o vocábulo "normas", a expressão 
"no âmbito de 'suas atribuições". 

A justificação argumenta que, considerada a natureza autárquica especiaf 
da Agência, niio se pode· descartar a possibilidade de conflito entre ela e os 
Poderes Executi,·o e l.egislati\:0, no campo da edição nonnativa. 

Votamos pela r~:ki~·;in da emenda por entender que niio há a possibilidade 
aYcnl:ltkl pdn ilustre Seu:1dor Outra. Além disso, a emenda é tautológica, já 
que é inerente à Agt:ncía a funçiio normatizadora das matérias que lhe são 
pertinentes. 

EMENDí\ n" 11 
Sen. José Eduardo Outra 

A Emenda tk N" li, de autoria do nobre Senador José Eduardo Outra, 
propõe nova reda~·iio para o caput do mi. 26. 

A justificnçiin argumenta que n emcndn visa a COITÍgir falha concemente à 
hipótese de perda tk' mand:lln ck mcmhr0 dn Conselho Diretor da Agência. 

Votamos pel<1 rejeiçiio da emendn por entender que a ótica do dispositivo 
é coerente com a indepcndêncin dos Poderes, já que a quem cabe a nomeação 
cabe instaurar processo adminis~rativo · para eventual afastamento e a 
responsahilidnde de boa conduçiio desse processo. 

EMENDA n" 12 
Sen .. José Edunrdo Outra 

A Emenda de N" 12 .. de autorin do nobre Scnndor José Eduardo Outra, dá 
novn redação no art. 45, para dctenninar que cnbe ao Procurador-Geral . 

A justificnçiio nrgumcntn que, considernda n nnturezn autárquica especial 
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da Agência, níio se pode dcscariar a possibilidade de conflito entre ela e os 
Poderes Executivo c l .cg.islativo. no campo da edição normativa. 

Votamos pela n:jci.,::Jn da emcnd:1 por entender não htí a possibilidade 
nverlt:-~d;-~ pelo ilu~tre St..'n:1dnr llutr;-~. i\lC:m disso, a emenda é tautológica, já que 
é inerente <I i\gência a ltlll~·íio 

EI\1ENDA n" 13 
S~n .. José Eduardo Dutrn 

A Emenda de N" I}, de autoria do nobre Senador José Eduardo Dutra, dá 
nova redaçíio ao panígrafo único do ar1. 64, para incluir a caracterização de 
divcrs:Js mntblidadl'S de serYiç0s de comunicações. 

Votamos rela rL~jei~·i'io dn emenda por entender que a Lei Geral deve 
manter-se crn nível genérico. sem descer a éonsidemções minudentes a respeito 
de matérias suscetíveis de rnodifkaç~cs rápidas em razão do próprio 
desenvolvimento tecnológin1 mencionado pelo autor da emenda na sua 
justificação. 

EMENDA n" 14 
Scn .. José·Eduardo Dutt·a 

1\ Emenda de N'' 14. de autoria do nobre Senador José Eduardo Outra, 
propõe a substituição da expressão "Poder Executivo" por "Conh,rresso 
Nacional'", no caput do ari. 80. 

Votnmos pela rejeiçfio da emenda por entender que se trata da formulação 
de um plano específico de ampliação do atendimento dos serviços de 
telecomunicnções, sendo pertinente que sua aprovação c!liba ao Poder 
Executivo. 

EMENDA n" 15 
Sen. José Eduardo Outra 

J\ Emenda de N" 15. de aut0rin do nobre Senador José Eduardo Outra, dá 
nova rednc;fio ao art. R7, descendo a minúcias que não alternm substancialmente 
o méí·ito do dispositivo. 

5.07 
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Votamos pel:1 rejeição da emenda pelos mesmos argumcntos·cxpenpidos 
na análise a emenda rt 13. 

EMENDA n" 16 
Sen . .José Eduardo DutJ·a 

A Emenda tk N" I ú. de aulori.1 de, nobre Senador José Eduardo Outra, dá 
no\'a rcdaç:1n ao crt/1 11/ do ;,rt R9. par;-~ determinar :r áplieaç<ià subsidiária das 
!.eis S.úMí. X.9::P c 0.07-1 rn; licilnç<1cs pr0mo,·idaspcla .l\gêr1cia~ 

Vistamos que o prúprio :-rrt. 89. na rcdnçãn dada pelo projeto, em seus dez 
incisos, disciplinn a<> regras dos procedimentos licitatórios, além de referir-se aos 
princípios constitucionais qtJC' devem ser obedecidos nesses procedimentos, voto 
pefn rejeição dn ern<..•nd;r por entender que as preocupações expressas pelo nobre 
colega já se encontram :rtcndidris· tio dispositivo. 

EMENDí\ n" 17 
Sen. José Eduardo Outra 

A Emenda de N" 17, de autoria do nobre Se.nador José Eduardo Outra, 
suprime :1 expressão "inviável" no caplll do art. 91 e suprime, em conseqüência, 
o seu§ 1". 

Votamos pela reJer~·an da emenda por entender que o projeto delimita 
claramente o contexto e as condi~·ôes cm que a licitação se toma inviável. 

EMENDA n" 18 
Sen .. José Eduardo Outra 

A Emenda de N" 18, de :rutoria do nobre Senador José Eduardo Outra, 
suprime o termo "simplificado"' do caput do art. 119. 

Votamos pcb rejei\·iin da emenda por entender que o tenno é utilizado, no 
projeto. para distinguir claramente entre os processos de outorga ná fonna 'de 
concessão e permissão. 
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EMENDA n" 19 
Sen .• José Eduardo Outra 

A Emenda de W 19, de autor·ia do nobre Sem1dorJosé Eduardo Dutra, 
propõe a supressão do mt. 124, que cstatui possibilidade de manutenção da 
permissão caso persistir a situ;-rç:io cxcepcion;-rl que a motivou. 

Votamos peb r~jl'i<;i'in da emenda por entender que a outorga por 
permissão c:-~ractcri7:1-sc. precisamente. peb existência de situação excepcional, 
:1 qu:-~1. persistindo. di.'\'C' ~mti;ri7:lr :1 continuid:-~dc ela 0utorga p:1ra a prestação do 
serv1ço. 

EMEND.\ n" 20 
Sen . .Jost> Eduanlo Outra 

A Emenda de No 20. de autoria do nobre Senador José Eduardo Outra 
' modifíc:~ o inciso li do mt. 128 do projeto, para detenninar que, na hipótese de 

outorga por autoriz:~ção, wna excepcional decisão negativa deva ser 
devidamente justific(lda. 

Votamos pela rejeição da emenda, visto que é inerente ao ato 
administrativo a sua plena justificação, mom1ente ao ?tO vinculado. 

EMENDA n" 21 
Sen .. José Eduardo Outra 

A Emenda dc N" 21, de autoria do nobre Senador José Eduardo Outra, 
propõe a supressão do § 2" do nrt. 131, que prevê a possibilidade de haver 
ser\'iços de tclccnmunic:-tçi'ies que indcpendam de autorização. 

A emenda argumenta ser injustificável que possa haver serv1ço de 
telecomunicação sem prévia outorga. 

Votamos pela rejeição da emenda por entender que a desnecessidade 
eventual de autorização, para certos casos de dimilmta relevância, não retira dã 
Agência o seu papel físcnlizador, tanto assim que o § 3° do mesmo dispositivo 
detennin:~ n obrigatoriedade de a prestadora comunicar previamente à Agência o 
início de suas atividadcs. 
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EMENDA n" 22 
Sen .• José Eduardo Outra 

A Emenda de No 22, ainda de autoria do nobre Senador José Eduardo 
Outra, prorõc a surrcssão da expressão "e a desestatização" dos arts. 186, 1 87, 
I 88, 190, 195 e I 96, assim como a supressão dos aris. 19 I, 192, 193, 194, I 97, 
!98, 199,200,201,202,20:1,204,205 c 206. 

Os textos. ol~ktos dessa emenda, são aqueles que autorizam o Poder 
Executi,·o a prnrnc"l\'cr a pri,·~tiz:~çfin do Sistema TELEBRÁS. Sua supressão 
dcscaractcriz:lria in!C'iramcntc tod:1 a proposta de modemização do setor de 
tclceomunie:lçf'ics no Pnís. pois, como bem lembrou o Deputado Alberto 
Goldmann, rebtor do projeto na Ci\mara, "o elemento básico desse projeto é a 
abertura à competição", propiciada. justmnentc, pelo processo de descstatização. 

Em conseqüência, votamos pela rejeição da emenda. 

EMENDA n" 23 
Sen .. José Eduardo Outra 

A Emenda de No 23. de autoria do nobre Senador José EdLtardo Outra, 
acrescenta par:ígrafo a0 art. I ~7, visando n assegurar a preservação da 
capacidade de pesquisa c descrl\'olvimcnto tecnólógico existente no Sistema 
TELEBRÁS. 

Votamos pela rejeição da emenda por entender que o se11 conteúdo já está 
previsto no art. 190 do projeto. 

EMENDA n" 24 
Sen ... José Eduardo Outra 

;\ Emenda de N" :z,1, de ;-rutori;-r do nobre Senador .José Eduardo Outra, 
altera a redação do mprtl do art. 209. 

Votamos pela rcjeiçiio da emenda por entender que as alterações 
propostas jcí se encoiltram contempladas nas disposições dos arts._I9, inciso 
XIX e 98 do projeto de lei. 
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EMENDA n" 25 
Scn .. José Edu:u·do Outra 

A Emenda de N~ 2.5. de autoria do nobre 'Senador José Eduardo Outra, dá 
nova rcdaç:Jn ao ati. 216, que constitui a cláusula de vigência da lei, para 
detcnninar sua cntrad<1 cm vigor 11:1 d!1t<1.dc instalação d<1 ANATEL. 

Ora, a vigência da lei 0 a própri:-~ condiçfío para a criação da ANA TEL, o 
que toma a emenda uma impossibilidade lógica. 

El\IEND.\ n" 26 
Sl'n . .Jos(• F.duanlo Outra 

A Emenda de N" 26. de autorin do nobre Senndor José Eduardo Outra 
' propõe a inclusão, onde couber. de mtigo cujo objetivo é «evitar a fonnação de 

monopólios e oligopólios privndos. beíi1 como outras fonnas de controle da 
opinii'io púhlica ou de limitaf;ào do nccsso aos meios de comunicação". 

A justilie:nç;'io ;~q;umcnt;~ CJUC C<)nstitui quc.stão ne\1"álgica assegurar a 
dcm<'<.Ta! ira~·:'i(1 da cnnmnic:wi"io. 

Entendemos que o prnjt•to possui. em di\·ersos dispositivos e no seu 
espírito, um conteúdo eminentemente voltado ao estímulo à competição, e, logo, 
ao combate aos monopólios c oligopólios. Por tal razão, voto pela rejeição da 
emenda. 

EMEND.\ n" 27 
Scn .. José Eduardo Outra 

I\ Emenda n" 27. de aut<'ria dn eminente Senador José Eduardo Outra, 
propõe a suprc"são do int·isn I do :111. R I do projdo. Este dispositivo detennina 
que ''os f'C'CIII'\"0~ complctll<'ll/ares destinado,· a cohrir parcela do custo 
exdmíwmH'II/e atrihuÍI'<'f ao cutllf1J"imc•nto da,· ohrigaçiies de unil•ersa!i::ação 
de prestadora d(' telc•comimicoçiks, cfiH' não possa ser rc:cuperada com a 
<'XfJ/ormJio eficiente do s<'lor ", poderá sc:r efctuacla com fontes do :Orçamento 
Geral da lJniào. dos Estados c do Distrito f-ederal. 

511 
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Trata-se, segundo cntcndcnws. de dispositivo cujo propósito é assegurar 
que o sistema hr:-~sikirn de tclccomunic:-~çi'íes tenha -condições para cumprir um 
dos seus grandes objetivos: a universalização. Por tal wzão, somos pela rejeição 
da Emenda de n" 27. 

EJ\IEND~\ n" 28 
Seu. Eduar·do Suplicy 

A emenda de 1t ]S, dl· autoria do eminente Se1wdor Eduardo Suplicy, dá 
nova rcdaçiio ao ati. :\", para -ddínir ()S pri.ncípios e. dirctrizes que nortearão o 
planl:j:Jmcntn c.-: cwcuçfi0 <h~ ntividadcs de telecomunicações. 

Ocorre que t:JÍ'> princípios dccorTcm dos deveres do Estado, estipulados 
no art. 2", que :-~br:1ngcm mm série de obrigações estatais, inclusive com relação 
às metas de descnvol\'Ímento social do País. 

Nosso parecer é pela r~jeição da Emenda de no 28. 

El\IENDA n" 29 
Scn. Eduar·do Suplicy 

i\ Emenda de n" 20, tk autoria do nobre Senador Eduardo Suplicy, altera 
os m1s. Y. Y' c 4", para cuidnr dos objetivos da Q()]íticª naçional _de 
telecomunicações (arl. 2"): dos prindpins c diretrizes para o planejamento e a 
execução das atividadcs de tclecomunicnções, (art_ 3°) e da definição de que a 
política nacional de tclec0municações será executada através de planos 
nacionais, elaborados c aprovados, pelo Con~:-rresso Nacional. a cada cinco anos. 

A determinação do respeito a princípios constitucionais decorre, 
evidentemente. do prúprio princípio .democrático, assirn corno do princípio da 
legalidade. no~ quais a administraçfio pública est;:í sttieita. Assim sendo, é 
dcspil·ienrla a reiteraç:'in. cm lei. de todos o'> princípios ao$ quais a política 
brasíkir:-~ de tckconnrnicaçi'it'S cst:'! sujcitn Ainda assim, o art. 5-0 dç> projeto em 
discussão ddcnnina que "na disciplina das relações econômicas no setor de 
tdecomunicnções, obscrvnr-sc-fio. cm especial, os princípios constitucionais da 
soberania nacional, funç:1o soei;~! da propriedade, líberdade_çi(!_inici_atiya,_ljvre. 
concorrêncin, defesa do consumidor, rcduçfio d-ª_s__ d_~sigu'!ldad~s region.ais e 
sociais. repressão ao abuso do poder cconômico, assim comq'da_ c_ontinuidade do 
serviço prestado no regime público. 
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Tornn-~c d(.;'snecess:íria. então. a adn~·ão do tç-xto tal como sugerido pelo 
eminente Sl'nad<lr rdu:mfo Suplicy. Nosso voto,___cntão, _é__ pela rejeição da 
Emenda de n" 29. 

EI\IEND.\ n" 30 
Scn. Eduanlo Suplicy 

Também de autorín dn nobre .Senador Eduardo Suplicy, a Emenda de no 
30 JXPpik·-se <1 :-~crcscent:-~r inciso <lO <111. I 9 p<1r:1 determinar que compete à 
/\gêm:i:1 "nprm·nr o pbnn de"pnlític:l tecnológic:1 pnr:1 o setor". 

O ali. 1°, caput. do projeto. entrl't:1nto. já dctennina que "compete à 
Uniiio, por iniC'nnédio do órgão regulador e nos · tennos das políticas 
estabelecidas pelos Podl•res rxecuti\'o e (egi~lativo, organizar a exploração dos 
serviços de telecomunieaçôcs''. Tal organi.zação, contempla, evidentemente, a 
elaboração de uma política tecnológica para o setor. 

Votamos, assim. pela r~jeíção da Emenda de n° 30. 

EMENDA n" 31 
Scn. Eduardo Suplicy 

De autoria do Scnad<lr Suplicy, a Emendn de ll0 31 propõe a supressão do 
§ 1" do art. 26. O dispositi\'O que se quer suprimir trata da possibilidade dos 
membros do Coúselho Oiretor da Agência serem submetidos a processo 
administrativ'l. Pam tmlto, detcnnina que "cabe ao MinistrQ de Estaclo das 
Comunicações instaurar o processo· administrativo disciplinar, competindo ao 
Presidente da República detenninar o afastamento preventivo, quando for o 
caso, e proferir o julgamento." 

Tratando-se de nonna de c ará ter moralizador, não ·vemos razão para a sua 
supressão. O nosso \'oto é pele rçjçição da Emenda de 11° '3 1. 

EMENDA n" 32 
Scn. Eduardo Sut>licy 

Propõe o eminente Senador Edu;-~rdo Suplicy, mediante a Emenda de 11° 

31, a ampliação de uma :mo para dois anos do prnzo estipulado no caput do at1. 
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30 do projeto, r;~ r;~ que o ("\-conselheiro possa representar contra. a Agência. 
Import:-~ kmhr:1r. :-~qui. que n p:1rúgr:1fo único do mesmo artigo 30 detennina que 
"é vcd:-~do. no e'(-C'<'nsdhcirn. utili7ar infonn;Jções privilcgi<Jdas obtidas cm 
decorrência dn C<lr~·n e-.;crcido ". Tal proibição. permanente,_ nos parece mais 
efetiYa do que :1 ampli:1~·:1n eh' pr:17n pnra que o ex-co11sclhciro represente contra 
a Agência. 

Vot:-tmns, assim. pcb rcjci~·:1n da Fmcnda de n" 32 . 

. EI\JEND.\ n" 33 

O nobre Sc1wdor Eduardo Suplit:y :1presentou a Emenda de no 33, que 
alter:~ ;:~ redaç:lo elo mrnt do mi. 35. riira dctenninar que cabe ao Conselho 
Consultivo, ddlnido neste projeto como "o <'JI:!!;i'ío de participação 
iostitucimwli::((da da mcieclack··,w Agf11cia ", opinar, previamente, a respeito 
das ações referidas no art. 21. 0u seja. as c0mpetênc.ias do Conselho Diretor da 
Agência. · 

Owm~ que o inciso I elo m1. 35 jú dc-tcnnina que cabe ao Conselho 
Consulti\'o. '"opinnr. nntcs de seu encnminhmnento ao Ministério das 
Comunit·a\·iics. snbrc n plann ~·cr:~l'de oulorgns. o pi<Jno geral de metas para 
uniYcrs;:~liz:-~ç:in de ~erviços prcst:~dos no regime público e demais políticas 
g0vemament:1is de tdecomunic:~<,:<'ies" (1), nssim como, "requerer infonnação e 
fazer proposiçiio a respeito d:-~s nções referidas no art. 22" (fV): De maneira que, 
segundo nos parece, ns preocupações do erninente Senador ja sé acham 
contempladas no projeto. 

Nosso parecer é pcln rejeiçilo da Emenda de no 33. 

EMENO.\ n" 3-J 
Sen. Eduardo Suplicy 

Também de :-~ntorí:~ do eminente Senador Eduardo S~1plícy, a Emenda de 
no 3-1 tem ror escopo :-~ supressfío do § 2° do a1i. 49 do projeto. Esse di;pbsitivo 
estatui que "o planej:-~mento plurianu:-~1 preverá o montante a ser transferido para 
o fundo de universali7ação a que se refere o inciso II do art. 81 desta Lei, e os 
s<Jidos a serem tr;:~nsfcridos ao Tesouro N:-~cional." Conforme explica o Senador 
Suplicy. 11:1 sua justific:~ção "a suprcssfío desse dispositivo é corolário natural da 
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rctirJda dn tc-;to dn inciso I do mi. 8 I, cujJ motivação encontra-se na 
justifica~·:io da cmcnd:1 atincntc." 

27. 
Esta Emcnd:-~. pnrtnntn. cst:1 prcjudic;-tda pcln' rejeição da. Emenda de n° 

EI\IEND.\ n" 35 
Scn. Eduardo Sup!icy 

Propõe o ilustre Sen<idor Eduardo Suplicy; com a Emenda de n° 35, a 
supressão dn e-; pressão "e an fundo de universalização" do parágrafo 3° do art. 
49. 

i\ emenda é cnrnl:írit> I<'>Ficn dn emcndn de 11° '27. Fica prejud'icada eni 
face da rejci~·;io daquel:l emenda. 

EMENO,\ n" 36 
Scn. Eduardo Suplicy 

Propõe o ilustre Senador Eduardo Suplicy, com a Emenda de n° 36, que a 
modificação proposta pelo <1rt. 5 I deste projeto ao que dispõe a Lei 11° 5.070, de 
7 de julho de I 966, não nwis seja promovida. Na justificnção, explicita que tal 
alteração se faz neccssári:1 cm r:1zão da ;1provação de emenda anterior, pela qual 
sugere a supressão do inciso I do art. 81, a Emendn de 11° 27. 

Consideramos. assim. prejudicada a presente Emenda, em face da reje_ição 
da Emenda de n '27. 

EMENDA n" 37 
Sen. Eduar·do Suplicy 

A Emend;-t de 1t J 7. também de autoria do eminente Senador Eduardo 
Suplicy. propôe a introdu~·;1o de inúmems ~Iter;-tções no ~11. 7.6, suprimindo-se, 
cm con<;cqí'Iênc-ia. o art. 77 l' tem o escopo de buscar assegurar. por meio desta 
l~i, a continuidade dos inn-~timentns cm eiencia e tecnologia, diretamente pela 
1\gell\:ia. ou. pnr 'll:t tkki!:l~·;1o. ao Centro de Pcsquis:1 e Desenvolvimento~ 
CPqD ou ente que vier a substituí-lo. O projeto, entretanto, em seu texto 
aprovado pela C'âm:1r:1. j:í assegur<1 a continuidade dos investimentos em ciência 
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e tecnologia, ao detenninar não apenas a continuidade dos trabalhos do CPqD, 
ou ente que vier a substituí-lo, como também, que o· Poder Executivo 
encmilinhará ao Congresso, no prazo de cento e vinte dias da publicação desta . 
Lei, mens:1gem de cri:1ç:'io do fundo par:1 o dcsenvo1vimento tecnológico das 
tclecomun i cnçõcs bmsilei ras. 

EI\IEND.\ n" 38 

Sen. Eduardo Suplicy 

O nobre Senador Fduardo Suplicy apresentou n Emenda de n° 38 para 
:1crcsccnt:1r ao art. 9~ di\'C:r~ns exigencÍ:1s a serem cobradas do contrato de 
conccss:'in de .;;crYiço ele tdeconmnicaçôcs. A enurnernção de exigência do art. 
9~. recorde-se, é co.;cmplifieafi\':1 c não c'\austiva, razão pela qual parece-nos 
desnecess:íria a :r <ii\ <ln de 110\':JS eo.;ig0ncias. 

EMENDA n" 39 
Sen. Eduardo Suplicy 

Cuida a Emenda de n" 39, também do eminente Senador Ed!mrdoSuplicy, 
de prope>r llln:l supressão ao te'\ IO do pnr;ígrafi.). jo-do art. lJJ do projeto. 
Mcncion:1dn dispositi,·o. ao trat:1r da hipótese dn intervenção ern urna empresa 
conccssinn!rrin de scrví<,.·o de telcconHrnica<,.·ôcs. dctcnninn que ela "poderá ser 
exercida por lf/11 coll'giw/o ou f10r 111/W c•mprcsa ". O Senador Suplicy propõe a 
supressão dn expressão "ou por 11111(1 Clllf11"l'.\'ll ". detenninando, assim, que a 
intervcnçfio f;1r-sc-á exchrsivnnrenie por um colcgÍado. Trata-se de um 
engessamcnto à liberdade de nção po.lítico-administrntiva da Agência, razão pela 
qual optamos pela rejeição dn Emenda de n'' 39. 

El\IEND.\ n" -tO 
Sen. F.duanlo Suplicy 

Proposta pelo nobre Scrwdnr rdu;rrdn Suplicy. n 1-menda de n" 40 altera a 
rcdaç:"io jo a ri. 14 7. que lr;-tla da nbrígatoricdadc da interconexão às redes de 
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tclccomunicaçi'ies por empresa prestadora de serviço de tekcomunicações no 
regime privndo, pnra acrescentar di,·ersas minúcías tais como n troca de números 
do telefone. Dispositivos de tal natureza, ncrcditmnos. ;Jodem constar da 
regulmnentação c podem ser sugeridos ao Podá Executivo qu,: os examine. Não 
devem. a nosso juím, integrar :1 l.ci Geral d:1s Tclccomunic:lções. 

EMENDA n" 41 
Sen. Edua•·do Suplicy 

Propõe o nol'ire Senndor Edunrdo Supliey. medinnte a presente Emenda, 
alteração no pnrtigrnfo 2° do <ll1. 172, que trata do direito de exploração de 
satélite brasileiro para transpor1e de sinnis de telecomunicaç-ões. O parágrafo 2° 
detennínn que, se inc-.;igívcl a licit:Jção. o direito de exploração será conferido 
mediante processo administrati\'o cstnbclccido pela Agência. Está clara, no 
texto. n prcfcrêncin pelo processo licitatório, desde que este seja viável. Propõe 
o· Scn:-~dor Suplicy a substituição da c-.;pressfio "será" por ''poderá ser". Esta 
mud:1nça. a nosso juízo. nfio alter:~ substantivamente· osentido da lei, vez que 
somente se chegnní a tal situnçàP se n licitação for inexigível. 

O pnrecer é pela rejeição da Emenda de n° 4 I . 

EMENDA n" 42 
Scn. Eduardo Suplicy 

Tmnh~m de nutnri::J dn eminente Senador Edunrdo Suplicy. a Emenda de 
n" 42 altcrn a red:w:'io do parágrafo único do <ui. 190 para determinar a 
manutcnçfio do Centro de Pcsquisn e Desenvolvimento da Telcbrás-CPqD. O 
projeto, entretnnto. não dctcrminn a extinção de tal órgão. limitando-se a 
prescre\·er que o Poder Excclltivo llca autorizado a criar uma entidade que 
substitua o CPqD, sob a forma de empresa estatal de economia mista ou 
fundação govemamcntal. 

Nosso p<1reccr ~ pcb rcjciç:1o da Emcndn de Il0 42. 
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El\IEND.\ no 43 
Seu. Eduardo Suplicy 

. "'- .. 

Tal como a emenda ::lllterinr, a Emcnd:-~ tk n" ·+\ também de autoria do 
nobre Senador Suplicy, propõe a alteração na redação do art. 190, 
acrescent:-~ndo-lhe dois panígrafos,. p:-~ra detennínar a criação da Fundação 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, vinculada à Agência Nacional de 
TClecomunicações. O texto do projeto, entretanto, já contempla tal 
possibilidade. oferecendo an Poder Exccut ivo a opçi'io de criar tal entidade na 
fi.1rma tk fund:Jç:io- cnmo sugere o Scnadrir' Si1plic)' :ou empresa estatal. 

Nosso voto é pela mnnutençã.o do texto original, rejeitando, portanto, a 
Emenda de 11° 43. 

EMENDA n"44 
Sen. Eduardo SutJiicy 

Est:-~ emendn. também da lnna dn ilustre Senador Suplicy, propõe a 
supressiio do parágraf(l 2" do art. 198. Mencionado dispositivo, esclareça-se, 
consta de artigo voltado;) ddinição do processo especial de privatização.a que 
será submetido o setor das telecomunicações. Após definir que ele obedecerá 
aos princípios da lcgalidnde. impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 197, 
cctf7111) , detennina o projeto que ele será iniciado com a publicação, no Diário 
Oficial da ! Jniiio c em jonwis de gmnde circulação nacional, de avisos referentes 
ao edital, do qual constarão diversas infonnações. 

O parágrafo 2", que se quer suprimir, apenas dispeiisa, nos casos de 
transferência de contrnlc acion:írío real Í7ada mediante a venda de ações em 
oferta pública, a indus:io de itens ~nmn as condições para a qualificação dos 
pretendentes, que siio exigidos nos demnis casos. Ocorre que n~ venda de ações 
em oferta pública havcr:í maioroportunidade para os cidadãos h;;~bil!tarem-se a 
comprar as ações, razão pela qual parece-nos oportuna a redação do texto 
original. 

Nosso parecer é pela rejeição da Emenda de 11° 44. 
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El\IEND.\ n" .t5 
Srn .. \ntônio (';u·los \'ala<i~;r<>s 

Medi~nte ~ Emenda de no 45, o eminente Senador /.t1lônio Carlos 
Valndnres propõe a supressiio do mi. 15 do projeto, por considerá-lo 
inconstitucion~l. l.embre-se, entretanto, que com estn Lei estamos inovando o 
direito público brasileiro ao cri:1r tlim entidade - <1 Agcná1 - que, embora não 
sendo pri\·ath, n:lo é ente estatal. m(:lhor definindo-se como um órgão público 
independente. rsta indcpcnd0neia dc\'e refletir-se também nCI fonna COITI que 
tr:lt:lremn<; :1 in·;t itui(in. indu;:i', C' do pnntP de \is!~ nrçamentário. 

Opinamos, por tal raziio, pela rcjeiçiio da Emenda de n° 45. 

EMENDA n" 46 
Srn. :\ntônio Car1os Valadar·cs 

O ilustre Scn:-tdor Antônio Carlos Valndares propõe, mediante esta 
emenda. ~ surressiin do ~ti. I ó do pwjcto. !\ motivnção residiria no fato de 
mencionado dispositivo :wtnriz:-tr o Poder Executivo a remanejar e transferir 
recursos ou saldos orçmnentários para a criação da --Agência. Ora, sem tal 
autorizaçiio, ficnn1 o Poder Executivo nutorizado por esta Lei a criar a Agência, 
mns sem condições materiais de f..1zê-lo, o que é inconsistente. 

Nosso parecer é peb rcjci•;iin da Emenda de 11° 46. 

EMENDA n" 47 
Sen. Antônio Carlos Valadarcs 

A Fmenda de n" 4 7, de autoria do eminente S~nador Antônio Carlos 
Valadarcs, propõe a supressão do parágrafo to do a,rt. 14. Mediante este 
dispositivo, a Lei detenninn .. que,' nos primeiros vinte ~:; quatro meses 
subscqticntes à criaçiio da Agência, as requisições de servidore-s públicos para 
trnbalhar na mesma são in·ccusáveis. Em face da importância de que se reveste 
este processo para o 110~s0 Pr~ís, o dispositivo parece-nos de todo pertinente . 

. Nosso parecer é pela rcjeiç:lo da Emenda de no 4 7. 
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EI\IEND.\ n" .t8 
Sen. Antônio Cados \'alad~wes 

Propõe o nobre Senador J\ntônio Carlos Valadnres <! · <~ltcraçào do caput 
do art. :w para determinar que o período de tempo durante o qual o cx
consclhcirn da J\gência nãn podcr:í representar quplqucr pessoa ou interesse 
perante a mesma ser:í n:ln de um ano, como quer o projeto. mas de três. 

Rccnnk-sc, aqui. que o par:ÍL!rali1 único dn mesmo artigo 30 impõe 
r<.·~tri~,·:]n dc 111:1ior \'tdln ao ('X-cflno;;elhcirfl. qu~tl seja, a proibição de usar, cm 

qualquer tempo, infonnações privilegiadas obtidas em decorrência do cargo 
exercido, sob pena de incorrer cm improbidade administrativa. 

O nosso voto é, por tal razão, pela rejeição da Emenda de 11° 48. 

EMENDA no 49 
Scn. Antônio Carlos Valadares 

A Emenda de no 49, também de autoria do eminente Senador Antônio 
Carlos Valadares, propõe que seja alterada a rcdação do caput do art. 71. Este 
artigo cuida da política da Agência para propiciar a efetiva competição a impedir 
a concentração econômica no mercado, determinando que a mesmo poderá 
estabelecer restrições, limites ou condições a grupos empresariais quanto à 
obtenção e transferência de concessões, permissões e autorizações. O Senador 
Valadares sugere a mudança da expressão poderá para deverá.· 

Pensamos, diversamente, que a imposições de tais restrições não deve ser 
a regra, mas uma faculdade da Agência, visando a garantia da competição. 

Por tal razão, votamos pela rejeição da Emenda de 11° 49. 

EMENDA n°50 
Sen. Eduardo Suplicy 

De autoria do eminente Senador Eduardo Suplicy e outros colegas, a 
Emenda de no 50 propõe que seja alterado o art. 86 e seu parágrafo. (mjco para 
possibilitar que os serviços de telecomunicações sejam explorados por "ente 
cooperativo". Embora vislumbremos mérito nesta proposição, não podemos 
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deixar de registrar a inexistência, no Brasil, de uma cultura cooperativista que 
possibilite a viabilização prática de tal iniciativa. Nada impede, entretanto, que, 
no futuro, venhamos a examinar proposição de mesma natureza eu1 condições 
mais propícias. 

Somos pela rejeição da Emenda de 11° 50. 

EMENDA no 51 
Sen. Eduardo Suplicy 

Propõe o nobre Senador Eduardo Suplicy a inclusão, no ~'L. 87, do 
vocábulo "cooperativa", antes da palavra "empi·e·sa" que explora serviço de 
telecomunicação. Esta emenda busca, segundo o seu autor, compatibilizar o 
texto do art. 87 ao texto do art. 86, cé!sO_<,Iprovada a Emenda de 11° 50 

Esta emenda está prejudicada pela rejeição da Emenda de 11° 50. 

EMENDA n° 52 
Sen. Eduardo Suplicy 

O nobre Senador Eduardo Suplicy c outros eminentes senadores propõem 
a supressão da palavra "empresa" do caput do art. 118 do projeto. Mencionado 
dispositivo trata da outorga de permissão, pela Agência, em face de situação 
excepcional criada pela intervenção cm empresa concessionária. A Emenda 
sugere a supressão do vocábulo "empresa", uma vez que se quer incluir as 
cooperativas entre as concessionárias, como se viu na Emenda de 11° 50. 

Esta emenda, tal como ocorreu com a Emenda 51, também está prejudicada pela 
rejeição da Emenda de 11° 50. 

Sala c.la Comissão, cm os de julli:, c.! c I 99~ 
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PARECER No 365, DE 1997 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos) 

RELATOR: Senador FERNANDO BEZERRA 

í- RELATÓRIO 

O .Proj~to de Lei da Câmara no 24, de 1997, tem por finalidade 
regulamentar a Emenda Constitucional n° 8, de 1995, que determina a 
elaboração de lei dispondo sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação de um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais. Institui, assim, uma nova Lei Geral das Telecomunicações 
Brasileiras, substituindo o atual Código Brasileiro de Telecomunicações, objeto 
da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, e outras normas legais correlatas. 

A presente regulamentação do texto constitucional originou-se com a 
aprasentação, na Câmara dos Deputados, de diversos projetas de lei, entre os 
q1Jais o Projeto de Lei no 821, de 1995, de autoria do ilustre Deputado Renato 
Johnsson, ao qual foram apensados outros, de autoria de outros deputados, 
além do Projetà de Lei no 2.648, de 1996, do Poder Executivo. Chega, assim, a 
esta Comissãq do Senado Federal após extenso debate naquela Casa, onde 
foi analisado por Comissão Especial e enriquecido -pefa incorporação de 
contribuições resultantes de audiências públicas realizadas com diversos 

I 

. especialistas do setor de telecomunicações. 

O Projeto de Lei dispõe, em seus duzentos e dezesseis artigos, a 
respeito "dos princípios fundamentais" - Livro I; "do órgão regulador e das 
políticas setoriais" Livro 11; "da organização dos serviços de 
telecomunicações- Livro III; "da reestruturação e da desestatização das 

empresas federais de telecomunicações' - Livro_ IV; além _de contar com 
disposições finais e transitórias. - - -

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO 

O Brasil vem se defrontando com a tarefa, cada vez mais urgente, de 
promover reformas estruturais que possibilitem ao seu sistema económico 
encontrar o caminho do crescimento sustentado, tornar.~do-o plenamente capaz 
de gerar o desejado desenvolvimento económico e social. 
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São varras as iniciativas e os campos de ação que têm de ser 
mobilizados para a promoção das transformações necessárias à confirmação 
dessa trajetória. Um passo nessa direção é o exam.e do Projeto de Lei . da 
Câmara n° 24/97 que reformula a organização dos serviços de 
telecomunicações no País. · 

Esse projeto se destaca, entre outros motivos, por sua capacidade de 
atuar simultaneamente em várias áreas que se deseja reformar. Redefine o 
papel do Estado nesse setor económico, abre espaço para a necessária 
participação do setor privado na oferta dos serviços de comunicação, estimula 
a competição no mercado e o aumento da eficiência e, reforça o compromisso 
público de atendimento adequado das demandas da sociedade por esses bens 
e serviços, com impacto magnífico nas atividades económicas, educacionais e 
de lazer, ampliando as oportunidades de desenvolvimento social. 

É, assim, ocasião ímpar, que temos no Senado, de contribuir com o 
nosso posicionamento para alavancar as condições de operação do sistema 
económico e reafirmar nosso compromisso com a construção de uma 
economia de mercado forte, competitiva e capaz de gerar os empregos e as 
riquezas a que o País aspira. 

Ao mesmo tempo, estaremos dando um passo decisivo para a 
constituição de um novo Estado, com um papel bastante distinto do observado 
no passado a_inda recente, reformulado para reforçar sua ação como ente 
promotor do desenvolvimento social. 

Assim é, por exemplo, que no bojo do projeto examinado, o Estado se 
afasta da produção de bens e serviços, em que muitas vezes competiu e até 
mesmo se confundiu com atares privados, e assume condições notáveis para 
exercer funções mais nobres que lhe são específicas de regular e fiscalizar a 
ordem económica. Os capítulos que tratam da criação e das atribuições da 
Agência Nacional de Telecomunicações, assim come, os que tratam do 
processo de privatização e do fomento à competição no setor exemplificam 
inequivocadamente a expressão das mudanças em gestação. 

A análise da situação atual da oferta de serviços na área de 
telecomunicações não dá margem para dúvidas sobre o esgotamento do 
modelo anterior baseado na produção estatal. A expressão e à velocidade das 
mudanças tecnológicas, assim como os crescentes requisitos·· de. a porte de 
capital para os investimentos necessár.ios à satisfação das demandas 
existentes e potenciais revelam a impossibilidade de Sl,Ja sustentação. 

A queda na qualidade dos serviços tradicionais, exemplificada no 
aumento da taxa de congestionamento do sistema, a dificuldade para implantar 
os novos serviços e o perfil da demanda atendidà revelam a imperiosa 
necessidade de mudar. 
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Quando se examina os números de 1995 sobre o percentual de 
domicílios que dispunham de telefone, observamos resultados inexpressivos: 
somente 22%, no total do País, sendo que nos domicílios urbanos o percentual 
alcança cerca de 27% e nos domicílios rurais o valor irrisório de apenas 3,5%. 

Ademais, verifica-se que mais de 80% dos terminais residenciais 
concentram-se nas famílias das classes A e B, o que mostra um padrão de 
atendimento individualizado às classes menos favorecidas quase inexistente, 
agravado ainda mais pela inadequação do sistema de atendimento coletivo, 
com telefones públicos insuficientes e mal distribuídos geograficamente. 

Mesmo os números projetados para 1999, incluídos na Exposição de 
Motivos que acompanhou o projeto oriundo do Poder Executivo, em que se 
prevê uma notável expansão que dobrará a planta instalada, os resultados de 
atendimento são ainda insuficientes. No caso da telefonia fixa, seguramente o 
serviço de telecomunicações de alcance mais universal, é possível observar 
que somente 41% das famílias urbanas terão acesso a esse serviço, sendo 
que nas famílias rurais e nas empresas esta proporção alcançará valores 
ainda menos expressivos, respectivamente, 20 e 37%. 

Em verdade, a questão do quadro institucional adequado às condições 
brasileiras é ainda mais complexa quando se tem em mente os desequilíbrios 
económicos, sociais e regionais ainda existentes em nosso País. Por um lado, 
a demanda de serviços de telecomunicações apresenta características 
semelhantes à dos países industrializados com necessidade de diversificação, 
flexibilização e integração de serviços sofisticados e, por ·outro, temos 
características típicas de países menos desenvolvidos, como a necessidade de 
ainda se dar prioridade à universalização de serviços bás,icos. Ao lado de uma 
perspectiva de enorme crescimento de setores como a telefonia celular móvel 
e serviços privativos de transmissão de mensagens e dados, convivemos 
ainda com uma demanda reprimida para a instalação de linhas telefónicas 
convencional fixo, sejam residenciais, condominiais ou públicas. 

Além da frustração dos justificados objetivos sociais de tomar 
disponíveis os meios de comunicação para parcela expressiva de nossa 

tJOpulação, o quadro atual tem contribuído significativamente para o Custo 
Brasil, limitando a competitividade de nossa economia e, por conseqüência, 
restringindo a nossa capacidade de gerar desenvolvimento económico e 
sociaL 

Cumpre reconhecer o papel cada vez mais estratégico que o sistema de 
telecomunicações desempenha na construção da capacidade competitiva da 
economia em que está inserido. Em uma economia globalizada, em que se 
consolida um crescente fluxo de informações, que condiciona, suporta e 
orienta as decisões económicas marcadas pelo atributo da agilidade, a 
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qualidade e a abrangência do sistema de telecomunicações é variável crítica 
de competição. · 

Tal fato tem sido reconhecido, inclusive, nas decisões de investimento 
dos agentes privados que identificam na infra-estrutura de comunicações 
elemento estratégico para a definição de suas opções de localização. Assim, a 
existência de uma adequada infra-estrutura de comunicações, além de 
diretamente afetar a capacidade competitiva das empresas instaladas no País, 
representa, em última instância, fator importante para a atração de novos 
investimentos. 

As mudanças institucionais que serão provocadas pela aprovação da 
nova Lei Geral de Telecomunicações terão um impacto decisivo sobre o fluxo 
de investimentos de nossa economia. Em primeiro lugar, ao substituir a 
produção estatal pela iniciativa privada cria condições para que esses capitais, 
hoje praticamente impedidos de participar no setor, possam b~scar colocação 
para ofertar esses serviços. Em particular, o desenho institucional que está 
sendo construído, que busca .ma~imizar a competição nesses mercados, 
criando inclusive a possibilidade de empresas operarem a partir de simples 
autorização, implicará na confirmação de um volume de investimentos que terá 
como único limite o próprio dinamismo da economia brasileira. Deve-se prever, 
inclusive, que parte desses investimentos serão estrangeiros configurando 
poderosa fonte de atração de poupança externa tão necessária para a 
ampliação de nossa capacidade de crescimento. 

Em segundo lugar, mas não menos importante, temos o impacto indireto 
correspondente à liberação das amarras hoje observadas em nossa economia 
associadas à ineficiência do sistema de telecomunicações. O ·efeito positivo 
sobre a competitividade se estende a todos os setores produtivos. 

Há também o efeito derivado dos investimentos que serão realizados no 
setor de comunicações sobre a produção brasileira de equipamentos 
destinados ao uso dos operadores desses serviços. Nesse ponto, é importante 
notar que em um ambiente competitivo a demanda terá que ser satisfeita 
observando-se os padrões de eficiência desejados, o recurso a diferentes 
fontes de tecnologia, entre outros fatores. Em conseqüência, é possível prever
se um aumento do volume das importações. Nesse contexto, ganha maior 

importância a efetiva implantação dos instrumentos de fomento à produção e 
ao desenvolvimento tecnológico nacional previstos nesse projeto, alguns deles 
dependentes de leis posteriores. Recusando-se qualquer tipo d~. reserva de 
mercado - posto que são sabidamente ineficientes - é preciso consolidar 
instrumentos de política de fomento, a exemplo dos países desenvolvidos, que 
permitam que esta transformação traga também efeitos positivos diretos sobr~ 
o nível de produção e emprego do País e evite, assim, uma nefasta 
desindustrialização que ocorrerá se esses instrumentos não forem 
efetivamente mobilizados. 
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Ademais, cabe reconhecer a expressiva fronteira de empreendimentos 
associada a expansão da oferta de novos serviços que têm na basP. de sua 
atividade a disponibilização de informações com valor adicionado. Essa é uma 
das atividades que apresenta maior dinamismo na economia mundial e 
somente pode ser desenvolvida caso existam uma infra-estrutura e um marco 
legal apropriados. 

Por último, há o determinante tecnológico das mudanças propostas 
nesse projeto. O marco legal vigente é inadequado pois foi construído para um 
mercado essencialmente monopolístico e pouco diversificado, com bases 
tecnológicas totalmente superadas. Esse campo - o referencial tecnológico que 
SI,JStenta as G~tividades de comunicação - vem passando por uma verdadeira 
revolução, com a incorporação das tecnologias de base microeletrõnica e 
novas formas de transmissão, que está longe de ·se esgotar. Em conseqüência, 
não subsiste mais o antigo padrão de concorrência dessa indústria, o chamado 
"monopólio natural" , em que, independentemente do marco legal, prevaleciam 
as barreiras técnicas à entrada de novos concorrentes associadas aos 
investimentos necessários para a montagem da infra-estrutura de serviços, a 
exemplo das redes e estações. 

O novo paradigma tecnológico abre oportunidades inéditas na história 
do setor para a construção de um mercado essencialmente competitivo. 
Considerando o entendimento de que este é o instrumento mais adequado 
para aumentar e melhorar a oferta de serviços, são adotadas diversas 
iniciativas nesse projeto para maximizan:r competiçãc:c Estas envolvem desde 
a previsão de diversas modalidades de exploração dos serviços para ampliar o 
número de empresas provedoras, até o acompanhamento das atividades das 
operadoras pela Agência para evitar práticas anti-competitivas. · 

III - PONTOS QUE SUSCITARAM DIVERGÊNCIA NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, E AS SOLUÇÕES ENCONTRADAS POR AQUELA CASA 
LEGISLATIVA: 

Dentre as cerca de 540 emendas apresentadas perante a Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados e as 79 emendas apresentadas em 
Plenário, após a aprovação do Substitutivo do Relator por 312 votos SIM, 

contra 90 votos NÃO, e 3 ABSTENÇÕES, em um total de 405 votantes, 
subsistiu a discussão de destaques sobre pontos específicos, para os quais 
foram atribuídas as seguintes soluções. · 

Foi exaustivamente discutida a competência do Poder Executivo, para,. 
por meio de Decreto, estabelecer e revisar as políticas governamentais para o 
setor de telecomunicações, bem como para fixar limites à participação 
estrangeira no capital da prestadora de serviços de telecomunicações. 
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Quanto ao primeiro ponto, alegavam os que queriam limitar a autonomia 
do Poder Executivo, que o Congresso Nacional, mantida a redação proposta, 
estai-ia renunciando sua prerrogativa maior e delegando ao Poder Executivo 
todo o PODER de decisão acerca daquela questão. A resposta do Relator e o 
entendimento dos que advogavam a prerrogativa do Poder Executivo, era no 
sentido que a Lei que está sendo apreciada fixará os critérios gerais e, 
competirá ao Poder Executivo observar tais critérios para formular as políticas 
para o setor. Portanto, esta lei é que estabelecerá os princípios condicionantes 
e os limites de toda a política pública sobre telecomunicações que vier a ser 
estabelecida. 

O disposto no 'caput''do artigo 18 do Projeto de Lei, ao enfatizar que 
devem ser observadas as disposições desta lei, afastou quaisquer dúvidas 
sobre a questão. 

Em relação à faculdade atribuída ao Poder Executivo em estabelecer 
limites para a participação estrangeira no capital de prestadora de serviços de 
telecomunicações, houve quem identificasse contradição à eliminação da 
discriminação ao Capital Estrangeiro recém operada na nossa Constituição, da 
qual este Relator foi defensor intransigente. 

Entretanto, verifica-se que a solução aprovada pela Câmara dos 
Deputados é no sentido de estabelecer uma faculdade ao Poder Executivo, 
para que, "levando em conta os interesses do País no contexto de suas 
relações com os demais países", seja operada como uma excepcionalidade o 
estabelecimento daqueles limites. Portanto, a aprovaçao -daquele disposilivo 
não está restabelecendo uma discriminação geral, como outrora o fez nossa 
Constituição. Nem há que se falar, tampouco,. em: fixação de limites máximos 
genericamente, como as antigas reservas de mercado. O objetivo de tal 
dispositivo é garantir ao Poder Executivo, a possibilidade de conceder 
tratamento recíproco aos capitais originários de O}.ltros países, onde 
eventualmente persistam legislações limitadoras da participação de capitais 
estrangeiros. 

É importante registrar que dentre os mais de cento e setenta países que 
integram a Organização Mundial do Comércio - OMC nenhum assumiu 
perante aquela Organização ·compromisso de abertura total do acesso ao 
mercado ao capital estrangeiro. Portanto, é prudente que seja mantida a 
faculdade, de em caráter excepcional, o Poder Executivo estabelecer limites 
àquela participação. 

Houve também a discussão em relação à possibilidade de cada 
modalidade de serviço poder ser destinada à prestação de serviço público 
concomitantemente nos regimes público e privado, prevista no inciso III do 
artigo 65 do Projeto de Lei, para a compreensão desta questão é fundamental 
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o entendimento de como se operará a introdução do regime de competição no 
setor de telecomunicações no País. Com efeito, um dos pontos basilares da 
quebra do monopólio na exploração dos serviços de telecomunicações no 
Brasil, pressupõe a existência permanente de competição em todas as 
modalidades de serviço previstas. 

Como o sistema atual é "público puro" (empresa pública/regime público/ 
rede pública), e ocorrerão privatizações, teremos concessionárias privadas 
explorando no regime público pela rede pública se não fosse introduzida a 
possibilidade de competição, seria instituído monopólio privado naquela 

·modalidade. 

·A possibilidade da concomitância é muito mais uma garantia de que o 
usuário será ben(:lfiC:i!3-do pelos resultados positivos de uma permanente 
c.ompetição entre as empresas que atuarem no regime público, sejam elas 
privadas ou públi,cas. 

Ao cidadão é garantido o acesso ao melhor serviço, pelo qual optará, 
comparando aqueles prestados por rr.ais de uma empresa, em saudável 
regime de competição. 

O Projeto de Lei, no artigo 66, tomou a precaução de resguardar a 
viabilidade económica do serviço prestado no regime público, quando ocorrer 
sua concomitância com a prestação no regime privado, o que foi mantido pela 
Câmara dos Deputados. 

Ainda na Câmara dos Deputados, discutiu-se a inclusão de dispositivo 
para determinar que a ANATEL ao estabelecer restrições, limites ou condições 
visando propiciar competição efetiva e a não concentração económica no 
mercado, deveria impedir que grupos empresariais ou empresas com 
significativa participação como usuários de serviços, pudessem obter ou serem 

· beneficiários de transferência de concessão, permissão ou autorização. 

Os partidários da inclusão deste dispositivo, sustentavam que esta 
inovação evitaria que um grande usuário do serviço de telecomunicações 
viesse a se tornar o dono da transportadora de sinais. Os argumentos 
levantados não foram suficientes para convencer a maioria dos deputados da 
necessidade do dispositivo. 

O argumento principal para a rejeição do destaque que procurou esta 
inovação foi no sentido de que todo o projeto está feito pa('a dar a Agência e 
ao CADE, quando for o caso, as condições de controlar qualquer abuso do 
poder económico. 

Tentou-se na Câmara dos Deputados, a alteração dos artigos 187 a 206 
do projeto, com a finalidade de não permitir que a privatização da TELEBRÁS 
seja feita através da venda individualizada ou em bloco de suas subsidiárias. 
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A proposta inserida no destaque seria a reorgan"ização e fusão de todas 
as subsidiárias, criando-se uma empresa nacional €JUs seria transformada em 
pessoa jurídica de direito privado e que permaneceri~ como empresa brasileira 
de capital aberto. Após sua reorganização e fusão, suas açóes seriam 
vendidas por oferta pública, nas Bolsas de Valores brasileiras, sendo que a 
União permaneceria com, no mínimo, 1 O% das ações com direito a voto. 

A tentativa de manutenção da TELEBRÁS como e!llpresa unificada foi 
vencida, mantendo-se o texto original. Entre os argumentos para a 
manutenção do texto, destaca-se o levantado pelo Oep. Alberto Goldman 
(PMDB/SP), que ressaltou que "o elemento básico desse projeto de lei é a 
abertura à competição", estimulada· com· a presença de vários grupos 
operando. 

Questão exaustivamente discutida e cujo conteúdo mereceu 
conveniente explanação é a que pertine à necessidade de que a concessão 
seja explorada por empresa constituída segundo as leis brasileiras, com sede 
e administração no País, criada para explorar exclusivamente os serviços de 
telecomunicações objeto da concessão. 

Ficou suficientemente ·esclarecido, do resultado dos debates, que a 
proposição não restringe ou segrega o capital estrangeiro, mas se 
consubstancia em especial segurança à boa prestação dos serviços, já que a 
empresa constituída não se veria contaminada com os riscos dos insucessos 
ou intempéries financeiras eventualmente sofridos por sua matriz se fosse, por 
exemplo, uma simples subsidiária. 

Ademais, a lei de concessões já adota prática similar, que vem se 
mostrando salutar, ao permitir que o edital de concessão exija que o consórcio 
vencedor da licitação constitua-se em empresa. 

Exigir-se, pois, personalidade jurídica própria, com objeto social 
específico e exclusivo para a prestação desse serviço tão relevante aos 
interesses nacionais é medida extremamente conveniente_ 

O art.1 04 do substitutivo da Câmara dos Deputados, na forma aprovada 
pela Comissão Especial e consolidada na versão fina'!, · prevê que " 
transcorridos ao menos 3 anos da celebração do contrato, a Agência poderá , 
se existir ampla e efetiva competição entre as prestadoras do serviço, 
submeter a concessionária ao regime da liberdade tarifária''. 

Por ocasião da votação da subemenda do relator, que propunha a 
supressão do artigo 104, abriu-se uma disc~,~ssão a cerca da ·liberdade tarifária. 
Os partidários da supressão do artigo 1 04 rejeitaram a liberdade tarifária com 
base em três argumentos: 
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Primeiramente, porque as tarifas são fixadas no contrato de concessão 
não se admitindo alteração a não ser quando forem introduzidas novas 
prestações, utilidades e comodidades para o consumidor como previsto no 
artigo 105; 

Ademais, porque admitir a liberação das tarifas, três anos após a 
concessão, implicaria em possibilitar sua elevação além da lógica contratual; e 

Por fim, porque a liberação implicaria em violar a regra da lisura com os 
concorrentes, sendo portanto inaceitável que se libere a concessionária de 
cumprir o que constituiu o p_ressuposto de seu contrato devendo portanto ser 
respeitado o preço. 

Prevaleceu a posição que manteve a redação do texto traduzindo o 
espírito que informa o projeto. 

A liberdade tarifária, vincula-se a ampla e efetiva competição entre as 
prestadoras de serviço. A competição provocará uma disputa tarifária entre ·as 
concorrentes o que implicará na diminuição do preço. Em condições de 
competição efetiva a liberdade tarifária reduz os preços dos serviços 
favorecendo, conseqüentemente, o consumidor. 

IV - OS GRANDES EIXOS DO PROJETO 

O projeto está organizado em quatro "Livros", subdivididos em "Títulos" 
e "Capítulos", e uma parte final, destinada às disposições transitórias. 

O LIVRO I estabelece, os princípios fundamentais, ql:le podem ser 
sintetizados em três pontos: 

- Os deveres do Poder Público: garantir a universalização dos serviços 
de telecomunicações a tarifas e preços razoáveis e em condições 
adequadas; promover a competição e a diversidade dos serviços com 
padrões e qualidade compatíveis· com as exigências dos usuários; fortalecer 
o papel regulador do Estado; induzir oportunidades de investimento e o 
desenvolvimento tecnológico e industrial . em ·ámbiente competitivo; 
harmonizar o desenvolvimento d0 setor com as·metas de desenvolvimento 
social do País. 

Os direitos e deveres básicos do usuano dos serviços de 
telecomunicações: a regularidade e a qualidade dos serviços oferecidos; a 
liberdade de escolha do serviço desejado; a preservação da privacidade no 
uso dos serviços; a utilização adequada dos serviços, equipamentos e redes 
.e o respeito aos bens públicos. 
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-A validade e os limites da acao reguladora a ser exercida pelo Estado: 
preservação da soberania nacional, a função social da propriedade;· a 
liberdade de ;:1iciativa e a livre concorrência; a defesa do consumidor, a 
redução de desigualdades sociais e regionais e a aplicação ao setor das 
normas gerais de proteção à ordem económica. · 

O LIVRO 11 trata do órgão regulador, denominado Agência Nacional de 
Telecomunicações, em atendimento ao mandamento explícito do art. 21, inciso 
XI, da Constituição Federal. Suas disposições se destinam a criar. estruturar e 
definir as competências, as atividades, o controle e as receitas do órgão 
regulador. 

A Agência integrará a Administração Pública Federal indiretà , vinculada 
ao Ministério das Comunicações. Submetida a regime autárquico especial, 
caracterizado por independência administrativa, ausência de subordinação 
hh3rárquica, autonomia financeira e mandato fixo e estabitidade de seus 
dirigentes, a Agência terá atribuições de assessoramento, fiscalização e 
normatiz.ação e será compósta por um Conselho Diretor, um Conselho 
Consultivo, uma Procuradoria, uma Corregedoria, uma Biblioteca e uma 
Ouvidoria, além de unidades especializadas incumbidas das funções especiais 
que lhe competem, só podendo ser extinta por lei específica. 

O Conselho Diretor, órgão máximo da Agência, será integrado por cinco 
conselheiros, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo 
Senado Federal, escolhidos entre brasileiros de reputação ilibada, formação 
universitária e elevado conceito profissional no campo de sua especialidade. 
Todos os conselheiros terão mandato de cinco anos, sendo vedada a 
recondução. 

Proibidos do exercício de qualquer outra atlvidade profissional, exceto a 
de professor universitário, esses conselheiros não poderão ter interesse em 
empresa relacionada com telecomunicações, nem poderão representar 
qualquer pessoa ou interesse perante a Agência até o prazo de· um ano após 
haverem deixado o cargo, serão proibidos de utilizar informações privilegiadas 

obtidas em decorrência do exercício do cargo e só perderão o mandato em 
virtude de decisão judicial definitiva ou de processo administrativo disciplinar. 

Com a finalidade de garantir a idoneidade e a transparência do 
processo regulatório, o projeto determina que as minutas dos atos normativos 
emanados da Agência deverão ser submetidas à consulta pública e que as 
sessões do Conselho Diretor, destinadas a resolver litígios entre os agentes 
econômicos e usuários, sejam igualmente públicas. 

O Conselho Consultivo é o órgão de participação institucionalizada da 
sociedade na Agência, e será integrado por representantes indicados pelo 
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Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pelo Poder Executivo e por 
entidades representativas da sociedade. 

O Ouvidor, nomeado pelo Presidente da República para mandato de 
dois anos, terá acesso a todos os assuntos, càmpetindo-lhe produzir 
apreciações críticas sobre a atuação da Agência e encaminhá-las aos seus 
órgãos diretores ou ao Ministério das Comunicações e ao Congresso Nacional, 
assim como torná-las públicas. 

Também contará com uma Corregedoria, incumbida do controle 
funcional de seus servidores. 

Para garantir a eficiência dos serviços, . os direitos dos usuanos, 
conciliar os interesses dos agentes econômicos e os da própria União, o 
projeto atribui à Agência um elenco de competências indispensáveis às suas 
funções reguladoras, fiscalizadoras, decisórias e de gestão, realçando sua 
autonomia financeira, através do Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações- FISTEL, devidamente alimentado pelas receitas previstas 
no Título V. 

Determina, ainda, que a Agência deverá obedecer, na contratação de 
obras e serviços de engenharia civil, à lei geral de licitações para a 
Administração Pública - Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, mas que 
poderá, nos demais casos, utilizar procedimentos próprios de contratação, nas 
modalidades de consulta e pregão. Finalmente, o projeto permite à Agência a 
utilização, mediante contrato, de técnicos ou empresas especializadas para a 
execução de atividades de sua competência ; ou seja, " terceirizar " suas 
atividades. 

O LIVRO III trata da organização dos serviços de telecomunicações. 
Suas disposições se destinam a definir e classificar os serviços, estabelecer as 
regras gerais as quais deverão obedecer e instituir as sanç.ões que poderão 
ser aplicadas em caso de infração à lei. · 

O Projeto de Lei estatui que à Agência caberá ordenar o relacionamento 
entre os provedores de serviços de valor adicionado e as prestadoras de 

serviços de telecomunicações, principalmente no tocante ao uso, por aqueles, 
das redes de telecomunicações, sem as quais; é evidente, os provedores se 
veriam na impossibilidade de oferecer seus serviços. 

Deixa claro também, que por qualquer modalidade de exploração ou 
delegação, os serviços de telecomunicações enquadram-se na definição de 
serviço público típico, com a conseqüente obediência aos princípios de direito 
administrativo que lhes são inerentes. 
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A isso se acrescenta que o Projeto de Lei se restringe a uma 
classificação genérica dos serviços de telecomunicações, deixando explícito 
que caberá à Agência Nacional de Telecomunicações definir posteriormente 
as diferentes modalidades de serviço, em função de sua finalidade, âmbito de 
prestação, forma, meio de transmissão, tecnologia empregada e de outros 
atributos. Sendo assim, o projeto distingue os serviços de telecomunicações 
segundo dois critérios gerais: 

- quanto à abrangência dos interesses a que atendem, os serviços de 
telecomunicações se classificam em serviços de interesse co/etivo e serviços 
de interesse restrito; 

- quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços de 
telecomunicações se classificam em públicos e privados. 

O regime privado abrange todos os serviços, tanto os de interesse 
coletivo, quanto os de interesse restrito. Como exceção serão determinadas 
modalidades de serviço de interesse coletivo cuja existência, universalização e 
continuidade a própria União se compromete a assegurar; esses só poderão 
ser oferecidos, em área, localidade ou região especificada, em regime público. 
Mas mesmo essas modalidaçles poderão ser oferecidas em regime privado, 
desde que em outra área, localidade ou região. Uma determinada modalidade 
poderá, assim, ser explorada concomitantemente, nos regimes público e 
privado. Essa determinação, cuja justificação é a promoção da competição, 
constitui uma importante inovação vis-à-vis da legislação vigente, visto que 
implica a existência de diferentes formas de outorga para a exploração de uma 
mesma modalidade. 

É importante salientar que essas normas configuram uma inversão da 
lógica implícita na regulamentação jurídica do setor de telecomunicações ainda 
vigente, que coloca sob regime público os serviços de telecomunicações e 
destaca as exceções que poderiam ser exploradas em regime privado. O 
regime geral passa a ser, o privado, devendo ser destacadas, nas normas 
jurídicas, as exceções, passíveis ·de serem exploradas apenas em regime 
público. 

O projeto não especifica quais as modalidades de serviço que serão 
classificadas como de interesse coletivo ou restrito, nem tampouco as que 
serão prestadas em regime público ou privado a exceção das diversas 
modalidades de serviço telefónico fixo comutado. 

Este é um ponto importante do projeto. Seria temerário definir, em 
norma jurídica geral, quais serviços de telecomunicações são de interesse 
coletivo, e quais são de interesse restrito, visto que essa característica é 
função direta de condições tecnológicas, quando não socio-econômicas, 
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culturais e mesmo políticas, vigentes em uma sociedade em um determinado 
momento, que podem variar, às vezes, em espaços de tempo extremamente 
curtos. 

É conveniente, ainda, que caiba à Agência propqr normas jurídicas para 
regulamentar questões específicas referentes a determinadas modalidades de 
serviços sempre que aspectos e detalhes operacionais assim o exigirem. 

Digno de nota, também, uma importante inovação que introduz o Projeto 
. de Lei na legislação de telecomunicações: a possibilidade da outorga para a 
exploração de serviços de telecomunicações por meio de autorização. Não há, 
na atualidade, nenhum serviço de telecomunicações cuja exploração possa ser 
delegé!da .a .terce(ros, pela União, por simples autorização, apesar de a 
Constituiçâo Federal," em seu artigo 21, incisos XI e XII "a", admitir, 
expressamente, essa possibilidade. 

A outorga por concessão ou permissão, mediante processo licitatório, 
bem simplificado para a última, é reservada aos serviços que serão explorados 
em regime público, em virtude da obrigatoriedade de universalização e de 
continuidade a que deverão sujeitar-se as prestadoras desses serviços. 

Merecem considerações as disposições que permitem à Agência 
estabelecer restrições, limites ou condições q1,1anto à obtenção ou 
transferência d.e concessões, permissões ou autorizações a empresas ou 
grupos empresariais que já explorem serviços de telecomunicações, seja no 
regime público, seja no privado. Esse dispositivo do Projeto de Lei visa a dar 
ao Governo cor:1dições para impedir excessivas concentrações econômicas no 
mercado, que possam contrariar o regime de efetiva competição. 

Destaque-se, ainda, que o Projeto de Lei prevê a possibilidade de o 
Poder Executivo estabelecer eventuais limitações àparticipação acionária de 
capital estrangeiro nas empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações, em função de interesses d6 País no contexto de suas 
relações com os demais países. · 

No tocante à indução do desenvolvimento tecnológico da área de 
telecomunicações, o projeto prevê a concessão de incentivos a projetas de 
pesquisa e desenvolvimento, em condições a serem fixadas em lei, e, 
principalmente, a criação, pelo Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias 
da publicação da lei, de um Fundo para o desenvolvimento tecnológico do 
setor, com o objetivo de estimular as pesquisas de novas tecnologias e 
incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de 
empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a récursos e 
capital. 
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Essas disposições parecem extremamente oportunas em face da 
importância, para o País, de estimular e desenvolvimento tecnológico. e 
industrial em telecomunicações. No ambiente resultante do novo quadro 
institucional, as concessionárias dos serviços de telecomunicações serão 
empresas privadas; o regime será o de livre competição, e as aquisições de 
tecnologia e de equipamentos serão realizadas por n~gociação, ao invés do 
processo licitatório definido na Lei n° 8.666/93.Com isso será implementado 
significativo estímulo ao mercado interno voltado para· equipamento de 
telecomunicações. 

Há a possibilidade de se criarem centros de excelência no País, caso 
sejam estabelecidas condições que. ue·stnnülem . eis grandes fabricantes 
mundiais a se instalarem no território brasileiro. 

Na questão da política tarifária, o Projeto de Lei determina que caberá à 
Agência estabelecer os itens que comporão a estrutura tarifária para cada 
modalidade de serviço. Fica vedada a prática de subsídios cruzados entre 
modalidades de serviços e segmentos de usuários, exceto durante o período -
.transitório - em que ainda não houver sido constituído o Fundo de 
Universalização. 

O Projeto de Lei institui o princípio fundamental da universalização dos 
serviços e prevê a criação do Fundo de Universalização, que constitui um 
mecanismo de apoio aos custos advindes dessa obrigação. Com esses 
dispositivos, o projeto procura, ao mesmo tempo, eliminar as distorções 
causadas pela prática de subsídios cruzados e garantir a oferta adequada de 
serviços de telecomunicações de natureza social nas regiões mais carentes. 

Mensagem de criação do Fundo de Universalização deverá ser enviada 
'pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em até cento e vinte dias após a 
publicação da lei. 

Ainda referente à questão tarifária, o projeto prevê o gradativo 
estabelecimento da liberdade tarifária, transcorridos ao menos três anos da 
celebração do contrato de concessão, mas estabelece dispositivos de revisão 
e. controle de eventuais excessos ou aumentos arbitrários nos lucros das 
operadoras e, principalmente, institui um mecanismo de "t~to. de preços", 
segundo o qual o órgão regulador estabelece um valor máximo para uma 
"cesta" de serviços oferecidos pela operadora, possibilitando-lhe alguma 
flexibilidade para alterar a tarifa de cada serviço desde que o valor da "cesta" 
permaneça abaixo do teto fixado. Esse mecanismo permite ainda que parte. de 
eventuais ganhos econômicos advindes de melhorias na produtividade e 
avanços tecnológicos possam ser compartilhados com os usu~rios, mediant~ a 
instituição, pela Agência, de um fator de prod~tividade que incida sobre o valor 
da "cesta" e reduza o seu nível real. Isso significa que esses ganhos deverão, 
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pelo menos em parte, refletir em redução de tarifas, não podendo ser 
inteiramente revertidos em lucro para a operadora ou para os seus 
fornecedores de bens e serviços. 

Nos serviços prestados em regime privado, cuja exploração dependerá 
de autorização o preço será livre, reprimindo-se a prática prejudicial à 
competição. 

Capítulo igualmente importante é o que trata das redes de 
telecomunicações, que são destinadas a dar suporte à prestação de serviços 
de interesse coletivo e serão organizadas como vias integradas de livre 
circulação, sendo obrigatória ·a interconexão entre elas e assegurada a sua 
operação integrada, em âmbito nacional e internacional. Qualquer prestador 
de serviços no regime privado terá o direito de solicitar a sua interconexão à 
redes de telecomunicações, cujo direito de propriedade é condicionado pelo 
cumprimento de sua função social. 

Resta definido também, o papel da .Agência na autorização do uso do 
espectro de radiofreqüências e sua obrigação de dispor sobre os requisitos e 
critérios para execução de serviço de telecomunicações que utilize satélite. 

Caberá à Agência Nacional de Telecomunicações administrar o 
espectro de radiofreqüências, mediante um plano que estipulará a atribuição, 
distribuição e destinação das radiofreqüências, obedecidos os tratados e 
acordos internacionais. A autorização para o uso de radiofreqüência será 
sempre onerosa, e terá o mesmo prazo de vigência da concessão ou 
permissão à qual esteja vinculada. No caso de serviços autorizados, não 
sujeitos a prazo final, o prazo para a utilização da radiofreqüência será de 
vinte anos, prorrogáveis uma única vez por igual período. 

O LIVRO IV dispõe sobre a reestruturação e a desestatização do 
Sistema TELEBRÁS, que deverão ser compatíveis com o plano geral de 
outorgas previamente aprovado. 

Além disso o projeto procura preservar a capacidade de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico existente no Sistema TELEBRÁS. 

·O processo de desestatização será supervisionado e coordenado por 
uma Comissão Especial de Supervisão. 

A parte dedicada às Disposições Finais e Transitórias estabelece 
normas que visam, essencialmente, a adequar as atuais prestadoras de 
serviços de telecomunicações - empresas estatais - à situação de livre 
concorrência, antes de serem objeto do processo de desestatização. 
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Por fim, o Projeto de Lei exclui a outorga dos serviços de radiodifusão 
sonora de sons e imagens da jurisdição da Agência, em consonância com a 
Constituição Federal, que consagra tratamento diferenciado a esses serviços, 
cabendo à Agência, entretanto, as atribuições relativas à elaboração e 
manutenção dos planos de distribuição de canais de radiofreqüência, que 
necessitam de uma gestão centralizada. De forma semelhante, os serviços de 
telefonia celular e os de TV a Cabo continuarão regidos pelas leis n° 9.295, de 
19 de julho de 1996, e n° 8.977, de 6 de janeiro de 1995, transferindo-se, 
neste último caso, à Agência, as competências atribuídas ao Poder Executivo. 

V-VOTO 

Por todo o exposto, concluo pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n° 24/97, nos termos em que foi aprovado pela Egrégia Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Sessões, julho de 1997." 

PMDB/RN 

Sala das Comissões, em 08 de ju~ho r'e 1997. 

I.·. 
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SOBRE AS EMENDAS 
Perante as Comissões. foram apresentadas· 52 

emendas, de autoria do nobres Senadores Josaphat Marinho (PFUBA), josé 
Eduardo Outra (PT/SE), Eduardo Suplicy (PT/SP) e Antônio Carlos Valadares 
(PSB/SE). Em que pese as doutas considerações que agasalham as 
proposições oferecidas, rejeitei as emendas pelos motivos~ €1Xpostos nos 
pareceres que ofereci a cada uma delas. 

EMENDAN°01 

Pela rejeição. 

A Constituição Federal dedicou dois de seus dispositivos para tratar das contratações 
da Administração Pública: o art. 22, XXVIII e o art. 3t, XXI. 

De ambos se extrai que é competência da União legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação, em todas as modalidades e que, ressalvados os casos especificados 
na legislação, as obras, serviços, compras E'Cali§nJJ_Ções~serãn__cootratados mediante processo 
de licitação pública em que se assegure a obediência ..a diversos prlndpios, tais cómo, dentre. 
outros previstos, o da igualdade de condições a todos os concorrentes. 

A Constituição não diz que uma só lei deverá tratar desse tema e nem veda que novas 
modalidades de licitação sejam criadas, ou que aspectos meramf:!f]t~~pr()ç'ªº[J11e_DI<üs~sejam 
relegados a atas normativos inferiores-. - - -~- ~ -- - · ~ 

O que realmente exigiu o legislador constituinte foi que as normas gerais, em tàdas as 
modalidades de licitação, estivessem previstas em lei. 

Outra coisa não faz o presente projeto de lei, senão obedecer à Lei Maior. 

Nele estão previstas as modalidades e os princípios fundamentai~ a ~erem obedecidos 
no procedimento, que condizem com os exigidos destac~ac:Jarne_nte _[1_~-Constituiçiiq_Eede_(al,_ 
deixando, todavia, de forma inteligente e pr<lgrrüffica:- para o q~ue determinou de normas 

Nele estão previstas as modalidades e os princípios fundamenta]s a serem obedecidos 
no procedimento, que condizem com os exigidos destacadamente na Constituição Federal, 
deixando, todavia, de forma inteligente ·e pragmática, para o qt.e det~nnin_oy_ ~de_normas 
próprias da Agência , as pequenas questões procedimentais atinentes ao •iter• administrativo 

· através do qual se desenvolverá o certame, mencionado em outras oportunidades que a 
Agência o disciplinará. 

--·-~--~---

Presentes estão, pois, a normatizaçãõ gerai,Com espe'cificlcfadegara as contratações 
da ANATEL e das concessões dos serviço:;, os princípios funda-mentais a -serem· o6ectecidos e 
a previsão, também em lei como quer a Constituição,__de_ ,q.,u.e disposições procedimentais 
ficarão a cargo da Agência. -~ ·· - · -

Essa elogiável simplificação vem de encontro à nova tendência, já em discussão no 
Congresso Nacional e em iniciativa do Poder Executivo, de dar novo perfil, mais dinâmico e 
prático às contratações públicas, que devem provocar celeridade nesse processo, sem olvidar 
da objetividade e da segurança jurídica exigidas pela Constituição. 
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Aliás, esse é um perfil que se busca no passado, mas (Jue inversamente a significar 
um retrocesso é um avanço da legislação, quando se- vê que o Decreto-Lei n• 2300/86 já 
delegava aos entes paraestatais, não só a competência para dispor de normas meramente 
procedimentais, mas sim sobre a própria essência de suas licitações, desde que obedecidos os 
princípios fundamentais contidos na Constituição então vigente, como forma de inseri-los 
dentro de seu contexto real de descentralização da Administração. 

Diante de argumentos tão consistentes e transparentes, que defluem do cotejo com o 
texto constitucional não se pode encontrar máculas neste projeto. 

EMENDA N° 02 

Pela rejeição. 

A Constituição Federal dedicou dois de seus dispositivos para tratar das contratações 
da Administração Pública: o art. 22, XXVIII e o art. 37, XXI. 

De ambos se extraí que é competência da União legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação, em todas as modalidades e que, ressalvados os casos especificados 
na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

·de licitação pública em que se assegure a obediência a diversos princípios, tais como, dentre 
outros previstos, o da igualdade de condições a todos os concorrentes. 

A Constituição não diz que uma só lei deverá tratar desse tema e nem veda que novas 
modalidades de licitação sejam criadas, ou qu~ asp_ecJos meram~(lte_ procedimentais sejam 
relegados a atos normativos inferiores. -

O que realmente exigiu o legislador constituinte foi que as normas gerais, em todas as 
modalidades de licitação, estivessem previstas em lei. 

Outra coisa não faz o presente projeto de lei, senão obedecer à Lei I'VIaior. 

Nele estão previstas as modalidades _e_os prinç:ípiosfundam..eJltais a seu:lm obedecidos 
no procedimento, que condizem com os exigidos destacadament'e na Constituição 'Federal, 
deixando, todavia, de forma inteligente e pragmática, para o que determinou de normas 
próprias da Agência , as pequenas questões procedimentais atinentes ao "iter" administrativo 
através do qual se desenvolverá o certame, mencionado em outras oportunidades que a 
Agência o disciplinará. 

Presentes estão, pois, a normalização geral, com especificLd_ade Para as contratações 
da ANATEL e das concessões dos serviços, os-princípios fl.indariieótais a serem obedecidos e 
a previsão, também em lei como quer a Constituição, de que disposições pro~imentais 
ficarão a cargo da Agência. · · 

Essa elogiável simplificação vem de encontro à nova tendência, já em discussão no 
Congresso Nacional e em iniciativa do Poder Executivo, de darnQYQ perfil, mais dinâmico e 
prático às contratações públicas, que devem provocar celeridade nesse processo, sem olvidar 
da objetividade e da segurança jurídica exigidas pela Constituição. 

Aliás, esse é um perfil que se busca no passado, mas que inversamente a significar 
um retrocesso é um avanço da legislação, quando se vê que o Decreto:Lei __ n•_;2300/8f:l já_ 
delegava aos entes paraestatais, não só a corrl,etêricia -paia--dispÕr de normas meramente 
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procedimentais, mas sim sobre a própria essência de suas licitações, desde que obedecidos os 
princípios fundamentais contidos na Constituição então vigente, como forma de inserí-los 
dentro de seu contexto real de descentralização da Administração. 

Diante de argumentos tão consistentes e transparentes,.que defluem do cotejo com o 
texto constitucional não se pode encontrar máculas neste projeto. 

EMENDA N° 03 

Pela rejeição. 

A Constituição Federal dedicou dois de seus dispositivos para tratar das contratações 
da Administração Pública: o art. 22, XXVIII e o art. 37, XXI. 

De ambos se extrai que é competência da União legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação, em todas as modalidades e que, ressalvados os C?sos especificados 
na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública em que se assegure a obediência a diversos princípios, tais como, dentre 
outros previstos, o da igualdade de cóildiçõe"s a todos os concorrentes. 

A Constituição não diz que uma só lei deverá tratar desse tema e nem veda que novas 
modalidades de licitação sejam criadas, ou que aspectos meramenfe procedimentais sejam 
relegados a atas normativos inferiores. 

O que realmente exigiu o legislador constituinte foi que as normas gerais, em todas as 
modalidades de licitação. estivessem previstas em lei. 

Outra coisa não faz o presente projeto de lei, senão obedecer à Lei Maior. 

Nele estão previstas as modalidades e os princípios fundamentais a serem obedecidos 
no procedimento, que condizem com os exigidos destacadam_ente_ na Constituição federal. 
deixando. todavia, de forma inteligente e pragmática, para o que determinou de normas 
próprias da Agência , as pequenas questões procedimentais atinentes ao "iter" administrativo 
através do qual se desenvolverá o certame. mencionado_ e_m.outras. oportunidades que a 
Agência o disciplinará. 

Presentes estão, pois. a normalização geral, com especificidade pata as contratações 
da ANATEL e das concessões dos serviços.·as princípios fundamentais a serem obedecidos e 
a prevtsão, também em lei corno quer a Constituição, de que disposições procedimentais 
ficarão a cargo da Agência. 

Essa elogiável simplificação vem de encontro à nova tendência, já em discussão no 
Congresso Nacional e em iniciativa do Poder Executivo, de dar novo perfil. mais dinâmico e 
prático às contratações públicas. que devem provocar celeridade nesse processo, sem olvidar 
da objeth·idade e da segurança jurídica exigidas pela Constituição. 

Aliás. esse é um perfil que se busca no passado, mas que inver.samente a signiíicar 
um retrocesso é um ·avanço da legislação. quando se vê que o Decreto-Lei n• 2300/86 iá 

delegava aos entes paraestatais, não só a competência ~a_ra ~ispor de normas mer~mente. 
procedimentais, mas sim sobre a própria essência de suas hc1taçoes, desde que obedectdos os 
princípios fundamentais contidos na Constituição então vigente, como forma de msen-los 
dentro de seu contexto real de descentralização da Administração. 
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Diante de argumentos tão consistentes e transparentes, que defluem do cotejo com o 
texto constitucional não se pode-encontrar máculas neste projeto. 

EMENDAN° 04 

Pela rejeição. 

A inexigibilidade, em feliz definição legal, é decorrente da inviabilidade de competição 
(art. 25 da Lei no 8.666/93). 

Nada há de inconstituciõnal em pormenorizar o· que venha a ser uma competição 
·inviável ou 'desnecessária. 

O importante é que a lei preze pelos interesses da Administração e dos usuários, 
garantindo-lhes a melhor forma de prestação do serviço. 

Nesse contexto está o projeto de lei, desmerecendo supressão os artigos 91 e 92 
indicados pela emenda. 

EMENDA N.0 05 

Pela rejeição. 

O art. 125, em momento algum, delega á Agência função legislativa. Muito pelo 
contrário, o dispositivo só se presta a reafirmar a competência do órgão regulador e 
fiscalizador de prezar por um regime que adapte-se, sempre que necessário, ao atendimento 
do interesse público. 

Para isso, a Agência deverá estar atenta aos princípios e ob_ietivos da lei, dentre outros 
a continuidade e universalidade do serviço, organizando e disciplinando sua execução. 

Veja-se o que diz a doutrina especializada: 

"Mutabilidade do regime jurídico. 

Na proficiente opinião de MARIA SÍLVIA ZANELLA DI PIETRO, este principio ·autoriza 
mudanças no regime de execução __ do serviço para adaptá-lo ao interesse público, que é 
sempre variável no tempo'. 

O regime jurídico não é. por conseguinte, o aspecto nuclear da concessão. mas, ao 
contrário, é mero instrumento da coletividade para operacionalizar o atendimento de suas 
necessidades. devendo. dest<Jrt.e, _e~Jace.m_ c::Qn;;tante -adaptação para acompanhar as 
alterações do interesse público. 

O interesse público inerente ao serviço é o parâmetro soberano do regime jurídico " 
deste mesmo serviço. Esta regra derivacse do principio da supremacia do interesse público 
sobre o particular. 

Imprescindível observar-se que esta _mutabilidade unilateral, impositiva, destinada a 
preservar o ajustamento às exigências do interesse público correspondente, atinge apenas o 

545 



546 ANAIS DO SENADO FEDERAL JULHO DE 1997 

regime, ou seja, as regras de caráter regulamentar do serviço, e não as negociais, ou 
contratuais, de conteúdo econõmico." 
(Luiz Alberto Blanchet, Concessão e Permissão de Serviços Públicos, 1995, JURUÁ Editora, pág. 47). 

Há, pois, que se rejeitar a emenda. 

EMENDA N.0 06 

Pela rejeição. 

As atividades previstas no artigo 18 são tipicamente administrativas e de gestão pelo 
que, por absoluta obviedade, devem caber ao Poder Executivo a quem compete essa função 
no sistema de tripartição dos Poderes. 

EMENDA N.0 07 

Pela rejeição. 

As atividades previstas no artigo 18 são tipicamente administrativas e de gestão pelo 
que, por absoluta obviedade, devem caber ao Poder Executivo a quem compete essa função 
no sistema de tripartição dos Poderes. 

EMENDA N. o 08 

Pela rejeição. 

O art. 18 atribui ao Poder Executivo competência para aprovar os planos de outorga 
(11) e de metas para a universalização (III). 

Trata-se de função de execução (gestão) que sempre deverá observar as políticas 
estabelecidas pelo Executivo e Congresso (art. 1°). 

Com a supressão dos incisos 11 e.lll, o Congresso passaria a desempenhar função de 
execução contrariando o principio da divisão dos Poderes. 

· EMENDA N.0 09 

Pela rejeição. 

Na função de órgão regulador e de gestão a expedição de normas ê inerente à sua 
atividade. 

Suprimido o dispositivo a função reguladora fica afetada. 
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EMENDA N.0 10 

Pela rejeição. 

Não há possibilidade de conflito entre normas expedidas pela agência com as 
expedidas pelo Poder Legislativo, frente ao princípio da hierarquia das leis. 

De qualquer sorte a adição é desnecessária já que é inerente às tarefas da Agência 
regular e regulamentar os serviços que lhe são afetos. 

EMENDA N.0 11 

Pela rejeição. 

A Constituição Federal, em seu art. 2•, prevê a independência dos três Poderes. 

Ao Poder que cabe nomear deverá, conseqüentemente, competir o desfazimento da 
nomeação. · 

A ANA TEL é uma autarquia especial integrante, pois, da Administração lndireta 
federal, vinculada ao Ministério das Comunicações. 

A direção superior da administração federal, compete privativamente ao Presidente da 
República (art. 8~, 11 da C.F). 

Ademais, a Constituição , por duas vezes, conferiu ao Senado somente a. competência 
para aprovar a ··nomeação de titulares de cargos por ela especificados, ou outros que a lei 
determinar, garantindo, entretanto, que a nomeação caberia ao chefe do Poder Executivo. (art. 
52, III, "F e 84, XIV). . 

Os membros do Conselho diretor da ANA TEL, dispõe o projeto, só perderão o 
·mandato• (que juridicamente a doutrina define como uma "investidura a termo") por renúncia, 
condenação judicial transitada em julgada ou por processo administrativo disciplinar, que será 
instaurado pelo Ministro das Comunicações, conduzido por comissão especial, competindo ao 
Presidente da República determinar o afastamento do Conselheiro e proferir o julgamento. (art. 
26 e§ 2°). 

A ótica do dispositivo é coerente com a independência dos Poderes, já que a quem 
cabe a nomeação caberá o afastamento e julgamento por falha funcional, uma vez que a 
Agência· é órgão da administração pública indireta, como visto. 

A intromissão máxima que a Constituição permitiu de um Poder em outro, nesse tópico 
especifico, foi viabilizar ao Senado aprovar a escolha do titui<JL de_cargo. __ antes de sua 
nomeação. · ·· -

Veja-se que nesse sentido,· ainda, a unrca vez que o t.:;xto rnajQr_quis_que o Senado 
aprovasse a exoneração de servidor da Adminisfração, que no caso seria srmilar a renuncra go 
Conselheiro. o fez expressamente. caso circunscrito exclusrvamente ao Procuradqr Geral da 
República (art. 52, XI). 
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Sendo assim, SMJ, atribuir ao Senado a tarefa de "julgar" o processo administrativo 
funcional de um conselheiro da ANATEL seria de constitucionalidade duvidosa, importaMo em 
invasão da competência do Poder Executivo, cuja independência ê garantida pela 
Constituição, praticamente igualando a hipótese ao julgamento, P.Of crime de responsabilidade, 
do Presidente, Vice-Presidente, Ministros de Estado, Ministro do Supremo, Procurador Geral e 
Advogado Geral, que o legislador constituinte quis, expressamente, que coubesse ao Senado. 
(art. 52, I e 11). · 

EMENDA N. 0 12 

Pela rejeição. 

A Constituição é clara em atribuir competência privativa ao Presidente da República 
para exercer a direção superior da Administração Federal, assim como prover e extinguir os 
cargos públicos (art. 84, 11 e XXV). 

Ademais, o Ouvidor Geral não é integrante do Ministério Público para ter com ele 
qualquer liame. 

A pretensão não pode ser acolhida e sim mantido o texto do projeto. 

EMENDA N.0 13 

Pela rejeição. 

A redação genérica do parágrafo único do art. 64, já alcança toda e qualquer 
modalidade de serviço que vise a atender os objetivos de desenvolvimento das 
telecomunicações com amplo acesso dos usuários, como previsto no projeto. 

EMENDA N. 0 14 

Pela rejeição. 

A emenda propõe a substituição da expressão "Poder Executivo" ·por "Congresso 
Nacional". 

O conteúdo do dispositivo diz respeito ao plano e metas de universalização. 

A fixação dos planos, nos limites das políticas formuladas pelo Executivo e Legislativo 
(art. 1°) é função do Executivo. 

Transferir tais funções ao Congresso desvirtua a divisão dos Poderes. 
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EMENDA N." 15 

Pela rejeição. 

Não há identidade dos serviços, consequentemente, não- há razão justificativa para 
exigir da concessionária de serviço o comprorrusso -de transferênci-a de execução e exploração 
do serviço anterior que não guarde siiriilatfdade com o novo serviço, objeto da concessão. 

O compromisso de transferência deve ser exigido somente em se tratando da mesma 
modalidade do serviço. · 

EMENDA N." 16 

Pela rejeição. 

O que a Constituição exige, em seu art. 22, XXVII é que normas gerais de licitações 
estejam previstas em lei. 

Outra coisa não faz o presente projeto. 

Nele estão previstas as modalidades e os princípios fundamentais a serem obedecidos 
no procedimento, que condizem com os exigidos destacadamente na Constituição Federal, 
pelo que não há porque prever-se a aplicação subsidiária de outras normas legais sobre a 
matéria 

EMENDA N.0 17 

Pela rejeição. 

A inexigibilidade, em feliz definição legal já corrente na Lei n• 8.666/93, art. 25, é a de 
que ela decorre da inviabilidade de competição. 

Ademais, a Constituição admite exceções ao princípio licitatório, desde que previstos 
.em lei. 

O projeto, pois, está de acordo com a Constituiçf1 e no mesmo rumo da legislação 
licitatória em vigor. 

EME:NDA N.0 18 

Pela rejeição. 

Os artigos 119 e 124 não são incompatíveis como quer a justificativa da emenda. 

O art. 119 trata de licitação simplificada para a permissão, e o art. 124 de sua 
manutenção, quando vencido o prazo, se persistir a situação excepcional que a ensejou. 
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Assim sendo, a penmissão que foi licitada poderá ter seu prazo estendido se não tiver 
sido normalizada a situação que a motivou. · · 

EMENDA N.0 19 

Pela rejeição. 

O que caracteriza a outorga por permissão é a situação excepcional (art. 1_1-ª.). Ê 
concedida por prazo (art. 122). Maritiâa a srtuaçao ae exc~pcronalraaae, visanao a 
continuidade do funcionamento do seNiço, a permissão deve poder ser mantida. 

EMENDA N.0 20 

Pela rejeição 

A emenda acrescenta a exoressão "devidamente.íustificado". 

Ora, a justificação é inerente ao ato administrativo vinculante. 

EMENDA N. 0 21 

Pela rejeição. 

A desnecessidade de au1orização, que é. ato administrativo, para certos casos de 
diminuta relevância e que independem de qualquer procedimento complexo não r::!tira da 
Agência seu papel fiscalizador, tanto que a ela deverá ser comunicadg previa_mente o início 

. das atividades do prestadcr (§ 3° do art. 131). 

EMENDA ~.o 22 

Pela rejeição. 

A redação final da Câmara autoriza o Executivo a promover a reestruturação e 
desestatização do sistema Telebrás(art. 187) visando propiciar a competição e evitar a 
concentração econômica no mencado(art. 188 c/c art. 71). Para tanto, o Poder Executivo 
poderá determinar a dissolução de sociedades ou desativação parei~!, cisão, . fusão ou 
incorporação e até a redução de caf.lital. -

A posição contrária mantém a Telebrás como empresa unr.tlcada atribuindo-lhe 
competências para gerir o processo de sua reorganização e fusão. 
Tal posição inviabiliza os objetivos do projeto de feL 

Tentou-se na Câmara dos Deputados, a alteração dos artigos 187 a 21J6 do proJeto,· 
com a finalidade de não penmítir que a privatização da TELESRÁS seja feita através da venda 
individualizada ou em bloco de suas subsidiárias. 
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A proposta inserida no destaque seria a reorganização e fusão de todas as 
subsidiárias, criando-se uma empresa nacional que seria transformada em pessoa jurídica de 
direito privado, e que permaneceria como empresa brasileira de capital aberto. Após sua 
reorganização e fusão suas ações seriam vendidas por oferta pública, nas Bolsas de Valores 
brasileiras, sendo que a União permaneceria com, no mínimo, 10% das ações com direito a 
v~o. · 

A tentativa de manutenção da TELEBRÁS, como empresa unificada, foi vencida, 
mantendo-se o texto original. Entre os argumentos para a manutenção do texto, destaca-se o 
levantado pelo Dep. Alberto Goldman (PMDB/SP}, que ressaltou que "o elemento básico desse 
projeto de lei é a abertura à competição", estimulada com a presença de vários grupos 
operando. 

EMENDA N. 0 23 

Pela rejeição. 

A emenda visa preservar a capacidade em pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
existente no sistema TELEBRÁS, na hipótese de fusão. · 

O conteúdo está previsto no art. 190. 

EMENDA N.0 24 

Pela rejeição. 

A autorização para transferência já é ·prevista no art. 98 do projeto onde constam, 
inclusive, as condições para tanto. 

Igualmente, o projeto já prevê o controle e prevenção de infrações de ordem 
económica à Agência, ressalvadas as competências do CADE (Art. 19, XIX). 

A emenda é desnecessária. 

EMENDA N.0 25 

Pela rejeição. 

A vigência da lei é condição para a constituição da Agência pelo que, por certo, deve 
preceder sua instalação. 

EMENDA N.0 26 

Pela rejeição. 

Já é competência da Agência, ressalvadas ainda as competências do CADE, o 
controle, prevenção e repressão das infrações da ordem económica, com amplitude para 
ambos os órgãos. 
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Sendo assim, as limitações propostas são desnecessárias e casuísticas. 

EMENDA N.o 27 

Pela rejeição. 

A supressão pretendida contraria o conceito de que no processo competitivo não 
devem existir subsídios entre modalidades de serviços de telecomunicações e entre 
segmentos de usuários, nem se deve utilizar o pagamento de adicional de interconexão, pois 
as tarifas devem remunerar o custo real do serviço prestado. A necessária universalização 
deverá ser garantida pelo fundo a se_r criado conforme inciso 11 do artigo 81 do Substitutivo 

EMENDA N.0 28 

Pela rejeição. 

A emenda repete princípios e objetivos já constantes da lei, adicionando ao art. 3•, que 
trata dos direitos dos usuários, conceitos desnecessários sobre soberania, calcados até em 
alguns princípio:. já previstos na Constituição como o da privacidade. 

EMENDA N.0 29 

Pela rejeição. 

A emenda simplesmente descreve os deveres do Poder Público e os direitos dos 
usuários dos serviços de telecomunicações já estabelecidos no próprio livro I. dos Princípios 
Fundamentais. · 

EMENDA N.0 3G 

Pela rejeição. 

As políticas do setor serão estabelecidas pelo Executivo e pelo Congresso (art. 1"). 
Conseqüentemente, a formulação e a aprovação da política tecnológica para o setor está 
prevista no projeto. · 

Por outro lado, aprovar os planos da polítiêa tecnológica é !XJmpetência do Executivo. 
Portanto, o conteúdo da emenda proi)Osta já está incluído no projeto. 

EMENDA N.0 31 

Pela rejeição. 

A emenda de sistematização é derivada de outra que pretende que a desinvestidura 
dos Conselheiros se dê por autorização do Senado. Isso viola a independência dos Poderes e 
a competência do Presidente para dirigir a Administração, da qual faz parte a Agência. 
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EMENDA N.0 32 

Pela rejeição. 

O prazo de um ano já é suficientemente para preservar" o princípio da autonomia ·e· 
independência das atividades db conselho diretor. 

EMENDA N.0 33 

Pela rejeição. 

De acordo com o inciso IV, o conselho tem competência para requerer informações e 
fazer proposições a respeito das ações do art. 22, além de opinar previamente sobre o plano 
geral de outorgas e metas de universalização (Inciso 1). 

Desta forma, q conselho já dispõe de mecanismos eficientes de controle e de 
participação de todas as ações da-Ag~ncia~senâo desnecessátia-a:emeilda. 

EMENDA N. 0 34 

Pela rejeição 

O art. 81 prevê recursos complementares para cobrir parcela do custo atribuível ao 
cumprimento das obrigações de universalização. Parte desses recursos são dotações 
orçamentárias da União (art. 81, 1). 

Existindo>transferências de recursos da União para o Fundo de universalização, os 
saldos do referido Fundo. nos termos da Lei, deverão ser fransferitios para· o- Tesouro 
Nacional. 

EMENDA N.0 35 

Pela rejeição. 

A universalização do serviço é dever do Estado (art. 2•. 11). Visando garantir recursos 
complementares o art. 81, I, prevê recursos orÇamentários ·da Dnião. Necessário, portanto. em 
obediência à Constituição (art. 165, § s•) que tais verbas estejam contempladas na Lei. 
orçamentária. 

Suprimir o § 3• do art. 49 a expressão;"ao fundo de universalização" implica em 
descomprometer a União da garantia de universalização. 

EMENDA N.0 36 

Pela rejeição. 

O art. 50 do projeto prevê que o FISTEL, criado pela Lei n• 5.070/66, será 
administrado pela Agência. 

. - ... 
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A redação dada pelo projeto ao art. 3• da referida Lei, fixa a destinação dos recursos 
do FISTEL. 

Consoante com a previsão do § s• do art. 49, a reda~ão dada ao art. 3• da Lei n' 
5.070/66 prevê transferências para o Tesouro Nacional. 

EMENDA N.0 37 

Pela rejeição. 

Os artigos 76 e 77, na forma em que estão vazados atendem às suas finalidades, 
remetendo à lei a obtenção de incentivos e. -preveMo o desenvolvimento tecnológico das 
telecomunicações, importante instrumento para o alcance desse objetivo. 

EMENDA N.0 38 

Pela rejeição. 

O projeto prevê os aspectos básicos que deverão constar do contrato, de forma não 
exaustiva. ·-

Como elenco exemplificativo o mesmo é suficiente, desmerecendo a,dições. 

EMENDA N.0 39 

Pela rejeição. 

O dispositivo é conveniente, permitindo agilidade e eficiência no ato de intervenção, 
por empresa que estará plenamente habilitada a desenvolver o serviço. mantendo, assim, a 
sua qualidade. 

É forma, pois, de prezar pela boa prestação do serviço. 

EMENDA N.0 40 

Pela rejeição. 

A emenda desce a minúcias técnicas, como manutençã_o de números e.m caso de 
mudança de endereço. 

Tais zspectos não devem constar da lei e no espectro de atuação da Agência 
encontra-se a competência para adotar medidas tendentes ao atendimento do interesse 
público e desenvolvimento das telecomunicações e ao Poder Público garantir o acesso da 
população as mesmas. 
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EMENDA N.0 41 

Pela rejeição. 

O dispositivo refere-se à hipótese de inexigibilidade de licitação. Ora, a inexigibilidade 
é ato vinculado. 

Assim, o processo administrativo é uma segurança para a verificação das condições 
que a ensejaram. 

EMENDA N.0 42 

Pela rejeição. 

O Projeto já determina a manutenção do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da 
TELEBRÁS, o qual será incorporado à entidade que vier a ser criada pelo Poder Executivo. 

EMENDA N.0 43 

Pela rejeição. 

A criação do Centro de pesquisa e Desenvolvimento da TELEBRAc; deve ser 
conferida à conveniência e oportunidade do Poder Executivo, que só poderá ser avaliada 
quando da efetiva restruturação e desestatização da TELEBRÁS, tendo em vista ser medida 
de administração e gestão inerentes ao Poder Executivo 

Quanto a emenda já estabelecer de antemão que a nov; entidade responsável por 
pesquisas e desenvolvimento tecnológico terá natureza de Fundação, significa o 
engessamento do Poder Executivo, já que, o texto do projeto estabelece que cabe a ele a 
escolha da natureza jurídica de tal entidade, como medida de gestão administrativa, sob o 
enfoque da conveniência e oportunidade. -

Quanto às fontes de receita para a manutenção da entidade, estas deverão ser 
estabelecidas quando de sua criação. e dependerá da natureza jurídi.ca que lhe for atribuída 
pelo Poder Executivo. 

EMENDA N. o 44 

Pela rejeição. 

As condições para qualificação dos pretendentes, as condições para aceitação das 
propqstas e os critérios de julgamento são patentemente desnecessários na hipótese de oferta 
pública para venda de ações. 
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Ora se a oferta é pública, e portanto a ela qualquer um pode ter acesso, não há como 
procederá qualificação nem há condições de aceitação de propóstas pois valerá o preço a· ser 
pago que, igualmente, faz por desmerecer, em face da desnecessidade, a fixação de critérios 
de julgamento. 

EMENDA N. 0 45 

Pela rejeição. 

O art. 15 não estabelece nonma de gestão financeira e patrimonial pelo que não fere a 
Constituição em seu art. 165, § go. -

A agência gera receitas e precisa ter sua autonomia garantida, sobretudo 
financeiramente, para que possa desempenhar suas funções. 

Ademais, as disposições orçamentárias relativas à Agência. contidas em titulo próprio 
do projeto, seguem, com firmeza, todos os princípios orçamentários constitucionais. 

EMENDA N.0 46 

Pela rejeição. 

O art. 16 não agride a Constituição. 

Ao contrário, autoriza o Poder Executivo a remanejar recursos do Ministério das 
Comunicações, inclusive do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações- FISTEL, sejam de 
despesas correntes ou de capital, para o atingimento do escopo de instalação da Agência. 

EMENDA N.0 47 

Pela rejeição. 

O art. 14 'caput' autoriza a Agência a requisitar, com ónus, servidores e outros órgãos 
da administração pública. 

Dado que o funcionamento da Agência implica em recursos humanos especializados, 
as requisições durante os primeiros 24 meses são irrecusáveis(§ 1°). _ 

Suprimir este dispositivo implica em eliminar as condições de operacionalidade da 
Agência. 
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EMENDA N. o 48 

Pela rejeição. 

O prazo de um ano já é suficientemente para preservar o princípio da autonomia e 
independência das atividades do conselho diretor. 

EMENDA N.0 49 

Pela rejeição. 

O art. 19, XIX, já prevê como competência da agência, ressalvadas as atribuições do 
CADE, o exercício do controle, prevenção e repressão a infrações da ordem econômica, pelo 
que a expressão "poderá" do art. 71 é meramente atributiva de uma capacidade já plenamente· 
exercitável. 

A emenda, pois, é desnecessária. 

EMENDA N.0 50 

Pela rejeição. 

o Projeto não veda que a concessão sejacóntenâa a um -enfe cooperativo~ âesdé que 
este constitua uma empresa segundo os requisitos elencados no art. 86, o que dá maior 
segurança aos usuários dos serviços e ao Poder Concedente. 

EMENDA N.0 51 

Pela rejeição. 

Como já colocado na justificativa da emenda n.0 50, o Projeto .não veda que a 
concessão seja conferida a um ente cooperativo, desde que este constitua uma empresa 
segundo os requisitos elencados do art. 86. 

EMENDA N.0 52 

Pela rejeição. 

Já que somos pela rejeição das emendas n.0 50 e 51 (vide suas justificativas) não há 
porque retirar o termo "empresas" do art. 118. 
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Sala das Comissões, em 08 de julho de 1997. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 24, DE 1997 

ASSINARAM O P.-'\RECER EM 08 DE JUlHO, DE 1997, OS 
SENHORES SENADOP~S: 

FREITAS NETO, Presidente 
FERNANDO BEZERRA,_ Relator 

TEOTÔNIO VILELA FILHO 
JOSÉ EDUARDO OUTRA (vencido) 
EDUARDO SUPLICY (vencido) 
ROMERO JUCÁ 
NEY SUASSUNA 
BELLO PARGA 
BENIVERAS 
ANTONIO CARLOS VALADARES (sem voto) 
JÚLIO CAMPOS 
ESPER.IDIÃO AMIN 
ELCIO ALVARES 
FRANCELINO PEREIRA 
t:fUGO NAPOLEÃO (sem voto)
OSMAR DIAS 
COUTINHO JORGE 
GERSON CAMATA 
VALMIR CAMPELO 
ROBERTO FREIRE 
LEVY DIAS 
WALDECK ORNELAS 
JEFFERSON PERES 
JONAS PINHEIRO 
MAURO MIRANDA 
JOSAPHAT MARINHO (abstenção) 
LAU~O CAMPOS (vencido) 
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PARECER N° 366, O E 1997 
(Da Comissão de Serviços de Infra-estrutura) 

Relator: Senador HUGO NAPOLEÃO 

Chega ao Senado Federal, para apreciação, o Projeto 

de Lei da Câmara n° 24/97 (n° 821/95, na casa de origem), de autoria do 

Deputado Renato Johnsson, que "dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros 

aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional n° 8 de 1995'. 

Na verdade, o PLC n° 24 de 1997 contemplou o de n° 

2.648 de 1996, do Poder Executivo, consubstanciado na Mensagem n° 1.291/96. 

Ao projeto original foram apensados ·mais 31 projetas. 

tendo sido apresentadas 322 emendas, das quais 37 foram aprovadas 

integralmente e 37 parcialmente. 

Ao Substitutivo do Relator, ilustre Deputado Alberto 

Go!dman, foram apresentadas mais 218 emendas, sendo 18 aceitas integralmente 

pelo Relator e 19 parcialmente, nos termos de um segundo substitutivo. 

Interposto recurso para apreciação da matéria em 

Plenário, o substitutivo recebeu novas 79 emendas. Destas, 13 foram acatadas 

integralmente pelo relator e 8 com subemendas. 

Submetido ao Plenário, o Substitutivo da Comfssão 

Especial, ressalvados os destaques, mereceu aprovação por 312 votos contra 90, 

e 3 pela abstenção. 
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Não posso de1xar de consignar o meu empenho no 

desenvolvimento e no progresso das comunicações, em geral, e nas 

Telecomunicações em especial, em razão de haver sido Ministro de Estado das 

Comunicações. 

ASPECTOS RELEVANTES DO PROJETO 

Gostaria, inicialmente, de tecer observações acerca do 

Livro I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS que, no art. 1°, estabelece: 

"Art. 1° Compete à União, por intermédio do órgão 

regulador e nos termos das pojíticas_ estabelecidas pelos Poderes Executivo e 

Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações. 

Parágrafo único. .. .......... 

Quero ressaltar que, na Câmara dos Deputados, o 

eminente Deputado Roberto Campos propôs a supressão da frase " e nos termos 

das políticas governamentais estabelecidas pelo Poder Executivo". 

Argumenta que .a frase suprimida contradiz o propósito 

da criação de uma agência regulatória independente. Aduz que, se operasse nos 

termos estabelecidos pelo Poder Executivo, perderia o caráter de entidade 

autônoma. 

Devo consignar que tive a oportunidade de ser Relator, 

perante esta mesma Comissão, da chamada "Lei Mínima de Telec001unicações". 

Na ocasião, o ilustre Deputado transmitiu-me valiosas obseniaÇões. 

Há necessidade de independência do órgão regulacivr 

(Agência Nacional de Telecomunicações}, mas a presença do Estado é 
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necessária. Sem dúvida, defendo a abertura da economia, as privatizações, a 

livre concorrência e a economia de mercado. Mas não deve o Estado eximir-se 

de suas , obrigações de estabelecer orientações e promover diretrizes e 

normas. 

O Livro 11 trata DO ÓRGÃO REGULADOR E DAS 

POLÍTICAS SETORIAIS. O projeto cria a Agência Nacional de 

Telecomunicações, (art. 8°) órgão regulador que terá, dentre as suas atribuições, 
. . . 

as de implementar a política nacional de telecomunicações, assim como . -
representar o Brasil nos organismos internacionais de telecomunicações; celebrar 

e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação do serviço no regime 

público, aplicando sanções e realizando intervenções; controlár, acompanhar e 

proceder a revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo 
. I 

fixá-las nas condições previstas na lei, bem como homologar reajustes, expedir 

normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado, 

fiscalizar e aplicar sanções; e promover interação com administrações de 

telecomunicações dos países ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, com 

vistas à consecução de objetivos de interesse comum. 

A Agência terá como órgão máximo o Conselho Diretor 

e, ainda, um Conselho Consultivo, uma ..Procuradoria, uma Corregedoria, uma 

Biblioteca e uma Ouvidoria, além das unidades especializadas incumbidas de . . 
diversas funções (art. 8°, § 1°). 

Para a instalação da Agência, o projeto autoriza o 

Poder Executivo a realizar as despesas e os investimentos necessários, podendo 
., .. 

remanejar, tr;ansferir ou utilizar saldos orçamentários, empregando, como 

recursos, dotações destinadas a atividades final{sticas e administrativas doe 

Ministério das Comunicações, inclusive do Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações- FISTEL (art. 16). 
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Serão ainda, transferidos à Agência os acervos técnico 

patrimonial, bem como as obrigações e direitos do Ministério das Comunicações, 

correspondentes às atividades a ela atribuídas (art. 16, §único). 

A Agência está submetida ao regime autárquico 

especial, caracterizando-se pela independência administrativa, ausência de 

subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e 

autonomia financeira. Este fato é, indubitavelmente, positivo. (art. 8° e§§) 

Isto lhe propiciará uma autoridade administrativa 

independente e, conseqüentemente, autonomia nas contratações que estarão 

sujeitas às normas da Lei n° 8.666 de 21 .06.93, quando se referirem a obras e 

serviços de engenharia civil. Para os demais casos, gwe não sejam os· acima 

citados, a Agência poderá adotar procedimentos próprios de contratação nas 

modalidades de consulta ou pregão. (art. 54) 

O Livro III cuida DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES. 

Quanto à abrangência dos interesses, o projeto 

ç:lassifica os serviços de telecomunicações em serviços de interesse colativo e 

serviços de interesse restrito que ficarão sujeitos a condicionamentos necessários 

para que sua exploração não prejudique o interesse colativo (art. 62). 

Quanto ao regime jurídico de sua prestação, os 

serviços de telecomunicações classificam-se em públicos, privados (art. 63) ou 

concomitantes (art. 60). Neste caso, quando explorados, conjuntamente, serão 

adotadas medidas que impeçam a inviabilidade econômica de sua prestação, no 

regime público (art. 66). 

Pelo projeto, fica impedida a prestação em regime 

público dos serviços de telecomunicações de interesse restrito (art. 67). 
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A criação de um fundo para o desenvolvimento 

tecnológico das comunicações brasileiras terá como finalidade estimular a 

pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, incentivar a capacitação dos 

recursos financeiros, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de 

pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a 

competição na indústria de telecomunicações (art. 77) 

Ser~ ainda, incentivada a fabricação e o 

desenvolvimento, no País, de produtos de telecomunicações, mediante a adoção 

de instrumentos de p.olliica creditícia fiscal e aduaneira (art. 78). 

A expoloração do serviço de telecomunicações no 

regime público dependerá de prévia outorga, pela Agência, mediante concessão, 

observado o princípio licitatório, a ser disciplinado pela Agência, e que deverá 

obedecer às normas constitucionªis_~ às t3Sté:lbeJecidas no projeto. O empate 

será resolvido por sorteio (art. 83). 

o prazo máximo de concessão será de 20 anos, 

prorrogável, uma. única vez, por igual período, condicionada ao fiel cumprimento, 

pela concessionária, das condições de concessão e à manifestação expressa do 

interesse na prorrogação, pelo menos, trinta meses antes de sua expiração 

(art. 99). 

No que tange às tarifas, compete à Agência 

estabelecer a estrutura tarifária para cada modalidade de serviço, possibilitando, 

quando se constatar, após três anos de celebração .do contrato, existência de 

ampla e efetiva competição entre as prestadoras do serviço, que a concessionária 

seja submetida ao regime de liberdade tarifária (art. 103 e 104). 

Nesse tipo de regime, a concessionária estabelecerá 

suas próprias tarifas. cabendo à Agência restabelecer o regime tarifário anterior 
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sempre que ocorrer aumento arbitrário dos lucros ou práticas prejudiciais à 

competição (§ 2° do art. 104). 

Visando, sempre, resguardar õs direitos do usuário do 

serviço de telecomunicações, o projeto prevê, ainda, a intervenção, na 

concessionária, em caso de paralização injustificada dos serviços, inadequação 

ou insuficiência dos serviços prestados, não resolvidas em prazo razoável; 

desequilíbrio econõmico-finaneeiro decorrente de má administração dos serviços; 

a prática de infrações graves; a inobservância de atendimento das metas de 

universalização; recusa injustificada de interconexão e infração da ordem 

económica nos termos da legislação própria (art. 110). 

Dar-se-á permissão, nos casos de prestação de serviço 

ae Telecomunicações. em face da situação._excepcional comprometedora do 

funcionamento do serviço que, em virtude de suas peculiaridades, não possa ser 

atendida, de forma conveniente ou em prazo adequado, mediante intervenção na 

mencionada concessionária ou mediante outorga de nova concessão (art. 118). 

Trata-se de ato que confere prestação de serviços de 

Telecomunicações no regime público e em caráter transitório. 

Já, a exploração do serviço de telecomunicações em 

regime privado dependerá de prévia autorização da Agência a quem cabe, 

também, definir os casos que independerão dessa autorização. Nesse caso, 

er;~tretanto a prestadora do serviço deverá comunicar-lhe , previamente, o início 

de suas atividades , salvo nos .casos previstos nas normas correspondentes (art. 

131 e parágrafos). 

Vale ressaltar que, enquanto a concessão extingue-se 

por cláusula contratual, encampação, caducidade, rescis~o. ou anulação, a 
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autorização de serviço de telecomunicação não terá sua vigência sujeita a termo 

final, extinguido-se somente por cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou 

anulação (art. 112, art. 138). Já a permissão será revogada quando 

desaparecerem as razões que a motivaram (art. 123). 

O Título IV do projeto cuida das redes de 

telecomunicações, estabelecendo que elas serão organizadas como vias 

integradas de livre circulação, sendo obrigatória sua interconexão, sua operação 

integrada no âmbito nacional e internacional, condicionado o direito de 

propriedade sobre elas ao cumprimento de sua função social (art. 146). 

O Título V trata do espectro e da órbita, estabelecendo, 

no art. 160, que caberá à Agência regular a utilização eficiente do espectro, 

podendo restringir o emprego de determinadas radiofrequências ou faixas, 

considerado o interesse público. No parágrafo único deste artigo estão descritas 

as condicionantes para o uso da radiofreqüência, quais sejam, a sua 

compatibilidade com a atividade ou o serviço a ser prestado particularmente no 

tocante à potência, à faixa de transmissão e à técnica empregada (art. 160 e§ 

único). 

A utilização da radiofreqüência, tendo ou não caráter 

de exclusividade, dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, 

nos termos da regulamentação (art. 163). 

No caso de execução de serviço de telecomunicações 

por satélite, geoestacionário ou não, também caberá à ~gência dispor sobre os 

critérios específicos e requisitos exigidos, devendo ser dada preferência ao 

emprego de satélite brasileiro, quando este propiciar condições equivalentes às 

de terceiros (art. 170). 
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A esse propósito convém enaltecer a eficiência da 

EMBRATEL na sobrevida que garantiu aos satélites 8RASILSAT A 1 e A 2, de 

primeira geração, bem administrando o combustível de ambos, a partir de Tanguá 

e Mangaratiba. 

Hoje, boa parte das comunicações brasileiras já é 

ativada pelos 8RASILSAT 81 e 82, de segunda geração. 

O projeto estabelece, ainda, sanções administrativas e 

penais para a inobservância dos deveres dos contratos de utilização dos serviços 

de telecomunicações, garantindo o princípio de que nenhuma sanção será 

aplicada sem a oportunidade de_prévi~ e ampla defesa (art. 173, 175 e 183). 

Neste ponto convém louvar o projeto. A atividade 

clandestina constitui crime. É conveniente cfue os que estão usando freqüências 

ilegais sejam advertidos. Além do mais, constituem grave ameaça. É bom 

lembrar que, recentemente, o programa Globo Repórter da Rede Globo advertiu 

para os riscos que as rádios clandestinas·· causam nas cómunicações, nas 

proximidades dos aeroportos brasileiros, sobretudo nos mais movimentados como , 
o de Guarulhos, em São Paulo. Elas interferem no sistema de comunicações dos 

aviões com a torre de controle, tornando-se um perigo para vidas humanas. 

Pelo Livro IV, fica o Poder Executivo autorizado a 

efetivar a reestruturação e a desestatização da TELEBRÁS, da EMBRATEL e 

das TELES dos Estados e do Distrito Federal (art. 187). 

A desestatização, entretanto, será realizada _de "modo 

que se assegure, à União, direta ou indiretamente, a · preponderância nas 

deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores çla 
'. 

sociedade. Ficam, também, mantidas as concessões, permissões e autorizações 

detidas pela empresa (art. 191). 
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É de se ressaltar a importância do dispositivo que 

permite às empresas a serem desestatizadas reservar parte das ações a seus 

empregados e ex-empregados aposentados, a preços e condições privilegiados, 
' 

podendo, para tanto, ser utilizado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS (art. 192). 

Esta medida é socialmente justa. Aliás, outra, 

igualmente, relevante, é a de que os consumidores poderão participar e influir na 

definição das regras de funcionamento da telefonia do país, eis que o Conselho 

Consultivo da ANATEL incluirá representantes indicados por entidades de 

classe das prestadoras de serviços de Telecomunicações, pelas _entidades 

representativas dos usuários, pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados 

e pelo Poder Executivo (art. 8, § 1° e art. 34}. 

A reestruturação e a desestatização obedecerão a 

procedimento licitatório de rito próprio, que deverá obedecer os princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, podendo adotar a forma de 

leilão ou concorrência ou. ainda. de venda de ações em oferta pública, de acordo 

com o estabelecido pela Comissão Especial de Supervisão (art. 196 e 197). 

Fiel ao espírito do projeto de melhorar a prestação do 

~erviço de telecomunicações aos seus usuários, . o art. 199 estabelece que os 

editais de desestatização deverão conter ~láusul~s de _ compf"_omissos de 

expansão do atendimento à população quais sejam, os de disponibilidade de 

instalações de uso colativo ou individual, ao atendimento de deficientes físicos, de 

instituições de caráter público ou social, bem como de áreas rurais ou de 

urbanização precária e de regiões remotas (Art. ·199 e 80). 

O projeto prevê, ainda, a participação de consórcios, no 

termo do edital (art. 200, § único). 
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O art. 202 contempla a possibilidade da transferência 

do controle acionário ou da concessão, após a desestatização, exigindo, 

entretanto, o transcurso do prazo de cinco anos, e que o cessionário preencha 

todos os requisitos da outorga, inclusive quanto às garantias, à regularidade 

jurídica e fiscal e à qualificação técnica e econômico-financeira e também, que a 

medida não prejudique a competição, nem coloque em risco a execução do 

contrato (art. 202 e 98). 

Quanto às DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS, 

convém destacar que as atuais prestadoras do serviço telefônico fixo 

comutado, destinado ao uso do público em geral, inclusive as do sistema 

TELEBRÁS, bem como do serviço de tronco e suas conexões internacionais, 

deverão pleitear, no prazo de 60 dias a contar da publicação da lei, a celeqração 

do contrato de concessão. _ Esta será feita a título gratuito até 2.005, 

assegurando-se a prorrogação por 20 anos a título oneroso. 

As concessões das empresas prestadoras de serviço 

móvel celular serão outorgadas na forma doart. 4° e seu par_ágrafo da lei 9.295 

de 19.7.96. 

É bom salientar que as concessões, permissões e 

autorizações de serviços dg J:eJe_cgmuoicações e de uso de radiofreqüência e as 

respectivas licitações reger-se-ão pela lei que resultar dp projeto e não pelas leis 

8666/93. 8987/95 e 9074/95 (arl. 2101 

A outorga dos serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens permanecerá no âmbito do Poder Executivo, excluída da 

jurisdição da ANATEL (arl. 211) 

O serviço de TV a Cabo continuará regido pela Lei 

8.977 de 6.1.95, sendo competência da Agência (arl. 212). 
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O fornecimento de listas telefónicas é obrigatório e 

gratuito, sendo livre a sua divulgação por qualquer interessado (art. 213) 

Há 3 anexos ao projeto, que cuidam dos DAS e FCis 

da Agência, e da tabela de valores das taxas de fiscalização de 51 serviços. 

Ao presente projeto não foram apresentadas emendas, o que torna quase como 

uma aprovação tácita do projeto que se encontra extremamente adequado à 

realidade do setor. É o relatório 

VOTO 

Quero consignar a minha satisfação em haver podido 

relatar o presente projeto de lei. Primeiro, porque exerci o cargo de Ministro de 

Estado das Comunicações. Segundo, porquanto tive a oportunidade de relatar a 

Lei Mínima nesta mesma Comissão, graças à cessão de vaga pelo Senador 

Freitas Neto, ex-Presidente da TELEPISA. e que. na condição de Presidente em 

exercício da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. d!stribL:Jiu-me o respectivo 

processado. 

O projeto está adequado aos princípios do liber"i31ismo 

que defendo. O Embaixador Celso Lafer, ex-Ministro das Relações Exteriores, 

grande pensador, ensina: 

"Historicamente, creio que se pode dizer, como Bobbio, 

que a formação do estado liberal ... obedece a um 

duplo processo: o da emancipação do poder político, do 

poder religioso e o da emancipação do poder 

económico do poder político. 

De fato, uma das características do estado .liberal é. a 

clara demarcação entre estado e não-estado. 
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_____ Traduziu-se também na perda do monopólio do 

poder económico, pela concessão da liberdade 

económica" (Celso Lafer, · El'}saios Liberais, pg_ 79 

liberalismo, contractualismo e pacto social)_ 

Marco Maciel, Vice-Presidente da República, nosso ex

colega no Senado, espécie de ideólogo do meu Partido, assinala expressões de 

AL de Souza Franco: 

"Do ponto de vista económico, o liberalismo designa, 

em termos amplos, qualquer orientação técnico, 

doutrinária de política favorável à idéia de que o quadro 

fundamental do sistema económico é a liberdade dos 

indivíduos e de suas associações, partindo do princípio 

de que suas atuações livres concorrerão, natural e 

automaticamente, para a harmonia do conjunto e para a 

realização do máximo de bem-estar"_ (Marco JYiacief, 

Idéias liberais e Realidade Brasileira, pg_ 82, A 

proposta liberal para o Brasil de hoje)_ 

De um modo geral, pois, pode dizer-se que o projeto se 

adequa ao pensamento liberal. 

Até a década de 60, o serviço de telecomunicações do 

País sofria de uma total ineficiência_ 

Com a edição do Código Brasileiro de 

Telecomunicações, em 1962, e conseqüentemente criação do Sistema Nacional 

de Telecomunicações- SNT, do Conselho Nacional Telecomunicações CONTEL, 

do Fundo Nacional de Telecomunicações- FNT e da EMBRATEL; com a criação 
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do Ministério das Comunicações e da Telebrás, em 1972, o setor conseguiu 

atingir um bom desempenho. 

Entretanto, da década de 80 até os nossos dias, o que 

se percebeu foi, se não um atraso, pelo menos, uma estagnação do setor, não 

tendo o Brasil acompanhado os serviços tecnológicos que vêm ocorrendo em 

outros países do mundo. 

Basta dizer que recomenda-se para o setor de 

Telecomunicações investimentos anuais equivalentes a 1,5% do PIB. Até 1994, o 

Brasil só tinha conseguido investir a metade do ideal. Por outro lado, a densidade 

de telefones por 100 habitantes é ínfima, uma das mais baixas. Daí a necessidade 

do aparte de investimentos. 

Não quero dizer que o sistema TELEBRÁS tenha 

deixado a desejar. Pelo contrário. A própria TELEBRÁS, o eficiente C.P.Q.D., a 

EMBRA TEL e as Teles vêm prestando inestimável serviço à população e ao 

progresso. Mas não foram suficientes para dar resposta completa às exigências 

da sociedade no setor como , por exemplo, os telefones públicos e a telefonia 

rural. Daí porque a necessidade de que terceiros venham a integrar o sistema 

nos moldes previstos no projeto. 

Além do mais, convém salientar os benefícios que a 
I 

concorrência trará para a melhoria da qualidade de bens e serviços. 

A exemplo de outras n87ões que permitem a 

partiéipação da iniciativa privada no desempenho de atividades no setor de 

telecomunicações, o Brasil, em 15 de agosto de 1995, através da Emenda 

Constitucional n° 8, decidiu quebrar o monopólio estatal, permitindo a abertura do 

mercado brasileiro de telefonia à concorrência privada. 
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Segundo dados da ABINNE, nos últimos·cincos anos 

investiam-se cerca de três bilhões de dólares ao ano em telecomunicações; no 

ano de 1996, investiram-se quase sete bilhões, e há prevísões para Investimentos 

anuais da ordem de oito bilhões de dólares até o ano 2003. Tudo isso deverá 

resultar em encomendas da ordem de R$ 5 bilhões ao ano para o horizonte dos 

próximos ano, incluindo produtos e serviços. 

O aumento de investimentos de recursos na área das 

telscomunicações irá possibilitar uma melhoria dos serviços prestados ào usuário, 

a transferência de tecnologia, permitindo a modernização dos equipamentos, 

colocando o Brasil em condições de fgualdade com os demais Países, aumentará 

a oferta de mão-de-obra no setor, e o que é melhor para o usuário, as tarifas 

tenderão a ser reduzidas. 

Apesar dos aspectos liberalizantes do projeto, ideiais 

defendidos pelo meu partido, encontramos nele mecanismos de defesa do 

Estado, tais como a fixação, por Decreto do Presidente da República do limite 

máximo para o acesso do capital estrangeiro para cada modalidade de serviço 

público de telecomunicações e a possibilidade de retomada, pela Agência 

Nacional de Telecomunicações, do poder de estabeiecer a estrutura tarifária, 

sempre que constatar abuso no regime de liberdade conquistado pela 

concessionária. 

Por todas as razões expostas e convicto de que, com a 

aprovação do projeto de lei em exame o País ingressará numa nova era, com a 

universalização da utilização dos serviços de telecomunicações, com, repito, a 

pr~\ação dos serviç~s cada~z mais eficientes e menos onerosos, sou :~e 
~ecer favorável. 
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SOBRE AS El\fENDAS 

Perante as Comissões, foram apresentadas 52 
emendas, de autoria do nobres Senadores Josaphat Marinho (PFUBA), José 
Eduardo Outra (PT/SE), Eduardo Suplicy (PT/SP) e Antônio Carlos Valadares 
(PSB/SE). Em que pese as doutas considerações que agasalham as 
proposições oferecidas, rejeitamos as emendas pelos motivos expostos nos 
pareceres que ofereci a cada uma delas. 

EMENDA N°01 

Pela rejeição. 

A Constituição Federal dedicou dois de seus dispositivos para tratar das contratações 
da Administração Pública: o art. 22. XXVIII e o art. 37, XXI. 

De ambos se extrai que é competência da União legislar sobre normas gerais de. 
licitação e contratação. em todas as modalidades e que, ressalvados os casos especificados 
na legislação, as obras. serviços. compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública em que se assegure a obediência a diversas princípios, tais como, dentre 
outros previstos, o da igualdade de condições a todos- os concórréntes: 

A Constituição não diz que uma só lei deverá tratar desse tema e nem veda que novas 
modalidades de licitação sejam criadas. ou que aspectos meramente procedimentais sejam 
relegados a atas normativos inferiores. 

o que realmente exigiu o legislador constituinte foi que as nonmas gerais, em todas as 
modalidades de licitação. estivessem previstas em lei. 

Outra coisa não faz o presente projeto de lei. senão obedecer à Lei Maior. 

Nele estão previstas as modalidades e os princípios tundamentais a serem obedecidos 
no procedimento. que condizem com os exigidos destacadamente na Constituição Federal, 
deixando. todavia. de forma inteligente e pragmática. para o que determinou de nonmas 
próprias da Agência . as pequenas_questões procedimentais atinentes ao "iter". administrativo 
através do qual se desenvolverá o _certame. mencionado em outras oportunidades que a 
Agência o disciplinará. 

Presentes estão. pois. a normalização geral. com especificidade para as contratações 
da ANA TEL e das concessões dos serviços. os principias fundamentais-a serem obedecidos e 
a previsão. também em lei como quer a ConstltúiÇ:ão. de que diSposiÇões procedimentais 
ficarão a cargo da Agência. -

Essa elogiável simplificação vem de encontro á nova tendência. já em discussão no 
Congresso Nacional e em iniciativa do Poder Executivo. de dar novo pertil. mais dinâmico e 
prático às contratações públicas. que devem provocar celeridade nesse processo, sem olvidar 
da objetividade e da segurança jurídica exigidas pela Constituição. 

- 1 
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Aliás, esse é um perfil que se busca no passado, mas que inversamente a significar 
um retrocesso é um avanço da legislaçã_~. _g_uando se vê que o Decreto-Lei n• 2300/86 já 
delegava aos entes paraestatais. não só a competenc1apara dispor de normas meramente 
procedimentais. mas sim sobre a própria essência de suas licitações. desde que obedecidos os 
princípios fundamentais contidos na Constituição então· vigente. como forma de inserí-los 
dentro de seu contexto real de descentralização da Administração. 

Diante de argumentos tão consistentes ~ transparentes. que defluem do cotejo com o 
texto constitucional não se pode encontrar máculas neste projeto. 

EMENDA N° 02 

Pela rejeição. 

A Constituição Federal dedicou dois de seus dispositivos para tratar das contratações 
da Administração Pública: o art. 22. XXVIII e o art. 37. XXI. 

De ambos se extrai que é competência da União legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação. em todas as modalidades e que. ~eSS?lvados os casos especificados 
na legislação. as obras. servicos. compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licJtação pública em que sé assegure a obediê_ncia a diversos_iirincipios, tais como, dentre 
outros previstos. o da igualdade de condicões a todos os concorrentes. 

A Constituição não diz que uma só lei deverá tratar desse tema e nem veda que novas 
modalidades de licitação se1am cnadas. ou que aspectos meramente procedimentais sejam 
relegados a atas normativos inferiores. 

O que reaiinente exigiu o legislador constituinte foi que as nonmas gerais, em todas as 
modalidades de !(citação. estivess~urprevJstas em let. · 

Outra co1sà não faz o presente proJeto de lei. senão obedecer à Le1Maior.. 

Nele estão previstas_as.modalidades e os pnncipios fundamentais a serem obedecidos 
no procedimento. que condtzem com os exigidos destacadamente na Constituição Federal. 
deixando. todavia. de forma mteligente e pragma!Jca. para o que determinou de normas 
próprias da Agênc1a . as pequenas questões procedimentaiS atinentes ao ·iter'' administrativo 
atr;Jvés do qual se desenvolverá o cert'lme, menc1onado em outras oportunidades que a 
AgêncJa o diSCiplinará. · 

Presentes estão. po1s. a normalização geral. com especificidade para as contratações 
da ANATEL e das concessões_dOS5ervJcos. os pnncipios fundamentais a serem obedecidos e 

a previsão. também em lei como quer a Constituição,_ de que disposições procedimentais 
ficarão a cargo da Agência. 

Essa elogiável simplificação vem de encontro a nova tendência, ja em discussão no 
Congresso Nacional e em iniciativa do Poder Executivo, de dar novo perfil, mais dinâmico e 
prático as contratações públicas. que devem provocar celeridade nesse ·processo. sem olvidar 
da objetividade e da segurança jurídica exigidas pela Constituição. 

Aliás. esse é um perfil que se busca no passado. mas que inversamente a: significar· 
um retrocesso é um avanço ja 1e2islacão. quando se vê que o Decreto-Lei n• 2300/86 já 
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delegava aos entes paraestatais, não só a competência para dispor de normas meramente 
procedimentais. mas sim sobre a própria essência de suas licitações. desde que obedecidos os 
princípios fundamentais contidos na Constituição então vigen~. como forma de inseri-los 
dentro de seu contexto real de descentralização da Administração: 

Diante de argumentos tão consistentes e transparentes. que defluem do cotejo com o 
texto constitucional não se pode encontrar máculas neste projeto. 

EMENDA N° 03 

Pela rejeição. 

A Constituigio Federal dedicou dois i::ie seÜs dispositivos para tratar das contratações 
da Administração Pública: o art. 22. XXVIII e o art. 37. XXI. 

De ambos se extrai que é competência da União legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação, em todas as modalidades e que, ressalvados os casos especificados 
na legislação. as obras, serviços, compras e alien·ações serão contrataâos mediante processo 
de licitação pública em que se assegure a obediência a diversos princípios. tais como, dentre 
outros previstos, o da igualdade de condições a todos os concorrentes. 

A Constituição não diz que uma só lei deverá tratar desse tema e nem veda que novas 
modalidades de licitação sejam criadas. ou que aspectos meramente procedimentais sejam 
relegados a atas normativos inferiores. 

O que realmente exigiu o legislador constituinte foi que as normas gerais. em todas as 
modalidades de licitação. estivessem previstas em lei. 

Outra coisa não faz o presente projeto de lei. senão obedecer à Lei Maior. 

Nele estão previstas as modalidades e os princípios fundamentais a serem obedecidos 
no procedimento. que condizem com os exigidos destacadamente na Constituição Federal. 
deixando. todavia. de forma inteligente e pragmática:. para:- o que---determinou de normas 
próprias da Agência . as pequenas questões procedirrl!intats-afínenles-;;w "fter" administrativo 
através do qual se desenvolverá o certame. mencionado em outras oportunidades que a 
Agência o disciplinará. 

Presentes estão. pois. a normalização geral. com especificidade pára as contratações 
da ANATEL e das concessões dos serviços. os princípios fundamentais a serem obedecidos e 
a prev1são. também em lei como quer a. Constituição .. d_e que cfisposii;õés pro'é:eclimentais 
ficarão a cargo da Agência. 

Essa elogiável simplificação vem de encontro à nova tendência. já em discussão no 
Congresso Nacional e em iniciativa do Poder Executivo. de dar novo--perfil. mais dinãmico e 
pratico às contratações públicas. que devem provocar celeridade nesse processo, sem olvidar 
da objetividade e da segurança jurídica exigidas pela Constituição. · 

Aliás. esse é um perfil que se busca no passado. mas q·ue inversamente a significar 
urn retrocesso é um avance da legislação. quandO se vê qtJe o Decreto-Lei no 2300/86 já 

delegava aos entes paraestatais. não só a competência para dispor d~ l)ormas meramente 
procedimentais. mas sim sobre a própria essência de suas licitações, desde que obedecidos os 
princípios fundamentais contidos na Constituição então vigente. como forma de inseri-los 
dentro de seu contexto real de descentralização aa-Administração. 
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Diante de argumentos tão consistentes e transparentes. que defluem do cotejo com o 
texto constitucional não se pode encontrar maculas neste projeto. 

EMENDA..N° 04 

Pela rejeição. 

A inexigibilidade. em feliz definição legal, é decorrente da inviabilidade de comoeticão 
(art. 25 da Lei no 8.666193). 

Nada héi de inconstitucional em pormenorizar o que venha a ser uma competição 
inviavel ou desnecessaria. 

O importante é que a lei preze pelos interesses da Administração e dos usuarios. 
garantindo-lhes a melhor forma de prestay-ão ao-serviço. 

Nesse contexto esta o projeto de lei. desmerecendo supressão os artigos 91 e 92 
indicados pela emenda. 

EMENDA N." 05 

Pela rejeição. 

O art. 125. em momento algum. delega à Agência função legislativa. Muito pelo 
contrario. o dispositivo só se presta a reafinmar a competência do órgão regulador e 
fiscalizador de prezar por um regime que adaptecse. ·sempre que necessario. ao atendimento 
do interesse público. 

Para isso. a Agência devera estar atenta aos-princípios e objetivos da lei. dentre outros 
a continuidade e universalidade do serviço. organizando e disciplinando suà e·xectiÇão. · 

Veja-se o qué diz a doutrina especializada: 

·Mutabilidade do regime juridico. 

Na proficiente opinião de MARIA SÍLVIA ZANELLA DI PIETRO. este princípio ·autoriza 
mudanças no regime de execução do sérviço para adaptã~lo ao interesse público. que é 
sempre variavel no tempo·. 

O regime juridico não é. por cons~gurnte~-o aspectq nuclear da concessão. m·as. ao 
contrario. é mero instmmento da cóletivioade para operacionalizar o atendimento de suas -
necessrdades. devendo. destarte. estar em constante adaptaçao para~ acorrípan-n1ú'- as~ 
alterações do interesse públíc$. 

O interesse publico rnerente ao serv1co é o parâmetro soberano do regime jurídico 
deste mesmo servico. Esta regra deriva-se do principio da suprernacra do interesse público 
sobre o particular. 

lmprescrndivel observar-se que esta mutabilidade unilateral. irnpositiva. destrnada a 
preservar o ajustamento às exrgêncras do rnteresse publico correspondente. atinge apenas o 
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regime. ou seja, as regras de caráter regulam.entar do servrço._ rLDi)_o _as. n_eg.o_cia_is. qu 
contratuars. de conteúdo económico." 
(Lurz tl.lberto Bl;;lQchet._Conçess_ão e Permrssllo de SeNfCos Públicos. 1995. JUBUA Editora~ pág. 47i 

Há, pois. que se rejeitar a emenda. 

EMENDA N. 0 06 

Pela rejeição. 

As atividades previstas no artigo 18 são tipicamente administrativas e de gestão pelo 
que. por absoluta obviedade. dev~m caper ao Poder Executivo a ou em COI!lJJete_ essa_llii}Çii.(J_ 
no sistema de tripartição dos Poderes. 

EMENDA N.0 07 

Pela rejeição. 

As atividades previstas no artigo 18 são tipicamente administr;ltivas e de gestão pelo 
que. por absoluta obviedade. devem caber ao Poder Executivo a CJuern compete essa função 
no sistema de tripartição dos Poderes. 

EMENDA N.0 08 

Pela rejeição. 

O art. 18 atribui ao Poder Executivo competência para aprovar os planos de outorga 
(II) e de metas para a universalização (I] I). 

Trata-se de função de execucão (gestão) que sempre dev_erá observar as politicas 
estabelec,das pelo Executivo e Congresso (art. 1 °). 

Com a supressão dos incisos II e III. o Congres~o _p_assaria a @sempenhar função de 
execucão contrariando o principio da divisão dos Poderes. -- - - --

EMENDA N.0 09 

Pela rejeição. 

Na função de órgão regulador e de gestão a e)([Jedicão de normas é inerente à sua 
atívidade. 

Suprimiria o dispositivo a funcão reguladora fica afetada. , 
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EMENDA N. 0 10 

Pela rejeição. 

Não há possibilidade de conflito entre normas expedidas pela agência com as 
expedidas pelo Poder Legislativo. frente ao principio da hierarquia das leis. 

De qualquer sorte a adição . ..é._deso_eç~s.sár!<l_já qye _é ln..eren_te.._á~_tarefa.s __ d..a_ Agência 
regular e regulamentar os serviços que lhe 5ão afetos. 

EMENDA N.0 11 

Pela rejeição. 

A Constituição Federal. em seu art. 2". prevê a independência dos três Poderes. 

Ao Poder que cabe nomear deverá. conseqüentemente, competir o desfazimento da 
nomeação. 

A ANATEL é uma autarquia especial integrante. pois, da Administração lndireta 
Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações. 

A direção superior da administração federal. compete privativamente ao Presidente da 
República (art. 84. 11 da C.F). 

Ademais. a Constituição . por duas vezes. conferiu ao Senado somente a competência 
para aprovar a nomeação de titulares de cargos por ela especificados. ou outros que a lei 
determinar. garantindo, entretanto. que a nome·ação caberia ao chefe do Poder Executivo. (art. 
52, III, "F e 84. XIV) . 

Os membros do Conselho diretor da ANATEL. dispõe o projeto, só perderão o 
·mandato" (que juridicamente a doutrina define como uma "investidura a termo") por renúncia, 
condenação judicial transitada em julgada ou por processo administrativo disciplinar. que será 
instaurado pelo Ministro das Comunicações. conduzido por comissão especial. competindo ao 
Presidente da República determinar o afastamento do Conselheiro e proferir o julgamento. (art. 
26 e§ 2"). 

A ética do dispositivo é coerente com a independência dos Poderes, já que a quem 
cabe a nomeação caberá o afastamento e julgamento por falha funcional, uma vez que a 
Agência é órgão da administração pública indireta. como visto. 

A intromissão máxima que a Constituição permitiu de um Poder em outro. nesse tópico 
especifico. foi viabilizar ao Senado aprovar -a·-e-scolha do titular de cargo antes de sua 
nomeação. 

Veja-se que nesse sentido. ainda. a única vez que o texto ma1or quis que o Senado 
aprovasse a exoneração ue-servJdorna-Adm1n1strayão:-q-ue no caso sena Similar à renúncia do 
Conselheiro. o fez expressamente: caso circunscrito exclusivamente ao Procurador Geral da 
República (art. 52. XI). 

Sendo ass1m. SMJ, atribuir ao Senado a tarefa de '·julgar" o processo administrativo 
funcional de um conselheiro da ANA TEL seria de constitucionalidade duvidosa. importando em 
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invasão da competência do ·Poder Executivo. cuja independência é garantida pela 
Constituição. praticamente igualando a hipótese ao julgamento. por crime de responsabilidade. 
do .Presidente. Vice-Presidente. Ministros de Estado. Ministro do Supremo. Procurador Geral e 
Advogado Geral, que o legislador constituinte quis. expressamente. que coubesse ao Senado. 
(art. 52. I e 11). 

EMENDA N.0 12 

Pela rejeição. 

A Constituição é clara em atribuir competência privativa ao Presidente da República 
para exercer a direção superior da Administração Federal, assim como prover e extinguir os 
cargos públicos (art. 84, 11 e X:XV).' 

Ademais, o Ouvidor Geral não é integrante do Ministério Público para ter com ele 
qualquer liame. 

A pretensão não pode ser acolhida e sim mantido o texto do projeto·. 

EMENDA N.0 13 

Pela rejeição. 

A redação genérica do parágrafo úníco do art. 64, jã alcança toda e qualquer 
modalidade de serviço que vise a atender os objetivos de desenvolvimento das 
telecomunicações com amplo acesso dos usuários, como previsto no projeto. 

EMENDA N.0 14 

Pela rejeição. 

A emenda propõe a substituição da expressão "Poder Executivo" por ·congresso 
Nacional". 

O conteúdo do dispositivo diz respeito ao plano e metas de universalização. 

A fixação dos planos. nos limites das políticas formulada.s.pelo Executivo e Legislativo 
(art. 1°) é função do Executivo. 

Transferir tais funções ao Congresso desvirtua a divisão dos Poderes. 

EMENDA N.0 15 

Pela rejeição. 

Não hã identidade dos serviços. consequentemente. não hã razão justificativa para 
exigir da COncessionária de serviço O COmpromisSO de lrarisfefêfH::Ia Cle-éxei:u~((e exploraÇão . 
do serviço anterior que não guarde similaridade com o novo serviço, objeto da concessão. 
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O compromisso de transferência deve ser exigido somente em se tratando da mesma 
modalidade do serviço. -

EMENDA N.0 16 

Pela rejeição. 

O que a Constituição exige. em seu art. 22. XXVII é que normas gerais de licitações 
estejam previstas em lei. 

Outra coisa não faz o presente projeto. 

Nele estão previstas as modalidades ·e os princípios fundamentais a serem obedecidos 
no procedimento. que condizem com os exigidos destacadamente na Constituição Federal. 
peLo 'que rião -hi3 porq'ue ·prever-se a aplicação subsidiária de outras normas legais sobre a 
matéria 

EMENDA N.0 17 

Pela rejeição. 

A inexigibilidade, em feliz definição legal já corrente na Lei n• 8.666/93, art. 25, é a de 
que ela decorre da inviabilidade de competição. 

Ademais. a Constituição admite exceções ao princípio licitatório, desde que previstos 
em lei. 

O projeto, pois, está de acordo com a Constituição e no•mesmo rumo da legislação 
licitatória em vigor. 

EMENDA N.0 18 

Pela rejeição. 

Os artigos 119 e 124 não são incompatíveis como quer a justificativa da emenda. 

O art. 119 trata de licitação simplificada para a permissão, e o art. 124 de sua 
manutenção, quando vencido o prazo, se persistir a situação excepCional que a ensejou. 

Assim sendo, a permissão que foi licitada poderá ter .. seu prazo estendido se não tiver 
sido normalizada a situação que a motivou. 

EMENDA N.0 19 

Pela rejeição. 

O que caracteriza a outorgá por permissão é a sifuai;:ão ·excepcional \art. 118).' É · 
concedida por prazo (art. 122). Mantida a situação de excepdof1-afidaae: visando a 
continuidade do funcionamento do serviço. a permissão deve poder ser mantida. 
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EMENDA N.0 20 

Pela rejeição. 

A emenda acrescenta a expressão .. devidamente justificado". 

Ora. a justificação é inerente ao ato a_dmLnistrativQ vinculante. 

EMENDA N.0 21 

Pela rejeição. 

A desnecessidade de autorização. que é ato administrativo. para certos casos de 
diminuta relevância e que independem de qualquer procedimento complexo não retira da 
Agência seu papel fiscalizador, tanto que a ela deverá ser comunicado previamente o início 
das atividades do prestador(§ 3° do art. 131}. 

EMENDA N.0 22 
... ·-

Pela rejeição. 

A redação final da Cãmara autoriza o Executivo a promover a reestruturação e 
desestatização do _sistema Telebrás(art. 187} visando propiciar a competição e e.vitar a 
concentração económica no mercado(art. 188 ele art. 71). Para tanto, o Poder Executivo 
poderá determinar a dissolução de sociedades ou desativação parcial, cisão, fusão ou 
incorporação e até a redução de capital. 

A posição contrária mantém a Telebrás como empresa unificada atribuindo-lhe 
competências para gerir o processo de sua reorganização e fusão. 
Tal posição inviabiliza os objetivos do projeto de lei. 

Tentou-se na Câmara dos Deputados, a alteração dos artigos 187 a 206 do projeto, 
com a finalidade de não permitir que a privatizacão da TELEBRÁS seja feita através da venda 
individualizada ou em bloco de suas subsidiárias. 

A proposta inserida no destaque seria a reorganização e fusão de todas as 
·subsidiárias, criando-se uma empresa nacional que seria transformada em pessoa jurídica de 
direito privado, e que permaneceria como empresa brasileira de capital aberto. Após sua 
reorganização e fusão suas açôes seriam vendidas por oferta pública, nas 'Bols,as de Valores 
brasileiras, sendo que a União permaneceria com, no mínimo, 1 O% das açôes com direito a 
voto. 

A tentativa de manutenção da TELEBRÁS, como empresa unificada, foi v~rícida,: 
mantendo-se o texto original. Entre os argumentos para a manutenção do texto, destaca-se o 
levantado pelo Dep. Alberto Goldman (PMDB/SP), que ressaltou que ·o ~le.mento básico desse 
projeto de lei é a abertura à competição". estimulada com a presença de vários grupos 
operando. 
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EMENDA N.0 23 

Pela rejeição 

A emenda visa preservar a capacidade em pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
existente no sistema TELEBRAS. na hipótese de fusão. 

O conteúdo está previsto no art. 190. 

EMENDA N. 0 24 

Pela rejeição. 

A autorização para transferência Já ê prevista no art. 98 do projeto onde constam. 
tnclusive. as condicões para tanto. 

Igualmente. o projeto já prevê o controle e prevenção de infrações de ordem 
económica à Agência. ressalvadas as competências do CADE (Art._19, XIX). 

A emenda é desnecessária. 

EMENDA N.0 25 

Pela rejeição. 

A vigência da lei é condição para a constituição da Agência pelo que. por certo, deve 
preceder sua instalação. 

EMENDA N. 0 26 

Pela rejeição. 

Já é competência da Agência .. ressalvadas ainda as competências do CADE. o 
controle. prevenção e repressão das infrações da ordem económica, com amplitude para 
ambos os órgãos. 

Sendo assim. as limitações propostas são desnecessárias e casuisticas. 

EMENDA N. 0 27 

Pela rejeição. 

A supressão pretendida contraria o conceito de que no prucesso competitivo não 
devem existir subsídios entre modalidades de serviços de -telecomunicações e entre 
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segmentos de usuários. nem se deve utilizar o pagamento de adicional de inte~conexão, pois 
as tarifas devem remunerar o custo real do serviço prestado. A necessária unive..Saliza~o 
deverá ser garantida pelo fundo a ser criado conforme inciso 11 do artigo 81 do Substitutivo 

EMENDA N. o 28 

Pela rejeição. 

A emenda repete princípios e objetivos já constantes da lei, adicionando ao art. 3°, que 
trata dos direitos dos usuários. conceitos desnecessários sobre soberania, calcados até em 
alguns princípios já previstos na Constituição como o da privacidade. 

EMENDA N.0 29 

Pela rejeição. 

A emenda simplesmente qescrev~ .os deveres do Poder Público e os direitos dos 
usuários dos serviços de telecomunicações já estabelecidos no próprio Livro I, dos Princípios 

. Fundamentais. 

EMENDA N.0 30 

Pela rejeição. 

As politicas do setor serão estabelecidas pelo Executivo e pelo Congresso (art. 1 °). 
Conseqüentemente. a formulação e a aprovação da politica tecnológica para o setor está 
prevista no projeto. 

Por outro lado, aprovar os planos da poliÍica tecnológica é competência do Executivo. 
Portanto. o conteúdo da emenda proposta já está incluído no projeto. 

EMENDA N.0 31 

Pela rejeição. 

A emenda de sistematização é derivada de outra que pretende que a desinvestidura 
dos Conselheiros se dê por autorização do Senado. Isso viola a independência dos Poderes e 
a competência do Presidente para dirigir a Administração. da qual faz parte a Agência. 

EMENDA N.0 32 

Pela rejeição. 

O prazo de um ano já é suficientemente para preservar o princípio da autonomia e 
independência das atJvidades do conselho diretor. 
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EMENDA N. o 33 

Pela rejeição. 

De acordo com o inciso IV. o conselho tem competência para reauêrecinformàções e 
fazer proposições a respeito das ações do art. 22. alem de opinar previamente sobre o plano 
geral de outorgas e metas de universalização (Inciso 1). 

Desta forma. o conselho já dispõe de mecanismos eficientes. de c.ontrole e de 
participação de todas as ações da AgênCia. sena o aesnecessáría a emenda. 

EMENDA N. 0 34 . 

Pela rejeição. 

o art. 81 prevê recursos complementares para cobrir parcela de) custo atribuível ao · 
cumprimento das obrigações de universalização. Parte desses recursos são dotações 
orçamentárias da União (art. 81. 1). 

Existindo transferências de recursos da União para o Fundo de· universalização. os 
saldos do referido Fundo. nos termos da lei. deverão ser transferidos para o Tesouro 
Nacional. 

EMENDA N.0 35 

Pela rejeição 

A universalização do serviço é dever do Estado (art. 2°, li). Visando garantir recursos 
complementares o art. 81. I, prevê recursos orçamentários da União. Necessário. portanto, em 
obediência à Constituição (art. 165, § 5°) que tais verbas estejam contempladas na lei 
orçamentária. 

Suprimir o § 3° do art. 49 a expressão-·ao fundo de universalização" implica em 
descomprometer a União da garantia de universalização. 

EMENDA N.0 36 

Pela rejeicão. 

O art. 50 do projeto prevê que o FISTEL. · criado pela Lei no 5.070/66, será 
administrado pela Agência. 

A redação dada pelo projeto ao art. 3° da referida Lei, fixa a destinação dos recursos • 
do FISTEL. 

Consoante com a previsão do § 3° do art. 49, a redação dada ao art. 3° da Lei no 
5.070/66 prevê transferências para o Tesouro Nacional. 
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EMENDA N.0 37 

Pelà ~eléição. 

· Os artigos 76 e 77, na forma em que estão vazados atendem às suas finalidades, 
remetendo .à .IE~i a obtenção de incentivos e prevendo o desenvolvimento tecnológico das 
telecomunicações. importante instrumento para o alcance desse objetivo. 

EMENDA N.0 38 

Pela rejeição. 

O projeto prevê os aspectos básicos que deverão constar do contrato, de forma não 
exaustiva. 

Como elenco exemplificativo o mesmo é suficiente. desmerecendo ~dições. 

EMENDA N.0 39 

Pela rejeição. 

O dispositivo é conveniente, permitindo agilidade e eficiência no ato de intervenção. 
por empresa que estará plenamente habilitada a desenvolver o serviço. mantendo. assim, a 
sua qualidade. 

E forma. po1s. de prezar pela boa prestação do serviço. 

EMENDA N.0 40 

Pela rejeição. 

A emenda desce a minúcias técnicas. como manutenção de números em caso de 
mudança de endereço. 

Tais aspectos não devem constar da lei e no espectro de atuação da Agência 
encontra-se a competência para adotar medidas tendentes áô: atendimento do interesse 
público e desenvolvimento das telecomunicações e ao Poder Público garantir o acesso da 
população as mesmas. 

EMENDA N.0 41 

Pela rejeição. 

o dispositivo refere-se à hipótese de inexigibilidade de licitação. Ora. a inexigibilidade 
é ato vinculado. 
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Assim, o processo administrativo é uma segurança para a verificação das condições 
que a ensejaram. 

EMENDA N.0 42 

Pela rejeição. 

O Projeto já determina a manutenção do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da 
TELEBRÁS, o qual será incorporado á entidade que vier a ser criada pelo Poder Executivo. 

EMENDA N.0 43 

Pela rejeição. 

A criação do. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da- TELEBRÁS deve ser 
conferida à conveniência e oportunidade do Poder Executivo. que só !Júde·-'; ser avaliada 
quando da efetiva restruturação e desestatização da TELEBRÁS. tendo e.m vbta ser medida 
de administração e gestão inerentes ao Poder Exec~tivo. 

I 

Quanto a emenda já estabelecer de antemão que a nova entidade responsável por 
p·esquisas e desenvolvimento tecnológico terá natureza de Fundação. significa o 
emgessamento do Poder Executivo. já que. o texto do projeto e~abelece que cabe a ele a 
escolha da natureza jurídica de tal entidade. como medida.de gestão administrativa. sob o 
enfoque da conv~niência e oportunidade. · 

.· .. 
Quanto às fontes de receita para a manutenção da ent"idade. estas deverão ser 

estabelecidas quando de sua criação. e dependerá da natureza jurídica que lhe for atribuída 
pelo Poder Executivo. 

EMENDA N.0 44 

Pela rejeição. 
~ 

As condições para qualificação dos pretendentes, as condições para aceitação das 
propostas e os critérios de julgamento são patentemente desnecessários na hipótese de oferta 
públiCa para venda de ações. 

Ora se a oferta é pública. e portanto a ela qualquer um pode ter acesso, não há como 
proceder à qualificação nem há condições de aceitação de propostas pois valerá o preço a ser 
pago que, igualmente, faz por desmerecer. em face da desnecessidade, a fixação de critérios 
de julgamento. 

EMENDA N. 0 45 

Pela rejeição. 

O art. 15 não estabelece norma de gestão financeira e patrimonial pelo que não fere a 
Constituição em seu art. 165. § 9". 
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A agência gera receitas e precisa ter sua autonomia garantida, sobretudo 
financeiramente. para que possa desempenhar suas funções .. 

Ademais, as disposições orçamentárias relativas à Agêricia. contidas em título próprio 
do projeto, seguem. com firmeza. todos os princípios orçamentárips constitucionais. 

EMENDA N.0 46 

Pela rejeição. 

O art. 16 não agride a Con~tituição. 

Ao contrário. autoriza o Poder 'Executivo a remanejar recursos do Ministério das 
Comunicações. inclusive do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, sejam de 
despesas correntes ou de capital. para o atingim_ento 90 escopo de insfalaÇãõ da Agência. 

EMENDA N. 0 47 

Pela rejeição. 

O art. 14 'caput' autoriza a Agência a requisitar. com ânus. servidores e outros órgãos 
da administração pública. 

-Dado que o funcionamento da Agência implica em recursos humanos espe-cializados. 
aS reqUISiÇÕeS durante OS primeiros 24 meses s).fo- irrecusá-v-eiS(§ 1 °) 

Suprimir este dispositivo implica em eliminar as condições· de operacionalidade da 
Agência. 

EMENDA N.0 48 

Pela rejeição. 

O prazo de um ano já é suficientemente para preservar o. prinCípio da autonomia e 
independência das atividades do conselho diretor. 

EMENDA N.0 49 

Pela rejeição. 

O art. 19, XIX. já prevê como competênciada agência, ressalvadas as atribuiçõés do 
CADE. o exercício do controle. prevenção e repressão a infrações a-a-órôeril etor\õmicâ, pelo 
que a expressão "poderá" do art. 71 é meramente atributiva de uma cap<?cii:Jade já plenamente 
exercitável. 

A emenda, pois. é desnecessária. 
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EMENDA N.0 50 

Pela rejeição. 

O Projeto não veda que a concessão seja conferida a um ente cooperativo. desde que 
este constitua uma empresa segundo os requisitos elencados no art. 86, o que dá maior 
segurança aos usuários dos serviços e ao Poder Concedente. 

EMENDA N.0 51 

Pela rejeição. 

Como já colocado na justificativa da emenda n.• 50. o Projete;> não veda que a 
concessão seja conferida a um ente cooperativo. desde que este constitua uma empresa 
segundo os requisitos etencados do art. 86. 

EMENDA N.0 52 

Pela rejeição. 

Já que somos peta rejeição das emendas n.• 50 e 51 (vide suas jl'stificativas) não há 
porque retirar o termo ·empresas·· do art. 118. 

Sala da Comissão, em 

JOSB .t..~.>lUPINO 

de 19917 

ITAS NETO 
-0(JZ..1_c:c.;_._. 

GO NliPOLEÃO 
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LEGISLAÇ~O CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

Art. 22. Compete privativamente il União ]egislar~sobre: ~-. 

XXVII - nJrmas gerais de licitação e contratação, em todas as modali
dades, para a administração pública, di reta e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo poder pú,blico, nas diversas esferas de governo, e 
empresas sob seu controle; 

XXVIII- defesa territorial, defesa aeroespacial, dcfc~a maritima, ctctcsa 
civil e mobilização nacional: 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecem 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, iambém, 
ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigências de 
qualificação t&:nica e econômica indispensãveis à garantia do cumprimento 
das obrigações. 

- -- ·--- - -- ----~--- - - -------- ---
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

I - processar e julgar o Presidente e o Více-Presidente da República 
nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mes
ma natureza conexos com aqueles; 

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o 
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 
responsabilidade; 

III - aprovar previamente, por voto secreto, após argiiição pública, a 
escolha de: 

a) magistrados, nos casos estabêlecidos nesta Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presiden-
te da República; 

c) Governador de Território; 

d) presidente e diretores do Banco Central; 

e) Procurador-Geral da República; 

j) titulares de outros cargos que a lei determinar; 

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argiiição em sessão 
secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de carilter permanente; 

V - autorizar operaçõCs externas de natureza financeira, de interesse 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municip10s; 

VI- fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o 
montante da divida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal ç dos 
Municípios; 
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VII- dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito 
externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Murúcípios, de 
suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal; 

VIII -dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da 
União em operações de crédito externo e interno; 

IX- estabelecer limites globais e condições para o montante da divida 
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

X- suspender a execução, no todo ou em pane, de lei declarada incons
titucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

XI -aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de 
oficio, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato; 

XII - elaborar seu regimento interno; 

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia. criação, 
transformação ou extinÇão dos cargos, empregos e funções de seus serviços e 
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na 
lei de dir~trize~ orçamentárias; 

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do an. 

Art. 84. Compete pnvatívamente ao Presidente da República: 

II ~exercer. com o auxílio dos Ministros de Est:1do. a .dircçüo supCrior 
da admmtstração federal; 

XXV- prover e extinguir os cargos publicas federais, na forma da lei; 

- - -- -- - - -----+------- -------- ·- - ---
Art. 165. Leis de irúciativa do Poder Executivo estabelecerão:· 

I -o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

lii -os orçamentos anuais. 

§ 1• A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regio
nalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal par< 
as despesas de capital e outraS delas decorrentes e para as relativas aos progra
mas de duração continuada. 

§ 2° A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e priori
dades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para 
o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a po
lítica de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

§ 3° O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerran:ento 
de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

§ 4° Os planos e programas nacionais.Jegionais e seto_riaisjlr_evistQS 
nesta Constiruição serão elaborados em consonáncia com o plano plurianual e 
apreciados pelo Congresso Nacional. 

§ s• A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, iuclus•ve fundaçôés ins
tituídas e mantidas pelo poder publico; 

II- o orçamento de investimento das empresas cm que a tJi1íão.~dircta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto~ 

III -o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades c 
órgãos a ela vmcu!Jdos. da administração direta ou indircta, bem como os 
fundos e fundações mstituidos e mantidos pelo poder público 

§ 6° O projeto de lei orçamentária será acompanhado de dcmonstrauvo 
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regionalizado do efeito,_ sobre as receiJas __ e g~spesas_,__decor~r.te _de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e beneficies de natureza fina_nceua, ti-il:mtárífi:e 
crediticia. 

§ 7° Os orçamentos previstos no § s•, I e II, deste artigO,.compatibiliza
dos com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualda-
des inter-regionais, segundo crit_ério populacionaL -

§ 8° A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previ
são da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autoriza
ção para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de 
crédito, ainda que per antecipação de receita, nos termos da lei. 

§ 9• Cabe à lei complementar: 

I- dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elabora· 
ção e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 
da lei orçamentária anual; 

II- estabelecer normas de gestão fina11ceira e patrimonial da adminis
tração di reta e indireta, bem come condições para-a instituição e funciona-
mt"nlo rl<" funrln<:;, ~~ - - -

DECRETO-LEI N. 162 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 1967 
Dispõe sõbre a exploração dos serviços de telecomwricações 

Art. t·· Compete à União explorar, diretamente ou mediante autotização ou 
concessão, os serviços de telecomunicações. 

§ · 1" . A União substituirá automàticamente os podêres concedentes estaduais 
e municipais em todos os serviços telefónicos, at<õ_então sob a jurisdição esta
dual ou municipal. 

§ 2' Os direitos e obrigações das emprêsas de telecomunicações, coletivas 
ou individuais, que tenham obtido concessão, autorização ou permissão de auto
ridades estaduais e municipais para e~_~uçãQ_ 4o -~e~iço _continuarão __ a s~r re
gidos pelos atas e contratos, expedidos pelas autoridades cõmj:ieten:tes- ·ou com 
estas celebrados, ressalvada a possibilidade -de niodüicá~fos~ obsertadas as for-
malidades legais. - ---- -

Art. 2' :E:ste Decreto-lei entrará em vig<ll' em 15 de março de 1967, revogadas 
as disposições em contrário. 

H. Castello Branco - Presidente da República. 

LEI N. 6.874 - DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980 

Atribtü à empresa exploradora de serviços públicos d~ telecomu!lle;a.ç9es 
a edição de listas telefõrucas 

O· Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciOno a seguinte Lei: 

_Ari. 1• A empresa exploradora de serviços públicos de telecom~cações é 
obngada a divulgar, periodicamente, a .relação de assinantes, nas condições defi
nidas em regulamento. 

§ 1' A numeração das instalações telefónicas constitui atribUiÇão da empresa.· 
exploradora dos serviços públicos de telecomunicações, sendo de sua. exclusiva 
competência a designação dos números de telefones, bem como a sua substituicãn. 

§ 2• É grattüta e obrigatóna a figuração do assinante: 

al na lista telefónica organizada por ordem de nomes de assinantes da.':· res-
pectiva localidade - Liste. de Assinantes; · 

b l na lista organizada por ordem de atividades ou produ~r;í>: 'l1oS- assinantes 
da respectiva localidade - Lista Classificada; \ 

c) na lista organizada por ordem de endereços dos assinantes de respectiva 
localidade, editada bienalmente, em função do número de habitantes, -:- Lista de 
Endereços. - --

§ 3' Mediante o atendimento de condições estabelecidas pelo Ministério das 
Comunicações, será facultado ao assinante não figurar em qualquer lista telefónica. 
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Art. 2" A edição ou divulgação das listas referidas no § 2•, do artigo 1•, desta 
Lei, sob qualquer forma ou denominação, e a. comercialização da _:{Jublicldade nelas 
inserta são de com:{Jetência exclusiva da empresa exploraâora do respectivo ser
viço de telecomunicações, .que deverá contratá' las com -terceiros,- sendo obrigató
ria, em tal caso, a realização de licitação. 

§ 1• A edição ou a reprodução; ·total ou parcial, de qualquer das listas refe
ridas no § 2•, do artigo 1•, desta Lei, sema·necessátia cmtrratação nós-tefinõs pré
vistos neste artigo, sUjeita·quem---a-efetue a ousca e apreensãOaos exemplares 
e documentos a eles pertinentes, além da indenização correspondente ao valor da 
publicidade neles inserta. 

§ 2• Todas as lista';'·· telefônicas deverão bbedece'f; no mmuno, aos padrões 
gráficos de legibilidade estabeiecidos pelo Ministério das Comunicações. 

§ 3• É facultada a edição de Lista de Assinantes de âmbito restrito; sem ·fina
lidade comercial e de distribuição gtalufta, coruonii'edfspostõ-em-regulamento. 

Art. 3• É facultada ao assinante a divulgação do número de seu telefone em 
impressos particulares, anúncios através -da imprensa, ·rlidío~e televisão-e·· em -pu
blicações que não secaracterizern.-como ·lis~teiefônicas.· 

Art. 4• Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu'blicação, devendo ser 
regulamentada dentro de 120 (cento e vlhte) dia.S. 

Art. s• Revogam-se as disposições em· contfãtiO. 

João Figueiredo - Presidente da República. 
Haroldo Corrêa de Mattos. 

DECRETO-LEI N. 2.300 - DE 21 DE NOVEMBRO DE -1986 

Dispõe sobre licitações e contratos da AdministraÇão Federal, 
e dá outras providências 

O Presidente da -República, com fundamento nos artigos 8.", item XVII, 
letra "c", e 55, item II, da Constituição, decreta: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) _Os pareceres lidos vão 
à publicação. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, estando em _regime de urgência, a 
matéria constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa extraordinária de amanhã, às nove 
horas, quando poderão ser oferecidas emendas à proposição ate o encerramento da 
discussão. 
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O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ro
berto Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. 
~ela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, eu queria que constasse o meu voto contra o re
querimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Agora já está só o da borracha. V. Ex" não estava 
na hora. Lamento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José 
Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, as duas matérias que acabamos de aprovar a 
urgência vão entrar na pauta de terça-feira? 

q SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em princípio, sim. A Mesa vai estudar o assunto, 
depois informará a V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - De acordo 
com o Regimento? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-O Regimento será cumprido nos dois dias úteis. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Muito obri
gado. 

O SR. JOSÉ ALVES - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José 
Alves. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL - SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, confirmo o 
meu voto "sim", na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Ata registrará, como no caso do Senador Rober
to Requião. Mas, infeli<:mente, V. Ex" não estava 
presente, para pesar de todo o Plenário. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher
me Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que 
me tra<: à tribuna é o tema aqui abordado pelos Líde
res do Governo no Senado, Senadores Elcio Alvares 
e José Roberto Arruda, quando das comemorações 
do terceiro ano do Plano Real. Gostaria não só de 
louvar essas posições de elogio mas também de fa-

<:er algumas colocações, para que amanhã possa
mos deixar registrado que o êxito do Plano Real teve 
a colaboração desta Casa, da Câmara dos Deputa
dos, do Congresso, de uma maneira geral. Suas vir
tudes e seus êxitos não podem ser exclusivos, devem 
ser divididos. Se há omissões dentro do Plano Real, 
precisamos estar atentos para ajudá-lo a reencontrar o 
caminho que desejamOs. Tanto o Governo quanto a 
Oposição jamais pOdem negar, um, o êxito, e o outro, 
qualquer fragilidade maior dentro desse plano. 

Por esse motivo, quero registrar a minha opinião 
e um alerta, inctu~;ive, com relação ao que pode ocor
rer, e também a responsabilidade do próprio Governo 
Federal, de órgãos do Governo Federal, porque quan
do se cobra da iniciativa privada determinadas coisas, 
há omissões também por parte do Governo Federal. 

Entretanto, Sr. Presidente, como já disse, a es
tabilidade da moeda, pressupos~? essencial da es
tabilidade económica, no enta,nto, não pode deixar 
de ser associada a uma fase de incontestável es
tabilidade política, que é o ambiente necessário 
para qualquer projeto de desenvolvimento auto-sus
tentado. Os avanços que conseguimos nesses três 
anos são visíveis, palpáveis e estão se materiali<:an
do, virtualmente, em todas as áreas. Há progressos 
na área económica, conquistas na área social e mu
danças inestimáveis no processo político. Neste con
texto, são enormes e promissoras as expectativas 
para o Brasil, muito embora o caminho a percorrer 

~seja ainda longo, difícil e até conflituoso. Todos te
mos a convicção de que precisamos persistir, insistir 
e prosseguir em busca da excelência, sem a qual 
não superaremos nossos históricos desafios. 

Não podemos perder de vista nossas fragilida
des que são conhecidas em ra<:ão da persistência 
de muitos de nossos males. O mundo globali<:ado 
contra o qual podemos protestar, mas não ignorar, 
fa<:. parte de uma etapa de transformações que atin
gem de forma profunda e diferenciada todos os paí
ses com algum peso e signifiCação no mundo contem
porâneo. Os desafios, no entanto, não são monopólio 
de nenhuma nação e nem mesmo deste ou daquele 
continente. Existem em todas as partes e estão pre
sentes em todos os momentos. A visão serena, objeti
va e lúcida deste fim de século nos impõe o dever de 
enfrentá-los, de tentar resolvê-los e de buscar soluçõ
es que estão.ao nosso alcance, adespeito:.de nossas 
naturais divergências. Já disse uma ve<: que, em mui
tas oportunidades, concordamos nos diagnósticcs, 
embora discordemC's nos prognósticos. 

Sob esse .. aspecto, Sr. Presidehte, não. sou 
pessimista, mas também não sou otimista; prefiro 
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ser realista, consciente de que problemas como a 
Educação, a Saúde e o desemprego ainda exigem 
muito esforço, enormes investimentos e uma dose 
ainda maior de persistência. 

No que diz respeito à estabilidade económica, 
vencemos· a memória inflacionária, mas ainda não 
fomos capazes de superar a cultura que a sustenta. 
As tentações a esse respeito são enormes e não te
mos por que ignorá-la. Nosso dever é combatê-la e 
tentar superá-la. Sou o primeiro a reconhecer que o 
Governo está atento e já conta com um valioso ins
trumento que é o CADE, no que diz respeito às ga
rantias necessárias à livre concorrência, à çompeti
ção de mer:cado e à prevenção de práticas como a 
cartelização, o dumping e os acordos de preços que 
ferem os interesses coletivos. No entanto, não basta 
coibir a atuação dos agentes privados; é indispensá
vel que esse combate preventivo e a ação repressi
va se estendam também à parcela do mercado que 
ainda está em mãos do poder público. 

As evidências a esse respeito não deixam dúvi
das quanto à necessidade de estarmos atentos a es
ses riscos. Chamo a atenção para os próprios dados 
do desempenho económico nesses três anos do 
Plano Real, constatando que o aumento das tarifas 
públicas, em especial no setor de comunicações, su-. 
perou em muito os índices da inflação acumulada. 
Enquanto os dados da Fundação Getúlio Vargas e 
da FIPE, em São Paulo, oscilam entre 63,4% e 65%, 
o aumento das tarifas telefónicas foi de 160%. Sei 
também que a justificativa é a de que foi necessário 
reestruturar a composição dos preços nesse setor, a 
fim d~ prepará-lo para a privatização, pondo fim aos 
chamados "subsídios cruzados", que mantinham_ar
tificialmente baixas as assinaturas residenciais e as 
chamadas locais, e artificialmente aHas as tarifas in
terestaduais e internacionais. Mas não me refiro 
apenas a esse aspecto. A concessionária que ven
ceu a licitação para a banda "B' da telefonia celular 
da região Centro-Oeste já anunciou que a tarifa. a 
ser praticada é de cerca de R$17,00 contra os qua
se R$34,00 cobrados atualmente pela empresa ofi
cial, e que o custo de habilitação será de cerca de 
R$160,00, equivalente também à metade do que é 
praticado atualmente. 

Muito embora o Presidente da empresa estatal 
tenha esclarecido que os preços anunciados pela 
concorrência não incluem os impostos que gravam a 
telefonia, o que estarreceu a todos é a circunstância 
de ter ele previsto que, a partir de novembro, quando 
haverá concorrência, por exemplo,- a Telebrasília 
praticará os mesmos preços. 

Ora, Sr. Presidente, se tais preços pÓdem ser pra
ticados a partir de novembro das duas uma: ou os assi
nantes estão sendo extorquidos ou o milagre da concor
rência deixa de ser uma .questão de eficácia para se 
transformar numa questão de tempo._ É o Estado con
fessando uma prática abusiva, que deve ser denuncia
da, combatida e reprimida com-º !Tl?SIT]O vigor que tem 

- agido o CA.DE erri re-lação à iniciativa privada. 
O outro exemplo a que gostaria de me referir 

diz respeito _áSecreté'Jriª da Receita F'ederal, no que 
concerne ao lmpostode Renda. Ressalve-se, desde 
Jogo, que a atuação do atual Secretário tem-se pau
tado pela serenida<!~.- pelo equilíbrio e pela eficiên
cia No que diz respeito à antecipação das regras 
que têm sido sistematicamente anunciadas no ano 
anterior ao" dê cada exercício fiscal, pondo fim a uma 
prática que tinha se incorporado aos vícios do siste
ma tributário brasileiro. 

Outro signifJCalivo avanço é o da não prorroga
ção de prazos de entrega das declarações, que era 
uma novela de fim sempre anunciado. Adotando tem
pestivamente as providências necessárias à regulari
dade do processo, há três anos que os prazos são os 
mesmos, sem necessidade de prorrogá-los, algo que 
pareceria impossível de se conseguir em nosso País. 

RessaHe-se ainda os avanços tecnológicos 
conseguidos com o processo de informatização que 
permitiu que, neste q_oo, 500 mil privilegiados brasi
leiros, que têm acesso à Internet, fizessem as suas 
declarações sem sair de casa, sem o manuseio de 
formulários, sem a enxurrada de papéis que, como 
foi dito, seria a causa do próximo dilúvio universal. 

Ouso mesmo dizer, Sr. Presidente, que pode 
_ ha_ver__em_qualquer outro país um sistema tão avança
do, tão eficiente, tão prático quanto o nosso, mas em 
nenhum outro governo de qualquer nação encontra-se 
um sistema superior ao implantado no Brasil. 

Agora mesmo acaba de se anunciado que, 
deotrQ_~m pouco, esse benP.fício se estenderá ao 
pagamento mensal que também poderá ser feito via 
Internet ou através de terminais remotos que o usuá
rio tenha para a movimentação de suas contas-cor-

- rentes nos bancos com a vantagem do crédito ime
diato 1:) automático, em favor do Tesouro Nacional. 

Parâbanizo não só o Secretário da Receita, 
cuja competência tem sido posta à prova, sempre 
com inusitado êxito, mas também o Ministro da Fa
zenda, que o escolheu-cerno um de seus principais 
auxiliares, e o Governo, que tem sustentado sua 
ação eficiente, serena e de excelentes resultados. 

Isso, llO_~n_tª-nJQ,_SrYre.::;idente. Sr"s e Srs. 
Senadores, não me exime de chamar a atenção 
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para o as'sunto objeto desta minha intervenção, a 
cultura inflacionária. As regras mudaram e, a meu 
ver, para pior, do ano passado para este exercício. 
As quotas pagas em 1996 não eram corrigidas, 
como também não eram as devoluções. Por que 
corrigi-las em 1997 se a inflação está em baixa? 
Além dos juros de 1%, cobra-se a taxa selic, acumu
fada a partir do segundo mês. Minha crítica refere
se, em primeiro lugar, à própria natureza dessa cor
ração monetária disfarçada. No ano em que a infla
ção foi de quase 17%, não se cobrou. Qu!indo não 
deve ultrapassar 7%, passa-se a cobrar. E uma in
dagação. Com um agravante, Sr. Presidente, de que 
a correção, somados os seis meses, deiie estar ex
plícita nos propósitos do Governo, de aumentar, por 
via indireta, a carga tributária que já é a maior da 
nossa história, ultrapassando os 31% do ano passa
do, com a cobrança da CPMF. Merece críticas tam
bém a adoção dessa taxa, essa cobrança é tecnica
mente imprópria e politicamente injustificável. Cha
mo a atenção, Srs. Senadores, para que a Comis
são de Assuntos Econômicos estude mais aprofun
dadamente, mais atentamente essa matéria. 

Mas nada disso invalida os avanços que temos 
que aplaudir, mas também não justifiCa os retroces
sos que temos que condenar. O Governo está certo na 
busca da modernização, da estabiliçlade e das refor~ 
mas, sem as quais não avançaremos em relação ao 
progresso desejado por toda a Nação. Mas deve tam
bém estar atento ao excesso de burocracia, aos riscos 
do preciosismo que trava o progresso, aumenta des
necessariamente os custos econômicos e os encargos 
sociais que fazem parte do chamado custo Brasil. 

Espero que minha advertência, Sr. Presidente, 
e meu apelo sejam recebidos como o sincero desejo 
que tenho de contribuir para o êxito do Presid!=!nte 
Fernando Henrique Cardoso, o sucesso de seu go
verno e a eficiência de sua administração. O resgate 
da credibilidade do nosso País não passa só pela 
conqüista da estabilidade, mas depende também da 
legitimidade dos seus atos. Daí por que confio que 
minhas advertências não cairão no vazio, nem dei
xarão de merecer a atenção das autoridades econô
micas, pela relevância das implicações que possa 
ter em relação aos direitos da cidadania e à raciona
lidade da administração. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio car1os Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Suprema 

Corte Americana, recentemente, tomou duas decisões 
de grande alcance, de grande importância. 

Considerou inconstitucional a chamada Lei da 
Decência, Communication Decency Act, que visa
va introduzir alguma forma de controle ou de censu
ra sobre a Internet. Também considerou ilegal e in· 
constitucional a eutanásia. 

As duas decisões têm, como disse inicialmen
te, um significado muito grande, pois ninguém des
conhece que, com respeito à eutanásia, há uma pro
pagação pela Internet no sentido de fazer proselitisrno 
em relação à forma de colocar fim à própria vida, sob di· 
versas modalidades, inclusive a do suicídio assistido 
CQrna participação de médicos e profissionais da saúde. 

A segunda decisão alcança um moderno meio 
de comunicação dos mais utilizados hoje, que é a In
ternet. Para que se tenha idéia da importância da In
ternet, o número de brasileiros que acessou a rede, 
este ano, a fim de fazer a sua declaração de Imposto 
de Renda, foi surpreendentemente elevado. Isso dá 
idéia do seu poder como meio de comunicação, de di
fusão de informações, de costumes e de propaganda. 
Agora mesmo tomei conhecimento de que o Relator 
do projeto de lei que regulamenta as eleições do próxi
mo ano está preocupado com a propaganda pela Inter
net, o que sugere que esse meio de comunicação al
cançou uma importância muito grande no nosso País, 
onde o número de computadores ainda é relativamen
te baixo,. comparado com outros países. Cak:ula-se, 
por exemplo, que nos Estados Unidos existam cerca 
de 70 milhões de navegantes ou intemautas. 

Se a Suprema Corte americana, por um lado, 
decidiu que não pode haver censura sobre a Inter
net, sob pena de se ferir a constituição americana, 
por outro, ela não põe termo à discussão que está 
se dando em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, 
sobre os abusos cometidos pela Internet. Eu mesmo 
já me ocupei. deste assun_to por mais de uma vez 
aqui no Senadô, inclusive em relação a certos ilíci
tos, a crimes mesmo que podem ser cometidos pela 
Internet, em relação a determinados procedimentos 
que não são criminosos nos países de origem -
como, por exemplo, o aborto -, mas que no Brasil 
constituem crime. 

Por isso mesmo, creio que há necessidade de 
algum tipo de controle dessa rede, que é descentrali
zada, de certa maneira, muito difícil de ser controla
da; mas, de qualquer modo, existem mecanismos, 
como, por exemplo, bloquear certos sites da Inter
net, o que permitiria a uma família limitar o acesso 
de seus filhos, das crianças, a certos sites pornográ
ficos ou inconvenientes ao público infantil. Esse pro-
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blema existe também em relação à televisão, e dele 
me ocupei desta tribuna. Nos Estados Unidos, já são 
fabricados aparelhos de televisão com instrumentos 
eletrônicos que permitem aos pais bloquearem o 
acesso dos filhos a certos canais, em determinados 
horários, protegendo a família contra qualquer tipo 
de informação inconveniente. 

~ A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão, por alguns de seus executi
vos, procurou-me e informou, ano passado, que es
tava cuidando de constituir uma organização não-go
vernamental para exercer uma espécie de autocon
trole sobre as emi::,soras..de telev;isão, visando a coi
bir excessos: o Ministério da J·ustiÇâ. estava exami
nando uma forma, não de censura, pois nossa 
Constituição não permite, mas de estabelecer padrõ
es classificatórios que orientariam as famílias para 
permitirem o acesso dos filhos a determinados-pro
gramas. Há, evidentemente, necessidade de se insti
tuir no País um tipo de "sobriedade eletrônica", para 
que não haja excessos, como o uso da pornografia e 
de outros que ridicularizam as pessoas, colocando
as, muitas vezes, em situações constrangedoras. É 
uma forma de lazer e de diversão que se dá às cus
~as da dignidade das pessoas. Aqlli mesmo já foram 
discutidos muitos exemplo.s. desses, que em nada 
contribuem para educar nosso povo ou para o prestí
gio da nossa televisão. 

O Ministério Público ~stá anunciando a sua in
tenção de encontrar meios para evitar que crianças 
sejam expostas, pela Internet, em cenas de sexo ex
plícito, de pornografia, uma utilização absolutamente 
cruel e desumana dessas crianças. 

Então, é um campo novo que está se abrindo 
para que a sociedade examine, sem ingressar nem 
aceitar nenhum tipo de censura, mas estabelecendo 
regras e padrões que possam ser aceitáveis para to
dos e que permitam que as famílias possam preser
var as crianças do acesso a programas ou a propa
gandas que apresentem comportamentos incompatí
veis com determinadas faixas etárias. 

A Suprema Corte americana, longe de encerrar 
a discussão, apenas aponta para a impossibilidade, 
nos Estados Unidos - aqui no Brasil também não 
podemos -, de se utilizar a censura como instrumen
to para coibir esses tipos de práticas inconvenientes, 
anti-sociais e deseducativas, que alcançam sobretu
do crianças em fase de formação. · 

Para concluir, volto a dizer que isso não nos 
deve desestimular na busca de caminhos justos, que 
assegurem a liberdade de expressão, mas que nao 
patrocinem o abuso na informação, que nada serve 

para nossa sociedade, tanto na Internet quanto na 
televisão, veículo de comunicação de massa dispo
nível em' todo o território brasileiro, cuja penetração 
poderá, com cenas de violência, pornografia e de 
humilhação a pessoas, com as quais se obtém diver
·Sãõ""""esãc:n~xtraídos risos dos espectadores, colocar 
as pessoas em situação absolutamente incompatível 
com a sua condição de seres humanos. 

Es.s.a é a nossa manifestação e o nosso apelo à 
ABERT, que nos prometeu a insta_lação e a organiza
ção dessa instituição privada, a ser mantida pelas pró
prias redes de televisão, para quê se organizem e pro
curem estabelecer padrões de programação compatí
veis com a formação do povo brasileiro, que não signi
fiquem atentados à:nossa cultura, à nossa história ou à 
educação dos nossos filhos, das nossas crianças. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Ade mi r Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conforme 
afirmei ontem, hoje pretendo ler e comentar urri docu
mento assinado· pelos bispos do Pará sobre a situação 
econômica e social daquele Estado. É um documento 
lançado nesta seguncta-feira, que teve grande reper
cussão no nosso Estado e que está sendo comentado 
por todos os órgãos de Imprensa do Pará, todos os jor
nais escritos e todos os canais de televisão, porque re
tratam a preocupação da Igreja Católica com a situa
ção do povo do Estado do Pará. 

Faço questão de ler e, na medida da necessi
dade, comentarei cada um dos itens escritos pelos 
bispos do meu Estado. · 

"Decorreram 7 meses da última as
sembléia pastoral da Arquidiocese de Be
lém, quando as nossas paróquias levanta
ram os graves problemas que afligem a gran
de maioria do nosso povo. Belém é caixa de 
ressonância de tudo o que acontece no Pará. 
Os problemas da capital são conseqOência 
das tristes condições em que vive o Estado, e, 
corno pastores da Arquidiocese, não podemos 
deixar de nos pronunciar publicamente. 

Queremos: assim, mostrar-nos em sin
tonia com a 3§ Semana Social Brasileira, 
que estudará os problemas do País a luz da 
justiça e da solidariedade, e preparar-nos, 
ao menos tempo, para a Assembléia Pasto
ral dos Bispos dos Regionais Norte 1 e Nor
te 2 (Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Rondô-
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nia e Roraima), a realizar-se em Manaus no 
próximo mês de setembro. 

Preterido nos investimentos do Gover
no Federal, onerado pela retenção de recei
tas tributárias que lhe são devidas pela 
União e, ainda, objeto de opções de desen
volvimento que privilegiam os grandes proje
tes económicos de capital intensivo e de bai
xa utilização de mão-de-obra, o Estado do 
Pará testemunha, nos últimos anos, o de
créscimo da qualidade de vida de sua popu
lação, inchada pela migração extraordinária· 
de imensos contingentes humançs, atraídos 
por esses mesmos projetas, com todas as 
mazelas sociais que lhes são inerentes. 

Um exemplo eloqüente e paradigmáti
co dessa situação pode ser constatado em 
Tucuruí, no Sul do Pará, onde, à margem da 
gigantesca hidrelétrica ali construída - que 
tantas esperanças trouxe ao povo paraense 
pela energia farta que iria gerar, possibilitan
do a industrialização do Estado -alguns mu
nicípios paraenses, contíguos à barragem, 
vêem as linhas de transmissão de energia 
passar sobre seu território sem que dela 
possam se beneficiar, pois são dirigidas 
para outras regiões do Brasil.' 

Aqui, faço um adenda ao documento dos bis
pos de Belém: pior do que haver cidades com a linha 
passando sobre elas para servir à Capttal do Estado 
e à Região Nordeste do Brasil é o Govemonão ter 
construído as reclusas da hidrelétrica de Tucuruí. 
Essa hidrelétrica estava orçada em US$2,4 bilhões e 
terminou a sua construção a um custo de US$6 bi
lhões. As reclusas teriam custado apenas 3% do va
lor da obra, mudariam a realidade da nossa região, 
possibilitando a concretização da hidrovia Araguaia
Tocantins. Constituiriam 4.800 quilómetros de vias 
navegáveis na nossa região, facilitando o transporte 
de toda a produção do Centro-Oeste brasileiro. Isso 
não foi realizado porque Tucuruí não foi feitá para 
servir ao Pará nem à Região Norte do Brasil, mas 
exclusivamente para servir o Projeto Albrás/Aiunorte, 
Alcoa, no Maranhão e Carajás, três projetes minero
metalúrgicos que consomem 40% da energia produ
zida em Tucuruí a preços subsidiados, gerando um 
prejuízo anual em tomo de 200 milhões de dólares à 
Eletronorte e não atendeu a nenhum Estado da Re
gião Norte do Brasil. Setenta cidades no Estado do 
Pará, que possui 73 Municípios, ainda não recebem 
energia dessa hidrelétrica de Tucuruí. 

No item seguinte, dizem os bispos: 

"É ·importante que seja revisto o papel 
do representante do povo no Parlamento. A 
realidade exige dos parlamentares ações co
letivas em defesa dos interesses regionais. 
Espera-se, pois, como exigência da própria 
sociedade, que. os nossos parlamentares se
jam no Congresso Nacional uma força ex
pressiva na defesa do Estado do Pará. Não se 
desconhece, porém, que os órgãos de classe, 
as organizações não-governamentais e a im
prensa tem chamado a atenção objetivamente 
para as distorções que agravam as condições 
de pobreza da população.' 

Nesse aspecto, quero mostrar aos Bispos do 
Pará que, infelizmente, os parlamentares não se 
unem para defender a necessidade do nosso Esta
do. Muitos deles estão presos ao Governo pelo de
sejo de participar da Administração Federal, por que
rerem manipular os órgãos públicos federais do Es
tado do-?ará e, em troca das nomeações que rece
bem para dirigir órgãos como a Sudam, o Bamx ·.~:~: 
Amazônia, a Regional do Banco do Brasil, da Catxa 
Económica. o DNER, o INCRA, o INSS e tantos outros 
órgãos federais comandados por políticos locais, fa
zem indicações ao Presidente da República e este as 
aceita em troca do voto e da submissão no Parlamento 
brasileiro. A própria disputa existente entre segmentos 
de base do Governo faz com que essa unidade se tor
ne impossível. A disputa entre o Governador Almir Ga
briel, por exemplo, e o Senador Jader Barbalho, no co
mando dos cargos federais do Estado do Pará, faz 
com-que- haja uma desunião, não haja um comando, 
uma busca efetiva de ação conjunta para resolver os 
problemas do nosso Estado. 

Lamentavelmente, sõ nos reunimos para votar 
as emendas. do Orçamento. Muitas vezes, trabalha
mos aqui até altas horas da madrugada, colocando 
recursos no Orçamento da União para melhorar as 
condições de vida do povo do.nosso Estado. Entre
tànto, o Governador não tem .tido força política se
quer para fazer retirar esses recursos que os parla
mentares colocam, a muito custo, no Orçamento da 
União. E não tem-poder porque não se une, porque 
não assume o papel de governador, parqué não as
sume o comando da-Saneada, para que ela pudesse 
agir unida, independente ,da disputa pelos cargos 
dos órgãos públicos federais no nosso Estado. 

Infelizmente, essa é a realidade do Estado e 
muito prejudica o nosso desenvolvimento. 

E continuo a leitura do pronunciamento dos 
Bispos de Belém, Sr. Presidente: 
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"Esses fatos, evidentemente, repercu
tem na Igreja, por meio das manifestações 
do povo nas paróquias, nos setores pasto
rais e nos movimentos religiosos, no pronun
ciamento de técnicos, de líderes estaduais e 
municipais, de pessoas qualificadas pela ex
periência e pelo conhecimento e, ultimamen
te, pelo noticiário da imprensa local. Todos 
insistem em denunciar o esvaziamento a 
que está submetido historicamente o Estado 
do Pará. Nesse sentido, evocamos esponta
neamente a parábola evangélica do "rico 
epulão e do pobre Lá7aro', vendo.por essa 
imagem a descrição e mesmo a fotografia 
do nosso povo empobrecido. 

Nós, Pastores da Igreja de Belém, não 
podemos ficar indiferentes às angústias e 
tristezas do povo, que se exprimem por 
meio de uma sensação de desalento, frus
tração ou descrença na viabilidade das solu
ções que são preconizadas, seja porque es
tas não conseguem ser efetivadas, seja por
que, quando são implementadas, revelam 
efeitos perversos, principalmente para os 
mais pobres. Neste estado calamitoso, que
remos ser solidá.rios a tantos apelos em fa
vor do Estado, pois "as alegrias e as espe
ranças, as tristezas e as angústias dos tió- -
mens de hoje, sobretudo dos mais pobres e 
de todos os que sofrem, são também as ale
grias, as esperanças, as tristezas e as an
gústias dos discípulos de Cristo. 

Diante desse quadro doloroso, face à 
difícil situação em que vive o povo paraense, 
assumimos e fazemos nossas as palavras 
do Papa Leão XIII, na Encíclica Rerum No
varum: 

"Parecer-nos-ia faltar à nossa missão, 
se calássemos". 

VER 
Há um reconhecirne!l!_o_geraJsl~. QYE!_Q 

Estado do Pará se- caracteriza, diante do 
País, como uma grande frente pioneira de 
ocupação, principalmente por populações 
pobres que ofuscam a Amazônia. O cresci
mento populacional do Estado tem sido pro
vocado principalmente por migrações de ou
tras regiões do País. São-contingentes vin
dos com a certeza do lucro e do êxito, mas 
que vêm principalmente em busca de terras 
para trabalhar, ou de empregos nos projetes 
incentivados e nos grandes projetes de mi-

neração do Programa Grande Carajás. A 
maior parte dessas populações vê seus ob
jetiyos frust@dQs, pois aqui não conseguem 
terra para ocupar nem emprego para traba
lhar. Em conseqüência, surgem os grandes 
bolsões de pobreza que, organizados de for
ma ele.I'Tle.llta.r,_ promovem invasões no cam
po e_ nas_ cic:fadE!_S, dando origem a dois fenô
menos que têm marcado de forma dolorosa 
o perfil económico e social do Estado do 
Pará: o conflito agrário e o conflito urbano. 

Sob outro ângulo, o povo se questiona 
di<!!lte~ dª _cLrcYIJStânci<l de que Estados vizi
nhos vêm apresentando soluções de desen
volvimento, melhores e mais imediatas, no 
equacionamento dos -~eu!> problemas __ e são 
áPresentados, diante da Nação, como autênti
cos pólos de desenvolvimento. Diz então o 
povo: "Por quê eíes Coiísêguém e nós não?" 

Infelizmente, Srs. Bispos do Pará, porque o 
Pará tem um Governador incompetente, porque o 
Pará tem um Governador que não tem coragem, 
porque o Pará tem um Governador que não tem ca
pacidade de liderança para compreender o papel 
que tem e se unir aos políticos e a sua Bancada 
para lutar pelos direitos do. povo do nosso Estado. É 
um Governador do PSDB que não tem força com o 

·Presidente do PSDB. 

Uma visualização mais profunda na 
busca das raízes históricas desses proble
mas evidencia que, mesmo as soluções pre
conizadas, na sua implementação, ficaram 

_ muito aquém dos objetivos a que se propu
nham. É o caso da política de incentivos fis
cais, em favor de projetes de interesse para 
o desenvolvimento econômico e social do Es
tado. Os estudos sobre essa estratégia de 
ação e suas realizações mostram que não re
sistem a uma análise comparativa ·cta relação 
existente entre os benefícios que esses em-
preendimentos geraram em favor do Estadne ___ _ 
os custos que pro_vocaram pelo agravamento 
da questão social. Em geral, os projetes que 
forãm assim implantados geram poucos em
pregos, caracterizanc!o-se, ·ainda, na maioria 
das vezes, como latifúndios constituídos pela 
grilagemde terra$, cujos efeitos práticos po-

- deiTi ser-sifi.iados nás_ grandeS devastações 
florestais e nos conflitos agrários. 

Essa é uma grade verdade. Durante décadas, 
o Governo fed_eral, por intermédio da Sudam, incenti
vou -grandes empresários do sul e empresários es-
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trangeiros; cedeu para esses empresanos granaes 
extensões de terra no nosso Estado. Esses empre
sários pegaram esses recursos, não os aplicaram 
devidamente, levaram-nos a seus Estados de ori
gE?m. Hoje essas terras estão abandonadas, estão 
invadidas, e mais uma vez o Estado brasileiro está 
pagando a esses empresários pela desapropriação 
~dessas grandes áreas de terras, que a eles foram 
dadas de mão beijada, não só a terra, mas os recur
sos que nelas não foram devidamente utilizados. 

Nos anos 70, dentro do Programa 
Grande Carajás, foram implantados no Esta
do os grandes projetes minerometalúrgicos. 
São projetas de grande porte, voltados para 
a exploração da província mineral paraense, 
que os estudos e pesquisas revelaram tra
tar-se de uma das maiores do planeta. Uma 
avaliação simples demonstra que esses 
grandes projetas provocaram um forte im
pacto no Estado do Pará, pela atração que 
exerceram sobre as populações pobres de 
todo o País. Em tomo das áreas de explora
ção, foram se estabelecendo milhares de fa
mílias que emigravam na busca do empre
go. Os projetas, entretanto, somente absor
viam mão-de-obra qualificada e semíqualifi
cada. Em conseqüência, esses contingentes 
migratórios passaram a formar novos bolsõ
es de pobreza no Estado. Admitia-se, po
rém, à época, que os efeitos adversos da 
instalação dos grandes projetas na região 
seriam compensados pela contribuição tribu
tária das empresas respectivas, permitindo
se a adoção de polfticas compensatórias e 
de estímulo ao desenvolvimento. Todavia, 
assim não se verificou, eis que logo se cons
tatou qu!3 a tributação das empresas de mi
neração dos grandes projetas revelou-se 
muito aquém dos grandes valores normal
mente fixados para as demais empresas, 
sob a alegação de que os produtos minerais 
daquelas correriam o risco de perder condi
ções de competitividade no mercado interna
cional; a carga tributária foi reduzida de 50% 
e, em alguns casos, até mais do que isso. 

É fato conhecido de que há um grande 
número de projetas de infra-estrutura física 
para serem implantados no Estado, todos eles 
orientados para tomar mais efetiva a integra
ção econômica do Pará com o Sul do País. 
Esses projetas permitirão a ligação hidroviária 
e rodoviária do Estado com as áreas mais de-

senvofvidas do país, possibilitando o acesso 
dos produtos oriundos do Brasil Central, no 
sentido dos mercados consumidores do He
misfério Norte, com melhores condições de 
competitividade, pela redução dos custos de 
transporte. Ao que 5e sabe, esses projetas 
já foram elaborados há muito tempo, alguns 

_~até há mais de uma década, corno é o caso 
da hidi'Qvia Tocantins-Araguaia e da consoli
dação da rodovia Santarém..Cuiabá. Até 
hoje, porém, não foram implantados e a ex
pectativa no alto sentido econômico-sociaf 
que trarão para o Estado vem agravando, 
ainda mais, o desalento do povo paraense. 

A frente pioneira de penetração que 
chegou à região no início dos anos 70, in
centivada pelo Poder Público para fazer a 
ocupação da Transamazônica e da Belém
Brasília, transformou-se em um grande con
flito agrário que permeia todas as áreas de 
ocupação e que, de vez em quando, expri· 
me-se por meio de conflitos sangrentos que 
oferecem ao País e· ao mundo a imagem 
que envergonha o povo paraense de que o 
Estado é uma terra sem lei, abandonada à 
sua própria sorte. Em geral, esses conflitos 
ocorrem entre os próprios integrantes da 
frente pioneira de ocupação: de um lado, os 
empresários que compram terra, de outro, 
os trabalhadores sem terra. O Estado brasi
leiro, em suas diferentes instâncias político
administrativaS, tem-se mostrado incapaz de 
administrar esses conflitos, que deságuam 
na falta· de diretrizes para reformar o campo. 

Eu diria que o conflito não é entre empresários 
que compram a terra; ele se dá também entre em
presários que grifam terra, porque não são poucos 
os que chegam às terras devolutas do Pará com 
seus tratares, rnotosserras e madeireiras e que cer
cam grandes áreas, sem possuírem documento al
gum delas. A briga se dá entre eles e o pequeno tra· 

___ b_alhador, que deseja 50 hectares de terra e que mui
tas vezes dá a sua vida por ela. 

Nas cidades: em especial na área me
tropolitana de Béfém, o impacto da frente 
pioneira de penetração é extremamente gra
ve. Novos bairros surgem, principalmente 
nas periferias da cidade, quase que repenti
namente, observando-se que, em sua maio· 
ria, são pessoas procedentes de todos os 
pontos do País que migram para cá em bus
ca de trabalho, de moradia e de outros bens 
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materiais. São as invasões urbanas que au
mentam a responsabilidade do Estado e dos 
Municípios pela prestação de serviços básicos 
à população - urbanização, saúde, educação, 
segurança pública e bem-estar social - e, em 
geral, disputam com seus proprietários a pos
se da área que passaram a ocupar, de forma 
violenta, gerando diante do Poder Judiciário e 
da polícia o conflito urbano. 

Não podemos deixar de observar a di
nâmica que se estabelece entre a capital e o 
interior do Estado, pois naquela estão sedia
dos o Governo do Estado, as agências de 
desenvolvimento, os principais centros de 
saúde e de educação. É inevitável, portanto, 
que o povo interiorano, desamparado nos lu
gares onde vive, busque a capital, preten
dendo aí encontrar meios que possibilitem 
melhorar suas condições de vida. O Estado, 
empobrecido e fragilizado, porém, não tem 
condições de atender a todos os problemas 
do povo, nem mesmo na capital. O resultado 
é ·a agudização dos problemas da área me
tropolitana de Belém, que a tomam uma ca
pital onde os sinais de pobreza de todo o 
Estado repercutem e se evidenciam. 

Outro efeito adverso· que essa frente 
pioneira tem provocado para o Estado é, 
sem dúvida, o agravamento da questão am
biental. As queimadas tomaram a devasta
ção florestal uma questão mundial, que re
percutiu de forma desastrosa para o País. O 
Estado, carente dos necessários recursos fi
nanceiros e desprovido de uma política am
biental adequada, não consegue fazer con
trolar a ação predatória do homem que destrói 
seus recursos naturais. O Poder Público Fe
deral anuncia medidas sofisticadas para fazer 
o controle ambiental: telecomunicações, foto
grafias de satélites, projeto Sivam; dentre os 
mais conhecidos. Porém, até hoje, a ação do 
homem, ecologicamente perversa, continua a 
ser praticada de forma cada vez mais destruti
va e a sociedade paraense é mera espectado
ra, impotente para impedir a devastação e o 
esgotamento dos recursos naturais do seu Es
tado. O desenvolvimento sustentável do Esta
do do Pará não passa de um mero discurso, 
tão longe está sua concretização. 

Quero ressaltar que há diferença entre o Go
verno do Pará e o Governo do Amapá, o Governo de 
João Alberto Capiberibe, o Governo do Partido Sacia-

iistél Brasileiro. Esse Governo conseguiu fazer do 
Amapá o Estado da Amazônia onde menos se de
vasta e conseguiu implantar uma economia auto
sustentável, o que tem garantido ao Governador 
apoio internacional e apoio da sua população, muito 
diferentemente do que ocorre com o Govemo do Es
tado do Pará. 

Diretamente associado à questão am
biental está o problema agrícola. A tecnolo
gia da agricultura rudimentar praticada até 
hoje leva necessariamente ao empobreci
mento do solo, no qual o agricultor somente 
trabalha por dois ou três anos. Logo a seguir, 
vê-se obrigado a procurar novas áreas para 
plantai, pois a que explorou antes já não dis
põe mais de um solo produtivo, isto é, está 
"cansado", como se fala na linguagem popu
lar. E assim prossegue ao longo de sua vida. 
Diz-se, ·então, que ele pratica uma agricultura 
de regime extensivo, e, como não prepara o 
solo para plantar, toma-o improdutivo. Se ti
vesse, entretanto, assistência técnica adequa
da e apoio financeiro, poderia praticar uma 
agricuHura de regime intensivo, que se 'realiza 
pela correção e preparação do solo, possibili
tando a focação do trabalhador à sua terra. 

Nesse aspecto, tanto o Governo Fernando 
Henrique quanto o Governo Almir Gabriel buscam o 
sucateamento de todos os órgãos que servem ao 
desenvolvimento da nossa agricultura. Órgãos que 
servem ao estudo, ao aprimoramento, ao ensinamen
to do trabalhador rural, à pesquisa estão sendo negli
genciados. A Embrapa está praticamente falida A 
Emater do meu Estado está ameaçada de ser fecha
da. O maior salário de um funcionário da Emater, um 
engenheiro agrônomo com 20 anos de serviços pres
tados àquela instituição, é de R$700,00 por mês. Um 
técnico agríccila. que entrou .recentemente na empresa 
ganha em tomo de R$200,00 por mês. Como se pode 
trabalhar em favor da agricultura, assessorando o tra
balhador rural, dando a ele assistência técnica neces
sária com um salário tão miserável como esse? Os 
funci~nários da Emater ganharam uma ação na Justi
ça Trabalhista. E o Governo não tem mais co~ r~r
rer, mas, para não pagar o que deve aos func1onanos, 
ameaça fechar a Emater do Estado do Pará. 

Difícil e trágico tem sido o encontro da 
-frente pioneira de penetração com as popu
lações indígenas. O Pará é um dos Estados 
com maior população indígena do País. Em 
grande parte, suas tribos têm sofrido conse
qüências do contato com as populações 
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brancas. Os madeireiros retiram impune
mente seus produtos florestais. Os fazendei
ros invadem suas terras e ali se estabele
cem tranqüilamente como se deles fossem 
áreas que passaram a ocupar. Os garimpei
ros invadem as terras indígenas, poluem os 
rios de onde os índios tiram seus alimentos. 
Tudo isso é prática em franca violação às 
normas constitucionais que protegem as ter
ras indígenas, sem que o órgão oficial tenha 
condiç9es de exercer a sua função de con
trole e fiscalização desses territórios. Tem
se . observado·· tarnbêm '· que os~ indígenas 
mais aculturados viven:t na maior penúria, ví
timas de doenças e maus hábitos, adquiri
dos no contato com as populações brancas. 

O mais dramático, porém, é que, ao 
que tudo indica, a situação relatada até aqui 
vem se agravando nos últimos anos. 

Devo ressaltar que não só fazendeiros ocupam 
as terras indígenas mas também trabalhadores ru
rais esr,ão entrando nas terras indígenas. O conflito 
está se dando entre as populações mais pobres e 
mais necessitadas de nosso Estado. Não encontran
do trabalho, pois não é o .nosso Estado industrializa
do, ocupam terras como 'última alternativa de melho
rar sua condição de vida, ocupando também as ter
ras indígenas. 

Quero dizer que os índios, muitas vezes, têm 
interesse em negociar com os garimpeiros e madei
reiros, em vender o que a sua terra possui, para me
lhorar as condições de vida em suas tribos. Infelizmen
te a Funai, como os outros órgãos públicos do País, 
está sendo sucateada. Não tem recursos nem para pa
gar assistência médica aos índios do interior do Estado 
do Pará. Não há recursos para que o pagamento de 
suas contas mais comuns seja efetivado. 

Fica muito difícil a Funai cumprir seu papel com 
um Governo que não dá apoio a nenhum órgão pú
blico deste nosso País. 

Os grandes projetes minerometalúrgi
cos, apoiados em recente legislação federal, 
deixaram de pagar impostos ao Estado. 
Aqui estão, apenas, para retirar os produtos 
minerais do território paraense: o ferro, a 
bauxita, o alumínio, o ouro, o manganês, o 
cobre, o silício, principalmente, sem nada 
deixar para o Estado, o qual assume a res
ponsabilidade pela administração dos efeitos 
perversos que provocaram, sem deles rece
ber qualquer compensação. 

Os empreendimentos minerais que a 
União realizou no Estado, à frente a Compa
nhia Vale do Rio Doce, anteriormente à pri
vatização, apresentam hoje uma receita su
perior a que o próprio Estado aufere com os 
seus tributos, não obstante alguns desses 
empreendimentos serem beneficiados com 
incentivos fiscais da Sudam, e, agora, sem a 
tributação do ICMS na exportação, acham-se 
completamente desobrigados de pagar ao Es
tado a contrapartida mínima pela utilização de 
seus recursos naturais não renováveis. Agra
va essa circunstância o fato de que, em geral, 
tais projetes possuem a característica especial 
de serem projetes com baixa utilização de 
mão-de-obra, cujo recrutamento, aliás, é fre
qüentemente realizado em outras praças em 
razão da qualificação exigida 

É importante notar que tais prc'· ·. 
possuem uma importância estratégica • 
o País e não para o Estado do Pará. l•ao 
são, assim, fruto de um sentimento bairrista, 
mas inserem-se na macroestratégia de de
senvolyimento nacional. 

Aqui, Sr% e Srs. Senadores, abro parênteses, 
para lançar o nome dos culpados. Quando o Gover
no do Presidente' Fernando Henrique Cardoso man
dou para este Congresso Nacional projeto de lei que 
desonera os produtos semi-elaborados para exporta
ção, cometeu um verdadeiro crime, não só contra o 
povo do Pará, não só contra o povo da-Região Norte 
do Brasil, mas contra o Brasil como um todo, porque 
o Governo Fernando Henrique desestimulou a políti
ca de industrialização em nosso País. Hoje, manda
mos matérias-primas para fora do País; 70% dos 
produtos exportados pelo Brasil se destinam à indus
trialização nos chamados países desenvolvidos do 
Primeiro Mundo, gerando, lá fora, emprego e renda. 
Antes, os prQdutos que daqui saíam pagavam ICMS, 
pois se chamavam produtos semi-elaborados. Con
tra meu voto, a lei foi aprovada neste Congresso Na
cional; chamei atenção para tal questão, mas a base 
governista votou a favor do projeto, dizendo que o 
Governo iria compensar o Estado pelas perdas que 
teria ao deixar de receber o ICMS. 

Pois bem: desde setembro, quando o projeto 
começou a ter validade, até hoje,: só o meu· Estado, 
o Pará, contabiliza uma perda real de R$45 milhões. 
O atual Governador do Estado e os políticos do 
Pará, que são base do Governo nesta Casa, aceita
ram que o projeto por aqui passasse tranqüilamente, 
levando ao povo do Pará prejuízo económico. Muito 
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pior que o prejuízo económico é o desestímulo à in
dustrialização do nosso Estado. Por quê? Todos sa
bem que os produtos industrializados, ao serem ex
portados, não pagam ICMS e I PI. Mas, quando eram 
exportados em fonna semi-elaborada, seja minério 
lavado ou britado, seja madeira em prancha ou com
pensada, pagavam o ICMS para dificultar aquele 
que tinha interesse em exportar o produto semi-ela
borado. Entretanto, agora não haverá mais nenhuma 
política de industrialização. 

Os Bispos falam muito da questão mineral. Eu 
falo da madeira. O Pará exporta US$4ÓO milhões de 
madeira serrada e compensada. Exporta mais 400 
milhões para outros Estados brasileiros, à não há 
em nosso Estado uma política para transformar essa 
madeira em móveis, em esquadrias, em produtos 
acabados, gerando empregos e impostos para o Es
tado do Pará. É isso que acontece. 

Mas os nomes dos culpados têm que ser colo
cados. E o nome do culpado é o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso e os políticos que aprovaram 
essa lei no Congresso Nacional. 

Mais recentemente, com base na filo
sofia do Governo, voltada para a economia 
de mercado, os grandes empreendimentos 
minerometalúrgicos do Estado foram privati
zados, sem atentar para o impacto que esse 
tipo de atuação iria provocar sobre a econo
mia paraense. Verifica-se que, agora, as 
questões sociais que esses empreendimen
tos têm provocado não mais podem ser dis
cutidas com seus dirigentes. A administra
ção dos problemas sociais é de responsabili
dade do Estado, já que, uma vez privatiza
da, a empresa passa a ter suas decisões 
orientadas,. basicamente, por critérios eco
nómicos de lucratividade. 

A expectativa que a sociedade paraen
se tinha de que esses empreendimentos 
fossem realizar no Estado a recuperação to
tal e a metalurgia dos seus produtos, o que 
daria a eles um maior sentido social, não se 
efetivou. A metalurgia do ferro restringiu-se, 
até hoje, a um projeto de ferro-gusa de pe
queno porte; quanto à recuperação do co
bre, discute-se a conveniência de a usina 
respectiva ser implementada em outros Es
tados, o que sem dúvida é de um efeito ad
verso, provocado pela privatização, já que 
antes da decisão já tomada era no sentido 
de que aqui fosse processada a separação 
desse minério; os demais produtos, retirados 

do subsolo paraense, como o ouro e o alu
mínio, nem sequer dispõem de projetes para 
que a suà metalurgia seja realizada no Esta
do, apesar da enorme disponibilidade de 
energia que possuímos. 

Todas essas distorções contribuem de
cisivamente para tomar o desemprego um 
problema gravíssimo n·o Estado. Os que 
aqui habitam são marginalizados, não só 
pela falta de oferta de empregos, mas, tam
bém, porque os empreendimentos aqui im
plantados não são absorvedores de mão-de
obra; ou quando o são, exigem mão-de-obra 
qualificada ou semi-qualificada que nem sem
pre o Estado, em sua penúria, tem condições 
de proporcionar. Os que vêm de fora apenas 
aumentam as multidões dos sem-teto, dos 
sem-terra e, principalmente, dos sem-emprego. 

Acrescente-se a isso o baixo salário do 
trabalhador brasileiro. Além de ser uma injú
ria à dignidade do trabalhador, é ainda fator 
de desagregação familiar e social. Ademais, 
contribui decisivamente para o agravamento 
das crises que solapam os governos. E, 
mais ainda, a nós nos espanta que haja no 
Brasil tanto desemprego, com um povo sem 
perspectiva. Diferentemente do que aconte
ce em outros países, no Brasil, pelo contrá
rio, um salário-desemprego digno parece 
não estar preocupando os nossos governan
tes. É algo deprimente e vergonhoso. 

E estou de pleno acordo com os bispos de Be
lém: é deprimente a condição do trabalhador ter 
acesso ao salário-desemprego assim como e o valor 
desse mesmo salário-desemprego. 

Deve-se considerar também que al
guns desses grandes empreendimentos, 
apoiados em uma tecnicalidade legal, agora 
se tomam credores do ICMS junto ao Esta
do, através de crédítos tributários gerados 
pela compra de insuinos em outras Unida
des da Federação. Além. de nada deixarem 
ao Estado, eles ainda se tomaram credores. 

Pam acentuar ainda mais ·o agrava
mento dessa situação, vem a notícia'- aí eu 
chamo a atenção dos Srs. Senadores para o 
que dizem os btspes do meu Estado - de 
que se cogita a prorrogação do Fundo de 
Estabilização Fiscal, que é formado de par
celas da arrecadação dos recursos arreca
dados pela União que devem ser transferi
dos para os Estados e Municípios, respecti-
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vamente, através do Fundo de Participação 
dos Estados e do Fundo de Participação dos 
Municípios. Segundo foi divulgado recente
mente, a contribuição do Estado e dos muni
cípios do Pará para o FEF, desde que ele foi 
criado em 1994, está estimada em R$284 
milhões, donde se deduz que a contribuição 
do povo paraense para esta estabilização do 
Real está em mais de R$50,00 per capita ou 
R$250,00 por família É importante assinalar 
que o noticiário infonnou ainda que a contri
buição do Estado de São Paulo, com a mes
ma finalidade, alcançou apenas R$1 ,00 per 
capita. Completa-se, dessa forma, o processo 
de fragilização a que está submetido o Esta
do, o qual se toma absolutamente impotente 
diante da agudização de sua questão social." 

Ressalto aqui, mais uma vez, a responsabilida
de dos políticos que fazem a Base do Governo nesta 
Casa, que votaram a favor da prorrogação do Fundo 
de Estabilização Fiscal - votaram por duas vezes. É 
preciso que se diga quem são os responsáveis, por
que aqueles que aceitam este Fundo estão se colo
cando contra os Estados, contra os Municípios e, pior 
ainda, contra os Estados das regiões mais pobres do 
Brasil, pois são os nossos Estados que estão perden
do mais com o Fundo de Estabilização Fiscal. 

A prorrogação deve estar sendo votada hoje na 
Câmara dos Deputados, após o que virá para o Se
nado da República Aqueles que votarem a favor des
sa prorrogação haverão de assumir perante a socieda
de a sua responsabilidade. Eu, como Senador, votei 
contra Apresentei emendas para que fosse retirado o 
dinheiro do Estado e dos Municípios. E acrescento 
mais: não só os Estados e Municípios que estão per
dendo. Vinte por cento do Fundo de Desenvolvimento 
Regional Norte, o FNO, não está sendo aplicado em 
nossa região. Portanto, os produtores do meu Estado 
e do Norte do Brasil também estão perdendo. 

Dentro do nosso País há um pobre que não pode 
sentar-se à mesa comum. Foi e está sendo espoliado 
e obrigado a manter os que se banquetearam. 

Sr. Presidente, vou interromper a leitura do do
cumento para entrar na forma como os bispos se re
ferem à palavra: agir, no item 36 do documento. 

36. O que fazer então? A situação 
apresentada revela um quadro altamente 
complexo, de difícil solução. A longo prazo, 
o povo paraense corre o risco de perder os 
seus recursos naturais, renováveis e não re
nováveis, do território em que habita, sem 
nada deles conseguir auferir. Os seus filhos 

encontrarão no futuro um território devasta
do e, certamente, estarão em condições irre
versíveis de pobreza e miséria. É o que se 
pode concluir se nada for feito para coibir 
essa tendência. 

37. A igreja recomenda ao povo, como 
atitude fundamental para poder superar 
seus problemas, que primeiramente ele se 
volte para Deus. A oração deve presidir a 
ação do homem em todas as situações de 
sua vida, mas, principalmente, diante da in
certeza. A ação sem oração leva o homem à 
vaidade e ao orgulho do poder. A oração fa-lo
á compreender que tudo que de bom fizer pro
vém de Deus. Por outro lado, a oração leva o 
homem ao encontro do Espírito Santo que ins
pira tudo o que se deve pedir a Deus Pai. 

38. Mas o problema não se restringe 
somente à questão sócio-econômica. Há um 
outro, não menos importante, que também 
nos preocupa. É a educação e a cultura A 
Igreja, vendo que a perda da cidadania 
acompanha e expressa a indigência material 
e espiritual e que a fome abala e desestrutu
ra o ser humano, impedindo-o de se aperfei
çoar, sente a imperiosa necessidade da for
mação intelectual, cuttural e espiritual do 
povo paraense". 

O Sr. Emandes Amorim - Senador Ademir 
Andrade, V. Ex'! me permite um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Senador Eman
des Amorim, concedo o aparte a V. Ex", lembrando 
que, infelizmente, meu tempo está para se esgotar. 

O Sr. Emandes Amorim - Serei breve, Sena
dor. Eu estava aqui bastante preocupado, ouvindo 
referências de V. Ex" à situação dos governistas e 
da oposição. Confirmando suas afirmações, os go
vernistas ·votam tudo, votam até contra o interesse 
do povo, do pobre. Contudo, quando se. faz uma 
pesquisa, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
conta com 50%, 60%. Todos esses governistas vo
tam nos projetes do Governo. Por serem minoria, 
como fica a situação das oposições diante desse 
quadro? 

O SR. ADEMIR ANDRADE ...: Senador' Eman
des Amorim, em primeiro lugar, é preciso compreen
der as pesquisas. Qualquer governo pesquisado, so
mando regular, ótimo e bom, sempre tem uma atua
ção razoável. Vou lhe dar um exemplo claro. No Es
tado do Pará, o nível de aceitação entre regular, bom e 
ótimo - somados os três - do Governador Almir Ga
briel na capital é de 67"/o. Agora, quando se pergunta 
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aó povo sobre o candidato a Governado· do Estado, 
· ele tem 4% na pesquisa. O Lula, por exemplo, ganha 
disparado de Fernando Henrique em Belém do Pará. 
As pesquisas do lbope mostram que o Lula tem 20% 
mais votos que o atual Presidente em nossa capital. 
No entanto, a aceitação de govemabilidade de Fer
nando Henrique chega a 69%. 
\·· Há uma diferença muito grande entre se avaliar 
o trabalho de um governante entre regular, bom e 
ótimo e a expectativa de o cidadão votar nele. Tenho 
certeza que o povo brasileiro não continuará votando 
em Fernando Henrique Cardoso e neste Governo do 
PSDB que, aliás, faz a política do PFL. 

"42. A igreja sabe que não é seu papel 
oferecer soluções para que o povo paraense 
possa sair dessa difícil situação. Entende, 
todavia, que o povo deve unir-se para acla
mar contra a injustiça que o agride e que os 
líderes políticos de todos os partidos devem 
envidar esforços no sentido de lutar pelos 
projetas, empreendimentos e por estratégias 
de. ação que deverão beneficiar o povo pa-

. raense e que poderão reverter essa situação 
adversa, a médio e a longo prazo. Num movi
mento suprapartidário, unam-se os homens 
públicos, as lideranças empresariais, os traba
lhadores, as organizações não governamen
tais em tomo de algumas ações concretas em 
favor do Estado, não só quanto à revisão de 
estratégias e empreendimentos já implanta
dos, mas, também, quanto aos projetas e em
preendimentos novos, voltados para a rever
são da tendência de esvaziamento económico 
e conseqüente empobrecimento do Estado. 

43. Com as forças e o coração voltados 
para o Pará, no sentido de reverter a .situa
ção aqui relatada, um movimento supraparti· 
dário, com forte apoio popular, poderá ado
tar como objetivos prioritários: 

a) questionar a eficácia da política de 
incentivos fiscais e oferecer soluções para 
os problemas do povo; 

b) encontrar alternativas que venham 
compensar a perda que o Estado está tendo 
das contribuições tributárias dos grandes -
empreendimentos mínero-metalúrgicos; 

c) lutar para que não se continue a 
praticar a flagrante injustiça da contribuição 
do Estado do Pará para o Fundo de Estabili
zação Fiscal - FEF; 

d) reivindicar que o Pará disponha de um 
programa específico de reforma agrária, com a 

participação do Estado e dos Municípios e 
das agências federais que atuam no Estado, 
como a Sudam, BASÃ, Embrapa e lbama; 

e) réivindicar também uma estratégia 
de ação quanto à questão ambiental, objeti
vando a que o Estado possa realmente pro
mover o seu desenvolvimento sustentável; 

f) promover a elaboração de progra
mas especiais integrados, de responsabili
dade do Estado e do Governo Federal para 
atendimento das populações indígenas, não 
só no controle e fiscalização das terras que 
lhes pertencem, mas lambem "llo atendimen
to do seu bem-estar social; 

g) lutar para que os projetas de grande 
interesse social, como as hidrovias e as es
tradas de integração nacional, tenham equa
cionamento de sua viabilização definido a 
curto e médio prazo, com base nos rigoro
sos estudos de impacto ambiental, nos ter
mos exigidos pela legislação respectiva. 

Conclusão 
46. Rlhos legítimos dessa nação-famí

lia brasileira, nós, Estado do Pará, recusa
mo-nos a penmanecer no chão do abando
no, do esquecimento e da pobreza, preza 
mos a nossa dignidade e reconhemo-nos no 
direito de sentar à mesa comum, em pé de 
igualdade ou nas mesmas condições com 
os demais Estados da Federação. 

47. Apoiados na mediação materna de 
Nossa Senhora de Nazaré, Padroeira do 
Pará, pedimos que Deus, em sua comunhão 
de Amor, acolha a nossa voz e inspire, nos 
que a escutarem, sentimentos e atitudes 
para o restabelecimento da fraternidade en
tre os homens-e os Estados do Brasil. 

Belém do Pará. 4 de julho de 1997. 
Dom Vicente Joaquim Zico, 
Arc~bís!Jo Metropolitano de Belém 
Dom Carlos Verzeletti 
Bispo Auxiliar de Belém. • 

Sr. Presidente, ao. concluir, congratulando-me 
ÇQffi.QLf3ispos do me\l Estado, dizendo-lhes que 
têm toda razão ell! apresentare_me~es documentos 
e que, de nossa parte, defendemos a mesma tese 
que eles, a tese da uniao, a tese da busca do interesse 
coletivo, e dizendo a eles também que o Estado do 
Pará não só tem que se sentar à mesa em pé de igual~ 
dade; o P~uá pode sentar-se à mesa eTmpor condiçõ
es ao resto do Brasil, porque é o Estado que mais con> 
lribui, proporcionalmente, para a balança comercial 
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brasileira. Exportamos anualmente U$2 bilhões, va
lor superior ao orçamento do Governo do nosso Es
tado. 

O que temos que fazer é exigir, tanto do Go
verno Fernando Henrique Cardoso quanto do Go
verno Almir Gabriel, uma política de industrializa
ç;_ão e uma lei que proíba a pura e simples exporta
ção dos produtos ín natura do nosso Estado, evi
tando que sejam industrializados lá fora. Devería
mos aprovar uma lei que desse o prazo máximo 
cinco anos para que, após·esse prazo~ o Pará fos
se proibido de exportar madeira serrada e com
pensada, exportando apenas móveis. finos, bem 
acabados, em vez de serem elaborados na Euro
pa, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, como 
acontece atualmente. Essa é uma solução para o 
nosso Estado, além de podermos efetivar uma re
forma agrária que realmente atenda ao interesse 
do povo paraense. 

Quero abraçar esses bispos, dar a eles a mi
nha solidariedade e esperar. que a sua palavra sirva 
para sensibilizar os demais políticos do Pará. Que 
na hor'a de votar pelos interesses do Governo Fer
nando Henrique nesta Casa cada um reflita e assu
ma sua culpa por manter seus cargos de confiança 
nos órgãos públicos federais do Pará que prejudi
cam o povo do meu Estado e a Região Norte do 
BrasiL E essa melhoria de situação só pode ser feita 
com altivez e independência dos Pariamentares do 
Pará e do Norte do Brasil. 

Era essa a minha manifestação, Sr. Presiden
te. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Antonio· Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Jonas Pinheiro. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Jonas Pinheiro deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Re
nan Calheiros. 

O SR EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiáveL 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra a V. Ex!! pelo prazo de até cinco mi
nutos, nos termos do art. 14 do Regimento Interno 
do Senado FederaL 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Senador Renan Calheiros, nessa última se
gunda-feira, em companhia do Deputado Estadual Nei
robis Nagae, do Rio de Janeiro, e do ex-Vereador Chi-

co Alencar, tivemos audiência com o Governador 
Marcelo Alencar, do Estado do Rio de Janeiro, a pro
pósito de ter S. Ex!! sancionado o projeto de lei do 
Deputado Neirobis Nagae que autoriza o Poder Exe
cutivo a criar o Programa de Garantia de Renda Fa
miliar Mínima para famílias com filhos em situação 
de risco. 

O Governador Marcelo Alencar expôs as razõ
es de veto parcial aposto ao projeto, veto esse que 
tem caráter·autorizativo e dá margem ao Poder Exe
cutivo para definir melhor como será esse projeto. 
Na audiência, o referido Governador mencionou que 
se considerava contagiado pela idéia do Programa 
de Garantia de Renda Mínima, avaliando-o como di
reito social básico, e mencionou que, diante das in
fonnações de que há diversas Prefeituras e Gover
nos instituindo tal projeto, já com experiência acumu
lada, determinou a seu Secretário de Bem-Estar que 
designe equipe para estudar as experiências positi
vas nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto e 
ta~bém no Distrito Federal, onde se instituiu o Pro
grama Bolsa-Escola. 

. Inclusive, na Última segunda-feira, fiz uma visi
ta ao Prefeito Chico Amarai, de Campinas, e expus 
que o Governador Marcelo Alencar estará solicitan
do subsídios sobre a experiência de Campinas. 

Assim como o Governador do Distrito Fede
ral, Cristovam Buarque, já instituiu o Programa 
Bolsa-Escola, o Governador do Espírito Santo, Ví
tor Buaiz, sancionou propostas do Deputado Baio
co e outros, da Bancada do PT, nessa mesma di
reção, e agora o Governo do Estado do Rio de Ja
neiro, como unidade federativa, institui o Programa 
de Garantia de Renda Mínima, a exemplo de deze-
nas de Municípios. · 

Dessa forma, será importante que o Congresso 
Nacional tome, o quanto antes, uma decisão definiti
va sobre a proposta de renda mínima ou de renda 
de cidadania. 

Solicito, Sr. Presidente, que seja transcrito o 
projeto aprovado pela Assembléia Legislativa, do 
Deputado Neirobis Nagae, bem como a sanção do 
Governador Marcelo Alencar, com o veto de alguns 
artigos. 

Avalio que será importante que o Estado do 
Rio de Janeiro institua o quanto antes o que agora 
ali também foi aprovado. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
DISCURSO: 

,.,. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
. Senador Eduardo Suplicy será atendido na forma re
gimental. 

Concedo a palavra, na forma do art. 14, VIl do 
Regimento Interno do Senado Federal à Senadora 
Marina Silva por até cinco minutos. 
• A SRA. MARINA SILVA (PT- AC. Para uma 

comunicação. Sem revisão da oradora) - Sr. Presi
dente, faço apenas um breve registro. 

No dia 6 do corrente foram inauguradas nos Mu
nicípios de Xapuri e Sena Madureira duas usinas de 
beneficiamento de borracha, em uma parceria entre o 
lbama e a Cooperativa de Xapuri e Sena Madureira, 
no sentido de dar melhores condições de produção da 
borracha natural da Amazônia dentro de um projeto do 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal de instalação de dez usinas de be
neficiamento de borracha, sendo quatro no Estado do 
Acre e seis nos demais Estados da Amazônia 

Felizmente, já tivemos duas usinas inaugura
das que estão em plenas condições de funciona
mento, irão beneficiar milhares de famílias nos dois 
Municípios com um convênio assinado com a Pirelli 
do Brasil no sentido de oferecer treinamento para os 
produtores de borracha natural, tendo em vista a 
melhoria do produto. A Dr" !vete já esteve tanto em 
Sena Madureira quanto em Xapuri treinando algu
mas pessoas que chamamos de formadore~. __ que 
irão repassar o que aprenderam aos demais serin
gueiros, porque não é possível atingir todos, em um 
único treinamento, devido às grandes distâncias. 

A inauguração contou com a presença do rep
resent!inte do Ministro, o Dr. Deusàará, e do repre
sentante do Presidente do lbama, Dr. Paulo Binica, 
além de outras autoridades ligadas à área da borra
cha, bem como inúmeras famílias de seringueiros 
que fizeram questão de participar daquilo que passa 
a ser, mediante o convênio, um património da comu
nidade. Serão gerados mais de 600 empregos dire
tos, envolvendo 600 famílias de seringueiros direta
mente atingidas, e outros empregos indiretos que, 
com certeza, virão a p:ar..õr do seu funcionamento. 

Tanto em nível do Executivo quanto do Legisla
tivo, está se rearticulando a política da borracha com 
um benefício muito grande para a preservação do 
meio ambiente. Temos o entendimento de que os 
extrativistas são os responsáveis pela manutenção 
da floresta e pela ação económica não-predatória, 
como as que vêm sendo levadas a cabo, principal
mente com a exploração irregular de madeira. 

Estamos apreciando projeto de iniciativa do 
Poder Executivo que institui uma política d~ _ _preçgs 

para a borracha, inclusive um subsídio para a borra
cha natural, em que _ teremos um benefício de 
R$0,90 por quilo, além de outras medidas que serão 
tomadas no sentido de compensar os extrativistas 
da Amazônia, tais como a criação de um possível 
fundo de apoio ao uso múltiplo da floresta, pois pre
tendemos fazer a modernização do extrativismo. 

Vários parlamentares acompanharam esse pro
cesso, mais particularmente os Senadores Jonas Pi
nheiro, José Serra e Elcio Alvares, como Líder do Go
verno, e eu própria, que tél1116 dado toda a minha contri
buição nesse processo de discussão, inclusive por ter 
uma relação mais próxima com o movimento dos serin
gueiros e por ter encaminhado ao Presidente da Repú
blica as demandas dos extrativistas da Amazônia 

Espero, portanto, que o projeto seja aprovado, 
inclusive com as emendas que estamos apresentan
do aqui no Senado. Espero, também, que ele seja 
aprovado na Câmara dos Deputados o quanto an
tes, a fim de que os extrativistas, de um modo geral, 
possam ter um melhor preço para os seus produtos. 

A situação de degradação em que se encontram 
os extrativistas da Amazônia é muito grave, estamos 
com sérios problemas, pois há pessoas que não estão 
mais conseguindo obter produtos que só podem ser 
combrados mediante algum tipo de moeda, Visto qüe
não estão conseguindo mais faier trocas. Os extrativis
tas não estão tendo acesso ao sal e a outros mantimen
tos industrializados porque a borracha não tem preço. 

A política de preço para a borracha, o subsídio, 
as usinas de beneficiamento, a criação do fundo e a 
linha de crédrto que acaba de ser reprogramada pelo 
Basa para os extrativistas são atitudes que poderão 
dar um alento à economia da borracha, mas princi
palmente senlfrão cóino- urri ponto cfé partida para 
que se busque uma nova alternativa de desenvolvi
mento para não _deixar essas pessoas sem as míni
mas condições de sobrevivência. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Vol
tamos à lista de oradores inscritos. Concedo a pala
vra ao Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, ouvindo o 
Senador Ademir Andrade e a Senadora Marina Sil
va, e porque vamos ·falar neste momento sobre o 
soldo ou salário de PMs, chego à conclusão de que 
nem tudo está perdido. Se observarmos o soldo de 
um soldado da PM nQ Piauí, que é de R$11 ,15, e 
em Mato Grosso do Sul, de R$29,80, podemos até 
dizer ao Senador Ademir Andrade que os índios es
tão em situação melhor do que os PMs, em sua 
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maioria responsáveis pela sociedade, pela seguran
ça da população, mas vivem precariamente. 

Em meu Estado existe uma tribo indígena, a 
Uru-Eu-Wau-Wau, que dispõe de 1.800.000 hecta
res de terra e possui cem índios. Desses cem, trinta 
índios produzem como os brancos, vivem melhor do 
que muitos brancos, do que muitos soldados da PM 
quE!' vivem nas grandes cidades. Ao nos referirmos à 
questão indígena, verificamos muitas vezes que os 
índios estão em melhor situação do que os policiais 
militares de alguns Estados. 

Em relação à questão da borracha, como disse 
a Senadora Marina, não podemos deixar de lembrar 
a atuação do Presidente da Casa, Senador'Antonio 
Carlos Magalhães. 

Eu o procurei antes de estabelecer-se a pauta 
de votação, pois não fazia parte dela o projeto que 
ora regulamenta essa questão do subsídio da borra
cha no País. O Senador Antonio Carlos Magalhães 
prontamente foi ao Presidente da República e incluiu 
em pauta esse projeto, que agora está em andamen
to. Tenho certeza de que, nesse período de convo
cação, o projeto deverá ser votado e aprovado, aten
dendo a uma grande classe de trabalhadores - os 
seringueiros, os heróis da Amazônia. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, estamos 
vivendo um período difícil da democracia brasileira. 
O surto de criminalidade preocupa cada vez mais o 
País, e é sobre este tema que quero tecer algumas 
considerações. 

O comportamento social inadequado e o com
portamento criminoso se relacionam, via de regra, com 
toda uma série de causas que, em parte, prejudicam a 
consciência do direito ou o seu desenvolvimento. 

Podemos citar como fenômenos dos processos 
de decomposição da sociedade - que produzem défi
cits de educação, processos de aprendizado, falta de 
modelos positivos, falta de idéia do que é ter direito a 
determinadas coisas - a pobreza, aparentemente he
reditária por diversas gerações; problemas de habita
ção; desemprego ou falta de perspectivas profissio
nais; influência da mídia; dependência de drogas; bem 
como delitos de violência envolvendo o álcool. 

É necessário chamar a sociedade à reflexão. O 
brasileiro é, por natureza, otimista; recusa-se a olhar 
o pior, aquilo que assola o nosso dia-a-dia. Não con
sideramos as estatísticas porque, com otimismo, 
achamos que tudo vai melhorar. Não queremos e 
não percebemos a crescente marginalização dos de
sempregados, a proliferação nas grandes cidades 
dos sem-teto, mendigos e vagabundos; bem_ como o 
aumento das favelas de madeira e papelão nos su-

búrbios das metrópoles, cinturões de pobreza circun
dando as cidades e bairros residenciais ricos fortifi
cados e severamente vigiados por policiais espe
ciais. 

É preciso_ um esforço de todos para pôr fim a 
essa insidiosa desagregação social que se constata 
nos quatro cantos do País. 

Como disse há pouco, apesar de todas as ma
zelas, o brasileiro ainda é ctimista. Embora a situa
ção seja caótica, achamos que tudo vai melhorar. 
Mas quando a violência entra em nessas casas, por 
intermédio de imagens de televisão, sentimo-nos 
checados e a indignação cor:1tra tais cenas - como 
no caso de Diadema ou a manifestação em Belo Ho
rizonte ~ chama os brasileiros à realidade e demons
tra a fragifidãdeâe políticas que sustentem os salá
rios, criem habitações promovam, sob todos os as
pectos, condições primárias de educação, trabalho, 
segurança pública, agricultura, etc. 

As greves das polícias Militar e Civil deflagradas 
em diversos Estados de País transformaram o cenário 
nacional, revelando o descaso, a faHa de preparo, a 
inexistência de planejamentc e o descontrole de um 
setor que deveria combater a criminalidade. 

A situaÇãcãa polícia é caótica, discriminatória 
e humilhante. Enquanto o Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste do País registram uma remuneração média 
para os policiais de um salário mínimo e meio, no Sul 
e no Sudeste são cinco salários em média. No Mato 

_Grcs.ao do__S\ll,_ iJOr exemplo, o valor do soldo básico 
da PM é de R$29,80 e no Piauí é de R$11,15. Ora, 
cerno pode um trabalhador sair de casa para o serviço 
e deixar para trás os filhos com fome, a lata de manti
mentos vazia, as contas sem pagamento? 

Essa realidade se agrava quando se trata da 
categoria dos policiais. Somam-se às dificuldades já 
citadas, os armamentos ultrapassados, muitos com 
trinta anos de uso, munições velhas, confrontos diá
rios, com toda sorte de criminosos e situações de 
risco de vida iminente. Há policiais fazendo 'bico' 
como agentes de segurança para complementar os 
salários. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. E~ um 
aparte?. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Concedo o 
aparte a V. Ex'l. 

O Sr. Ramez Tebet- Senador Ernandes Ame
rim, V. Exª representa muito bem o. Estado'de Ron
dônia e faz um discurso oportuno e abrarígÉmté. Ao 
comparar as desigualdades regionais existentes no 
País, V. Exª menciona o Estado de Mate Grosso do 
Sul. Quando V. Exª fala nos baixos soldos existentes __ _ 
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no Brasil, quer da Policia Civil quer da Polícia Militar, 
V. Exª afirma que em Mato Grosso do Sul o soldo de 
um policial é de R$29,00. Permito-me dizer a V. Exª 
que o soldo de um policial militar ou civil no Estado 
de Mato Grosso do Sul é realmente muito baixo, 
mas não é tão baixo quanto V. Exª afirma em seu 
pronunciamento. Existe neste caso, Senador Eman
ões Amorim, uma anomalia em todo o serviço públi
co deste País. Imagine V. Exª que se coloca o salá~ 
rio básico na faixa de R$20,00, R$29,00 ou R$30,00 
e o restante são os chamados "penduricalhos", isto 
é, gratificação disso, incorporação daquilo, até fazer 
com que. o salário chegue a R$80,00, R$100,00 ou 
R$120,00, o que realmente é uma discrepância. 
Aparteio V. Exª não para contraditá-lo, mas para di
zer que essa importância a que V. Exª se refere 
deve corresponder ao básico, mas não ao que a 
pessoa recebe no total. Aproveito também para es
clarecer uma posição. Qual é a posição? Isso é um 
absurdo. Está na hora de consertarmos o serviço 
público no País, porque não é justo, evidentemente, 
que o salário-base de uma pessoa seja de R$20 ou 
de R$30 reais, e, para atingir pouco mais de cem 
reais, que é pouco, tenham que colocar outras deno
minações salariais, como gratificação por tempo de 
serviço, adicional de periculosidade, e assim por 
diante, para fazer um salário pequeno, como é hoje 
o salário do servidor público. Eu apenas quero que 
V. Exª aceite essa minha intervenção no seu pronun
ciamento, para esclarecer o que ocorre no Brasil, e 
porque V. Exª citou o meu Estado, e ficamos satisfei
tos por isso. Muito obrigado a V. Exª. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Aceitamos o 
aparte de V. E~. e queremos dizer não só a V. EX'. 
mas também às demais pessoas que nos ouvem, 
que, por regra, o soldo na caserna é o básico, o ini
cial. Depois, vêm as outras verbas. Segundo as in
formações da imprensa, inclusive nas grandes revis
tas, no caso do Piauí, um cabo ganha R$180,00, 
consideradas todas as vantagens; no Estado de 
Mato Grosso, com todas as vantagens, acredito que 
não ultrapasse R$200,00. Não se pode, em hipótese 
alguma, em qualquer circunstância, admitir que um 
policial ganhe R$200 ou R$500, sabendo, quanto 
custa uma conta de luz ou uma conta de água, o alu
guel de uma casa, a compra de um imóvel, ou mes
mo a alimentação básica de uma família e, principal
mente, a de um policial. No Brasil ainda se admitem 
salários como os que são pagos no meu Estado, por 
exemplo, que é até razoáveL Lá o salário de um poli
cial varia entre R$400,00 e R$500,00. Imaginem o que 
pode acontecer quando a segurança do cidadão fica a 

cargo de um policial que trabalha com um revólver ou 
uma metralhadora na mão e no fim do mês recebe um 
salário que varia entre R$200,00 e R$500,00! Isso não é 
cabível, mesmo que recebam ·os R$11 5,00, como os 
jornais afirmam, ou os R$500,00. 

·sr. Presidente, não se pode permitir que um 
policial -militar ou um policial civil ganhe um salário 
desse para dar segurança ao cidadão, para coibir o 

-trãlico-de drogas e a criminalidade no País. É preci
so que as autoridades tomem providências, assim 
como nós, Senadores, que aqui aprovamos emprés
timos para cobrir contas de bancos falidos, como 
aconteceu no caso do Bane~. oportunidade em que 
votei- contra. Constantemente tenho me manifestado 
contra essês repasses de recursos. Foram repassados 
R$3 bilhões para o Banetj; R$6 bilhões para o Real; 
R$5 bilhões ou mais para o Bamerindus; não sei·quan
to para o Excel ou para o Banco Económico da Bahia. 

- É preeiso que nesta Casa, nós, Senadores, co
bremos do Governo a melhoria de salários não só 
dOs Pl\fs, rnás-tãrnbém dos policiais rodoviários fe
derais, que ainda ontem estavam nos corredores da 
Casa pedindo apoio a Deputados e Senadores para, 
juntos, rervindicarem do Governo Federal melhores 
salários. Muitas vezes, vemos o policial pedindo "es
molas" nas ruas, e querem acusá-lo de crime de re
cebimento de propinas. Na realidade, os policiais es
tão, ali, pedindo "esmolas" porque um militar que ga
nha R$115,00 ou R$180,00 para manter uma famí
lia, carregar um revólver ou uma metralhadora, no 
mínimo, para ser honesto tem de pedir "esmolas", 
tem de apelar para a "caixinha". 

Para que isso -não aconteça, estamos, hoje, 
desta tribuna, chamando a atenção das autoridades, 
pa:ra que não continue a acontecer o que está ocor
rendo em Mato Grosso, em Rondônia, no Piauí e até 
mesmo nos Estados desenvolvidos. É preciso que o 
Governo tenha o mínimo de coerência e valorize o fun
cionário público que está defendendo a sociedade. 

Não se pode coibir a criminalidade, pagando
se salário dessa natureza. Hoje, um preso custa 
para () Estado maís de R$1.000,00. Gasta-se mais 
com o preso do que com um bom policial, cujo salá
rio fica ·entre R$200,00 e R$500,00, que vai dar se
gurança ao cidadão e evitar a criminalidade. 

Muitas pessoas estão sendo presas. Se o sistema 
de seguranÇa estivesse atuando no País, não hà.veria 
necessidade de reaf!Zar tantas prisões, e as casas de 
detenção não estariam btadas como estão hoje. 

Esse é o recado que deixamos não só para o 
Governo Federal como também para os governan
tes. É preciso que os Governos dos Estados procu-
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rem, junto com suas Bancadas, buscar uma melho
ria para essas pessoas, para que esses policiais 
prestem um bom serviço à sociedade. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, o Sr. Renan Calheiros deixa a ca-

~ deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
LevyDias. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do_orador.) 
- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, mal inicia
ram os debates sobre a Lei Eleitoral do próximo ano 
e a Câmara dos Deputados jã começou a conviver 
com os interesses de atacado e de varejo, que são 
parte inseparável do processo político. Vamos ter 
um calendário especialmente histórico na vida repu
blicana, com a primeira experiência de candidaturas 
à reeleição nos três níveis do Executivo. E é natural 
que esse processo ,.. 'leiro suscite controvérsias 
para impor novas realidades e reconceituar os valo
res de nossas tradições políticas. Para chegar a uma 
lei que impeça o uso privilegiado da máquina pública 
pelos candidatos à reeleição, ry~uito combustrvel 
deve ser queimado até 2 de outubro, que é a data 
fatal para a aprovação da matéria pelo Congresso. 

A divulgação das primeiras idéias do Relator, 
Deputado Carlos Apolinário, mostra que vamos en
frentar um ciclo penoso de muitas dificuldades para 
regulamentar as próximas eleições. Coloco muita fé 
no idealismo e nos cuidados do meu companheiro 
de partido, mas já dá para apostar num longo calvá
rio de discussões para conciliar as exigências do 
ideal e os limites do possíveL Também defendõ uma 
lei severa e detalhada para impedir abusos de po
der, mas também uma lei que não impeça o Presi
dente, os governadores e os prefeitos de governa
rem na plenitude, até o último dia do mandato, com 
vitória ou derrota nas umas. 

O melhor princípio das leis da política é o espí
rito do bom senso para quem as faz. E o melhor ins
trumento para quem as aplica ou as cumpre é a éti
ca, como salientou com sabedoria o Presidente des
ta Casa, o Senador Antonio Carlos Magalhães. Uma 
lei draconiana e inaplicável vai servir para fomentar 
crises desnecessárias e inundar a Justiça Eleitoral 
de processos legítimos ou oportunistas, conturbando 
o processo democrático com ações que vão sobre
por-se aos mandatos legitimados pelo voto. É acon
selhável que o Deputado Carlos Apolinário socorra 
rapidamente as suas virtudes de homem público e 

busque na sua consciência uma proposta que recicle 
conceitos sem violentar convicções pessoais. Ele 
mesmo vai entender que a imposição de uma cami-

-sa de força vai paralisar c País, os Estad<Js e os mu
nicípios:-

Temos grandes desafios para vencer neste 
País ainda injusto na promoção do bem-estar social 
e ainda navegamos em muitas incertezas quanto ao 
futuro da economia. Mas se há alguma coisa de que 
os brasileiros podem se orgulhar é o fato de termos 
hoje uma democracia plena, com todos os canais de 
manifestação da sociedade absolutamente livres. 

O Sr. Emandes Amorim - V. Exª me permite 
um aparte, Senador Mauro Miranda? 

O SR. MAURO MIRANDA - Ouço V. Exª com 
prazer. 

O Sr. Emandes Amorim- Senador Mauro Mi
randa, V. Exª fala em camisa de força, e eu gostaria 
de dizer o que aconteceu nas últimas eleições em 
meu Estado, em que eu era adversário do Governa
dor da época. Em minha cidade, houve a inaugura
ção de um leão, ou seja, de uma extensão de condu
ção de energia e houve uma festa, em que subi no 
palanque. Eu era candidato, mas não usei da palavra. 
Apenas estava em cima do palanque. Isso bastou para 
que entrassem com uma ação contra mim, e a Justiça 
julgou-me inelegível por três anos, por abuso de poder. 
Pretendo rever essa ação e devo concorrer, no próxi
mo ano, ao Governo do Estado, contra o atual Gover
nador, que dispõe da máquina administrativa está fa
zendo campanha desde que se pensou no projeto elei
toral. Como vou concorrer com esse cidadão, se fui 
punido apenas porque subi no palanque do adversário. 
E quem vai estar com a máquina, inaugurando obra, 
repassando recursos, andando em avião pago pelo 
povo? Por isso é necessária a regulamentação da lei 
para as próxi~as eleiçõe~. 

O SR. MAURO MIRANDA - Percebo a preo
cupação de V. Exª. Em Goiás, aconteceu algo seme
lhante ao que V. Exª expõe agora. É necessário, 
neste momento, fazer uma reciclagem, porque este 
Congresso aprovou a reeleição. Em função disso, 
estou trazendo essa discussão à Casa. 

Nunca tivemos uma imprensa tão atenta e tão 
vigorosa para denunciar os desvios de administra
ção. Se este ou aquele candidato a presidente, go
vernador ou prefeito quebrar os princípios da lei na 
campanha eleitoral, ele será seu próprio algoz ante a 
deisconliai1Ça -ao eleitor· e -a-cobrança dos adversá
rios. Chego a imaginar que os-privilégios dos candi
datos à reeleição serão negativos diante da fiscaliza
ção rigorosa que vai marcar as suas campanhas. 
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Para mim, não faz sentido impedir o goveman- oas luzes, quanoo poOera acontecer o mesmo que 
te de inaugurar obras nos três meses anteriores às ocorreu quando regulamentamos as eleições munici-
eleições. Considerar que o Presidente não pode, pais de 1996. Fui Relator e lembro-me de que tive de 
mas o Ministro pode, é criar um jogo de aparências, -ffàoalhar muito. F~quei noites de vignia relatando cante-
enganoso e hipócrita, porque, de um modo ou de ou- nas de emendas, a fim de que pudéssemos dar uma 
tro, para o povo, o autor do benefício será o candida- resposta à Nação. Conseguiu o Senado dar essa res-
to. Essa tática de faz-de-conta, protegida pela lei, posta naquela oportunidade. O grande dilema era: se o 
seria um desrespeito à inteligência do eleitor e um processo voltar para a Câmara, não haverá legislação. 
desserviço à cidadania. Para impedir a divulgação Vamos, dessa forma, capitular. E o Poder Legislativo, 
dos atos de governo, que são fatos rotineiros na vida que tem de legislar, terá de aceitar a regulamentação 
dos administradores pú_I;Jiiços, seria o caso de censu- do Poder Judiciário. Penso, assim, que devemos dis-
rar a imprensa. Como isso não"vai·acontecer, a pro- cutir este assunto no Senado desde agora, apelando 
posta é inócua, para não dizer ingénua. _ para que a Câmara aprove, o mais rapidamente possí-

A idéia de obrigar o Partido do Presidente a co- vel, a matéria, a fim de que ela chegue a tempo de o 
brir os gastos com as despesas aéreas não é absur- Senado da República ter condições de, com toda a 
da em tese, mas inviável na prática. Imobilizar o Pre- prudência, cautela e serenidade, dar a sua contribui-
sidente em Brasília é impedir o País de caminhar, e ção a uma legislação que -V. Ex!! está afirmando mui-
a comparação com os Estados Unidos não serve to bem - será diferente porque, pela primeira vez na 
para as nossas realidades. Os americanos têm dois história republicana, haverá reeleição. 
únicos partidos nacionais, ricos e poderosos, que Então, era essa a consideração que eu gosta-
podem bancar essas despesas, o que não acontece ria de fazer ao pronunciamento de V. Exª. Tomara 
aqui. Nesse caso específico, poderemos caminhar que outros colegas nossos sigam os passos de V. 
para um ponto de equilíbrio e de. consenso que não Ex". Tenho alertado da tribuna do Senado, já por ai-
abra espaço para polêmicas. Admito que não será gumas vezes tenho afirmado que a própria Lei das 
fácil definir as subjetividàdes de uma viagem presi- Inelegibilidades PJi!rdeu· 0 sentido, porque, se o Pre-
dencial quanto às suas iàtenções eleitorais. sidente da República e o Governador podem ser 

O Sr. Ramez Tebet ~Senador Mauro Miranda, candidatos à reeleição, por que um parente seu não 
V. Ex!! me permite um aparte? pode ser candidato? Por que o próprio Governador 

O SR. MAURO MIRANDA - Com todo o pra- pode ser candidato à reeleição e não pode concorrer a 
zer, Senador Ramez Tebet. outro posto do Legislativo, sem permanecer no cargo? 

O Sr. Ramez Tebet- Ouço V. Ex• com muita Para disputar um cargo maior, do Executivo, ele fica no 
atenção. V. Ex" traz à consideração desta Casa, cargo, mas para disputar uma vaga no Senado ou na 
como bem salientou, um assunto de transcem:fental ·Câmara tem de sair seis meses antes da eleição? En-
importância, porque se trata de regulamentar, pela tão, estamos diante de um quadro em que a própria 
primeira vez, aquilo que vai acontecer. Vai ser inicia- Lei das Inelegibilidades não tem mais ·razão de ser, 
do no Brasil o processo de reeleição, o direito de os perdeu o sentido. Urge reordenar a legislação eleitoral 
governantes dos três níveis- municipal, estadual e no Brasil e a Lei das Inelegibilidades. Tomei o tempo 
federal- pleitearem a recondução aos seus cargos. de V. Ex!!, mas agradeço a sua atenção e o cumpri-
Inevitável, portanto, que haja uma legislação eleitoral menta por estar discutindo esse assunto. 
que aborde assuntos referentes a esse aspecto, até O SR. MAURO MIRANDA - Agradeço o apar-
porque aqueles que se opunham à reeleição argu- te de V. Exª, que enriquece muito o meu debate. 
mentavam com a possibilidade do abuso de poder, Vejo que as nossas preocupações são as mesmas. 
da vantagem que leva numa campanha eleitoral Por isso, penso que temos urgência em discutir esse 
quem está no exercício do mandato. Portanto, o mé- processo da reforma eleitoral. 
rito de V. Ex• está, a meu ver, além do que seu pen- Outro pontoaedifícil absorção para a garantia 
sarnento está transmitindo, ou seja, em fazer com - cfe que ã AdminiStraçao-não será prejudicada é o 
que o debate no Senado inicie-se imediatamente, vete das transferências voluntárias a Estados e Mu-
porque só temos alguns meses para discutir uma- -- -nicíplos. -Sou incapãz-aeencomrar uma explicação 
matéria dessa relevância. E, como ainda o projeto lógica para essa amputação dos fluxos orçamentá-
não passou sequer pela Comissão de ConstituiÇão ê rios. A -dístríoUiçãõlffirciÇã-e-antecipada desses re-
Justiça da Câmara, muito provavelmente essa legiS- -cl.lrs-os-para-ãnTesaenoventas-dias das eleições se-
lação vai chegar ao Senado da República ao apagar na o suficiente-para-desmoralizar o princípio. Con-
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frontar cronograma eleitoral com cronograma admi
nistrativo é farsa que agride a realidade e pune a po
pulação. 

Não vejo, Srªs e Srs. Senadores, como esses 
pontos polêmicos da proposta possam sustentar-se 
nas nossas realidades políticas. Não tenho dúvidas 
de ..que essa versão preliminar do projeto, que tem 
prazos definidos de aprovação, sofrerá fortes reaçõ
es dos setores mais conscientes do Congresso. 
Acrescentar um novo alimentador de impasses; 
numa pauta que exige rapidez por reformas prioritá
rias, é dar um nó na vida do Legislativo e ampliar os 
espaços de insatisfação da Opinião Pública -com a 
lentidão de nossas decisões. 

Considero fundamental que o Deputado Carlos 
Apolinário abra o diálogo com todo o Congresso e 
ouça as Lideranças partidárias, para chegar a uma 
posição final de consenso e abreviar a tramitação do 
projeto. Com o movimento de recuperação da ima
gem do Legislativo, que está empolgando todas as 
correntes de opinião da Câmara dos Deputados, o 
clima para o entendimento é amplamente favorável a 
opções mais realistas na elaboração da lei eleitoral. 

Srªs e Srs. Senadores, ao trazer essas preocu
pações ao Plenário não carrego a intenção de criti
car o trabalho do Relator. Pela importância da ques
tão para os interesses nacionais, ela está acima dos 
julgamentos de caráter individual, e é por isso que 
eu reclamo a atenção e a participação de todas as 
forças do Congresso, incluindo o Senado, em dis
cussão aberta. O diálogo simultâneo entre as duas 
Casas do Congresso vai_lavoreçer o projeto de -agili
dade na futura tramitação do Senado. 

A regulamentação do processo de reeleição 
não pode ser uma camisa de força contra o País, os 
Estados e os municípios e não pode servir de pretexto 
para sitiar .o Presidente da República, os Governado
res e os Prefeitos, nos limites de seus gabinetes. 

Temos de definir muito bem o esse~ para as
segurar a preservação da ética, dispensando os aces
sórios supérfluos que só vão servir para complicar e 
conturbar o ambiente, nesse marco importante que 
será o ano de 1998 para a história política do País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. MIJit_o 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, exatamente 
neste momento, em Washington, o Governador do 
Rio Grande do Sul, Antônio Britto, e uma delegação 

de seu governo estão assinando com o Banco lntera
-mericario de Desenvolvimento El com o Banco Mundial 
projetas de empréStimos-ao -Rio Grande do Sul, que 
considero da maior importância e do maior significado. 

Tive a honra de relatá-los aqui, inclusive houve 
um longo debate que, diga-se de passagem, foi mui
to simpático. Depois, o Jornal do Senado publicava 
em forma de manchete: "Senado autoriza emprésti

_mo,pam combatE) à pobreza no Rio Grande do Sul". 

_Trata-se de um projeto de um plano do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, que pretende utilizar 

-OS recursos exatamente em auxflio ao pequeno produ
tor. Abrange cerca de 112 mil pequenos produtores, 
gente que está vivendo uma situação difícil. 

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que deba
temos a questão da refomia agrária, temos que ana
lisar o problema do cidadão que tem a terra, mas 
que, ~las condições de dramaticidade da manuten
ção, está sujeito a dela sair- aliás, está, periódica e 
permanentemente, saindo da terra. Esse é, inclusi
ve, um dos grandes problemas sociais deste País. 

Aquela rotina tradicional de o cidadão sair da 
terra, vir para o grande centro e conseguir um em
prego, ainda que seja insignificante -' como por 
-exemplo, de pedreiro na mão-de-obra de casas po
pulares - ainda que seja o emprego mais humilde, 
essas oportunidades estão diminuindo nas grandes 
cidades. Há 1 ,4 milhão de desempregados só na 
grande São Paulo. Estão diminuindo cada vez ma!s 
as chances do cidadão que quer sair do campo e en-
~contrar emprego na grande cidade. Está-se forman
do aquilo que o saudoso Darcy Ribeiro dizia: a união 
dos sem-terra com os sem-emprego. 

Não dá para debater a questão de que os de
sempregados nas grandes cidades queiram ir para o 
interior trabalhar no campo. Pois é de lá que vieram, 
ê de lá que saíram em busca de uma oportunidade e 
terminaram não a encontrandq. 

O projeto 1em este significado: olha para o pe
queno, para o humilde e lhe dá condições. de sobre
vivêncià, de produzir e de avançar. Eis Ç~lguns de 
seus critérios básicos: · 

Força de trabalho: utilizar, exclusiva
mente, mão-âe::Obra familiar ou contratada 
eventualmente por, ho máximo, quinze 
dias/ano; 

sistema de traçaó: utilizar sistemas de 
tração manual e/ou animal; 

tamanho da unidade de produção: pos
suir, arrendar ou trabalhar numa área total 
da unidade de produÇão de até um módulo 
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fiscal correspondente ao módulo do Municí-
pio; 

infra-estrutura: que a unidade de pro
dução não possua pelo menos dois dos se
guintes itens: eletrificação, água encanada e 
instalação sanitária. 

Reparem que o programa é destinado 
àquele que mais necessita, para que ele 
possa avançar. 

Destina-se a quê? Alívio à pobreza: 
- Infra-estrutura social: eletrificação ru

ral, para quem não tem; abastecimento de 
água, para quem não tem; melhorias na mora
dia, para quem não tem ou tem em condições 
de miserabilidade; centros comunitários. 

- Geração de renda: condomínios ru
rais, onde o que o pequeno produtor sozinho 
não pode, mas um conjunto deles, não em 
25 hectares, mas em 300 hectares, pode ter 
uma máquina, um silo ou coisa semelhante; 
armazéns comunitários; aquisição de ani
mais; agroindústrias; conjuntos de irrigação; 
estrumeiras; implementes de plantio direto; 
reflorestamento; e outros. 

- Conservação dos recursos: conser
vação do solo; controle da poluição; constru
ção e manutenção de estradas rurais_ 

- Profissionalização dos produtores: 
cursos em Centros de Treinamento e nas 
comunidades/MBH nas áreas da agropecuá
ria, mecanização agrícola, processamento 
de alimentos, artesanato, saneamento bási
co, construção civil e administração rural. 

Locais: 
- Escritórios da Emater; 
-Prefeituras Municipais. 

Emociono-me por falar nesse projeto. Muitos 
Governadores, o Presidente da República e muitas 
autoridades já andaram pelo mundo buscando di
nheiro para aplicar. Este Senado já votou muitos em
préstimos para aplicar na área. Repito, esse projeto 
me emociona. Aqui está um projeto sobre o qual pode
mos dizer que nele estamos legislando da melhor ma
neira possível, não só para os que mais precisam, es
tamos votando, legislando para os que mais precisam 
e vão dar retomo. Isso é o mais importante. 

Estamos dando para os que mais precisam. 
para o microprodutor, para o Cidadão que eslá an: 
gustiado, sem condições, prestes a·peroer sua terra 
e não produzir mais. Não é só isso, estamos dandc 
chances, estamos abrindo o caminho da esperança, 
o arvorar de uma nova-realidade para que um produ-

tor decadente possa se transformar em um produtor 
com expectativas de uma realidade melhor. 

Sr. Presidente, eu gostaria que algum Senador 
me aparteasse. Queria dizer que é claro que há mui
tos projetes tão bons quanto esse, mas que não há 
projeto melhor. São dezenas de projetes, o Governo 
pode aplicar verbas nas mais variadas formas, nos 
mais variados setores, mas melhor do que esse 
creio que é difícil. Trata-se de um projeto completo. 

O Banco Mundial envia o dinheiro, o Governo 
estadual coloca mais dinheiro, a Prefeitura colabora 
com um percentual pequeno, mas colabora. A distri
buição é feit<', via Emater e via Prefeitura, sem qual
quer conotação político-partidária. Não há absoluta
mente nada, não tem nenhuma participação, não 
tem cheiro de nada. O cidadão vai receber não só a 
caridade. Não é só dar no sentido de melhorar, não 
é só distribuir a eesta de alimentos para a família 
que está passando fome, embora seja importante 
para ela receber a cesta do Projeto Solidariedade. 

Mas, nesse caso, nãc se trata apenas disso. 
Trata-se de oferecer chances para que o cidadão 
possa receber o dinheiro, sem a possibilidade de o 
juro bancário multiplicar-se, porque ele não tem con
dições de responder como vai pagar, mas vai tentar 
reproduzir, construir, primeiro uma família que vai se 
abastecer, e, depois, uma família que vai se abaste
cer sobrando o necessario para a soma indispensá
verao conjunto da comunidade. 

O Sr. Levy Dias - Permite-me V. Ex' um apar-
te? 

O SR. PEDRO SIMON · Com o maior prazer. 
O Sr. Levy Dias - Senador Pedro Simon, pas

sei a Presidência da Mesa ao Senador Gtoniel Ma
chado porque eu queria apartear V. Exi!, pois, talvez 
como ninguém, eu esteja compreendendo. a emoção 
de seu discurso. Há alguns dias fiz um pronuncia
mento até muito_áspero sobre o dinheiro que estáva
mos aprovando para o Banerj. O Senado estava lo
tado, as galerias estavam repletas, torcidas organi
zadas assistiam à aprovação da verba de R$3,80 bi
lhões para salvar o Banerj. Ontem, em uma reunião 
no gabinete do Ministro AntoniQ t(anqir, segurE!i;:me 
para não falar. Estávamos lá para falar sobre o FCO 
e sobre a instalação do Conde!. Tiramos o FCO da 
Constituição de 198ª, para tentar minimizªtos QE!~Elc 
qüilíbrios regionais. Nesses oito anos, foi aplicado no 

-Centro-Oeste R$1 ,5- bílhao, o que gerou, direta _EU!2-
diretamente, 300 mil empregos. Naquele momento,_ 
lembrava-me dos R$3 bilhões que foram destinados 
ao Bane~ e do que havíamos conseguido aplicar por 
intermédio do FCO. Aquilo me revoltava. Cumpri-
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mento V. Exª e o Governador do Rio Grande do Sul, 
porque, num projeto dessa natureza, gasta-se muito 
pouco dinheiro e atende-se aos brasileiros que real
mente empurram o Brasil para frente. Jamais com
preenderei por que as pessoas chegam a Brasilia 
com~o poder nas mãos, mas insensíVeis para com
preepder a importância de dar ao homem do campo 
as condições de que ele precisa para se manter no 
meic;úural. Nunca vou compreender isto: o inchaço 
das grandes cidades, a violência, as drogas, o de
semprego, o sofrimento e a angústia de milhões e 
milhões de brasileiros que poderiam ser minimizados 
com uma parcela pequenina de dinheiro. Por isso eu 
luto aqui. Lutei no dia da votação da CPMF, quando 
declarei que o problema do nosso País não é de di
nheiro, mas de gerência. Cumprimento V. Ex! e o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O cami
nho é por aí. 

O SR. PEDRO SIMON - Emociono-me com o 
aparte de V. Ex!, porque vejo que fui feliz em ver 
que V. Ex'! entendeu o espírito da minha emoção. 
Estou na tribuna para dizer isso. É claro que estou 
felicitando· o G,ovemador Antônio Britto, é com ale
gria que o vejo apresentando um projeto como esse. 
É claro que merecem todo o louvor o Sr. César Au
gusto Schirmer, Secretário da Agricultura, e o Sr. 
César Buzaid, Secretário da Fazenda. 

Entretanto, quero chamar a atenção para o 
projeto em si, para como é possível e. viável. São 
US$200 milhões para cento e tantas mil famílias. 
Vai-se mudar o destino dessa gente. Quando fala
mos em fortunas e mais fortunas, sabe-se para onde 
vão? O dinheiro a que V. Ex'! se referiu, com relação 
ao Banerj, saiu da Caixa Económica Federal. 

O Sr. Levy Dias -Que é um banco social. 
O SR. PEDRO SIMON - Que é um banco so

cial. A Caixa Económica Federal botou três bilhões e 
meio a perder de vista, porque sabemos que não vai 
receber. Está lá o relatório do Banco Central dizendo 
que não vai ter como receber. E se votou. Assim 
como os R$6 bilhões para o Bamerindus, para lim
par as suas contas e entregá-lo a um banco estran
geiro. E vejam V. Ex"s que, com R$200 milhões, en
caminha-se o destino de milhares e milhares de fa
milias: 

A mim me parece - e aí concordo plenamente 
com V. Exª - que o problema não é dinheiro; o pro
blema é a prioridade que se dá ao gasto desse di
nheiro. Por isso, digo ao ilustre Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, homem competente e capaz, 
que, em vez de se preocupar em mostrar que enten
de de economia- e entende-, deveria reabrir os u: 

vros de sociologia e lembrar-se de suas andanças 
pelo mundo. Deveria Sua Excelência lembrar-se dos 
problemas sociais e tentar encontrar fórmulas, que 
não sejam as tradicionais, porque essa de "deixar o 
bolo crescer para deilois_dis!rii21Jir"_é tã.o velha. étão_ 
antiga, vem de tão longe! E não· tem dado em nada! 

Por isso, a meu juízo, nós, Senado Federal, 
deveríamos buscar esse tipo dedebate, deveríamos 
buscar esse tipo de diálogo, deveríamos buscar o 
equacionamento dessa questão. 

Outro dia, li Roberto Campos. Eu o leio, às ve
zes com raiva, mas eu o leio porque, embora se pos
sa discordar da primeira à última linha, há de se re
conhecer que é competente e escreve bem, não há 
dúvida. Diz Roberto Campos que capitalismo e o tra
balho escravo foram registrados na Bíblia. Existe 
desde o início e . vai existir para sempre. Não sei! 
Mas sei que, pelo menos, podemos diminuir os es
cravos. Parece-me importante. 

Sou a favor do projeto do Governo que estabe
lece um teto. Mas prefiro o meu projeto de lei, que 
estabelece que o máximo não pode ser mais de tan
tas vezes o mínimo, exatamel')te como ocorre na 
Alemanha. Na Alemanha, o proprietário da empresa 
de automóveis Volkswagen não pode ganhar mais 
do que oito vezes o menor salário na Volkswagen. É 
que o menor salário daquela empresa é suficiente 
para o cidadão viver com cl.igni®de. A pessoa tem 
que se alimentar bem, possuir uma casa, ter assis
tência à saúde e educação para os seus filhos. O ci
dadão tem o direito ao mínimo necessário. O dono 
da empresa vai viver oito vezes melhor do que a 
pessoa que vive com dignidade. 

No Brasil, o problema não é quanto ganha o 
funcionário do Senado, o Senador Pedro Simon, ou 
o Fulano de Tal. Poderiam ganhar o que bem enten
dessem, se todos ganhassem o mínimo necessário 
para viver com dignidàde. 

Existem dois brasis: o nosso brasil e o outro. 
Em todas as comparações que fazemos é o nosso 
Brasil que é a nossa Bélgica. A índia da miséria e da 
fome é outro capítulo, um capítulo que nada tem a ver. 

Por isso, Sr. Presidente, temos que fazer algu
ma coisa e não esperar que. o Brasil se transforme 
em grande potência, que o Brasil ctesça, transforme
se em nação de Primeiro Mundo, pertença ao Con
selho de Segurança da ONU para que, então, mude
mos a situação social da nossa população! Não me 
parece que seja por aí. 

Dia a dia, a preocupação com o social é neces
sária. Por isso, venho com alegria dizer que deve
mos debater, ver e conhecer esse projeto. E esta 
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Casa deveria reconhecê-lo. Muito obrigado, Sr. Pre
sidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Levy Dias deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Otoniel 
Machado. 

O Sr. Romero Jucá - Sr. Presidente, peço a 
palavra, como Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Otoniel Machado) - No
bre Senador Romero Jucá, a Presidência lhe conce
de a palavra, mas pede-lhe que seja breve. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Como Lí
der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srfs e Srs. Senadores, 
gostaria de registrar com muita satisfação e muito 
orgulho que hoje, 9 de julho, e o aniversário de Boa 
Vista, Capital de Roraima. 

Boa Vista representa um pouco da coragem, 
da perseverança, do espírito de aventura e da resis
tência do povo da Amazônia. Capital mais longínqua 
do País, Boa Vista faz 107 anos enfrentando desa
fios, nias demonstrando com a sua história que sabe 
preservar os princípios da brasiiidade. 

Gostaria, neste momento, de parabenizar to
dos os munícipes de Boa Vista, toda a sua popula
ção trabalhadora e séria, populaçãó que sofre hoje o 
aumento absurdo do IPTU. Na justiça, estamos agin
do para acabar com essa violência cometida contra 
o Município e toda sua população. 

Em nome da Liderança do PFL, comunico, com 
satisfação, o aniversário de Boa Vista. Os princípios, 
que fundaram aquela cidade, de resistência e de co
ragem do povo de Roraima permanecem intactos. 
Sem dúvida nenhuma, no futuro, Boa Vista dará de
monstrações de que &~u povo está preparado para 
construir Roraima um Estado moderno, um Estado 
sólido, um Estado onde a justiça social impere, me
lhorando a vida da sua população. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Otoniel Machado) - A 

Presidência lembra aos Srs. Senadores que está 
prevista a seguinte pauta para as próximas sessões 
deliberativas: 

- amanhã, às nove horas: sessão deliberativa 
extraordinária para apreciação do Projeto de Lei da 
Câmara n2 24, de 1997 (telecomunicações); 

- amanhã, às quatorze horas e trinta minutos: 
sessão deliberativa ordinária para apreciação do 
Projeto de lei da Câmara nº 16, de 1997 (Estatuto 
dos Refugiados); e 

- dia 15, terça-feira: sessão deliberativa ordiná
ria para apreciação dos Projetas de lei da Câmara 
n2s 6 e 26, de 1997 (petróleo e borracha). 

A Presidência comunica, também, que agen
dou para a sessão deliberativa ordinária do próximo 
día 16, quarta-feira, as Mensagens n2s 93 e 102, de 
1997, referentes à escolha de chefes de missões di
plomáticas. 

O SR. PRESIDENTE (Otoniel Machado) - Os 
Srs. Senadores Edison Lobão e Romero Jucá envia
ram à Mesa proposições, cuja tramitação, de acordo 
com o disposto no art. 235, Inciso III, alínea a, itens 
3 e 4, do Regimento Interno, devem ter início na 
hora do Expediente. 

As proposições serão anunciadas na próxima 
sessão. 

Os Srs. Senadores Esreridião Amin, João Ro
cha, Odacir Soares, Emandes Amorim, Benedita da 
Silva, Gilvam Borges, Joel de Hollanda, José Rober
to Arruda e Renan Calheiros enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. EJc!ls serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC)- Sr. Pre

sidente, Srfs e Srs. Senadores, a resolução dos pro
blemas de saneamento e de moradia em nosso País 
exige um empenho de todas as esferas governa
mentais, particularmente da esfera federal, dado o 
componente de inclusão social que essa ação traz. 
Recuperar a cidadania compreende, primordialmen
te, prover as pessoas de moradia digna e de condi
ções sanitárias ideais. 

O acelerado processo de urbanização das últi
mas décadas, como todos sabem, não foi acompa
nhado de inve!ltimentos que garantissem as condi
ções de habitabilidade da população. Para se ter 
uma idéia, 4,4 milhões de pessoas vivem em favelas 
e outras ocupações similares. Aproximadamente um 
terço das moradias não tem acesso a água, e outros 
dois terços não são alcançados por coleta de esgo
tos. Essa carência se acentua nos domicílios de pes
soas que ganham menos de dois salários mínimos, 
com metade delas sem água encanada e 80% sem 
serviços de esgoto. Tais componentes contnbuem, 
obviamente, para a transmissão de inúmeras doen
ças-e para a diminuição da expectativa de vida, ou 
seja, distanciam milhões de pessoas da tão propala
da cidadania. 

Um aceno para resolver esse problema foi feito 
há dois anQs pela União, quando foram lançados o 
Programa de Saneamento Pró-Saneamento e o 
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Programa de Atendimento Habitacional por meio do 
Poder Públ\co Pró-Moradia. 

O Pró-Saneamento é destinado a aumentar a 
cot.Jertura de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário para populações de baixa renda, bem como 
a melhorar os serviços prestados. Em suas diretrizes 
consta o atendimento à população urbana de baixa 
renaa, o uso de mão-de-obra local, assim como a 
contratação de pequenas e microempresas locais. 
Para ter acesso ao programa, o Município deve com
provar o déficit de abastecimento de água e esgota
mento sanitário; demonstrar que as receitas tarifá
rias são compatívei;; com o c~,Jstq _do serviço; apre
sentar estudos que_comprovem a viabilidade do pro
jeto; e, ainda, comprovar a pres'ervação do meio am
biente. 

Já o Pró-Moradia tem como objetivo melhorar a 
qualidade de vida da população urbana de baixa 
renda, com ofertas alternativas de moradia a famílias 
que se encontram em áreas degradadas. O progra
ma abrange a urbanização de áreas com sub-habita
ções que oferecem riscos de segurança, salubridade 
e habitabilidade, ou seja, visa a dar condições de ha
bitação dignas a favelas, mocambos e palafitas. Po
dem constar do projeto a implantação de infra-estru
tura urbana, a construçãó-.de equipamentos comuni
tários, a oferta de lotes urbanizados, a construção de 
moradias e a melhoria das habitações. Incluem-se, 
também, o parcelamento de áreas e a regularização 
fundiária. 

Os recursos para os dois programas são do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, e 
os meios para se ter acesso a eles se encontram 
normalizados em inúmeras resoluções do Conselho 
Curador daquele fundo. -

Como se vê pela abrangência e pelos objetivos 
pretendidos nas diretrizes gerais dos programas, 
eles seriam as ações recomendadas para começar a 
resolver os problemas de habitação do País, que 
apresenta um déficit de moradias próximo a 12 mi
lhões de casas. 

Tudo estaria bem com o projeto se não fosse a 
pesada carga de contrapartida exigida dos Municí
pios, o que representa uma séria contradição do pró
prio programa. 

Ora, se o Pró-Saneamento e o Pró-moradia 
destinam-se aos Municípios que apresentam bolsõ
es de população de baixa renda, morando em condi
ções indignas, é porque o Município é carente de re
cursos. Se o Município é carente de recursos, como 
poderá arcar com uma significativa contrapartida? 
Observem, Senhoras e Senhores Senadores, que os-

recursos não são "doados" ou "destinados a fundo 
perdido.· aos Municípios. São emprestados e terão 
de ser pagos, posteriormente, ao FGTS. 

Um exemplo dessa discrepância nos foi apre
sentado pelo Prefeito do Município catarinense de 
ltapiranga, situado na região de fronteira. Segundo o 
Prefeito, o Sr. João Batista Schneiders, a Caixa Eco
nômica Federal, gestora dos recursos, informou que 
a contrapartida dos Municípios para os dois progra
mas teria de ser de 40%. Ora, uma contrapartida de 
tamanho vulto inviabiliza as finanças municipais, o 
que leva as Prefeituras prudentes a não quererem 
assinar os convênios, temerosas de se verem sem 
seus parcos recursos, muitas vezes provenientes 
apenas do Fundo de Participação dos Municípios. 

Entendemos ser função do Governo Federal se 
empenhar na resolução dos problemas de sanea
mento e de moradia. Por essa razão, entendemos 
ser necessário que o Poder Executivo Federal estu
de formas alternativas de financiar esses programas, 
tão essenciais para a população brasileira de baixa 
renda, sem a contrapartida dos Municípios, sob pena 
de inviabilizar qualquer ação de melhoria das condi
ções de hat,Jitaçãó. 

Era o que·tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL -TO) - Sr. Presi

dente, sr-s e Srs/Senadores, em que pesem todas 
as dificuldades, particularmente em decorrência da 
limitação de recursos, para q1,1e se viabilizem o de
senvolvimento e o crescimento econômico deste 
Pais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social (BNDES) afigura-se, na atualidade, um 
poderoso e proficiente instrumento de alcance des-
sas metas.-- - -.-

Com competência e efiCiência, -a inslituição 
apresenta, hoje, um novo perfil e uma respeitável es
trutura que a toma uma das mais importantes agên
cias de desenvolvimento do mundo. Com um corpo 
técnico altamente qualificado e capaz, o Banco vem 
conseguindo diversificar suas linhas de crédito e am
pliar seu raio de ação, atendendo aos mais diferen
tes segmentos da economia nacional. 

Em 43 anos de operação no mercado, os finan
ciamentos do Bndes acresceram-se de US$ 27,8 mil 
dólares, em 1953, para US$9,4 bilhões no ano pas
sado. Trata-se âe um acréscin10 significativo para 
uma instituição de um país em. desenvolvimento, 
como o Brasil. 

Esses números o colocam entre os maiores 
bancos de fomento do mundo e revelam que a insti
tuição está pronta a prestar inestimáveis serviços ao 
desenvOliliinellto do País, em especial na área de in-
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Ira-estrutura, priorizando a interiorização dos seus tamíos uma parceria com o Bird e BID, trànsforman-
. investimentos, visando ao combate às nossas desi- do-o num intermediário, no Brasil, desses organis-

gualdades sócio-regionais, ainda gritantes. mos financeiros internacionais? Com um projeto in-
É interessante observar que o maior salto ocor- tegrado com os dois bancos internacionais, o Bndes 

reu exatamente a partir de 1995, quando o orça- fortaleceria sua carteira de financiamentos, teria uma 
mento da instituição para financiamentos passo_u_a - -- aruaçãomaisabrangente em todo o País, além de 
US$5,5 bilhões, para US$7,6 bilhões, no ano se- operar os financiameniéis a custos menores. 
guinte e ·para US$9,4 bilhões, em 1996 e US$13 bi- Como nessas operações já existe o aval da 
lhões em 1997. União, independentemente do tomador do emprésti-

Registre-se, assim, a excelência do BNDES no mo, o Bndes poderia muito bem servir de elo de liga-
seu desempenho operacional que se .direciona ao Ção entre o .GÕvemo brasileiro e o Bírd ou BID, tor-
setor industrial, mas, também' à infra-estrutura que, nando mais acessíveis e ágeis os financiamentos. 
além de recursos, é a que pode alavancar, com Pela importância do Brasil no cenário internacional, 
maior celeridade, o nosso crescimento económico e instituições como o Bndes devem entender que é 
social, pela sua capacidade de atrair novos investi- fundamental mudar o conceito de suas relações com 
mentes externos e de reduzir o chamado "Custo _o País, recorrendo a uma ag~ncia de fomento nacio-
Brasil". nal que, ao longo dos anos, tem dado prova de sua 

Além de defender, reiteradas vezes, a priorida- competência e operosidade. 
de de investimentos na infra-estrutura do País, até A redução de custos dos financiamentos deve 
mesmo para adequá-lo à expansão do Mercosul e ser um-objetivo comum. Como representante do Bird 
ao advento a Área de Livre Comércio das Américas e BID no t-'aís, o Bndes teria, aindu, maiores e me-
(ALCA), venho insistindo na necessidade de fortale- lhores condições de cuidar do planejamento macro 
cimento do Bndes como agência de fomento, de for- dos interesses e as prioridades nacionais, fomentan-
ma a ampli<~r sua capacidade de investimentos. do o desenvolvimentc económico e social do País e 

É inconcebível que, dispondo de uma institui- agilizando o processo de transferência de recursos 
ção com essa _magnitude e tamanha capacidade de para a União, Estados e municípios. · 
investimentos, a União, Estados e Municípios ainda 0 próprio relatório do TCU chama a atenção 
se desgastem na busca direta de recursos em agên- para a importância do Brasil como tomador de recur-
cias internacionais como o Banco Mundial (BIRD) e sos multilaterais. Em vista disso, defende um maior 
o Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID). empenho no sentido de prevalecerem os interesses 

Um relatório primoroso do Tribunal de Contas do País quando da definição das políticas de investi-
da União (TCU) sobre o endividamento público com mentos dos organismos multilaterais. 
créditqs internacionais, particularmente junto-ao BID 
e BIRD, revela o quanto têm sido onerosos esses re-- A propósito, abro, aqui, um parêntese necessá-

rio: cursos para o País. De um total de US$1 0,09 bilhões 
que ingressaiarn no Brasil, nos últimos dez anos, via 
financiamento das duas instituições, o País pagou 
US$13,5 bilhões a título de principal da dívida, 
US$7,9 bilhões de juros e US$228 milhões de co
missões. 

Isso representa uma sangria superior a US$11,6 
bilhões de 1987 a 1996, mais de US$1bilhão por ano. 
Desse total, apenas o BIRD embolsou US$ 6,09 bilhões 
de juros e US$150 milhões de comissões. Esses 
créditos se tomam cada vez mais caros na medida 
em que os tomadores, no caso a União, Estados e 
Municípios - atrasam o desembolso das contraparti
das e, mesmo assim, passam a pagar custos das 
parcelas a serem liberadas pelo agente financeiro. 

Como o Bndes está melhor estruturado, com 
um corpo técnico altamente qualificado e __ yoç_q_çjona_
do, cada vez mais, para o social, por que não estrei-

Em recente entrevista ao Jornal O Estado de 
São Paulo, o .economista norte-americano, Lest 
Thurow, exorta para a necessidade de instituições fi
nanceiras, tais como o BIRD e o 810, redirecionarem 
·sua política, seu posicionamento perante o mundo e, 
mais especificamente, perante os países em desen
volvimento, priorizando os investimentos sociais, nas 
áreas de educaçi!<?, saúde e infra-estrutura: 

Nascido com o escopo de equilibrar ás balan
ças de pagamento de países ricos no pós-guerra, 
sem, no entanto, ultimar a. tarefa a contento, passou 
o BIRD a gerenciar programas de estabilização em 
países em desenvolvimento, apoiando reformas es
truturais, coadjuvado pelo FMI, ao que se avoca os 
exemplos do Brasil e_ do fl.,léxic()._Autoridades _em 
Economi.a, -ªS_IT1aioreuo mundo, e_9_ próprio atual 
presidente do Banco Mundial reconhecem, hoje, que 
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tal mudança de metas da instituição não 'logrou êxito 
no combate à pobreza onde houve a sua ingerência. · 

Aos 50 anos de existência, portanto, dado esse 
insucesso, o Banco Mundial proclama estar redire
cionando, mais uma vez, suas prioridades, atendo
se aos segmentos que, numa abrangência, intitula 
"sociais ... 

~ Valendo-me, pois, dessa digressão, consigno 
que devemos aproveitar essa retomada de consciên
cia do Banco Mundial, cabendo, sem .dúvida, ao 
Bndes o grande papel de alçar-se em parceria com o 
Bird e o BID, intermediando, com a autoridade que 
lhe confere a sua comprovada proficiência, os finan
ciamentos estruturais de que carece o Pàís, a pra
zos e ônus mais apropriados à realidade de um Bra
sil que se lança na globalização mundial da econo
mia e do comércio. 

Retomando ao citado relatório do TCU, este 
expõe, ainda, que o Bird e o BID, mesmo priorizando 
seus investimentos nas áreas sociais, não imple
mentaram mecanismos que permitam a cobrança de 
comissões diferenciadas quando da aplicação de re
cursos nessas áreas. Tal diferenciação, segundo 
aquele órgão, faz-se necessária, tendo em vista que 
os projetes da área social têm uma vida mais longa 
que os das demais áreas, além de estarem mais su
jeitos a mudanças de ordem político-económica. 

Finalizando, há que se aplaudir o Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Social pela sua crescente 
atuação como propulsor do desenvolvimento do 
País, pela mudança de suas metas e prioridades, 
pelo considerável acréscimo no seu volume de re
cursos para financiamentos, de que se vale o País. 
No entanto, é oportuna, necessária e providencial 
uma ingerência mais efetiva do Bndes, a fim de que, 
nas negociações com organismos multilaterais, pre
valeçam os interesses do Brasil . 

Era o que tinha a dizer. Muito Obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr. 

Presidente, sr-s e Srs. Senadores, ultimamente, o 
Governo Fernando Henrique Cardoso, seja em de
clarações emitidas por líderes das correntes que lhe 
emprestam apoio no Congresso Nacional, seja em 
entrevistas concedidas à imprensa pelo próprio Pre
sidente da República, tem-se manifestado, repetidas 
vezes, propenso à criação de um "fundo de ativos', 
destinado ao pagamento dos encargos previdenciá
rios da União. 

Com o rendimento desse "fundo', avaliado 
como susceptível de reunir, inicialmente, recursos da 
ordem de 1 00 a 120 bilhões de reais, espera o Go
verno viabilizar a cobertura dos 17 bilhões anuais, 

correspondentes ao montante da folha de pagamen
to de aposentados e pensionistas do funcionalismo 
público, até aqui atendidos com recursos provenien
tes do oryamenfoâa União. 

Segundo tais anúncios, o referido fundo seria 
composto de ativos da União, compreendendo imó
veis, recursoS óriündós de privatizações, títulos devi
dos pelos governos esreâila1s, assim conto outros 
ativos, a serem vendidos para investidores nacionais 
e internacionais. 

Dentro dessa perspectiva, julgada viável e be
néfica, há até mesmo quem entreveja a possibilida
de da venda a futuro, por exemplo, de reservas de 
petróleo da Bacia de Campos, de propriedade da 
União, e não da Petrobrás como supõem alguns. 

Entre as vantagens descortinadas pelos que se 
batem pela implementação dessa idéia, ainda em 
estado embrionário, visfurribram-se, entre outras: 

- a de permitir que os recursos destinados à 
cobertura dos gastos com as aposentadorias e pen
sões, deixem de onerar, daqui por diante, o orça
mento da União; 

- a de resultar em fator positivo para a redução 
do déficit público; 

- a de viabilizar o ajuste estrutural, sem sacrifí
cios para a sociedade; 

- a de liberar expressiva parcela do orçamento 
(20 bilhões anuais, aproximadamente,) para outras 
destinações. 

- a de concorrer para o abatimento de boa par-
te da dívida pública; · 

- a de propiciar a demonstração de um déficit 
menor, concorrendo para consolidar a imagem go
vernamental de melhor gestão dos recursos; 

- a de con~ituir uma formula alternativa para 
garantir o ajuste fiscal e eVitar a desvalorização do 
Real, tendo em vista as resistências às refprmas 
constitucionais e o risco de que elas não sejam vota-
das ainda este ano; · 

- a de nesta hipótese, poder ser aprovada com 
maior rapidez e facilidade, já que precisaria de refor
ma constitucional, cuja aprovação depende de 'quo
rum' de 3/5, podendo ser implantada pelo mecanis
mo da Medida Provisória, cuja apr~vação, como é 
sabido, depende meramente do voto da maioria. 

Este o grande achado, essa a fórmula mágica 
já incorporada ao parecer oferecido pelo relator da 
reforma da Previdência, Senador Beni V eras, graças 
o que o governo conta suJ)erar, a partir de 1999, to
dos os percalços que venham a. se lhe ante;JOr com 
o crescente aumento das despesas decorrentes da 
cobertura dos encargos previdenciários contraídos 
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com os servidores inativos e os pensionistas da 
União. 

Todavia, essa proposta, em que pese às inú
. meras vantagens nela antevistas por seus propugna
- dores, não mereceu, atê o presente, uma acolhida 
: calorosa no seio da sociedade. Pelo contrário, ela 
suscitou, desde logo, várias controvérsias, sendo es

: taS mais de destacam os que, a seguir, passo a enu
merar. 

- O Fundo privilegia os aposentados do setor 
público, em detrimento de outros credores da União. 

A essa crítica o Presidente contrapõe a alega
ção de que os outros credores serão atendidos com 
a liberação da parcela do orçamento, hoje, compro
metida com a cobertura de encargos previdenciárias. 

- Embora admitindo que a venda futura de re
cebíveis tem sido usada por indústrias, por grandes 
corporações comerciais e por grandes companhias 
imobiliárias, o fato é que - podaram os críticos - o 
êxito dessa operação depende de alguns pré-requi
sitos, ainda não preenchidos por parte do Governo 
entre os quais são apontados as reformas prelimina
res, como a administração do Fundo de Estabiliza
ção Fiscal, de forma a- mantê-lo imune de qualquer 
rombo e a privatização da infra-estrutura (portos 
energia elêtrica e estradas) que precisa andar rápi
da. 

Neste particular é atada a privatização das te
lecomunicações que deve atrair investimentos totais 
de R$100 bilhões, boa parte dos quais do exterior, 
impulsionando o crescimento da economia brasileira. 

- Mesmo admitindo a criação do "fundo de ati
vos·, mediante medida provisória, o Presidente pre
feria sua aprovação pelo Congresso, lima vez que 
sua criação já se acha embutida no projeto de refor
ma da Previdência. Senado assim, a alternativa da 
criação do fundo de ativos mediante medida provisó• 
ria, só seria intentada caso o Congresso viesse a re
jeitar a proposta incorporada no relatório Senador 
Beni V eras. 

- O Presidente não concorda com outras pro
postas incluindo receitas da privatização. 

Ele, também, não deseja abrir mão do CPMF, 
que financia o sistema de saúde pelo contrário, ele 
acha necessário prorrogá-lo. 

O autor da proposta, economista Raul Veloso, 
entende que o fundo de ativos não será eficaz sem a 
aprovação de uma emenda constitucional transferin
do, do Tesouro Nacional para o INSS (Instituto Na
cional do Seguro Social), a responsabilidade pelo 
pagamento das aposentadorias de servidores. 

Segundo ele próprio explica, sua idéia compor
ta dois desdobramentos. O primeiro passo seria im
pedir o -crescimento aas despesas do governo com 
inativos Para tanto, seria fixada a uma data a partir 
da qual os servidores púolicos aposentar-se-iam no 
INSS. 

Aposentando-se pelo INSS, eles não mais con
tariam com um benefício equivalente à sua última re
muneração. Para terem uma complementação, caso 
o queiram, será preciso contribuir para um fundo de 
pensão Mesmo assim, restaria ainda o pagamento 
aos que fazem jus à aposentadoria pelas normas 
atuais. É então que entra o fundo de ativos, para 
atender exclusivamente a essas despesas. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores. 
Não ignoro que o fundo de ativos encontra-se 

ainda, na fase de estudos. Prolongados debates de
verão ser travados, enquanto se processa a plena 
maturação dessa idéia. 

Desde já, porém, é lícito prever, intensa impug
nação à proposta se seus patrocinadores não a apri
morem de tal sorte que deitem por terra as duas ob
jeções mais sérias que a ela vêm sendo contrapos-
tas. · 

A primeira delas é a que indigita o projeto como, 
um "truque contável", um mero engodo, destinado a 
criar a falsa impressão jun.to à opinião pública de 
que pelo simples expedient3 ao deslocamento das 
despesas com inativos e pensionistas, do Tesouro 
para um fundo, de contornos atê aqui indefinidos, é 
capaz de operar o milagre de zerar o déficit público e 
de desembaraçar os recursos orçamentários para 
outras aplicações mais produtivas. 

A segunda objeção é a de que, por mais vulto
sos que sejam os recursos que o Governo venha a 
canalizar para esse fundo (100, 120 e 150 bilhões de 
reais), seria difícil, se não impossível, deles obter 
rendimentos j!nuais da orliem de 15% a 17%, que é 
o quanto se faz necessário para cobrir os 17 bilhões 
gastos ªnualmente C()f11 o pagamento dos inativos e 
pensionistas da União. 

Para reforçar e§.sa objeção é aduzida a ponde
ração de que, em economia~ com moeda estável, 
rendimentos de 5% a 6%, já são de bom porte, des
cartando-se, portanto, como impraticáveis, -rendi
mentos que ultrapassem esses parâmetros. 

É, pois, imprescindível que, dando a devida 
atenção às impugnaçoes aqui reféridas o governo 
busque imprimir ao projeto fundo de ativos a solidez 
e.a consistência desejáveis e irretorquíveis. 

Só assim, os servidores ativos e inafivos, as
sim como os pensionistas da União, que atê aqui_ 
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têm-se mostrado bastante reticentes, quando não 
desconfiados em relação a tal projeto, possam nele 
divisar uma solução plausível e eficaz, e não uma al
ternativa espúria que virá permitir ao descartar-se do 
dever de garantir uma velhice tranqüila àqueles que, 
enquanto jovens, dedicaram o melhor de si ao servi
ço público. 

~ É o que penso Senhor Presidente. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- AO)- Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Estamos vivendo 
um período difícil da democracia brasileira. 

O surto de criminalidade preocupa cada vez 
mais o país e é sobre este tema que quero tecer al
guams considerações. 

O comportamento social divergente e o com
portamento criminoso se relacionam, via de regra, 
com toda uma série de causas que, em parte, preju
dicam a consciência do direito ou o desenvolvimento 
da mesma. 

Fenômenos como processo de decomposição 
da sociedade - que produzem déficits de educação, 
processos de aprendizado, falta de modelos positi
vos, idéia de ter direito a determinadas coisas, a po
breza - aparentemente hereditária por diversas ge
rações, problemas de habitação, desemprego ou 
faltta de perspectivas profissionais, influência de mí
dia, dependência de drogas, bem como delitos de 
violência envolvendo o álcool, são algumas das cau
sas que podemos citar. 

É necessário refletir e chamar a sociedade á 
reflexão. O brasileiro é, por natureza, otimista. O 
brasileiro recusa-se a olhar o pior. Aquilo que assola 
o nosso dia-a-dia, mas que não consideramos as ês
tatísticas porque, com otimismo, achamos que tudo 
vai melhorar. Não queremos e não percebemos a 
crescente marginalização dos desempregados, a 
proliferação nas grandes cidades dos sem-teto, 
mendigos e vagabundos. O aumetno das favelas de 
madeira e papelão nos subúrbios das metrópoles, 
cinturões de pobreza circundando as cidades e bair
ros residenciais ricos fortificados e serveramente vi
giados por policiais especiais. 

É preciso um esforço de todos para por fim a 
esta insidiosa desagragação social que se constata 
nos quatro cantos do País. 

Como disse a pouco, apesar de todas as ma
zelas, o brasileiro ainda é otimista. Embora a situa
ção seja caótica, achamos que tudo vai melhorar. 
Mas quando a violência entra em nossas casas, 
através de imagens de televisão, nos sentimos cho
cados e a indignação contra tais senas, como no 
caso de Diadema ou a manifestação em Belo Hori-

zonte, chama os brasileiros á realidade e demosntra 
a fragilidade que a falta de política que sustentem os 
salários, criem habitações, dêem promovam, sob to
dos os aspectos, o pequeno, condições primárias de 
educação, trabalho e saúde, segurança pública, agri
cultura, etc. 

A greve das polícias militares e civis_ deflagra
das em diversos Estados do País transformaram o 
cenário nacional, revelando a face do descaso, da 
falta de preparo, da inexistência de planejamento e 
descontrole no setor que deveria combater a crimi
nalidade. 

A situação da polícia é caótica, discriminatória 
e humilhante .. Sejam os policiais civis, militares, ro
doviários federais de forma generalizada. Enquanto 
o centro-oeste, norte e nordeste do País registra 
uma remuneração média dos policiais de um salário 
mínimo e meio, o sul e sudeste possui cinco salários 
em média. Nci Mato Grosso do Sul, por exemplo, o 
valor do soldo básico da PM é de R$29,80 e no 
Piauí é de R$11,15. Ora, como pode um trabalhador 
sair de casa para o serviço e deixar para trás os fi
lhos com fome, a lata de mantimentos vazia, as con
tas sem pagamento? Essa realidade se agrava 
quando se trata da categoria dos policiais. Somam
se às dificuldades armamentos ultrapassados, mui
tos com trinta anos de uso, munições velhas, con
frontos diários com toda sorte de criminosos e situa
ções de risco de vida eminentes. Temos até policiais 
fazendo "bico', como agentes de segurança, para 
complementar os salários. 

O exemplo dos policiaisestá em evidência, 
mas não é único. E na verdade um reflexo da si
tuação do País. A criminalidade não se resolve 
apenas com polícia. Como dizia no início deste 
discurso, a criminalidade possui relação direta 
com toda uma série de causas e essas sim pre
cisam de prioridade por· parte do Governo. A so
ciedade, aos poucos, tem tomado consciência e 
começa a exigir providências. E não há como 
tampar os ouvidos às reivindicações dos poli
ciais, que são justas, legítimas e precisam ser 
atendidas. Se não tratarmos as causas do pro
blema, se não atacarmos os antecedentes da cri
minalidade, e não apenas da criminalidade, mas 
dos salários, da má distribuição de renda, da fal
ta de empregos, que ·precisam ser tratadas, atra
vés de políticas- públicas claras e objetivas, tere
mos mais greves perigosas e milhares de pes
soas armadas irão às ruas, com risco de, provo
cados, causarem convulsão social em que vidas 
humanas poderão ser sacrificadas. 
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Era o que tinha a dizer. Muito Obrigado. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ)- Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, retomo à Tribuna 
para, uma vez mais, tratar de um tema de extrema 
atualidade e de indiscutível importância. Falo da pro~ 
posta de alteração da Previdência Social, ora em 
discussão nesta Casa, estando o relato da matéria a 
cargo do nobre Senador Beni V eras. 

·Há pouco tempo fiz questão de me dirigir ao 
Plenário do Senado Federal para manifestar minha 
discordância ácerca de pontos cruciais contidos tan- · 
to na Proposta de: Emenda· ÇOf1:?titucior:tal encami
nhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, 
em março de 1995, quanto no' Parecer apresentado 
pelo Relator, Senador Beni Veras, no último mês de 
julho. 

As mais de cem emendas oferecidas ao Subs
t~utivo do Senado é prova inquestionável de que o 
assunto está longe de ser resolvido, de que inúme
ros aspectos presentes no texto a ser votado são ri
gorosamente passíveis de controvérsias, de que, en
fim, não se pode legislar sobre assunto de tamanha 
importância e de tantas implicações na vida de mi
lhões de pessoas sem os devidos cuidados, a come
çar pelo elementar respeito aos direitos adquiridos 
ao longo do tempo, de_ forma cristalina e ao abrigo 
da lei. 

Retomo ao assunto, Senhor Presidente, por 
várias razões. Em primeiro lugar, porque tenho ne
cessidade de explicitar, da maneira mais categórica 
possível, minha posição. A trajetória de minha vida 
pessoal e política não admite qualquer outra atitude 
que não seja a da clareza de posicionamento e da 
firmeza na ação. Além disso, não posso concordar 
com a tese, presente em todos os momentos em 
que o assunto veio à discussão - mesmo que de 
maneira sutil, encoberta pelo manto enganador de 
uma argumentação técnica pretensamente objetiva e 
neutra -, de que a falência de nosso sistema previ
denciário público possa ser debitada aos servidores. 

Há um aspecto da proposta que modifica o sis
tema de previdência social que precisa ser destaca
do. Trata-se do fato de que ela não ocorre de manei
ra autónoma. Ao contrário, ela está plenamente inse
rida no contexto mais amplo da reforma do próprio 
Estado. Exatamente por assim ser, há cjlié se ailáli~
sar, em primeiro plano, a nova configuração do Esta
do que os dias de hoje estão a exigir. 

Não alimento qualquer tipo de dúvida, Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, de 
que vivemos, neste final de século, um momento sin
gular da História da humanidade. As mudanças se 

proces,sam com inusitada rapidez; as comunicações 
tomaram o mundo infinitamente menor; a circulação 
de bens e, principalmente, de capitais se faz como 
em nenhuma outra época; a sociedade da informa-

. ção toma obsoletas práticas que, até bem pouco 
tempo, eram consideradas satisfatórias. 

Tudo isso requer, de todos nós, capacidade de 
reciclagem para compreender as novidades e aber
tura para entender as incessantes transformações. 
Evidente, pois, que as estruturas tradicionais do Es
tado - que cumpriram, a seú tempo, o papel que 
lhes competia - esgotaram sua eficácia e, como tal, 
precisam ser alteradas, modernizadas, para bem de
sempenharem as novas funções suscitadas pelo 
tempo presente. 

Digo isso para que os mais desavisados não 
pensem estar diante de alguém que não compreen
de a necessidade de mudança do Estado. Longe de 
mim a postura reacionária tão própria dos que não 
enxergam, na História, nada além que a defesa in
transigente de seus privilégios. Longe de mim o es
trabismo ideológico de quem se agarra a dogmas, 
deles jamais se afastando. 

Entretanto, que fique bem claro: entre admitir a 
necessária modificação do Estado - tornando-o apto 
a promover a justiça social, o desenvolvimento e a 

=correta defesa dos interesses da maioria da popula
ção - e concordar com a idéia de que ao Estado 
nada mais compete senão subordinar-se aos dita
m~s do mercado vai urna_cjistância respeitável. Nes
se ponto reside, seguramente, a grande diferença 
que nos separa da corrente neoliberal. 

Essa diferença assume peso exponencial 
quando se trata da reforma do sistema previdenciá
rio. Aqui, com extraordinária nitidez, afloram os limi
tes_ que separam, ou devem separar, a ação gover
namental dos interesses sociais. Não é possível, Se
nhor Presidente, que direitos - repito, direitos, não 
privilégios - historicamente conquistados, fruto do 
trabalho e da abnegação de tantas pessoas, ao lon
go dos anos, possam ser sumariamente suprimidos. 
A ética e a crença no primado da lei, consensual
mente obtida, como base da organização social, tor
nam incompreensível e inaceitável proposta com tais 
características. 

Ou ande) falamos, por exemP.Io-;âa situ~ção aos 
aposentados e pensionistas do sérviço público é pre
ciso levar em consideração que a Carta de 1968 não 
fez outra coisa senão reparar um injusto quadro de 
abandono, humilhação e contínua perda do poder 
aquisitivo da remuneração que lhes era devida. Nes
se sentido, ela foi além do contido nas Constituições 
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de 1946 e 1967, em cuja vigência os servidores apo
sentados tiveram reajustes inferiores aos concedidos 
ao pessoal da ativa, viram gratificações serem ex
cluídas e não integrarem planos de classificação de 
cargos. 

Exatamente para corrigir essas distorções, 
além de_ impedir que outras pudessem surgir, é que 
os constituintes de 1988 inscreveram no texto consti
tucional - §§ 4º e 5º do artigo 40 - a determinação 
de que as aposentadorias e as pensões devidas aos 
servidores públicos seriam revistas, n<\ mesma pro
porção e na mesma data, sempre que fosse modifi
cada a remuneração dos servidores em atividade, 
além de estender aos aposentados e inativos quais
quer benefícios concedidos aos ativos, inclusive as 
transformações e reclassificações do cargo em que 
se deu a aposentadoria. 

É preciso repetir, aqui, que esse foi o único dis
positivo da Constituição brasileira a receber aprova
ção unânime dos constituintes. Lembro-me perfeita
mente bem das palavras proferidas pelo Presidente 
da Assembléia Nacional Constituinte, Dr. Ulysses 
Guimarães, à época: "A emenda bateu um recorde. 
Configura uma situação inédita. Nenhum voto con
trário". Para que se tenha uma idéia mais preciSa do 
que isso significou, naquele momento, basta lembrar 
que os dispositivos referentes à educação - apenas 
para ficar com um exemplo marcante da área social 
- não conseguiram sequer ser votados na Comissão 
de Sistematização, por absoluta divergência entre as 
posições em jogo. 

Como bem assinalou o Movimento dos Servi
dores Públicos Aposentados e Pensionistas, "com a 
aprovação dessa norma, os aposentados e pensio
nistas conquistaram o direito à paridade de remune
ração com os ativos; sem o castigo da desvincula
ção só pelo fato de usarem o direito de se aposen-· 
tar. A partir de então, qualquer melhoria ou aumento 
salarial dados aos servidores em atividade passaram 
a ser transferidos automaticamente para as pensões 
e os proventos da aposentadoria, sem que haja ne
cessidade de lei específica ou reivindicações nesse 
sentido". 

O que se propõe, hoje, no Senado Federal, é 
algo com o qual não podemos concordar. Em verda
de ao não preservar os direitos que os atuais apo
sentados e pensionistas conquistaram, ao impedir 
que adicionais, gratificações e vantagens decorren
tes de reclassificação e transformação de cargos se
jam o meio utilizado para repor perdas aos inativos, 
ao possibilitar a concessão de reajustes diferencia
.jos aos servidores em atividade, ao acabar com a 

paridade de remuneração entre ativos e inativos, o 
___ Substitutivo faz cqm que a matéria regrida à situação 

anterior às Cartas de 1946 e 1967, apaga as con
quistas estabelecidas, por unanimidade, pela Consti
tuição de 1988 e produz um texto mais draconiano 
do que aquele prooosto, em 1995, pelo próprio Go
verno. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 

· Disse e repito: ninguém discute a necessidade 
dé'se 'modificar a Previdência. O que reputo inaceitá
vel é a alteração das regras do jogo no decorrer da 
partida. O que lastimo e deploro é a tentativa de se 
transferir para os funcionários e servidores públicos 
a culpa pelo desatino administrativo da Previdência 
em nosso País. 

Nessa perspectiva, aponto o projeto de lei do 
Deputado Eduardo Jorge; instituindo a participação 
da sociedade civil na gestão da Previdência Social, 
como.excelente proposta para arrumar a casa, de 
forma transparente e democrática, o qual, salvo en
gano, não tem recebido a merecida atenção. 

Em seu projeto, tramitando desde 1995, o De
putado Eduardo Jorge sligerea instituição do Con
selho Nacional de Previdência Social, órgão superior 
de deliberação e gestão colegiada, composto por 
representantes do Governo Federal e da socieiade 
civil, estes identificados como trabalhadores er·· ati
vidade, aposentados e pensionistas, empregadores. 

Alternativas existem: ao contrário do que os 
-govemfstél.s tentam llos-arzer, -são -múltiplos os cami~ - -
nhos que podem ser percorridos [la busca de solu
ção para os problemas do sistema previdenciário. 

O que não dá para aceitar é que direitos legiti
mamente conquistados possam ser subtraídos de 
uma hora para outra, qu!! regras fundamentais para 
a vida das· pessoas possam ser modificadas radical
mente ao longo do processo. 

O que se exige é Justiça. 
A reforma do Estado' não pode ser feita por so

bre os escombros da ordem jur-ídica estabelecida. 
Na democracia, nada há que justifique o esmaga
mento·dos direitos adquiridos. Modernidade alguma 
pode se sustenta'r sem o respeito às leis i;jue garan
tem o pacto social, sem o senso de justiça que pro
tege os mais fracos. 

Eis o que penso. Penso estar ao lado da verda
de e da justiça. 

Muito obrigada. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o clima existente 
entre os funcionários do Banco Central está se ter-
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nando de grande exaltação, desde' a reedição da A Secretária de Previdência Complementar 
Medida Provisória n" 1.535-6, em 13 de junho pas- pretende dividir opatnmõiiío da Cen1rus em três par-
sado, que os atinge duramente, inclusive desrespei- tes:~À$l,~~ilhão!rãó paràos cofres âolesó!Jro-Na-
tando direitos já adquiridos. É mais um fator de ten- cionai (como retomo_das -contribuições feitas pele 
são no descontentamento que se apossa de todo o Banco Central), um valor ainda não calculado- irá 
País. para os funcionârios (eontriouiçoés pessóaiS)~e-c 
~ Desde algum tempo vem crescendo a insatisfa- -.restante-permanecerá naCenlrli!fpara alenâer·ac 

ção dos funcionários do Banco Central, refletida em pagamento de benefícios de funcionários já aposen-
greves parciais realizadas no Rio e na suspensão, tados, o que, na realidade, é uma contradição com 
por horas, do trabalho nesta Capital. O clima se tor- - tudo o que se vem fazendo. O cértó é que a Cen-
nou de maior exaltação após a reedição, pelo Presi- trus~ s-e dividiâà tiver de ser-;-qüe õ seja entre os fun-
dente da República, das Medidas .Provisórias nº cionários do Banco, legítimos detentores do patrimô-
1.535-6, que, inclusive, adiou por 30 dias, até 30 de nio da Fundação. 
julho próximo, o acerto de contas entre o Banco e os Esquece-se a Secretária de que a Centrus foi 
servidores - inicialmente previsto para 30 de junho - formada por contribuições dos funcionários do san-
aumentando ainda mais a ansiedade e a inseguran- co Central (contribuições pessoais) e do empregador 
ça de todos, aposentados ou da ativa. (contribuição patronal), e pelo resultado da aplicação 

Desde o inicio do atual Governo, os funcioná- desses recursos. É uma instituição, como todas as 
rios do Banco Central vêm sendo vítimas de autênti- demais entidades fechadas de previdência privada, 
cas agressões por parte do Governo, cuja ação tem de caráter privado, regida pela Lei nº 6.435 de 1978 
sido unicamente ferir interesses da categoria. É o e regulamentada pelo Decreto n" 81.240 do mesmo 
que se constata na reedição da Medida Provisória ano e por nonmativos de caráter operacional. 
assinada pelo Presidente da República, a pretexto 
de complementar decisão do Supremo Tribunal Fe- Que se acautelem os demais fundos de pen-
dera!, que considerou 0 pessoal daquele Banco en- são privados. É o que diz o Sinal, em manifesto diri-
quadrado da Lei nº s.11 2 de 1990. Aproveitou-se da gido á Nação, no qual externa "em nome dos servi-
oportunidade para negar minuciosamente direitos -dores do Banco Central e dos participantes da Cen-
adquiridos e, simultaneamente, apossar-se do patri- trus sua indignação com as declarações e procedi-
mónio da Fundação Banco Central e Previdência mentes da Secretária de Previdência Complementar, 
Privada_ CENTRUS -, criada e desenvolvida à cus- que estão causando intranqüilidade nos participan-
ta e para segurança daqueles servidores. tes de todos os fundos de pensão e no mercado fi

nanceiro", adverte o Sinal para os riscos que pairam 
O Sindicato Nacional dos Funcionários do Ban- sobre todos os fundos de pensão privados, hoje fon-

co Central - SINAL - alerta sobre as conseqüências . _. _te de 72 bilhões de reais, que constituem recursos 
drásticas que advirão para os servidores do Barii:o, · importantes para investimentos impulsionadores do 
se a Secretária de Previdência Complementar adotar _ desenvolvimento brasileiro. 
as medidas que vêm ameaçando a classe. Afirma a 
Secretária que,-com a transferência dos funcionários -A Medida Provisória baixada pe,lo P.residente 
do Banco para ó Regime Jurídico Único, a Centrus Fernando Henrique Cardoso também eXtingue todas 
perdeu seu objeto, uma vez que a inatividade daque- as vantagens e elimina direitos adquiridos .. e. assim, 
les servidores é garantida, constitucionalmente, pela inalienáveis, tanto para o pessoal ativo quanto para 
União. Mas a realidade é bem outra: pretende a Se- aqueles há muito aposentados, rigorosamente nos 
cretária transferir para o Tesouro, por meio de-Medi- - --rermos da lei então vigente. 
da Provisória, o património duramente adquirido pe- Outros prejuízos sobre os funcionários. Os que 
los. servidores do Banco, com a finalidade, talvez, de se aposentaram entre janeiro de 1991 e setembro de 
diminuir o déficit público. A Centrus é o 5" maior fun- 1996 terão de retornar á atividade e integralizar 35 
do de pensão do País, com um património de R$3,8 anos de serviços se quiserem receber do' Tesouro 
bilhões. Nacional a aposentadoria integral. Quem sacou o 

Comenta-se nos corredores que a SPC ainda Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS, 
não conseguiu atingir o seu intento por se tratar de também no mesmo período, está obrigado a devei-
Medida claramente inconstitucional e que, por óbviO,~~--- ver oâinfiêiro.li:rdõlsso faz parte da malfadada Me· 
não contraria com o apoio do Judiciário, nem muito dídà Provisória nº 1.535-6, que dispõe sobre o Plano 
menos do Legislativo. de Carreira dos servidores do Banco Central. 
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A decisão do Governo atinge quase mil funcio
nários, aposentados nesse período. Como bancá
rios,.contribuíam para a Centrus, tinham depósito do 
FGTS e podiam se aposentar integralmente cóin 3() 
anos de serviço. 

, 'Senhor Presidente, 
~ Expressando meu apoio e total solidariedade 

aos funcionários do Banco Central, faço parte inte
grante deste meu pronunciamento, o texto-manifesto 
do Sinal. 

Era o que tinha a dizer, esperando que, na pró
J(ima reedição da MP n2 1.535, o Governo Federal 
reveja sua posição e atenue o clima de desconfiança 
e insegurança que só serve para trazer intranqüilida
de à atuação e às ações dos servidores do Banco 
Central e angustia aos que já são aposentados. 

O SR. SENADOR JOEL DE HOLLANDA (PFL 
- PE) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, En
contra-se tramitando nesta Casa, já distribuído ao 
exame da Comissão de Assuntos Econômicos -
CAE, o Projeto de Lei da Câmara n2 7, do corrente 
ano, que "dispõe sobre o Transporte Multimodal de 
Cargas é dá outras providências". 

De iniciatiVa. do Presidente da República, o 
hoje Senador José Samey, a proposição, recepcio
nada pelos Senhores Deputados, define o sistema 
como aquele que, regido por um só contrato, "utiliza 
duas ou mais modalidades de transporte, desde a 
origem até o destino, e é executado sob a responsa
bilidade única de um Operador de Transporte Multi
modal". 

Atribuindo ao Ministério dos Transportes a 
competência para conduzir a política de transporte 
multimodal de cargas, em seus segmentos nacional 
e internacional, a iniciativa presidencial regulamenta 
o transporte em si e os serviços de coleta, movimen
tação, armazenagem e entrega da carga ao destina
tário, objetivando o acompanhamento integral do ob
jeto transportado, da origem ao destino. 

Reportando-se à Lei n2 6.288, de 11 de dezem
bro de 1975, que "dispõe sobre a unitização, movi
mentação e transporte, inclusive intermodal, de mer
cadorias em unidades de carga", e provê outras pro
vidências, o projeto, em sua justificação, enfatiza 
que esse sistema "vem se desenvolvendo acelera
damente em todo o mundo, posto que é propiciador 
de economia de custos e de tempo", no comércio in
terno e no exterior. 

Trata-se, conforme o entendimento do Ministé
rio dos Transportes, à época, de instrumento "de fa
cilitação do desenvolvimento do comércio mundial", 
pelo que se exige, no plano interno, o estímulo e o 

ordenamento legal à expansão dos serviços, garan
tindo à iniciativa privada os meios de desenvolver os 
métodos de sua atuação, correspondendo, assim, 
"às reais necessidades do transporte de carga no 
País e para o exterior". 

Exige-o, também, o cumprimento do disposto 
nas convenções internacionais, pelo que deve o Bra
sil instituir as suas próprias regras disciplinadoras do 
transporte intermodal, "objetivando essencialmente o 
pleno florescimento dessa importante afividade", não 
apenas reunindo, num só diploma legal, as peculiari
dades aqui vigorantes, mas adaptando-as às reco
mendações e exigências do transporte multimodal 
praticado no mundo. 

Conseguintemente a proposição, reunindo as 
contribuições de entidades do setor público e da ini
ciativa privada, qualifica o transporte multimodal de 
carga, nas suas espécies internacional e doméstica, 
incorporando inovações ditadas pela experiência. 
Entre elas, a regulamentação qo contrato de trans
porte multimodal, destinada a promover a eficiência 
do sistema, com custos diminuídos para os contra
tantes dos serviços. O Conhecimento de Transporte 
estabelecerá todas as condições de movimentação 
da carga, desde o seu recolhimento até a sua entre
ga ao destinatário, imediatamente do meio de trasla
do que venha a ser utilizado. 

Para tanto, ficam estabelecidas "as normas re
guladoras da responsabilidade do operador de trans
porte multimodal', que obrigam o contratante dos 
serviços a executar ou fazer executar o transporte, 
responsabilizando-se pelos atos ou omissões de 
seus subcontratados, agentes e prepostos, que ve
_nham.a participar da. execução dos trabalhos, desde 
o local de recebimento ao lugar indicado para a en
trega, conforme referido. 

Define a proposição, conseqüentemente, as 
sanções aplicáveis ao operador de transporte multi
modal, em virtude de infração à lei, determinando, 
outrossim, à autoridade pública o desenvolvimento 
de ações integradas, de modo a 'agilizar e facilitar a 
atividade de transporte e de movimentação de car
ga". 

A conscientização da sociedade acerca da im
portância de uma atualizada política desenvolvimen
tista, o acolhimento do projeto pelo Senado da Re
púolica-eorenovaaoeSfôfÇo aoGovemo Federal no 
sentido da implantação de "corredores de transporte 
multimodal' são- fatores que, no seu conjunto, pros
peram no rumo acertado do engrandecimento do 
País. 
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Também o empresariado do setor, pregando a 
urgência de uma profunda reformulação da infra-es
trutura de transportes, ao lado de não menos demo
rada recuperação da malha viária nacional, incorpo
ra-se à luta de tantos quantos vêm reivindicando es
sas providências, sobretudo do Poder Público, a par
tir da constatação indesmentível de que a falta de 
um sistema de transporte eficiente e competitivo 
constitui um entrave ao crescimento econômico. 

Exemplo disso é a Federação das Empresas 
de Transporte de Cargas do Nordeste- FETRACAN 
-, que, sob a condução firme, dedicada e realizadora 
de Newton Gíbson, o seu dirigente máxi1119, tem de
senvolvido incansável trabalho de convencimento 

logia de ponta é uma das vertentes desse processo, 
que consegue agregar, quando exercitado de manei
ra eficaz, cerca de 1 O% ao produto final". 

As transformações pelas quais passam os con
dicionamentos econômicos estão remodelando o 
perfil das empresas, uma vez que ''à sobreVivência e 
a prosperidade dependem não mais do lucro inflacio
nário e sim da eficiência, seja na indústria , seja no 

__ varejo ou nos serviços". Isso importa em produzir, 
distribuir-e-comercializar proalil:osaeelevacfa-quali
dade, com os mínimos custos possíveis. "O instru
mel1to. que a·socieâãâe dispõe pàrn -resolver essa 
questão é o terminal de cargas, enquanto solução 
racional". 

sobre a importância econômica e estratégica do Ter- O-Terminal de Cargas da RMFítem como obje-
minal lntermodal de Cargas do nosso Esfado, no tivos, entre ou1ros, o reordenamento do uso do solo 
contexto da renovação da infra-estrutura de trans- no_espaçometropolitano; a elevação do nível de utí-
portes no País. lização do siStema viano urbano;- a -otimiútÇão dos 

Em estudo que vem alcançando ampla e padrões das c:Ondições ambientais da Região; e a 
aplaudida repercussão, a Fetracan demonstra, sem sua transformação em um Centro de Serviços de 
margem de erro, que o Nordeste, nos últimos 30 anos, Pernambuco e do Nordeste. 
vem conseguindo reverter a tendência de queda de "A proposta de criação desse terminal está las-
sua posição no quadro demonstrativo do crescimento treada na importância das atividades de transporte, 
econômico e social do País. Não oJJsta11te,_o Estado __ bem como na estrutura urbana_do Recife e sua posi
de Pernambuco registra uma significativa- i>e..dacte---:çãC>; enquanto centro de distribUiçao reglonaJ~conso-
participação, com uma taxa anual de crescimento eco- lidada historicamente nas principais determinantes 
nômico de 5,1%, contra 7,9% do Rio Grande do Norte, do modelo primário-exportador. A sua viabilidade fi-
7,6% do Maranhão e 7,2% do Ceará. nanceira será lastreada no compromisso do Governo 

Se o Estado perdeu o dinamismo de passado do Estado, mediante parceria com as entidades rep-
recente, é fundamental um esforço específico no resentativas do segmento de transporte de carga, 
sentido de devolver-lhe a liderança perdida, imple- com duração de quarenta anos, renováveis por igual 
mentando projetas estruturadores e capazes de evi- prazo, objetivando a garantia do terreno selecionado 
tar que a situação econômica caminhe para uma e possibilitando a implantação do projeto e a recupe-
fase de declínio. Isso quer dizer que a eficiência de ração dos recursos dispendidos pelas empresas." 
sua economia dependerá, em boa medida, do perfei- "No plano internacional serão acionadas as 
to funcionamento das cidades e de melhorias no sis- agências de fomento Bird e BID para participarem do 
tema de transporte, nesse último caso porque os ---projeto. A nível nacionafe regionaf, entidades corno--
custos do atual e inadequado modelo são social- o BNDES, a Sudene e o BNB serão chamadas para 
mente inaceitáveis, constituindo~se obstáculo à es- --emprestare-m-apOio técr1íCO-e-nnance1rO.-.! ------ ----
tratégia de desenvolvimento. Acrescenta-se que "a microlocalização do ter-

Tal cenário impõe maiores sacrifícios às cama- minai está fundamentada em critérios gerais para 
das excluídas da sociedade, com custos sociais insu- _instalação de equipamentos estruturadores e para a 
portáveis, exigindo, necessariamente, a concepção de urbanização, visando- integrar-os s1stemãs vlarios e 
um projeto estruturador, capaz de produzir o reordena- de infra-estrutura, dando ênfase aos valores ambien-
mento do uso do solo no espaço urbano metropolitano, tais a serem preservados; aproveitar ao máximo os 
como pretende o Terminal lnterrnodal de Cargas da recursos ambientais com o duplo objetivo de reduzir 
Região Metropolitana do Recife- RMR. -custos de urbanizaçao e de preseriar os valores na-

Diz o documento que, "cada vez mais, os paí- turais relevantes; integrar equipamentos de trabalho, 
ses estão direcionando suas politicas de desenvolvi- habitação, comerCio; serviço e lazer, de modo a criar 
mento para o mercado abandonando o velho modelo núcleos urbanos com-vida autônoma·. 
protecionista, levando a uma verdadeira revolução Em suma, ·a "êon]untô- de iiÇõês estratégicas 
na economia internacional. O transporte com t~cno-_ representam um sa1ton0 desenvolvimento do Esta-

------------------------ --- ------ -----
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do, dado que reúne elementos para implantação da 
política restauradora da economia pernambucana. A 
estrutura de gestão do empreendimento será las
treada no modelo de administração, através de uma 
empresa especializada em gerenciamento de infra
estrutura e logística, liberando as empresas de 
transportes para suas ativídades de rotina. O em
preendimento deverá operar através de procedimen
to laslreado nas proporcionalidades, em que cada 
usuário será responsável pela quitação dos serviços 
que efetivamente utilizar". 

Conclui o estudo .que ~o Estado de Pernambu
co vem demonstrando, ao longo" élas últimas déca
das, que responde positivamente aos mecanismos 
indutores de mudanças estruturais, desde que con
cebidas em conformidade com a natureza e dimen
são dos desafios e mantidos por prazos compatíveis 
com o enraizamento histórico de cada um deles". 

Esse documento, condensado as linhas gerais 
da concepção e implementação do projeto do Termi
nal de Cargas da R.M.R., por sua grande repercus
são económica e social, pode ser visto como um ver
dadeiro instrumento desencadeador do pacto político 
para o desenvolvimento de Pernambuco. 

O desenvolvimento,: é inquestionável, contra
põe-se ao desemprego, á miséria e à fome. Há de ser 
alcançado tão mais breve quanto maior a competitivi
dade dos nossos produtos nos mercados, desde que 
se lhes assegure condições de movimentação rápidas 
e seguras, amparadas em infra-estrutura modema e 
eficiente, pois a falta de um sistema de transporte 
atualizado limita o crescimento econômico. . . 

Daí a importância de uma renovada rede de 
transportes, nacionalmente adicionada de sistema 
multimodal de cargas, como prevê a iniciativa à qual 
nos reportamos e o construtivo depoimento do Presi
dente Newton Gibson em favor da implantação do 
Terminal lntermodal de Cargas da Região Metropoli
tana do Recife. Essa renovada rede de transportes, 
enfim, promete incorporar ao processo produtivo a 
contribuição de milhões de brasileiros, entre empre
sários e trabalhadores urbanos e rurais, antecipan
do, pelo inevitável aumento da produção industrial e 
agrícola, e conseqüente mobilidade da riqueza, o 
tempo de progresso que há tanto perseguimos. 

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA {PSDB -

DF) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: 
1 - O Senado Federal comemorou recente

mente, com grande brilho, o tran_scrusoJ neste_ ano 
de 1997, do centenário de fundação da Academia 
Brasileira de Letras. 

'631 ~· 

2,- Assim, esta Casa se fez presente ao cente
nário pelos pronunciamentos seguros e eloqüentes 
dos Senadores Joel de Holanda e Gilberto Miranda. 

3- O júbilo do Senado da República pela data, 
que é tão cara e significativa, se consolidou plena
mente pelas palavras autorizadas do Senador e Pre
sidente Antonio Carlos Magalhães, ao encerramento 
dos trabalhos da sessão comemorativa. 

Com sabedoria, disse, na· ocasião, o Senador 
Antonio Carlos Magalhães que "nenhum País pode 
ser forte se não tiver uma base cultural, maior que 
seja sua economia". E justificou aquela sessão de ho
menagem pela necessidade de "exaltar a glória da 
Academia Brasileira de Letras, no seu centenário, e, 
sobretudo, para glorificar os seus acadêmicos que tan
tos serviços prestam às letras e á cultura no Brasil". 

4 - Ausente do plenário, naquele evento, soli
darizo-me hoje com os Senadores Joel de Holanda e 
Gilberto Miranda e com o presidente desta Casa nos 
cumprimentos à presidente Nélida Piíion e a todos quan
to fazem a grandeza da Casa de Machado de Assis pela 
efeméride e pelo admirável trabalho que realizam. 

Seus· membros, seus acadêmicos, ao longo 
deste século, têm sido figuras que engrandecem a 
memória nacionaf, de óntem e de hoje. Em Brasília, 
temos o convívio permanente e salutar do ex-presi
dente desta Casa e ex-presidente da República, o 
nosso estimado Senador e Acadêmico José Samey. 
E, igualmente, o brilhante escritor e Ministro do Tri
bunal de Ç_ontas~c:la U_oião, o Ministro· e Acadêmico 
Marcos Vilaça. A todos, a Nação muito deve e os 
homenageia permanentemente. 

5 - O transcurso do Centenário da nossa Aca
demia Brasileira de Letras, cuja comemoração maior 
está marcada para o próximo dia 20 de julho, coinci
de com um outro momento significativo para a vida 
social e c;ultural de Brasília. 

6 - Brasília vive hoje a maturidade dos seus 
quase 40 anos de existência e de bons serviços ao 
País. E hoje já se constata, na cidade, a consolida
ção de uma vida cultural intensa e produtiva ao nível 
dos grandes centros sociais, econõmicos e culturais 
do País. Temos em Brasília instituições culturais de 

· ~ projeção e uma plêiade de valores humanos volta
dos para o pensamento, para as letras, para as ar
tes, para as ciências, inclusiite nomes repre
sentativos desta Casa e de outros Poderes da Repú
blica que se integram na vida social e cultural da ci
dade-Capital. Estes valores dignificam a presença 
cultural da capital da Repúbliç~_no çonce.rto das co-

~ mTinidaâes-mals destaeadas da vida nacional. 
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7 - Entidades de classe em todos os ramos da 
cultura - notadamente das letras, das artes e até 
das ciência - têm-se projetado, congregando nomes 
representativos da nossa intelectualidade, da nossa 
cuttura, que é florescente e produtiva. 

8 - Agora, devo me referir especificamente ao 
fato relevante de Brasília e que coincide com o 
transcurso do centenário da Academia Brasileira de 
Letras. 

9 - É que a cidade de Brasília, apesar de jo
vem mas intelectualmente amadurecidà, candidata~ 
se a ter assento numa das cadeiras da Casa de Ma
chado de Assis e, ali, também, emprestar a sua cola
boração em favor de uma maior proteção à língua pá
tria, um maior incentivo à produção literária. Em suam, 
à elevação educacional e cultural do nosso povo. 

10- Este propósito louvável e justo de Brasília 
acaba de se concretizar de forma a mais democráti
ca possível. 

Doze instituições culturais da Capital, muitas já 
com longa tradição e serviços á comunidade, escolhe
ram um nome da cuttura local e o indicaram como can
didato a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. 

11 -Trata-se nada mais nada menos do que o 
nome do Historiador de Brasília, o escritor, jornalista 
e poeta Adirson Vasconcelos, responsável por uma 
obra literárià notável de resgatar da memória históri
ca da cidade Capital da República. 

É claro que muitos outros nomes poderiam, 
também de forma condigna e elevada~ representar a 
intelectualidade brasiliense na Casa maior da cultura 
brasileira, mas o de Adirson Vasconcelos se reveste 
de um significado especial por ser um escritor genui
namente brasiliense e sua obra é essencialmente 
sobre Brasília em sendo também autenticamente 
brasileira. É o autor da História de Brasília, em mais . 
de vinte volumes. 

12. Este meu pronunciamento tem o sentido de 
um depoimento brasiliense sem um testemunno pes
soal em razão do admirável trabalho que este ho
mem de letras e muito querido na vida da cidade -
haja visto que doze entidades se uniram em torno do 
seu nome - tem realizado, num trabalho dedicado, 
sério e inteligente, pelo resgate memorialista de Bra
sília. Tenho acompanhado esta sua dedicação. 

13. Quando Brasília nasceu, Adirson Vascon
celos já estava aqui. Como disse um cronista, "viu o 
seu primeiro sorriso; tendo visto e sentido todo o 
chorar e todo o sorriso de Brasília". 

Começou a vivenciar e a estudar Brasília ainda 
nos tempos da epopéia da construção e já em 1960 
publicava e lançava na antiga Cidade Livre, hoje Nú-

cleo Bandeirante, o seu primeiro livro brasiliense- O 
Homem e a Cidade. Hoje, são mais de vinte obras 
editadas, entre as quais A Epopéia da Construção 
de Brasília, Os Pioneiros da Construção de Brasília. 
A Muaança: aa. Caprrar AsCIClade-s Satélites~ t .. .femo
rial Brasília e outras. 

A- obra literária de Adirson Vasconcelos se 
aprofunda nas origens de Brasília e tem nas casas 
~ao Congresso Nacional um grande ponto de referên
. cia, ,pois no Ser:lado Federal e na Câmara dos Depu
tados tramitaram importantes proposições e ocorre
ram fatos relevantes da História de Brasília. 

O seu livro "A Mudança da Capital", editado na 
década de 70, é um estudo valioso das origens do 
movimento em prol da interiorização da Capital Fe
deral, do litoral para o interior, o planalto goiano. Um 
ideal nativista que se manteve vivo ao longo de qua-

- se-dóis séCulos eque eclodiu airictánc:i Brasil Colô
nia. Temos a grata notícia, dada pelo candidato de 
Brasíliaà Academia Brasileira de Letras, de que o 
movimento pela interiorização da Capital do Brasil 
tem seu nascedouro em Tiradentes, o ·que dignifica 
Brasília e a todos nós brasileiros, e a mim muito par
ticularmente pela minha conterraneidade mineira. 

14 - O ideal muridaricista da Capital inspirado 
por Tiradentes, que também inspirou a inde
pendência, vingou amadurecido pelas mãos de um 
outro mineiro, o presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, a quem esta Nação tanto deve. 

15- Adirson é o pesquisador, a testemunha e 
o comunicador de todos estes fatos, de todos estes 
momentos da vida brasileira _e E)specialmente de 
Brasília. A cidade lh_e _é recor1hecida. E agora quer 
vê-lo prestando serviços na Academia Brasifeira de 
Letras, em seu nome. 

16 - Se dou o meu ·"testemunho sobre o candi
datá de E!rasflia à casa de Machado de Assis pelos 
seus méritos como homem de letras, escritor primo
roso e dedicado, quero também reconhecê-lo como 
cidadão competente e honrado. 

17 - Por onde tem passado, seja pelas institui
ções culturais que tem presidido 5eja nas empresas 
jornalísticas por ele dirigidas, tem Adirson Vasconce
los revelado sua competência de administrador efi
ciente. Ao deixar a presidencia do nosso Instituto 
Histórico e Geográfico.do Distrito Federal e ao ser 
saudado, o orador da sessão chamou-o de "Midas', 
pois por onde passa deixa ouro, referindo-se às suas 
realizações administrªtivas e _à JlU<i Ca.Qacidade de 
trabalho. Ao tê-lo, a Academia> s'ªm sombra de (jyvi
-da,- terá, não só um intelectual de mão-cheia, mas, 
notadamente, um homem de idéias, de projetas, de 
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ação - um administrador competente; . um Midas, 
como foi dito. Além do Instituto Histórico, presidiu a 
Academia Maçónica de letras e exerceu a Secreta
ria Nacional de Cultura do Grande Oriente do Brasil. 

18- Recentemente, na inauguração do Shop
ping Brasília, que Paulo Octávio entregou à cidade, 
encontrei Adirson Vasconcelos e indaguei dele sobre 
o'" seu interesse relacionado à Academia. E ele pron
tamente e com a simplicidade que o caracteriza, dis
se-me: Isto é um mandato! E também po'r'que quero 
participar das atividades da vida acadêmica, convi
ver com os acadêmicos e, na madida do possível, 
somar a minha parcela de trabalho e dedicação ao 
muito que os académicos têm feito pelà língua e 
pela literatura. 

19 - As condições de vida profissional de Adir
san Vasconcelos, que mora em Brasília mas men
salmente atua no Rio de Janeiro como assessor cul
tural do projeto de implantação do Centro Cultural 
Assis Chateaubriand, na Urca, lhe dá esta condição 
de participar assiduamente das reuniões da Acade
mia e do chá das cinco. 

20 - Disse-me Adirson Vasconcelos, naquela 
ocasião, que a Academia vai ajudá-lo muito no seu 
projeto de vida, que me definiu e me confiou, afir
mando entender que 'só dois instrumentos podem 
nos levar a grandeza e à plena soberania como povo 
e como Nação: a Escola e a Biblioteca. Uma, é o sol; 
outra a luz", poeticamente concluiu o historiador. 

21 -Creio, assim, que Brasília tem o direito e o 
dever de postular um lugar na Academia Brasileira 
de Letras e que Adirson Vasconcelos é um lídimo e 
genuíno representante da- cultura brasiliense, sem 
desmerecer muitos outros yalores intelectuais que 
enriquecem o nosso mundo das letras brasileiras. E 
a Academia ganhará muito com a feliz aquisição. 
Que a presidente Nélida Piiíon e todos os que fazem 
a grandeza da Casa de Machado, com o nosso res
peito e a nossa venia, acolham a nossa modesta su
gestão. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) -
Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, no último fim 
de semana, caminhando pela praia de Pajuçara, em 
Maceió encontrei um velho amigo que não via há 
muito tempo. Na rápida conserva, logo no_tei_gu.E:1 seu_ 
semblante sombrio e desalentado traduzia u_m gr!in· 
de desespero, uma grande dor. E não era para me
nos: com palavras sinceras e doloridas, expôs-me 
seu drama pessoal. Fora obrigado a vender o carro 
da família e o apartamento onde morava para pro
longar a permanência da mãe agonizante no hospi
tal: Simplesmente, o plano de saúde cobria um pra-

zo fixo (e curto) de internação na UTI, e esse limite 
fora ultrapassado. Era pagar ou condenar a velhinha 
à morte. Qualquer um de nós teria uma infinidade de 
tristes casos como este a relatar. 

Há poucos dias, para dar mais um exemplo, o 
noticiário da imprensa abriu espaço para a tragédia 
de uma senhora humilde do Rio de Janeiro. Usuária 
de um plano de saúde, foi barrada na internação de 
um hospital privado porque sua mensalidade anterior 
estava com 20 dias de atraso. Resultado: a mulher 
acabou morrendo com a mensalidade quitada, pois 
faltava-lhe cumprir ainda onze dias de carência adi
cional como "castigo" imposto pela empresa opera
dora do plano. 

Se con~id_erarrnos que o setor de saúde priva
da no Brasil (planos, seguros, cooperativas e assim 
por diante) movimenta hoje cerca de R$ 20 bilhões 
por ano e tem um número de usuários calculado en
tre 35 e 40 milhões de pessoas, concluiremos que o 
triste caso des_sa senhora carioca foi excepcional 
apenas porque furou o bloqueio do desinteresse ge
rai de uma sociedade cada vez mais individualista e 
menos solidária. obcecada pelo motivo do lucro ime
diatista, da vantagem a qualquer preço. 

A verdade é que o colapso do sistema público 
de saúde em todo o país ensejou o surgimento de 
um mercado que é verdadeira "terra-de-ninguém", 
sem qualquer regulamentação capaz de impedir que 
a vida e a saúde humanas sejam aviltadas como 
mais um produto descartável. 

Daí as freqüentes histórias de cidadãos que se 
surpreendem excluídos de certos tipos de tratamento 
em razão de complicadas artimanhas contratuais, ou 
das famílias obrigadas a alienar patrimônio duramente 
amealhado para prolongar a permanência ·de entes 
queridos em caríssimas UTis, ou ainda dos velhinhos, 
que depois de contribuir assiduamente para o enrique
cimento de um desses mercadores da saúde; chegam 
aos 60 ou 70 anos e são então condenac!Q.s_ a Yma fai
xa dif mensalidade insuportavelmente alta. 

Diante desse quadro gravíssimo, o que mais 
nos surpreende e intriga é a omissão ou pelo menos 
a desesperadora lentidão do Poder P.úblico em sub
meter os negócios bilionários do setor ao império da 

JeLe-dos mecanismos de defesa do consumidor. O 
. Executivo, que é tão .pródigo em baixar Medidas Pro
visórias, jamais publicou uma MP para barrar essa 
escalada predatória contra a saúde e o bolso do 
consumidor. Na Câmara dos Deputados, há cerca 

. ele quatro anos, tramita inconclusivo um projeto de 
regulamentação. Essa delonga, conseqüência de 
obstáculos que o Regimento permite colocar. Na opi-



634 ANAIS DO SENADO FEDERAL JULHO 1997 

nião abalizada de muitos especialistas, isso eviden
cia uma sinistra conspiração de interesses privados e 
passividade pública, responsável pela paralisia decisó
ria e a mu~iplicação de verdadeiros crimes como os da 
hemodiálise de Caruaru, da morte de dezenas de be
bés em Fortaleza e do lento assassinato dos velhinhos 
da Clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro. 

Na raiz de tudo isso, Senhor Presidente, está a 
falência do Sistema Único de Saúde. Concebido 
como uma proposta generosa de atendimento público 
universal e descentralizado no bojo da Constituição-ci
dadã de 1988, a qual contou à época com o meu voto, 
o SUS, infefizmente, jamais teve oportunidade de ser 
testado a sério, asfixiado que foi desde o CÓmeço pela 
insensibilidade tecnocrática e pelo insuficiente aporte 
de recursos financeiros, humanos e organizacionais 
para o seu fortalecimento institucional. no vácuo resul
tante, tomou-se prática corriqueira que muitas institui
ções privadas lancem seus próprios planos de saúde, 
embolsem as mensalidades dos usuários, mas apre
sentem a fatura das despesas ao SUS. 

Por isso, toma-se imprescindível não só romper 
as amarras que fazem a regulamentação patinar na 
Câmara, mas também garantir que ela estabeleça 
claramente a obrigatoriedade de as operadoras de 
planos ou seguros de saúde reembolsarem os hospi
tais públicos da rede do SUS pelas despesas de 
atendimento a seus usuários. Essa providência é du
plamente vantajosa, pois além de reforçar o caixa do 
SUS, no momento ameaçado pela iminente extinção 
da CPMF, imporá barreiras à facilidade com que as 
empresas empurram para um sistema público já so
brecarregado aqueles clientes que "dão prejuízo" por 
necessitarem de tratamentos mais sofisticados e ca
ros. O círculo estará fechado com uma última medi
da: o disciplinamento das chamadas exclusões, com 
a imposição a todas as empresas de uma lista bási
ca de procedimentos que não poderiam deixar de 
ser cobertos. Como não se trata de uma campanha 
ideológica contra o setor privado, ninguém em sã 
consciência pensa em obrigar a operadora do plano 
ou a seguradora a arcar com despesas decorrentes 
de cirurgias plásticas ou tratamentos de emagreci
mento com fins exclusivamente estéticos. Ao mesmo 
tempo, é humanamente inaceitável isentá-las da ob
rigação de arcar com o implante de marca-passos, 
próteses ortopédicas e do período que for necessá
rio para a permanência do paciente em UTI (afinal, 
ninguém é internado porque quer). 

Faço questão de repetir: sou isento de qual
quer preconceito contra as empresas privadas, tam
pouco clamo pela estatização do setor de saúde. 

Apenas estou entre aquelas que encaram os planos 
e seguros como uma opção suplementar à disposi
ção do consumidor, reivindicando para uma saúde 
pública de boa qualidade, universal, gratuita, des
centralizada e bem gerida o papel de espinha dorsal 
do sistema. Devidamef1te regulamentado, o setor 
passará por uma salutar depuração, com a elimina
ção das empresas aéticas, sem condições financei
ras, técnicas e gerenciais para prestar bons servi
ços. Ainda assim, ficará faltando o governo, em par
ceria com estados e municípios, fazer sua parte, 
qual seja, transformar as boas intenções do SUS em 
realidade concreta, com uma presença positiva e efi
caz na cura das doenças e, principalmente, nos cui
dados preventivos com a saúde, que é o maior patri
mõnio na vida de qualquer pessoa, além de direito 
constitucional de todos os brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Otoniel Machado) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os traba
lhos; 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se. a sessão às 18h40min.) 
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RETIFICAÇÃO 

No sumário da Ata, à página n2 13.1 04, 1• colu
na, exclua-se, por publicação indevida, o seguinte 
item: 

3 - AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDEN
TE ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, EM 4-7-97 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

9-7-97 
Quarta-feira 

10:00- Despacho inte;mo 

11 :30 - Ministro Fernando Rodrigues Catão, Secre
tário Especial de Políticas Regionais 

12:00 - Embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa, 
c Embàixádór aõ- Bmsir junto à República 
Francesa 

15:30 - Sessão Ordinária Deliberativa do Senado 
Federal 


