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COnselho NaCional elo Idoso Sen Romero Jud 

Parecer,. 421197 - Canusslo de AssuniOS So
aats, ao PLS ri' 262196, de autana do Senador FlllnCISCO 
Esc6n:to. que dtsplle IIObre a concesslo de bolsa de 
aprencltzagem pan adolescentes de mais de cloae e me
nos de dezDJto onas deidade Sen Nahor Jdruar 

Parcc:er ri' 4'1:ll97 - Camtssio do Assumas Eco
n6nucos. sobre a Oflcto ·s· n• 39197 !Oficto Prest 
n• I 183197, na ansem). elo Sr Prostdente do Banco 
Ceatnl e1o a ... u. enctiiUnhanclo .., Senado Federal ..,_ 
hcttaçlo elo Gow:ma elo Eoraclo elo Plaul, para que possa 
alterar a fonna e a pnzo de pagamen10 elos conii'IIOS de 
opençlo de atdtiD, c:elebnclo em lle 29-12-95. JUDIO 

11 Catxa EoonOnuc:a Federal. n:IObvos ao Programa de 
Apoto 11 Roestnlruraçlo e ao AJUSte FtSC:oal elos Esraclos. 
Sen FretrasNelo ............... . 

Pmcer ,. 423197 - Camtsslo de Assumas f..cc>. 
Di!mtcoo. .a. a M.._., •" 115/97 (n• 730/97, 
aa Drtlellll, elo Plc:sadenlc Fanando Hennque Cardo
so, soltettllldo que aeJ• au10nzada connraçlo de 
operaçlo de cr6dtiD e~ttemo, com pr&l\11& da Repúbh-

66 ca Fedmbva elo Brastl, """" a Plefalllrll MIIIIICipal de 
l'oriO Alqpe (RS) o o Fwtclo Finllllzlro para a DosenvoiYt
matto da llacut da Pnla - FONI'LATA. 111 - de td 
(lli$2 !SOOJPIOO (dots lllllh!!es O IOIICaiiOS 11111 cJ61aJa 
11Dfte-1111a11:) de pnnapal. destlnando-se as reeur-140 

v 
..... 
158 

159 

159 

203 

208 

285 

287 

361 
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Pa,.. Pãg. 

sos ao frnancramento parcral do Projeto de Am· mor. que d1spõe sobre a OOIK'f'Ss.lo de Seguro-Desem-
phaçio do Hospnal de Pronto-Socorro de Pono Alep.: pre~o a sennguc:'lro prof1SSIOOal dur.:uue o penodo em 
I'RSJ Sen Pedro Samon 3Q~ que esm•er 1mped1do de ex.ercer sua atlvtdadc Sen Ma-

Parecer n! 424197 - Com1ssão de Assumos Er.o- nnJ.Sth·a 578 
nõm1ro> """"' a Mensagem d' 116197. do Pn:s•denr< P.ua:er ~ 433/97- Com1sslo Dtretora. que ap,.. 
FemandQ Hennque Cardoso, que encamtnhJ pleltt' da l!CDIJ rcd.tÇJ.o final do Projelo cL:- Resoluçàl) ~ 83JQ7 

Prcrenura de Pono AJegre. whc1tandl) autonzaçJo do S!!'n Ronaldo Cunha Llm.i soo 
Senado Federal para contratar operao;ã~' de cnxfala ~xh.~- Pan-cer Jil434197 - Conuss.lo de ASaunlos Eco-
oo. ~o.""Om garanrza da UmJn. JUDIO :w Fundo Fzn:mccuu nõmrc~' wbre a Mens.Jgem ~ 141197, do Senhor Prts1-
para o o.: ... nvolvnnemo da llac1a da l'r.ll.l- fOi',"l'i.A. TA Qenlc:- Fernando Hennque Cardo\o subme~endo ~ apre-
no •alorde liSSI.I4J.OOO.OO.oqw•alent< a RSI 209 865.50 Llil,ão lio Senado Federal o nome do Sr Demosthenes 
em .11 3-97 Sen. Pedro S1mon 3% Madurelrd do Pmho Nero. para exen::er o cargo de Dlre-

P31a.·er rt! 4:!.5/97 - Comrssio Lk' Assumo~ Eco- lN' dt, Banco CenrraJ do Brasd Sen BeiJo Parga 611 
nõm100'i, sobre a Mensagem nt llb/':17 tn2 800197, na Pa=er ,_,. 435/97 - C01111ssão de Assunlos Eco-
ongcm 1. do Presidente Fernando Hennque Cardoso. Sl'l- nõmtL'O), sobre a Mensagem~ 142JQ7 do Senhor Presa-
hc1Wido que seJa auton.zad.l contrataçAo &: op!!r-1\io d.: demo Fernando Hennque Cmlos<J. oubmerendo à apn--
rredJIO euemo entre a Rerübbca Ft.der311va do Br.t!;d c CIOÇ:lo do Senado Federal o nome do Sr SétJ1o Dan:v 
o Banco lnteramt:"ncano de Desenvoh1mc:nto - BID DI..' da SI I\ a Ahr .... para ex.en:er o cargo de Dur1or do B:m 
valor equ1valrntr a a~ US$:!5 000.00000 tvmte e CIDC'O ""'Central do Bras1l Stn Valson KlemubiR[!' 6B 
mdhõc) d~ dólat8 none-amencanm;, 1 de pnncrp.ll JL-.... P.uo..-er o!! 436197 - Corrussão de Assun(OS &:o-
tmando-se os recursos ao finanCJ.ammtCl p3t'CI.tl d,.., Pro num1cos sobre a Mensa,em n! 1.38197 tn2 9'26197. na 
grama. Rede de Pesqursa e Descmolv1mcnto de Pohuca.o;. on(;eml do Senhor Pres1den1e Fernando Hennqur Car-
Publu:as a ser executado pelo MIDI.:iléno do Planeja doso sohcnando a renticaçio da Resoluçio rP- 30197. do 
mc:nlo • Orçamemo Scn J~ Serra 1QQ Senado Federal Scn C.Uiido Maldaner 614 

Parecer rf!. 426197 - Co1111ssãtl de Educaçlo. sobre Para:"er n!' 437/97- Cooussão Dtretora, que apre-
o PR n! 51196-CN, que IDSIItul o Prêm1o Nac1onal dt: .., .... r<d.lÇão final do PR ,_,. 104197 Sen Enulla Fer· 
Educação Dan:y Rlbeuo Scn Jerr.""n Pc:res 4-11 nand..:s 645 

P:Rcer ~ 427/97- Co1TUssào1 Dtretora sobre o P""'ccr n! 438/97 - Conusoio Dm:1=. que "PIO· 
PR n2 S IJQ6-CN. que 111SlllU1 o Prêrruu Nactonal de ~nta rc."dação ftnal do PR n! 105197 Sen Enuba Fer-
Edu~ão Dili'Cy Rlbe1ro Sen Ney Sua..~suno~ 4-15 nand..:~ 647 

Parecer n! 4::!8197 - CorrussJo de ConstrlUtç.ro ~ ,_,. 439197 - ConussãO de ConsDIU<çio. 
Jusnça e CJdad3ma. sobre PR~ 5JI9b-CN que mslllUI Ju)ltça e Cldo:ldama. sobre a PEC n2 12/91 1rndo como 
o Prênuo Nac1onal de EJucação Darcov R1bcno Scn I~ stgndt.mo o Senador MauriCIO Coni:a que ena o 
Robeno Requ1ãcl 4-1-1 Con'5C'Iho Nac1onaf dr lusuça. nos rermos do Requen-

""'"""' ~ 4.."'9197 - Conu,..;., d: A55W1WS Econ<>- menlo •' I 36W95 de ,..,ame Sen Josaph.11 M""nho b97 
nucos sobre o OO.w ·s·· ,_,. 63197 'or'"" Pres1 ,_,. :!.500'97. P.:uecer .,.,. 440197 - Corrussão de Constnurçlo. 
na 011Fflll do Sr Prestdente do Bane~"~ Central do Bra luo;uça e C1dadarua. sobre a PEC ~ ::! 1/95, lendo como 
sd cncanunhando sohcnação do Prefeito do Mumcíp1o I'" s•gn:lláno o Senador Anromo Carlos Val~s que 
de Sdo Pa..do. par;> cnusoio de l..e!r:J> F1nan<e1ta• do T c aJI<r> J!"f.''Sll\VOS da Consl\lll!Çio Federl\1 Scn Jose l1· 
souro do Mumcíp10 de SãO Paulo- LFIMSP desrma- no.l('to F~rreu·::~ 709 
das ao garo da dívuia mobdtana do Mun1dp1o vcnca .. cl Parecer n2 441197 - Conussio de Assunlos. So-
no~ semestte de 1997 Srn Gdbert(l M1randd 4~3 LlaJ,, a...1 PlC n! 8219S (fi:. 3 016192. na ongeml. que cb 

Parecor ,_,. 430197 - ComwJo de AssonJo< So. nova redação ao an 58 da Consobdaçlio das Lo" dos 
cuus. em carot.tcr term.Jna11vo, sobre o PLS ~ 166195 de Trabalho. aprovada pelo De.:rew·Le• d' 5 45:!143 Sen 
autona do Senador Joel de Hollanda. que db.~ o;obte Valm" Campelo 717 
ISefltr~ de conmburçõrs 50C'Ii11S nos lerTI'KK der~ ans Parecer rJl 4-1:!197 - Conussão de Serviço• de ln· 
19.S r 213, mctsos I e 11 da ConsiUuu,ão Federal. dr- fra-Esuuturo~~. sobre a Ind1cação n! 8195. que sobcna er 
fine IDIIitltUIÇão educacronal de carate1 confessiOnal. rud!:1s, v1sando à Instalação do Ststema de Trans1111sslo 
fixa cmenos de con1rapan1da aos benefiCitb Sen Vrnezuela-Brastl de ubltzaç!o de enefJI.a Scn Romc!'ro 
Bello Parga 457 Jucã 719 

l'are<er ,_,. 431197 - Corrussão d: Assonw• So- P....,.r ,_,. 443/97 - Conusslo de ConsbiU\Çlo. 
ClaJs. ao PLS rl'll/97. de autona do Senador Jose lgná· Jusuça e Cldadarua. sobre a PEC ,_,. 48196. que ai""" o 
CIO fermra. QUC' dispõe sobre OS acordos JUdiCIIIS traba· an 57 da Constuwção Fedetal Sen Josaphat Mannllo 720 
llusW que 1r.110m da concessio de Seguro-DesemJ>r<Bo p....,., d' 444197 - CoDUssAo de Assunws So-
e da moVJmenlaÇJD do Fundo de Ganuu,. por Tempo de ClaJs sobre o PLC d' 2:!196 l.r1' 177195. na ongem). qu• 
SO[VIÇ<>- FGTS SeiL João França 465 al"'ra o an. 2" da Le1 d' 8 501192. qoe dlsp(>e solm: a Ub· 

PI= d' 432/97 - Conussâo de Assuntos So- llzaçio de cad.t~ nio-ROCiama:los para fins de esiUdo 
c1a:as. ao PLS ~ 16196. de aurona do Senador Nabor Ju- ou pesqu1sa crentífica. Sen Uiao Alcintara 721 



Parecer ri' 44SI97 - Comrsslo de Relações Exrmo
""'e Deresa Naaooal. sobre o PLC lf'23197 (III' I 6211%. 
na ongem l, que """""""' """"'"'o ao an 2" do Docrelo
Let ,. 2.236185, que al~en~ a tabela de emolumemos e ta· 
•as aprovada pelo an. 131 da Lei ri' 6 815180 Sen Jos.! 
Agnpmo ...... 

l'al<cer lfl 44&97 - Cmrusolo de Consumtçlo, 
Jusoça e Cidadania. sobre o PLS ri' 257/96, de aot<m.J 
do Senador Robeno Requtão. que cbspõe sobre o dtmto 
de resposta Sen Lucto Alcânwa. 

PARLAMENTARISMO 
Defesa ao regzme parlamentansta dt sovemo 

Sen Gwlherme Palmeua 

PARTIDO FOLfnCO 
Derende a uruficaçlo dos Pantdos de Opostçlo 

no Brasil 5en Benedna da Silva. 
Camwuc:a sua liltaçio ao Pl1l Sen Oclactr Soa-

Boas-vtndas ao Senador Odactr ~ pela sua 
libaçio ao Pl1l Sen Valnur Campelo 

Informa aua adeslo 10 PDT Sen Enuba Feman· 
eles 

Lamenta-se pelo desbgamento do Senador Odactr 
Soares do PFL. Sen Hugo Napoleio .. . 

Saudações à Senadont Enuba Fernandes pela ade
são 10 PDT Sen. Jdrua Manoe. • . 

Boas-vtndas à Senadora Enuba Fernandes pelo 
seu mgraso no PDT Sen Sebasttlo Rocha 

PEQUENA PROPRIEDADE 
U<Jênaa na vtabtbzaçiD econônuca da pequena 

propnedade Sen. Carlos Bezerra • .. • •• 

PESQUISA 
Resultados postuvos de pesqutsas sobre a popula· 

ndade do Governo do Maranltão Sen BeUo Parp. 
Resullldos de pesqutsa que demollslra JIOIIçlo fa

vorável do Governo do Estado da Panfba. Sen Ney 
Suassuna. 

FOÚCIA 
NecesSidade de teforma nas eslnltllras das poli

aos braslleU115 Sen. Ney Suassuna . . 

FOÚCIA FEDERAL 
Sattsfaçlo pela PoliCia Federal rcr envtado ao Mt· 

mst&to Pdbbco relatóno sobte os fll!Udes do Banco Na
aooal 5en Romeu Tuma 

FOLfnCA ECONÕMJCQ.FINANCEIRA 

A estabtbdade da a:onoaua pn:JUdtcada por dlvt
das pnmogadas por estados e murudptos Seu Ltlcbo 
C<Jelbo ..... • .. 

FOLfnCA EXTERNA 
Relaçlo Brasil e Argenbna Sen. Pedro S101011 

N&. 
"'-•paçlo com as estmégtas da polfta exter

na non<-amencana adolldas para a Am&tca l..abna 
Sen Benecbta da Silva. . 

I'OÚ11CA JN'InNA 

723 Necesstdade de uma pollbca tntema de desenvol-
VImento das reP~es NOite. Nordeste e Centro-Oeste 
Sen O.mar Dias 

724 POLtnCA SOCIOECONÓMICA 
Cnaca o poliltca 1001oeconônuca do Presidente 

Fernando Hennque CIO'doso Sen Lauro Campos 

519 PREÇOMINIMO 

83 

227 

llB 

229 

246 

Polfttca de pranaa de pteÇos mirumos pant a 
produçlo NI8J Sen Jonas Plnhe110 

~MIO 
Enln!ga de prinuos a acadénucos de uruvemda

des brastletras pela Fundaçilo Milton Campos Sen Es
pendtiD Anun. 

PRESIDENre DA REPÚBLICA 
Lamenta-se pela tngeRn<ta do Ptestdente Fernan

do Hmnque Cardoso na dtscusolo da Let Elcnoral para 
1998 Sen José Edulldo Outra 

Comenta assuntos abotdados e c:omemorac1os 
pelo Prestdentc femando Hmnque Cardoso Sen Oda
carSoares 

O descumpnmento pelo Prestdente Fernando 
Hennquc Cardoso de promessas fenas em campanhas ao 
Estado do Pará. Sen Adenur Andrade 

252 PREVIDENCIA SOCIAL (Vtde SUBS11TU11VOl 
Constde!açlles sobte a tefonna da Ptevtdêncla 

Seaal Sen Enuha Fc:mande.s 
431 Refonna da Ptevtdênaa SoCial Sen Benecbta da 

Stlva 
"'-upo·se com a reforma da PtevtdeiiCia So-

528 Clal Sen Gudherme Palmemt 
Perventdade de teforma da Ptevtdfru:ta SoCial 

Sen Sebasulo Roeha .•. 
Sobn: a teforma da Ptevtdên<la Soaal Sen Jdrua 

168 Manso 

256 

437 

PRJVA'lUAÇÁO 
A pnvauzaçlo como soluçlo para os proble~ 

mas da malha rodov1ána braslleua Sen Ney Suas-
suna . .. . . . ..... . .. .. 

Cribcas • pnvauzaçlo da Compaolua de Energta 
Eimx:a do Estado do Pari - CEI.PA Sen. Adenur An-
drade--. .. . ......... . 

Pntblcmas SOCiatS no Murudpto de Volta Redon
da (SP), decom!ntes da pnva!IZIÇio da Companlua St
denlqpca Nacto~~al Sen Edlwdo Supbcy •• 

FaVIIflivell pnvauzaçiO de cbvr:noa - Seu 
Jelfmon ftnls .... . . • . .. 

vn 
Pá~o 

311 

438 

326 

127 

260 

649 

78 

142 

320 

331 

654 

223 

649 

668 

742 
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PRODl!I'ORRURAL são ou10rgada à Rüo TV Trop!cal Lula., para explorar 

Cnbca 8l"'S represenwnes dos produtores IUI"'IS. 
...,,ço de llllhodlfuslo sonora em fnoquêncla modulada 
na cidade de Manaus CAM 1 Sen Nry Suassuna. 19~ 

Sr ROOSc."vell Roque dos Samos e Jlderes do Mov~rnenro l..eltulll do PDL n< 71197 ln" 394197, na Cãmara 
dos Sem-Terra Sen Osmar Dias 147 dos Depurados). que aprova o ato que renova a pmrus-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO são outorgada à R:ldto Marumby Lida.. para explorar 
semço de llllhodtfuslo SotiOill em ottda CUJt3 na crdade 

Lenura do PDL n2 6~7 1 n!: 3b8196 na Camara de Aonanópolts (SCl Sen Ney Suassuna. 197 
dos Deputados!. que apro'a C.' texto do Acordo relall\o à Leitura do PDL n< 7'2197 tn" 441197. na Cãmaro 
Rea.:fmrssdo de' ~soas em SriU&rão lrr~rtdar. ~o.""Ckbrado dos Deputados) que aprova o texro do Acordo de Coo-
entre o Governo da Rcpllbhca Fedcralr\a do Brasil e o peração Cultural, celebra.lo entre o Governo da Rtpiiblt· 
Governo da Republica fran..""esa. em Pans em 28-5-% ca FederatiVa dn Brasil e o Governo da Rtpubbca ltalta-
Sen Nahor Junkll' 9 na em Roma. em 11-2-97 Sen ValnurCampelo 268 

Lettur• do PDL n< 6JfCI7 tn< 370196 na Cãmaro l..ei!Uill do PDL n< 73197 ln" 4S2JIJ7 na Cãmaro 
dos Deput.ados 1 que aprova o te:\ to do Acordo. por uo- dos Deputados) que aprova o ~xto do Acordo sobre a 
ca de now W"rbaiS. que prorrogíl. por um penado adJ- Concess!o de YtSIOS para VJaSens de Negóelos. lnveSb-
c1onal de d01s ano"' os ans 10 I§§~!! e S!J. li (§ ::!!- bJ. mentos e de Cobertura Jomalísuca. celebrado entre o 
12 1§ :!" bl c ~3 t§ :J!l da Convenção para Evnara Dupla Governo da Rcpúbbca Federauva do Brastl e o Governo 
Tnhulaç.io em Maléna unposlos sobre a Renda de 25- da Repúbbca da Con!ta em Brasiba. em 11-9-96 Sen 
4-75. celebrado enue o Governo da Republica Federat1- Valnur Campelo 276 
va do Brasil e o Governo do Remo da Suec1a em Bras•- Letrura dn PDL n< 74197 tn< 397197. na Cimm 
ha, em 19-.3-% Scn NahorJúmor 18 dos Deputados), que aprova o texto da Convençlo Rela-

Lenura do PDL o!! 6-UQ7 ( n! 413/97 na Câmara uva l Prolcçio das Cnanças c l Cooperaçllo em Malfna 
dos DepuladosJ. que aprova o lex.to do Tratado sobre a de Adoçlo Internacional, concluída em Ha.a. em 29-5-
Transferência de Presos. finnado em Brasfita cm 7-11- 93 Sen Jefferson Pires 680 
96. enae o Governo da Republica Fc:derauva do Bras1l e Let!Uill do PDL rf' 7SI97 ln" 338197. na Cim.n 
o Governo do Remo da Espanha Sen Nabor Jumor 42 dos Depumdos), que aprova o texto do Acordo Constuu-

Lettulll do PDL n< 6S/97 tn< 416197, na Câmalll uvo da Assocraçio dos Países ProdulDn:S de Estutho. 
dos Deputados.) que aprova o tcxlo do Acordo sobre celebrado cm 2Q-J.93 em Londn:s Sen leflcrson Pé-
Cooperação no Campo da Cultur.J. celebrado enrre o ... 687 
Governo da Repubhca Federativa do Brasd e o Governo Lenura do PDL n< 76197 tn' 412JIJ7 na Câmalll 
da Repubbca da Afnca do Sul em Prrtóna. em 26-11- dns Deputados), que aprova o ~xto da Convenção>-
96 Sen Nabor Jun1or so a Man:açlo de ExplOSivos Plásticos para fins de Deten-

l...elrura do PDL ~ 66197 (~ 422197 na Cãmara ção. assmada em Montreal. em 1!..3-91 Sen Jefferson 
do~ Deputados J. que aprova o ttx.lo do Acordo de Coo- Pires 69-' 
peraçlo Cuhural e Educacional celebrado entre o Go-

PROJEI'O DE LEIIVtde ACIDENTI: DE TRÀNSITO vemo da Repúbbca Fcderau"a do Brasd e o 00\.emo da 
Repdbhc.I Lr~ em Be1rurc em 4-2-97 Sen Nabor VETO) 
Jllruor 55 Leitura do PLC ri' 33197 ln' I 12419S. na on-

Le1tura do PDL n2 67/97 ln!! 451197 na Cãnwa gemi. que diSpõe sobre a coação da Eseola Supenor do 
dos Depurado.u. que aprova o 1e.rzo do Acordo R'laFIVO 1 M1111S1éno l'llbbco da Uru.ão Sm Nabor JJ!mor 
Isenção Parcial de Exigência de: V1stos. celebrado enrre Constderaç6es sobre o PLC n< 89196, que auton-
o Governo da República Federabva do Brasil e o Gover- za o Governo Federal 3 conceder apo10 fl11311a:IIO ao 
no da Malásia. em Kuala Lumpur, em ~6-4-96 Sen Na- D1strno Federal e aos muruciJ'IOS que IDStltuirem o Pro-
bor Jún1or 60 grama de Garanua de Renda Múuma. assocrado às açiies 

Lettura do PDL n< 68/97 ln" 391/97. na Câmalll sóc:to-educacloiiiJ.s e s6ao-educauvas Sen Eduardo Su-
dos Depurados). que aprova o a1o que renova a conces- pbcy 121 
são defenda l Rádio Dourados dn Sul Lida., para expio- Let!Uill dn PLC ri' 34197 ln" I 31419S. na on-
rar ..,,ço de racbodtfusão SOtiOill em onda médio na et- gem), que ai- o an 83 da Lei ri' 8 069190. que dtspOe 
dade de Dourado> !MSl Sen Ney Suassuna 183 sobre o Estatuto da Cnança e do Adolescente Sen Vai· 

Let!Uill do PDL n< 69197 ln" 392JIJ7. na Cim.n mtr Campelo 138 
dos Deputados). que aprova o aro que renova a penrus- _PLS n'l6007,que alu:raoan. !O da La n'8171/IJJ, 
sio ou10rgada l Ridto GU31011y de Santarém Lida , para ~ cisp6e sobre a polit1ca agrícola Sen Júho Cam-
explom servtço de radtodlfuslo IIOtiOill em fnoqu&leta pos ISS 
modulada na adado de Santarém CP AI Sen Ney Suas- PLS n< 161197 que dtl nova rodaçlo ao an. 1• do 
suna 188 Doc:mo-Let ri' I 04QI69, que dtopOe sobre os Conselltos 

l..eiiUill dn PDL n< 70197 tn" 393197. na Climalll Federal e Reguxws de Contablhdade e tegula a eleição 
dos Depurados), que aprova o ato que renova a penrus- de seus membros Sen. Ltkto Alcintara. 293 



PLS n2 162197. que altera d1sposmvos da Le1 
n• 5 869173- C6cllgo de Processo C1v11. para supn· 
nur a função de ln"ISGr aos recuraos de apelação e de 
embargos 1nfnns<n,.. Sen Carlos Bezom. •. 

PLS rf!l63.97. que chsplle sobre a 1sençJo do lm· 
posto sobre Pnxlu101 lndusb'lal1zados nas dooç6es a eo· 
lldades Sen Ldao Alc:Antara. • • •• • • •• 

PLS n2 164197. que d1spi!e sobre 1ncenhvos tis· 
CIIIS para doaçfles de re.Jelçlles desnnadas a chsmbu!Çio a 
pessoas c:arentes Sen. Lúc1o Alcinw:a 

PLS rf!I6SJ97. que chsplle sobre as responsab1b· 
clades CIVIl e cnmmal em v1mxle de dano ou 11101te COU· 
sacias por ahmeatos doados a pessoas c~m~rcs. Sen !.ii-
ao Alc:ãntara. • • • ... 

PLS .. 166."17. que diSpõe sobre IIICellbV05 n .. 
caJS a doaçlles de equipamentos a enndades sem fins lu· 
crat1vos, para uso no preparo de ahrnenms para pessoas 
"'"""""' Sen Ldao Alclntara. • 

PLS n" 167/97, que al~rra aLe. o! 3 6'1'1159. que 
1nSUIW a Supelllllelld!naa de DesenvolVImento do Nor· 
deste Sen José lgnjclo Fene1ra. .. . .. 

PLS n" 168197. que allera a Le1 n" 7 827189. que 
regulamenta o IIII 159. 1111:110 I. alínea c, da COJISIIIUI· 
çlo Fedenll. IIISIIhU o Fundo Const11111:1onal de Filllll\aa· 
men1o do Norte - fNO. o Fundo ConsuiUCIOaal de fi
IUIIICiamenlo do Ncmleste - FNE e o Fundo ConsniUCio
nal de F1nanc1amento do Centro-Oeste - R:O Sen. 10ié 
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72 da Lei ... 9 099/95, que chsplle """" os JIIIZidos Espe
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ll1llolhador oposemado ou deseqlrepdo em VIIIUde de 
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5elio -....rosl bqwdaçio da ...... paroela. bem como 
da coneção """"*'• relanval ""'li ell!bma porc:elas • .,.. -
das de ..-mas)ll:hcws. Sea. JCIII! Fogaça.. 

PR n! 103197, que awonza o Go_.., do Eslldo 
do Piaul a altenll' a forma e o JllliZO de _.,..mo dos 
c:on1ra101 de openç1o de c:mllto, c:clebcados em 22 e 29· 
12-9S, JUIIIO l CaiXa Ecoaõnuc:a l'edelal, relativos ao 
Prusnma de Apooo l Roestrulunçio e ao AJUSte Fiscal 
dos Estados Sen flellll Neto .. .... .. .. 

PR a2 104/97, que awonza a Repolbbca fcdenb. 
va do Bral a pratar garanna em operaçlo de c:mllto 
.,........, a ser c:elebrada entre a l'lefeuwa Mwuapal de 
Pano AJqre IRS) o o Fundo F""'""""" pora o Desen· 
voiVImento da Bac:~a da Praia - I'ONPLA TA. .., valor 

IX 
Pág. 

592 

595 

631 

641 

642 

673 

727 

729 

67 

363 



I 

X 
Pág Pág. 

de alé US$2.600.000.00 (doJS rrulhtles e se1sm>1os 11111 REGIÃO AMAZÕNICA rV1de ENCON"IllO. ENER· 
dólares noru:-amencanosr de pni1Cipal. desuJWJdo.,. os GIA ElÉI"RICA) 
recursos ao fin81K1amento parc1al do Pro~o de Ampha-
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com o Banco Jntmmentano de Desenvolvnnento - ex-s.m.:JorCarloo Gomos de Ollw:ua. Sen. E<pendJão Anun. 71 
BID no valor equrvalente a US$25.000.000 00 (VInte e Requenmento .. sn/91. sobcllando que ........ 
c1nco nulhões de dólares norte-amencanos). desunan- Iluda :k5Sio solene para bomenagearo ex-SenadorCar-
do-st os recunos ao financ•amento parctal do Progra- los Oomes de Obve1ra. Sen Espend1ão Atrun 83 
ma Rede de PesqUI"'3 e Deseonvolv1mrnro de Polfl1cas E,.,.,.,.,.,.. a vuação do Requenmmlo ri' 580'97 
Publicas, a ser execulado pelo Mwn1steno do PlaneJa- Sen. Geraldo Melo 157 
menta e Orçamento Sen José Serra 400 Requenmento n' 580197. de homenagem de pesar 

PR n• 100197. que autonza a PrefeiiUJ3 Muru<1pal ao ex-Senador Moacyr Duarte. do Eslado do Rio Gnnde 
de São Paulo a emtbr por mtennécho de ofenas pdbbcas. do Norte Sen Geraldo Melo 157 
de L<tras Financeiras do Tesoum do Muruct"p1o de Slo Requenmemo rPS9JJ97. sobnrandoa6uuuações a) 

Paulo- LFIMSP. clesun.mdo-se os recursos ao grro de M1rusao d< Estado da FazeiKia sobre a bqutd<z e soiWnc:!a 
sua diVIda mobahãna com venc1mrn1o no :!"' semestre de do S1stema f"JJJaJIIZUO N1<1onal Sen Joio Rocha. 29.:! 
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ral. dos Murucapaos e de suas respectivas autarquias e Nordeste Sen Frenas Neto 315 
fundações. llk"luSJvr roncessllt' dr garanbas, seus bnure" Requenmento ~ 594197, sobarando 1nfonnações 
e .:ondtçtles de auronzação Sen Bernardo Cabral 496 ao Mm1s1ro de Estldo do Planqamento e Orçamenta so-
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CasJido Malclanel 615 Requenmento n' fJJJ/97. sobCIWJdo CÓJ113.< de 

Dl.saJtUJdo o PR n' 104/97 Sen Pedro S1mon 614 documentos referentes aos Fundos de Pensão Scn G1l-

Dascutlndo o PR n! 105/97 Sen Pedro S1mon 646 berto Mmmda 583 
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REBANHO 
E<onôJJU<O e So<1al - BNDES. sobre finan<Jamento de 

Elog~os ao Governo de Tocantms pelo combate 
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dto Coelho 418 Belo Honzonte cMGl Sen Lúc:Jo Alcintala. 264 

REFORMA TRIBUTÁRIA !ROl 

Necnstdad< da reforma tnbutána. Sen Guilber· O desgoverno do Governador Raupp e sua famí· 
mePalmeua 435 ba. no Estado de Rondõtua. para saquear os cofies )111· 
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bre as mudanças Implantadas no Brasil pelo Presidente PLS n!. 179197, que altera d1sposmvos da Le1 
Fernando Hennque Cordoso 318 ~ 9 ::!50195. para modificar os proa:dunentos referen-

PLS nfl 174197. que ena o Conselho Federal e os tes às dcdU(ões relabvas ao lmposro de Renda 642 
Conselhos Repomos dr Ledoe1ros Ofic1ms. cbspõ&:' so- Jusnlic3 o requenmen1o sobre o PLS n! 87/96. 
bre a regulamentaÇão da profissão de Lrlloetro Púbh<o que d1spôe sobre a proteçio. pelo Estado. de vfnma ou 
OfiCial 4R7 tcsremunha de cnme 656 
JOS~SARNEY Complementa o d1scurso do Senador Pedro S•-

Mamfesração do Presrdenre da Argrnbltl. Corlus 
mon sobre a campanha elenoral Aparte ao Sen Pedro 
s.m,m 659 

Menem. sobre a presença do Brasil no Conselho de Se- Problemas no setor de latac•ruo no Brasil 757 
gurança da ONU. bem como açtles para deseslalnbzar o 
Merrosul 23-9 JUNIA MARISE 

JOSE SERRA Saudações à Senadora Eouba Ferrrandes pela ade· 

Relaçio entre o Bras1l e a Argenhna sobre o Mer s3oaoPDT 2~9 

C05UI Aparte ao Sen lOS<! Saruey 245 Congratula-se rom o Senador Francebno Pere1ra 

Parecer ,. 425197 - Conussão de Assunros Ero- pelo discurso sob"' o Vale de leqUlbnhooha. Apane ao 

nõnucos, sobre a Mensagem n! 126197 tn! 800197. na Sen Francduw Pen:rra 59J 

ongem~ do Preslderde Fernando Hennque Cardoso sobcr- Descaso ao seror agnrola 6S4 

rando que ""JO liiiOnZada C0111131aÇão de operaçiD de creciJ. Sobre a refonna da PrevrdêDCia Soaal 654 

ro exremo -·a Rl:polbhca Feclenrrva do Brasd e o Banco Rerrre-se .\ pandade entre set'VIdon:s anvos e 1n.a-
lnteramencano de Desenvolvuneruo - BID. oo valor equr· ti VOS 654 
valenle a ati US$25.000.000 00 IV!Dte e crnco lllllhõcs de LAVRO CAMPOS dólares 1101le-aq1<11CIOOSI. de pnn<!pal. desbnanclo-i< OS 

reau.os ao financramenro paraal do Programa Rodo de Semelhanças entre .,. proJetas Aparte l Sen Be· 
Pesqwsa e Desenvolvunenro de PoliiiCIS Pllbbcas. a ser nedua da Silva 478 
execurado pelo Muusléno do l'lanqamemo e Orçamento 399 Opuuilo ao compnnameoro do BNDES Aparte 

PR n" 106197. que auronza a Repdbbca Federatr· aCJ Sen Bernardo Cabral 627 
va do Brasrl a corurarar operaçilo de cn!drro exremo com Dlscuundo o PR n"IOS/97 647 
o Banco lnteramencaao de DesenvoiV!meDIO - BID. no Paraberuza o Senador Pedro Srmon pelo discurso 
valor equrvalente a US$25.000.011000 (VIOle e cmco nu- sobre campanhas eleltonus Aparte ao Sen Pedro Sr· 
lh6es de d61ares none......,canosl. desbnancfG.se os re- mon 661 
cursos ao finan<:lamenro pan:1al do Programa Rede de Cnbca a polibca soaoeconfmrlca do Presidente 
Pesqu11a e DesenvoiVImeruo de Políbcas Plibbcas. a ser Fenrando Hennque CaRioso. 666 
.. ecurado pelo Mlrullmo do Plane)amento e Orçamen· Sobre a pnvauzaçio da Componlua SrdeiÚ!Jica 
to 400 NIICional Aparte ao Sen Eduardo Supbcy. 669 



Cnse ec:on6nuca que ponulha o oapttahsmo e a 
JlobaiiZIÇio •• • ••. 

Pr<:Julzos da l.ol de Kand!r 

LEOMAR QUINTANIUIA 
Pam:er n! 418197 - Conusslo de AssuiiiOS So

"'"''· ao PLS n! 126195, que chsplle sobre a obngalone
dade de oprovaçio pelo Conposso N101onal, das decuaes 
do Conselho Curador do FOTS. da Caixa Eoon6nu<a fe. 
dera! • •• • • •• • • • ••• 

LEVYDIAS 
Enaltece o cbSCIIISO do Senador Carlos Bezem 

sobre a tudrovla do no Parapa1 Aparte ao Sen Carlos 
Bezcna. ...••.••.. 

LÚCIO ALCÂNTARA 
Caucnino de c:naçlo da Cidade de Llmoeno do 

Norte !CEl • ...... •••• •• • ..... .. 
Relledo sobre o SJgruli<ado da IIIIYidade c:ionlffi. 

ca no Bsos>l. mechamo a R&IIZOÇio da 4CJII Rl!umlo da 
loaedade Bras1lelra para o Pmsresso da Ciàx:la, em 
Belo Honzoarc (MG) • ••••. • • •• . • •• . 

PLS n! 161197 que dá aova rodaçlo ao an. 1• do 
Doemo-La a! I 04Q16!1, que chsp6e sobre os Cooselhos 
Federal e Reguxuas de Contablhdade e regula a eiOJçlo 
de seus membros ••••••• - •• 

PLS .. 163197, que cbsplle sobre aiSOIIÇio do lm· 
posto sobre Produtos lnduSinahzados nas doaçlles a en-
llllades •• .... • • •• • 

PLS a! 164197. que cbsplle sobno •ncenuYOS !is
cus para doaçlles de "'JeJçlles desnnadas a dtSinlxuçao a 
pessoas can:mea 

PLS a! 16S197, que dtsplle sobre a n:sponsalnh
dade aYJie c:rurunal em VIrtude de dano ou morrc causa
dos por abmento5 doados a pessoas <aren~es ••.•• 

PLS .. 166197, que cbsplle sobre lncenllvos !is
cus a doaçlles de oqu•pamentos a enbdades sem fins lu
cranvos. pan uso no preparo de ahmento5 para pessoos 
carenleS. . . .. .. . .. . . .. . ... . . .. .. .. . 

D61icu de babll.açlles no Brasil .•. •• • .•• .. •• 
Delwes sobre os planos e segwoo de lllllde ..... 
A semelhança de c:DIIIelldo dos JIIDleiOS ..,.....n. 

lados Apane l Sen. Benedtta da SdvL 
PEC .. 21197. que dá nova n:daçio l alínea c, do 

...... I, do Ir! 12 da ConSbbllçlo FaJeral ......... . 
Reliedo sobre a educaçlo oo Bnsd em face das 

aspuaçõeS dajuWllllllde • ••• • • ••• • ........... .. 
Refere-se aos problemas causados pelo l.lbagls-

1110. • ........ • • ••• • •• ...... ............... ••••• 

- .. 444197 - Conusslo de Asaontos So
CIOIS, sobre o PLC n! 22196 ( .. 177195, aa ongem), que 
allenl O 1ft. 21 da La .. 8 .501192, que dtsplle sobre I 1111-
llzaçlo de cadá ...... nlo-n:clamados para fias de-
ou pesqmsa c::ieut{ficos • •••• ••• •• • ••••. .. ....... ... •• •• • •• 

- "' 446197 - Couasslo de Coastnwçlo. 
Jusnça e OdwJama sobre o PLS n! 257196. de 111110na 

738 
738 

277 

do Senador Roberto Reqwllo, que dtsplle sobre o dtrello 
de resposta. • •• •• • • • • • •• • • ••• ·-

LúDIO COELHO 
Ap61a a DIVOJação ao no P1U381W Apane ao 

Sen Ramez Tebet .....• 
Reforma agdna e as mvas0e5 de tems 
Associa-se ao Senador Benwdo Cabral em ho

mençem ao Dia do Soldado •• 
A estab1lldade da econonua p~Judt<ada por di••· 

das pronogadas por Estados e Murudp1os 

MARINA SILVA 

Palecer ri' 432197 - Conusslo de Assuntos So-
162 a11s, ao PLS ri' 16196, de au1ona do Senador Nabor J6-

ruor. que dtspC!e sobre a concesslo de Sesum-Desem
pn:go a aenngumro pn:fiss1onal dunmrc o penado em 
que esaverlmpecbdo de •-= sua 111Yidade •••• 

2.50 MAURO MIRANDA 

Patocer ri' 417197 - Cormsslo de Semços de ln
fra-J!IttubiJa. IQb,., o PLS .. 319!95, que ena o Comtti 

264 de Gesdo dos Rec:unos H!dncos da BBCia Hulrogrjlica 

293 

295 

296 

296 

298 
333 
473 

479 

581 

(JA)7 

670 

721 

do lbo Sio Fnaasco .• . . . . . . .... . . 

NABORJÚNIOR 

Lei!Unl do PLC ri' 33197 (n! I 124195, na on
,emJ. que chspC!e IQb,., a c:nação da Escola Supenor do 
M1msteno PdbUco da Urulo 

Latun do PDL ri' 61J97 (n! 368196, na Clmanl 
dos DopuladosJ, que oprova o texto do AcoRJo n:labvo l 
Readnusslo de Pessoas em Sl!uaçlo Jnqular. c:elebrado 
entre o Governo da Repdbhca Federal••• do Brasil e o 
Governo da Rqxlbllca Fnmoesa em Pans. em 28-5-96 

Latun do PDL n! 63197 (n! 3711196. na Clmlllll 
dos Dopulados), que apn:va o texto do Aco<do. por tro
ca de notas Yelb11s, que prorroga, por um periodo odt· 
Clonai de dOis .,.. os 1r11 lO (I§ 21e SI). li (§ 21 b). 
12 (§ 21bJ e 23 (§ ]J)<IaCoovonçlo para EYIIBra Dupla 
Tnbulaçlo em Maláta 1mpostos aobre a RelldL de 25-
4-75, c:elebndo"""" o GoventO da Repolbltca Fedenb
•• do BraSil e o Governo do Reino da Su6c:IL em Bras!· 
l1a, em 19-3-96 • •• •• • • _ •••••• ••• ••••••• • •• • 

Le1tun do PDL a" v4197 ( .. 413197, na Clmanl 
dos Deputados!, que aprova o texto do Tnuado sobre a 
Tnnsflrillc1a de Presos, finnado em Bras!bL em 7-11-
96, entre o Governo da Repllbbca Fedenava do BraSJie 
o Governo do Reino da EspanhL • • •• • •••• .... • •• • • 

Latun do PDL n! 65197 (n! 416197, na Clman 
dos Deputados), que aprova o IHID do Aconlo so1xe 
Coopenlçio no Campo da Cullura. cel- entR o 
Governo da Repolblica l'ederanva do Bnutl e o GoYCIIIO 
da Repdbbca da Ál"nca do Sul, em Prel<lna, em 26-11-
96... . .....•.•• ··-· - .• -·. • ... . . ..••.•....•.. 

l..ablnl elo PDL .. 66197 (nl 422197, aa Clman 
dos J)epl!ados}, que ...... o l<>.to do Acordo de Coo
peraçlo Cultural e Educ:adonal. celebrado encno o Go-
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vemo da Rep6bbca Federativa do Brasil e o Governo da ODACIR SOARES 
Repubhea Ltbanesa. em Beuule. em 4-2-97 55 Congratula-se rom o d1scurso do Senador Valnur Letnua do PDL ri' 67/97 (ri' 451197. na Cimar.l Campelo sollr< a homenagem ao D1a do Maçam Apane 
dos Deputados). qoe aprova o leXIO do Aeordo relattvo i ao Sen Vabmr Campelo 179 Isenção Parcial de EJugênaa de Vtstos. celebrado entre 
o Guvemo da Rep6blu:a Fedelllllva do Brasil e o Gover· Comun•ca sua fibação ao Pffi 227 

no da MalasJa. em Kuala Lumpur. em 26-4-96 •• 60 
Comenta assuntos aboi'Ciadoli. e comemorados 

pelo Pr<sKienle Fernando Hennque Cani>so . :!60 Assoc:lli-Se ao Senador Valnur Campelo sob!< a 
l'oslçlo vergonhosa do Brasil no relatóno do fn· cnse finartffira da Eneol Apane ao Sen V .. mu Cam· 

pelo 71 du:e de Desenvolvtmento Humano - IDH 260 

lndtgnaçio com o St8JIIficado da palavra "mor· Graves conscquenctas com a derrubada dos veros 

rer ', que msulta o Estado do Acre 78 
ao PLS ri' 114194. que regulamema o planeJamento fa· 
nubar na SOCiedade brastle•ra 335 Parecer n! 421197 - Conussio de Assuntos So-

Demonstra-se contente pelas conqu1stas do Cio-ams. ao PLS ri' 262196. de autona do Senador Fraru:tsco 
Esc6reto que dtsp6e sobre a concessão de bolsa de 

....., do Estado de Rondôrua. 598 

aprend1zagem para adolescenleS de nws de doze- e me- OSMARDIAS 
nos de dezoitO anos de tdade 287 

Sobre o desenvolvm~ento da Amazônia 736 Dtscunndo a Emenda ri' 8-PLEN i PEC ri' 19196 9~ 
Críaca aos represeruantes dos produtores Nral s. 

NEY SUASUANA Sr Roosevelt Roque dos SaniOS e bdms do Movtmenro 

NecessJCiade de reforma nas estruturas das poli- dos Sem-Tem 147 
Contelldno ao resultado de pesqutsaS realizadas aas brasllearas 168 pela revtsta Istot Aparte ao Sen BeUo Parga 433 Homenagem aos Maçons 181 Reuruão dr subcorrussio para b'.arar de noUnas 

Lettura do PDL ri' 68197 lri' 391197. na Cintara referentrs ao fenõmeno cbmáuco El N1õo 438 dos Deputados). que aprova o aro que renova a conces-
Necesatdade de uma pohbca tntema de desenvol· sio defenda ilUdto Dourados do Sul !.tela • para expio- vamento das repões Norte. Nordeste e Centro-Oeste 438 rar 5erVIÇO de radiodifusão sonora em onda m6dla na c1-

dade de Dourados (MS) 183 OTONIEL MACHADO 
Leitura do PDL ~ 69197 tn! ~92197. na Cimara 

Parabetuza o Senador José Fogaça pelo dtscurso dos Deputados). que aprova o am que renova a pemus-
são outorga.Ja i!Udto Guarany de Santarém Lida • para sob!< a Let do ICMS Apane ao Sen Ja.é Fogaça. 527 
••piorar .lei"VIfO de radtod•fus.to 5011013 em freqllêncJa A evado escolar 65~ 

modulada na adade de Sanlan!m CP AI 188 O resgate da qualtdade de ensmo p6bhco no J!sla. 

Letrura do PDL ri' 70197 o ri' 393197. na Cimar.l do de Gmás 652 
dos Depurados). que aprova o ato que renova a pemus-

PEDRO SIMON são outorgada l Radio TV Troptcal Lida.. para .. plorw 
servtço de radtodtfusão sonooa em freq~ncta modulada Optruão A polínca agrina brastletra. Apane ao 
na Cidade de Manaus 1 AMl 19~ Sen Osmar Dtas ISO 

Lrnura do PDL n! 71197 tn! 394.97. na Cãmara Cnbca l II8Il5ltonedade da let elettoral 165 
dos Deputadosl. que aprova o ato que renova a pemus- Conll'ino i pantetpaçlo de eandtd31os em atos de 
são outorgada à IUdto Marumby Lida • para ezplorw campanha 165 
.&ei'VIÇO de radiodifusão sonora em onda curta na Cidade Defende o progtama granuto de t<:levtSio oem 
de Aonanópohs ISCJ 197 gastos excessiVOS 165 

Preocupa-se com o estado da mfra-estrurura rodo- Entrada do Brastl no Couselho de Segurança da 
VJána brasdell'a. 223 ONU Apane ao Sen José Samey 24.:! 

A pnvabzação como soluçlo para os problemas Paraberuza o Senador Carlos Bezena pelo dtocur· 
da mallta rodovtána brastleua 223 so sob!< o pequeno propneláno Aparle ao Sen Carlos 

Necessuladr de dlnunu1r a desigUaldade regiOnal Bezemt. ~53 
no Brastl .. 3~2 ReJaçio Brastl e AQ!entma. 254 

Par=:r ri' 427197 - Comtssio Dtrelooa. sob!< o Dtscorda da pantetpaçlo do Brastl no Couselho 
PR ri' 51196-CN. que ti!Sittw o Pn!Dtto Naaonal de de Segurança da ONU •• 254 
f<!w:açio DaR:y Rlbeuo 445 Sobre as fraudes do BaDCO NociOtlal Apane ao 

Conpablla-se com o Senador José Fogaça pelo Srn Romru Tuma. . 257 
oeu dtscuno solln: a Let do 1CMS Apane ao Sen. José Sobre a nova let eleitoral Apane ao Sen Júho 
Fogaça. ... 527 Campos 300 

Resultados de pesqu,.. que demonsn posiÇão fa- Adnttraçlo pelas ~ Nlio-Oovent~t-
...,..vel do Governo do Estado da Paralba 528 menws 309 



A Conussio Espeaal ele Combale l Comlpçlo 
cxbngwda pelo l'n!lldenle Fernando Hennque Cardoso 

Parecer ~ 423/97 - Conusslo ele AssuniOS Em
n6auc:os, sobre a Mensasem a!! 115197 cn" 730/97, na 
ongem), do l'nosldollle Fernando Hennque Cardoso • ..,. 
baWido que IOJOIUionzada con1riii8Çio de operaçlo de 
credllO cxtemo, com praaba da Repdbbca Federativa 
do Brasil, entre a Pld'atun. Mun101pol di: Porto Alei"' 
(RS) e o Fundo F1111111Z1rt1 para o Desenvolvn"""ro da 
B3Cia da Prata - FONPLATA, no valor de III! US$ 
2.600.000 00 (dois aulhiles e ,.,.....,os nul d6lales ..,._ 
11:-amenc:anosl de pnDCipol. clesbnando-se os ,..ursos 
ao fin............, JIOII'Ial do ProjetO de Ampllaçlo do 
Hospual de Pronto-Socorro de Pono Alegre (RS) ... . 

PR n" 104197, que auronza a Ropllbbc:a Fedmb
va do Brasil a preo1ar pran11a em opetiÇio Gt a611ro 
exremo a ser eelelmlda e111"' a Prd"e1mr.a MIIIUC!pal de 
Pono Alegre (RS) o o Fundo Finaneeuo para o l:lesen
YOIYJmenro da BOCJa da Pnla- FONPLATA. no valor 
de III! US$2.600.000 00 (dois milhC!es e 101scen10S nul 
d6lales lllllle·llllmcanos) de pnnc1pol. desllllllldo-se os 
IOCIIISOS ao finanaamenro pamal cio ProjO!o de Ampl••
çlo do Hospital de Prolllo-Socom> de PUno Alogle 
(RS\. . . . . . . .. . .. . ....• -

Parecer ~ 4'1.4197 - ConussiO de Assun1os Em
DÕnuc:os, soble a Mensagem ~ IIIW7, do l'rrsldenre 
Fernando Hennqoe Cardoso, que enc:anunha pleno da 
Pn!reuura de Porto Ale..,, sobc:lomdo allonzaçlo do 
Senado Fodelal pon CXIIIII'IIIar~ de-.......,_ 
c:om ......... da Uniio. JU1110 1D FUndo Finoncelro pn o 
DesenvoiWIIOIIIO da Baaa da Pnla- FONPlATA. 110 va
lordeUS$1,143,000,00,_ ...... RSI1011!6S30.an 
31-3-97 • - - • .. ---- -------- •• ·-- - ...... 

PR ri' IOSI97. que auronza a Prd"amr.a Mumapal 
de Pono ~ • COIIIIlll8r operaçlo de cddi!O -
com Jllllllllll• da UlUlo. )111110 10 Fundo Financeiro pon o 
DesenvolvnneaiD da Baaa da Pnla- RlNPLATA. 1111 va
lorde US$1,143.00000. --a RSI1091!6S,50. em 
31-3-97 - • - -·--. ---- - - -

Opuui!O ID d1samo do Senador l.uao Alcimar.a. 
Aparu: 1D Senador I.Aclo A1clntara •• , .. ..... . • . 

Apela l Clmara dos Deputados para "'OaÇÇo da 
Le!Elellmal.. •• • • .......... . 

Homenasem 10 cx-Pres1denLe Oeldbo VIIJIIS 
PLS rJ! 17&'97, que auiDIIZa a CI18Çio de Conusslo 

Espac!al-..ada a avaliar as paraapaçiles financeuas do 
E&lado do Rio Clnnde do Sul, nos pnx:essas de implanla
çlo de...,.,.....- Jll\lllbZadas 110 lmbiiD do ........ 
ma Naaonal de D onzaçiJc:p, bem IXmiO • m!lo qaç'ie& 
de n:cunos par pane do Gavemodo E&lado, para a.....__ 
çlo de obr.as de ll:lplliiSIIbWd da Umlo. • - .... . -

Dlscuundo o PR ""104197 • ••• •••• • •• • ..... . 
Dlaeublldo a PR "" 111'197 • • • • ........... . 
lmpRSSIOIIIHO CIIDI O mvel do debale na Cimara 

Federal solxe a Lei Ele~roral. ••••••• ..... • ••• • .... 
Pos!çlo favortvel a Dlo-po!bapoçlo de .....,.... 

donos e prefaiOS em iJJau&ur.aflles ele abras )1<6Jumo As 
elelçiles • .... • • .. • • .... ..... ... • • 

..... 

394 

396 

PLS ~ 1811'17, que .. ronza a Urulo a c:ansbmu 
lftOmonal em bo.......,.... 111 ex·Pies1den!e Gelllbo Var-
p>... ... .. ... • - .. 

RAMEZTEBET 
Opwlo an1e albslorçlo dos (aiOS 1111 que concer

ne l ludroY1a do no l'lllçual. Apone 111 Sen Carlos Be-
:mm. ..... 

Reconhec:JmeniD do Conselho Estadual de Educ:a
çlo da Uruversldade Esladual do MaiO 010550 do Sul 

Sobdanedade 111 Senador Francebna Pemra st>
.,. DDbama que envolve seu 1101110 Aparu: 111 Sen 
Fr.aru:ehno Peml8 .... • ... .. • • • .. 

Reahzaçlo do F61WD Jnremaaanal sobre a lb
drov~a Puagwu-l'arall4, em MaiO Clrosso do Sul 

Defende o navegaçlo 1111 no Paraguai ... 
O problema dos muiiW!os Apalle 111 Sen Ed151111 

.i,....., . .. . . . . . ... . .. .. . .... 
Jndagaçao sobno 1mplaruaçlo do parlamen1011smo 

IIII Bras1l Aparu: III Sen Ouilhenne PalmemL 
Lei do ICMS Apllle 111 Sea. José Fogaça. • 
Comeiii0!3Çio dos 98 anos de OIIIIIICipaçlo palí-

111:8 e adiiiiiiiiii'IIIYI de Campo <illnde rMS) ...... 

RECiiNA ASSUMPÇÃO 

Homenagem 111 ex-Piesuleale Oeblbo VIIJIIS 

RENAN CALHEIROS 

l'rcol:upoçjocom o IISlellll-bnsllam 
Mudanças na esttUQir'a cumculu do ens1no de 

2'1raU • ;, • .. • ... ... • - ............. ·-

396 ROBERTO FREIRE 

A condu!a do Banco lnb:mal:umal para a Recons
IIUÇio e DeseavoiYJIIIelllo 0111 ldaçlo ao ProJOIO de 
ReassenlallleiiiD elmgaçlo de I~ (BA) (Repubb-
caçlo)......... .. . . . ... . ............ . 

398 lnvesllmenm 111 Clfnaa e b:CIIIIIapa: 1111lufnc:•a 
no desenvolvnnento do Pais . ........... . . 

4, DesenvoiVIIIIOIIID IIISUfiaellle do blnsiiiO III ,.._ 
pio Nordesb: • .... • .... .... • .. .. ... .. .... 

529 Ne<euldade de II\ICn'elll;lo do oemr públu:o 111 
548 aYIIÇio comen:W lmiSIIeua. • 

641 
644 
646 

6.59 

6.59 

ROBERTO RI!QUIÃO 

~o Senador José Samey Aparu: ao Sea 
José Samey ..... ... • ..... ....... .. .. ........ .. 

Palec:er ~ 428197 - Comisslo de COIISbtuiÇio, 
JUSbça e Cldadarua. sobno PR a!! 51196-CN, que IIISbbll 
o l'ltmlo NOCJonal de Edol:açlo Dan:y Ribeiro ........ . 

ROMEROJUCÁ 
Parecer ~ 420197 - Conusslo de Assunms So

.,.,,, sobno 11 PLS ~ 159/96, de ..rona do Senador Vai
""" Campelo. que llltera dllpDI&bYOS da Lei 'li' I 842194, 
que dupile solxe a pallbca ~~~~:~anal do Idoso e ena o 
CanselhD Naaanal da Idoso • • .. • ... • • .. ... 
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p....,, n' 442197 - Coltllssio de Serviços de ln· Congmula·se com o Senador Jo!O! Samey pelo 
fra-Esrrurura. sobre a lndu:açio o! 8195. que sobe~ta es- d1scurso sobh: a parll<~pação do Brasil ao Conselho de 
tudos. YJsando à mslalação do Sistema de Transnussão Segurança da ONU Apane ao Sen Jo!O! Samey • . 245 
Venezuela-Brasil de uuhzaçlo de enel'!lil. 719 Boas->mdas à Senadora Erruha Fernandes pelo 

ROMEUThMA 
seu mgresso no PDT 246 

Aprovação do seu proJ<!O que 1nsbl111 o Diploma 
Homenagem à Maçonana Apane ao Sen Ney do Mén1o Educ:allvo Dan:y Rll,.lro. • • 331 

Suassuna 181 Pervemdade de leforma da Prevldênt1a SoCial 331 
Sausfação pela Pol/t"Ja federoU ler env1ado a" M1- Homenagem ao ex-Pres!denre Genlho Ylllllas m 

mstll!no Pubhco rclatóno sobre as fraudei do Banco Na-
Clonai 256 VALMIRCAMPELO 

Defende a mação de Vara espec•allzada em cn- Cnse financeua na consDUtora Encol 69 
mes tinancetros 256 Le!wra do PLC n' 34197 !n" I 314195, na on-

Sobre a111ação do Banro Cenlr.ll Apane ao Sen gem), que aller.!l o on 83 da Lei n' 8 069190, que dispõe 
Eduardo Supboy 259 sobre O EsWUIO da Cnança e do Adolescente 138 

Sobre o ~me parlamenLl!lsta Apane ao Sen Boas·VUidas ao Seoador Alblno Gonçalves Boa-
Ciutlhenne Palmeira 520 ventura 154 

Le1 do ICMS Apane ao Sen Jo!O! Fogaça. 524 Homenagem ao D11 do Maçam •• 178 
Preocupação com os mutuilnos preJudlcadN pela Boas-vmdas ao Senador OdaCir Soares pela sua 

Encol 528 libaçlo ao Plll 228 
Queda das barreuas eronóm.J.t::ti em race da ,:lo- Le!wra do PDL n' 72197 (n' 441197, na Cãmara 

ballzação 621 doo Deputados!, que aprova o leXIO do Acordo de Coo-
759 peraçlo Cultural, celebrado enue o Governo da Repúbh-

SobCII3 lnliiSCnção IKlS Aaals do Seaado Federal. ca Federaova do Brasil e o Governo da Repúbb<a 113ha-
005 nomes de fonnandos do curso de Adrrumsrração, na, em Roma. em 12-2·97 268 
com babllnação em ComerciO Extenor, das Faculdades LeiiUra do PDL n' 73197 ln' 452197, na Ciimara 
Umficadas de Foz dn lguaçu IPR l 621 dos Deputados!. que aprova o leXIO do Acordo sobre a 

759 Conc:esslo de YISIOS para V1agens de NegóCios.lnvesu-
lmportinc1a do Mercosul 621 menros e de Coberwra Jomallsbca. celebrado entre o 

759 Governo da República FedeTallva do Brasd e o Governo 
da Repdbbca da Corfla, em BI851Üa. em 11-9-96 216 

RONALDO CUNHA LIMA Ho-m ao ex-Presidente Geaího Yllllla5 540 

Parecer n2 412197 - C(lmJssão DU'etora. que apre· Panocer n' 441/97 - Conussão de Assumos So-
senta redac;lo do venc1do. para o turno suplementar, do Cl31s, ao PLC n" 82195 ln' 3 016192, na ongeml. que da 

PLS n" 157196- Compl.,..n13r 140 nova redaçio ao an. 58 da Conoolldaçlo das Lers dos 
Parocer n" 413/97 - ComiSsão D1re1012, que apre- Trabalho. aprovada pelo Deereto-Le! n' S 452/43 717 

senta redação final do PDL n' 15/97 !n' 314196. na Ca- .CoDSidenlçiles sobre o alto lrubce de ICidenres de 
mara dos Depul3dosl 158 trâns1to, bem corno projetas c:k le1s que VIsem a bau.ar 

Parocer n'414197- C01t11ssão Dlrerora, que apre- esses fndlces 135 

senta redaçio final do PDL n" 58197 ln' 414197, na Cã- VU.SON KU:INOIIING 
mara dos Depul3do51 159 

P"'"""' n" 415/97 - Commão DIIOlor.t, que apre- Panocer n" 435197 - Comissão de AssuniOS Eco-
senta l!ldaçio final do PDL n" 6fJI97 !n' 415/97, na Ci- nõnucos. sobro a Mensagem n' 142197. do Senhor Pres1-
mara dos Depul3do•l 159 den1e Fernando Hennque Cardoso, submetendo à apre-

Hol1'1ellagem i!l memóna do ex·Pre~iulente Gealbo e~açlo do Senado Federal o nome do Sr Sergio Darcy 
Vargas 561 da Silva Alves, para exermo o carro de DI'""" do San· 

Parocer n' 433/97 - Comissão Dlremra. que apre- co Cenlrlll do Bras1l 613 
senta redação final do ProjC!o de Resolução n' 83197 590 Opuulo à aruaçio do BNDES Apone ao Sen 

Bernardo Cabral 628 
SEBAS11ÃO ROCHA 

Expoa1çio sobre gereaoamen1o elelrÕlUco de do-
W ALDECK ORNELAS 

cumem.os e d1scos óbcos, no foyer do aud1tóno Nereu Dlseubndo a Emenda n' 8-P!J!N à PEC n' 19196. 
Ramos, na Cãrnar:a dos Depilados 152 que diSp(le sobro os benefiCias fisca~s referenres ao 

ICMS 91 



Ata da 1 04~ Sessão Deliberativa Ordinária 
em 18 de agosto de 1997 

~Sessão Legislativa Ordinária da 5()!!. Legislatura 
Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Emília Fernandes 

e do Sr. Valmir Campelo 
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 

PRESENTES OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento - Antonio Carlos Magalhães 

- Bello Parga - Benedita da Silva - Bernardo Cabral 
- Carlos Bezerra - Edison Lobão - Eduardo-Suplicy 
- Élcío Alvares- Emília Fernandes - E mandes Amo-
rim - Esperidião Amin - Freitas Neto - Gerson Ca
mata- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira- Hugo 
Napoleão -João França -Jonas Pinheiro - José Al
ves - José Eduardo Outra - José Roberto Arruda -
Laura Campos - Lucídio Portella - Marina Silva -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Osmar Dias - Oto
niel Machado - Regina Assumpção - Roberto Re-

quião - Valmir Campelo - Vílson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

-A SR1 PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
lista de presença- acusa o comparecimento de 34-
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Na
bar Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 33, DE 1997 
(No 1.124/95. na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Ministério Público da União) 

Disnõe sobre a crJ.ação da Escola Su
per~or do M~nJ.stério ~úblico da União 
e dá outras provJ.dénc~as. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. F~ca crJ.ada a Escola Superior do MinJ.stério 

PúblJ.co da Un~ão, com sede em Brasil ia, DistrJ. to Federal, 

diretarnente v~nculada ao Procurador-Geral da República. 

Art. 2°. A Escola Super~or do Ministério Público da 

União tem natureza JUrídica de órgão autónomo, corno prescreve 

o art. 172 do Decreto-LeJ. n° 200, de 25 de fevereJ.ro de 1967, 

com a redação dad~ pelo Decreto-Le~ n° 900, de 29 de setembro 

de 1969. 

Art. )O, São objet~vos da Escola Superior do 

Min~stér~o Público da União: 
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I ~nlclar novos ~ntegrantes dõ M1n1stério Públlco 

da Unlão no desempenho de suas funÇões l nstl t.UClOniõ!lS; 

II aperfe1çoar e atual1zar a capac1tação 

técn1co-profiss1onal dos membros e serv1dores do Ministér1o 

PúbllcO da Uru-ão-; 

III desenvol'-'er proJetas e programas <ie pesquisa 

na área JUrídica; 

IV zelar pelo !Ceccnhec~mento e a valorlzação do 

?úbllCO 8ssenc~al à func.~() 

JUrlsdlc:!.onal ~o Estado_ 

Paragraf'o ?ara consecução de seus 

ob]etlvos, poderá a Escola Super lo r do M1n1stér1o Público da 

União promover, d1..reta ou l ndiretamen>t~, cursos, seminários e 

outras modalidades de estudo e troca dé 1nformações, além de 

celebrar convên1os com os M1n1ster1os Púbi1cos dos Estados_ 

Art_ -l 0
• A implantação e o runc1onamento da Es.-,nl"' 

1ncumbirão ao Procurador-Geral da Repúbl1ca, mediante dotacão 

orçamentár1a específica. 

Art. 5". A Escola sera Z.drnTnistrada por 

I um D~retor-Geral, escolhido pelo 

Procurador-Geral da Repúbl1ca; 

II um Conselho Admlnlstratlvo, presidido pelo 

Diretor-Geral, composto de quatro Membro<:~ e respectivos 

suplentes, or1undos de cada ramo Público da 

União, nomeados pelo PrOcurador--Geral da Reoública. 

1ndicação dos respectivos Procuraaores-Gera1s. 

Art_ 6°. Para cada ramo do M1n1stér1o Públi.co da 

União haverá 1 uma Coordenação de Enslno, CUJO Coordenador e ""'" 

suplente serão nomeados pelo Procurad-or-Geral da República, 

após 1ndicação do respect1vo Procurador-Geral, dentre os 

Membros dos respect1vos ramos. 

Art_ 70. os serv:1.ços admin1strat1vos-da Escola 

ficarão a cargo de func1onários- dos 

Público da União_ 

ramos do Ministér1o 
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Art- 8°. Na con\pos~ção do corpo docente, dar-se-@ 

preferéncla aos Membros do Ministério Público da União, que 

farão JUS ao pro ·.labore prevlsto no lnc~so VI do art. 227 da 

Lel Complamentéir n° 75, de 20 de mal o de 1993,-- que será fixado 

anualmente pelo Procurador~Ge"J:-al da ·Replli5Tica 

Art. 9o. Para atender às exlgências de · ~rabalho 

têcn~co na Escola, o ConSelho-- Adrnoi-ri-.:LS-tra t1. vo poderá autor1.zar 

contratações de servrços·-ae,- -pro~fYs sioriai~s~·especJ:ãiizad.os _ 

Art. 10- ."-.. Escola poderá reallzar· convênios com 

órgãos congéneres da Aarrtrr>rcitt·rcàÇao-l?UEIJ:C:a -e--lns-t~ tulções de 

ens~no, medlante prévla autorizaÇão dó Procurador-Geral da 

República, OUVldo o Conselho Adnunlstratlvo. 

Art- 11. O Procurador-Geral da -Republica balxará o 

Estatuto da Escola Superlo:::- do Mlnlstérfo Públoico da União em 

sessenta dlas. após a publicação desta Lel. 

Art. 12. Ficam criados os cargos em comissão e as 

funções gratlficadas constantes do Anexo, destinados à 

estrutura adminlstrativa da-- E.scola Superlor do Ministérlo 

Público da União. 

Art. 13. As despesas decorrentes da aplicação des-ta 

Lel correrão à conta das dotações orçamentàrlas do Minlstérlo 

Públlco da Unlào. 

Art. 14. Esta Lel entra em Vlgor na data de sua 

publicação. 

Art. 15. Revogam-se as dlsposlções em contrário. 

ANEXO 

----::-=-=-::-:-::-:::-::=~~:=:=:~~~~~~~~~~==·~~·~~~ 
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO 

----===:_:_==~~~;;:..,;.~;;.;;;.;;,;;;;;.;;;;.;;..,.;,.;;,;;~;;;,;;;,,;,;,;;,...;,;;.,;;;,;,~"""':"~-~---~&~~a<~ 
N° DE CARGOS/FUNÇÕES DENOMINAÇÃO CODIGO 

01 Dlretor-GeraL 
1

DAS-101.4 
01 Secretàrlo .de Cursos [DAS-101. 3 
01 Chefe de Dlv~são •DAS-101.3 
03 Chefe de Set.or DAS-101.2 
07 Secretàrlo Admln~stratlVO FG-1 
02 ,Secretàrlo Admlnlstratlvo ,FG-2 

t_ ______ o_1 ____ ~~~-.L.1 s~e~c-r~_e ___ t_à_r=~=() ___ A-dm=~l~n=l~s-t=r~a=t=l=V=o==='-'l~J:'=G~---~3~--~--- -------~ -~-
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PROJETO ORIGINAL 

o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

Art. 1~r F"ica criada a Escola superior do 

Hinisterio PUblico da União, com sede em Brasília, Distrito 

Federal, diretamente Vlnculada ao Procurador-Geral da 

Republica. 

A.rt. 2' A Escola Superior do Hinisterio 

Público da União tem natureza jur.ídica de órgio autOnomo, 

como prescreve o art. 172 do Decreto-lei n• 200, de 25 d• 

fevereiro de 1967, co11 a redac;:ão dacla pelo Decreto-lei n• 

900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. J• - São objetivo• da Escola: 

a) promove~ cursos de lnlciação profisslonal; 

b) promover cursos de extensão e atualização 

para Membros e servldores do Ministério Püblico da ·união: 

c) promover cursos de altos estUdos, 

~estinados aos Membros do Ministério Público da União. 

condic1onado o seu ingresso à análise curricular e à 

conclusão de cursos prevlstos na al1nea anter~or; 

d) promover sem1nários, simpósios, painéis, 

congressos e outras ati v idades, relacionadas aos estudos 

jur1dicos; 

e) promover projetes e atividades de pesquisa 

juridica; 

t) colaborar, nos termos definidos em 

convên1o, com a realização de concursos públicos para 

inqresso nas carreiras do Ministério PUblico da União4 

Art. 4' - A implantação e o funcionamento da 

Escola incumbirão ao Procurador-Geral da República, "mediante 

dotação orçamentária especifica. 

Art4 s• Fica criado o Fundo Especial da 

E~cola Superior do Ministério Público da União, de natureza 

contâbil, ~ cu)a conta serão levados os recursos da Escola: 

a} dotações orçamentár1as especificas; 

b) resultado financeiro de suas atividades: 

c) doaçóes de organismos nacionais e 

internac1onais; 
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d) empréstimos de instituicões financeiras 

nacionais ou internacionais; 

e) resultado de aplicações financeiras· 

!) recursos de outras fontes. 

Parágrafo unico - Os r-ecursos da Escola só 

poderão ser aplicados na realização de seus objetivos. 

Art. 6a - A Escola sera administrada por: 

I um Oiretor-Geral ~ escolhido pelo 

Procurador-Geral da RepUblica; 

II - um conselho Administrativo, presidido 

pelo Diretor-Geral, composto de quatro Membros e respectivos 

suplentes, or; •lndos de cada ramo do Ministério P\lblico da 
união, nomeados pelo Procurador-Geral da República, apó• 

indicação dos respectivos Procuradores-Gerais. 

Para cada ramo do Ministério 

Nblico da União haver .!i uma Coordenação de Ensino, cujo 

coordenac.or e seu suplente serão nomeados pelo Procurador

Geral da RepUblica, após indicação do respectivo Procurador

Geral~ dentre os Membros dos respectivos ramoa. 

Art. s• os 

Escola ficarão a cargo de 

Ministério Público da União. 

serviços administrativos da 

funcionários doa ra.o• do 

Art. 9• - Na composição do corpo docente dar

se-a preferência aos Membros do Ministério Páblico da Uniio, 

que tarão jus ao pro labore, previsto no inciso VI do art. 
227 da Lei Complementar n• 75, de 20 de maio de 1993, • que 

será fixado anualmente pelo Procurador-Geral da República. 

Art. 10 Para atender às exiq6nciaa de 

trabalho técnico na Escola, o Conselho Administrativo podar' 
autorizar contratações de serviços de prof isaionaia 
especializados. 

com orgãos 
Art. 11 - A Escola poderá realizar convanioa 
congeneres da Administração PUblica e 

instituições de ensino; mediante prévia autorizaç4o do 

Procurador-Geral da Republica, ouvido o -Conselho 

AdmJ.nlstratlvo. 

A.r-t. 12 o Procurador-Geral da República 

baixara o Estatuto da Escola Superior do Ministério P~llco 

da União, em 60 dias apos a publicação desta lei. 

5 
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Art. lJ - Ficam criados os cargos em c~missão 

e a~ funções gratificadas constantes do Anexo, destinadas à 

estrutura administratl-va da Es.-nl ;~~o C::ltru::.,..l nr rln J.H ni.l':.tário 

PUblico da União. 

As despesas decorrentes da 
aplicação desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentârias do Ministério ?üblico da União. 

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 16 Revogam-se as disposiçóes 

contrário. 

ANEXO 

ESCOLA SUPERIOR DO MIN!STERIO PUBLICO DA UNIÃO 

•• DE 
CARCOS/ OEJfOKINAÇAO CÓOIGO 
nlXC'OES 

01 Diretor-Geral OA.S-101. 4 
01 secretário de curao~ OAS-101. J 
01 Chefe d• DlVl&io OA.S-101.) 
OJ Chefe de Setor DA..S-101.2 
07 Secret•rlo Adainlstrat~vo rco-1 

I 
02 secret4rlo Ad•lnls~ratlVO I'G-2 
01 Secr•t4t'lO Ada1n15trat1v~ FG-) 

JUSTIFICATIVA 

A Lei complementar n• 75, da 20 de maio de 

199.J (Lei orqAnica do Ministério Pllblico da União) , em. seu 

art. 283 estabelece que: 

apenaa dar 

Co.plementar 

"Será criada por lei a Escola 

Superior do-Ministério Ptlblico da 

União, c0110 órqão auxiliar da 
rnatituic;:l!io.• 

Visa o presente projeto de lei, portanto, 

CUJlPriilento a co•ando expresso da Lei 

n• 75, concretizando em lei ordinária aquilo 

que genericamente foi delineado pelo legislador. 

Reaulta a proposta de lonqos e minuciosos 

~atudoa elaborados por comissão instituida pela Portaria PGR 
n• 875, de ' 15 de 1.ezem.bro '. de 1994 e inteqrada ... por 

repreaentantes doa quatro ramos do Ministério P\lbllco .. da 

União. 

No decorrer dos tFabalhoâ, a coaiá~Ao 
etetuou, preliainarmente, levantamento da leqislaÇAÕ~ que 

criou outras eacolas de aperteiçoaaento no Aabito da 
Adainiatraç4o Pllblica, tais como, Escala Nacional da 

AGOSTO DE 1997 
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Administração Póblica ENAP; Escola Superior de 

Administração Fazendâria ESAF: Instituto Rio Branco; 

Fundação Escola superior do Ministério Pllblico do Distrito 

Federal e Territórios; e na esfera estadual, Fundaçào Escola

Superior do Ministério PUblico do Rio Grande do Sul e Escola 

Paulista da Magistratura. 

CU.pre destacar que a aludida Comissao, para 

" realização dos seus mistere.s, também analisou 

detalhadamente os dispositivos constitucionais e leqais 

pertinentes, bem como o Direito Administrativo aplicável A 

espécie. 

Assim, a proposta em exame reflete o trabalho 

eapreendldo em diversas reuniões, em que id4ias foram 
debatidas e amadurecidas, nio apenas quanto à viabilidade da 

Escola em si mesma, mas também quanto a sua adequação às 

peculiaridades do Ministério PUblico da UnlAo, almejando uma 

maior coesão dos seus ramOs. 

Ao mesmo tempo. pretendeu-se dotar a Escola 
de uma certa autonomia de açAo, como . conv4§a- a toda 

Instlttiiçã.o de Ensino, valendo reqistrar qua sa procurou 
também estabelecer maior 1 iberdade aos ra110s na tor11Ulaç6.o 

do conteúdo programático dos cursos satoriais e na sua 

execução (arts. 6•, II e ?•). 

Os artigos 1• e 2 • cuidam da criaçà.o da 

Escola, sua vinculação ao Procurador-Geral da RepUblica e 

sua natureza Jurídica de órg4o au~ónomo. 

o. objetivos da Escola Superior s4o 
explicitados nas al1neas "a• a •r• do art. 3•. 

o art. s• do projeto trata da criaç4o do 
Fundo Especial, ·que englobará os recursos, orçament4rios ou 

n4o, necessários à implantação e ao funcionamento da nova 
Unidade. 

A estruturaçio adainistrativa 
conteaplada nos arts. 6 • a 12 • , observada a autonomia, de 

cada raao, seja na participação alternada doa carqos do 

conaelho Administrativo da Escola (art. 6•, inciso II), seja 

na previsão de um Coordenador de Ensir.o especifico para cada 

ra110 (zt.rt. 7•). 

Para a implantação o o tuncionaaento da 
Escola Superior, o projeto prevA a criação de pequena 

7 
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estrutura organl.zacional, composta de- apenas- T--( ::.:eté ~ cã."rgos 

em comissão e lO (dez) funçóes gratificadas (ar~. 13 e 

Anexo). 

cumpre, por fim, regist:rar a importância da 

in;pl.,ntaçao da Escola, de que o legislador sen't.iu 

necessidade, como tnstrumento impresCindTver para a 

profissionalizaçãn e o .Jperfeiçoamento dos Membros da 

Ministério Püblico da União e, portanto, da própria atuação 

institucional do órqão, .J exemplo do que vem aconteceR-do -em 
áreas do Poder JUdlClárlo, que Já 1nstalaram suas 

respectivas Escolas, com nítidos reflexos positivos, 

sent1dos não só no âm..bi to da Magistratura, mas também pela 

própr1a soc1edade e em outros segmentos da área juridica. 

AGOSTO DE IYn 
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DECREI'O-LEI N. 200 - DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sõbre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes 
para a Reforma Administrativa e dá outras providências 

Art. 172. O Poder Executivo assegurará autonqrnia administrativa e finan
ceira, no ~u conveniente, aos serviços, institutOJ> e ~taqel~cirnento incumbidos 
da supervisao ou execução de atividades de pesquisa ou ensino, de caráter indus
trtal, e de outras que, por sua natureza especial, exijam tratamento diverso do apli
cável aos ~ema~s órgãos de Administração Direta, observada, em qualquer caso 
a superv1sao rruru.stenaL ' 

Parágrafo único. Os órgãos a que se refere êsté artigo terão a denominação 
genérica de órgãos Autónomos . 

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

DECRETO-LEI N. 900- DE 29 DE SEI'EMJ3RO DE 1969 
Altera disposições do Decre~Lei n. 200 (~ ), de 25 de fevereiro de 

1967, e dá outras providências 

"Art. 172. O Poder Executivo assegurará autonomia administrativa 
e financeira, no grau conveniente, aos serviços, institutos e estabeleci-,. 
mentos incumbidos da execução de atividades de pesquisa ou ensino ou 
de caTáter industrial, ·comercial ou agricola. que por suas peculiaridades 
de organização e funcionamente, exijem tratamento diverso do apli
cável aos demais órgãos da administração direta, observada sempre a 
supervisão ministerial. 

§ 1• Os órgãos a que se refere êste artigo terão a denominação 
genérica de órgãos Autónomos. 

§ 2• Nos casos de concessão de autonomia financeira, fica o Poder 
Executivo autorizado a instituir fundos especiais de natureza contábll, 
a cujo crédito se levarão todos os recursos vinculados às atividades do 
órgão autónomo, orçamentários e extraorçamentários, inclusive a re
ceita própria". 
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LEI COMPLEMENTAR N. 75- DE 20 DE MAIO DE 1~93 

Dispõe sobre a organização, as atribuições e o 
estatuto do Ministério Público da União 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte Lei Com· 
nlPmentar: 

Art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às 
seguintes vantagens: 

VI- "pro labore" pela atividade de magistério, por hora-aula proferida em 
cursos, seminários ou outros eventos destinados ao aperfeiçoamento dos membros 
da Institui-ção; 

(As Comissões de Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1997 
(N° 368/96, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo relativo à 
Readm~ssão de Pessoas em Situação 
Irregular, celebrado --_entre o Governo 
da Repúbl~ca Federat~va do Bras~l e o 
Governo da República Francesa, em 
Par~s. em 28 de ma~o de 1996 

O CONGRESSO NACIOJ:-:A.L decreta: 

Art. 1 o. Fica aprovado_ o .texto- do Acordo relativo à 

Readmissão de Pessoas em Situação. Irregular, celebrado entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

República Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996. 

Parágrafo único. Ficam suJei tos -à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

rev~são do refer~do Acordo, bem corno quaisquer ajustes 

cornplemen tares que, nos ·termos- do ~nc~ so I do art. 4 9 da_ 

Cons ti tuJ. ção Federal, acarretem encargos __ ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto ~g~slatJ.vo entra em vigor na 

data de sua publicação. 
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ACOBJ)< > E!'!:[RF O GO\ 'FRNO DA REPUDUCA FEIJUL\ TI\' A DU !lliõâR 
- F <> r.<WFRNO DA RF.PtmiJCA FRANCF.SA P.l"LATTVO~ 

R&_t\!)};1\SSÃ< >DE PESSOA~ El>.l SffiiAC ÃO IRREGULAR 

Desejosos de desenvolver .a cooperação entre as duas Partes 
Contratantes, a tim de assegurar uma melhor aplicaç.:in das disposições sobre 
circulação de pessoas. no respc1to aos direitos c ~arantias previstos pelas leis e 
regulamentos cm vigor, 

Na observância dos tratados c convcnçôcs mtcmacionais sobre a 
maténa. c empenhados cm cumbatcr a imigraçàn irrc~ular, 

O (inverno da Rcpubitc" i'cderatl\'3 do Bras• I c o Governo da 
RepUhl!ca Francesa. com base n.:t reciprocidade, acordam o seguinte~ 

I - READMISSÃO DE NACIONAIS DAS PARTES CONTRATANTES 

ARTIGO I 

Cada Parte Contralnntc readmite cm seu tcrritúrio. a pedido da outra 
Parte Contratante e sem formalidades. toda pessoa que nao atenda. ou não atenda 
mais. os rcqu1s1tos de entrada ou de permanência aphcãvc1s ao tcrntôno da Parte 
Contral:lntc requerente, sob condição de que seja cstab·clccitlo. ou presumido de 
manctra rn.zo.:ivel. que ela (X)Ssui a nacionalidade da Parte Contrntnntc requerida. 

2, A Parte Contratante requerente readmite. nas mesmas condições. a 
pessoa afastnda de seu território. em conformidade com :J alínea l, por solicitação 
da outra Parte Contratante, se verificações posteriores demonstrarem que ela não 
possuía a nacionalidade da Parte Contratante requerido no momento da saida do 
tem tório da P:u1e Conlratante requerente. 

3. Para fins do presente Artigo. as pcssoos \isadas na alínea I devem 
poder comprO\' ar. cm qualquer momento. a data cm que entraram no território da 
República Federativa do Brasil, junto à Parte Contratante b1asilcira.. e a data cm 
que entraram em território dos Estados-Partes da Convenção de Schen~cn. junto à 
Parte Contratante francesa. Isso não ocorrendo. elas serão reputadas como estando 
em situação irregular com relação à legislação da Parte Contratante envolvida. 

4 As autondades encartc12adas de controle junto às fronteuas notificar
se-ão mutuamente sobre os docume~los que comprovam a data de entrada regular 
em seu territóno 

ARTI<70 2 

I. A nacionalidade <.b pessoa st·ra cstabdcc1da <.:om hasc nos 
documentos \ âlidos a scgutr Cllli!TlCrado~ 

~ cartclfa de ic.lcnl!d.adc. 

~ certitic.ldn de n3cinn::~bdadco_u d_ocumcn!_t)_ Q_~.·_c_S_t:,l__<.j_o __ ÇJ_vd 

AGOSTO DE !997 
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- p;::~ss.aportc ou outro documento de viagem: 

M cartão de matricula consular., 

- certificado ou documento militar:,.-· 

- cartcir3 de mo.ritirno 

A nacloH3iiJad~.: seria presumida com base cm um dos elementos 

- Jonnnc:nln pcrcmpto mencionado na alinca precedente. 

dncuuu..·nto cxpcd1do por autoridade~ oflcmJs da Parte Contratante 
requcriJ:..~ 4uc 1dcntifiqw: o intercs~do (cartcua de habiliwção para 
coudu11r. etc.), 

- auton/-ação c titulos de permanência pcremptus. 

fotocúp~a Jc um dos documentos anteriormente enumerados nas 
allneas I c 2 do presente Ar1igo; 

- declarações do interessado devidamente reconhecidas por 
autorid3tlcs administrativas ou judiciárias da Parte Contratante 
requerente: 

- depoimento:-; de testemunhas de b-Ja-tC tomados cm mquirição. 

I. Quando a nacionalidade lor presumida. com base em elementos 
mencionados no Arligo 2. alínea 2. as autoridades consulares da Parte Contratante 
requerida expediriio prontamente um documento de viagom que permita a 
readmissão da pessoa interessada. 

2. Em caso de dU,..ida com relação aos clem--:ntos que fundamentem a 
presunção de nacu.malidudc. ou em caso de ausência desses elementos. as 
autoridades consulares da Parte Contratante r~uerida proc~derào. no prazo de 
três dias a contnr da solicitação. à entrevista dO-iilteressado. Ess.a entrevista será 
organizada conjun!Jlmente pela Parte Contratante requerente e pela autoridade 
consular p::rtmente, com a brcvtdade passivei. 

Uma vez que. ao fim da entrcvist.::L seja verificado que a pessoa 
interessada é de nac10nahdadc da Parte Contratante requerida. um documento de 
vtagern serâ prontamcnle c:'<pcdado pela autoridade consular mencionada. 

II - READMISSÃO DE NACIONNS DE TERCEIROS ESTADOS 

ARTJC,() 4 

I. Cada Pane Contratanle readmitirá em seu temtório. por solicitação 
da outra Parte ContraL~ntc c sem formalidades. o nacional de um terceiro Estado 

li 
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qtú.· n:"11l atcnd~.L 1•11 ru1u att:nd:t rwu• .. ao~ n:qtnsihl.S Jc c.:rftr:..iJtl tlU J(.." p•.:nu;JIIt:nu.t 

aplll':.neJs no lc:rntono Ja l 'art<.· t dntr:ltarltt' requerente snh <.:PnJt,;àll de que ··~·1:1 

t"St!tbekcJdt:, nu rrc::-.urniJn J~.,.· rll:tilt'Ha ra..;oa\'el. qut• n rd(.:tJJj, nacwna/ ll'llh.t 

entr3Jt) no temtnrJt\ dc:ss:1 f\.trle {_"nntratanlt' apP-; h3\'C.:f r--..:m1arH .. 'cJJt• nu 
tran.sJt.aJo relo lcmtnno da f'~JrtC: (_'tHIII:ltaJif<..' rc:qucnda 

:::! CaJa flJrt~..· C'ontrnuJntc rt·aúimltira t•m seu terr!h.Jritl, por solirJta~·;ip 
Ja outra P:utc l'nntr:ltank t' o.;c:rn l~lfnl:llJd:rd~..·s. o Il:JC!Of.]al de um lt.:fCt'lf{l r .... t:tdo 

qut" m}o atcrH.ia. Pll nüo ~1tcud~1 m;u·:. o.., requJst!tl'; de c.•ntraJa pu <k pnmanl'IHJ:1 
apltLa\CJS Ilt\ tcrntonn d.:.1 Part~· I ·tHJir:ll;HitC' n:qu<.·rl:nr~·. qmiildn n mterr·-:1d4, 

JJ~r111 de \'ISto OU UUIPfl/;I~·,Jil dt' pt.llll~l!lélll'!.l J<.· qn.iJqun ç•;p('\."IÇ, tlln..:o::didll', 

J'K'Ia Jl:..~nc: Contratante.: rcquend.1 t' antJ:1 \;i!Jdoo..; 

relnç.:io 11 

A obnguçfio Jc r(..'aJnlls:·>~lo prC\'!Sta no ArtJgo -.1 não se apl1c! Ltllll 

1) nac1on::us Jc terce1ros LstaJos que possuem fronteira comum c.:um J 

Parte Cuntrat:1nte rcyucrentc, 

2) nac1on.1.1s d'.! terceiros Estados aos quais. npOs sua panida do 

lemtono d.1 Parte Contratante requerida ou após sua entrada no 
território da Parte Contral3.n1C requcrcnte. seja atribuído. por cslll 
Parte Contratante. \1st o ou autorização de pcmanência: 

3) nacwnaJs Je tcrceuos Estados que pem1ancçam ror prazo supcrinr 

a se1s meses no te-m tono d:1 Parte Contratante requerente~ 

--1) nac1onais ctc terceiros Estados aos quais a Parte Contratan!c 
requerente reconheceu o estatuto de refugiado contempi::Ido pela 
Convenção de Genebra. de 28 de julho de i 95 i rela ma o 
refugiados, tal como emendada pelo Protocolo de Nova York de 3 I 
de janeiro de 19ú7, ou ainda o ~statuto de :::zp3tridn contemplado 
pela Convenção de Nova YorL de 28 de setembro de 1954 relativa 
a apatridas. 

5) nacionats eh- 'crcetros [:;lados que foram c:ktivamcntc condti7HJos. 
pela Pane Contratante requerida.. a seus pa1scs de ongcm ou .1 

lerceiros pai ses. 

ARTI(i< l (• 

A Parte Contratante requerente readmite cm seu lcmh.)no as pcs<>ons 
que~ após verificações posteriores a sua re3dmissão pela Parte Contrat.3.ntc 
requerida.. revelem não atender às condiçúcs previstas no J\rt1gn o.l no momento de 
sun partida do território da. Parte Contr:llnnt<.: requerente. 

AGOSTO DE 1997 
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III - TRÃNSITO I'ARII N'/\ST/\MENTO 

ARTIGO 7 

1. Cãóa .. urna das Partes Contr.:rtliiilcs. por solicitação da outra. autoriza. 
o trânsito por seu território de naciOnais de tcrceuos Estados que sc_1am objcto de 
providência de alastamcnto tornada rela Parte Contratante requerente. 

O tránsJto P·xlc se ciCtuar por \'Ia acrc3 <lU m::.~nt1ma 

2. A Parte Contratante rcqucr.:ntc assume 1ntctrD rcsponsahdidadc pcb 
\'iagcm do cstran~eirn rara seu pais de dcstmo c o reccbt" de \O[tll caso. por 
qualquer razão. o alastamcnto nüo possa ser rC<~1!7ado 

3. Quando o trânsito se dc\'a cfetuar soh escolta policial. esta é 
assegurada pela Parte Contratante requerente. por via aCrea.. ate os aeropor1os da 
Parte Contratante requerida_ sob condição de que ela não ultrapasse a área 
internacional desses aeroportos. Caso contrário, ou se o tránsito sob escolta deva 
continuar por via terrestre no território da Parte Contratante requerida. o 
prosseguimento da escolta sera assegurado pela Parte Contratante requerida sob 
compromisso da Parte ContratruJte requerente de reembolsar as despesas 
correspondentes. 

4. A Parte Contratante requerente garante à Parte Contratante requerida 
que o estrangeiro cujo trânsito seJa autorizado esteja munido de bilhete de 
transporte e de documento de viagem para o pais de destmo. 

ARTIGOS 

I. A-solicitação de trânsito para afastamento sera tram1tada diretamente 
entre as autoridades envolvidas. 

2. Essa solicitação mencionará os dados relativos á identidade e á 
nacionalidade do estrangeiro_ à data da viagem. as horas da chegada no país de 
tninsito, ao pâ!.s•e local de destino. aos documentos de viagem. :i natureza das 
providências de afastamento. assim como. se aplicável. os dados relativos aos 
fu,tcionilrios que escoltem o estran~eiro. 

ARTIG09 

O trânsito para afaslllmcnto poderá ser recusado: 

- se o estrangeiro correr, no Estado de destino, o risco de perseguição 
em razão de sua raça. religião, nacionalidade, grupo social ou 
opiniões políticas; 

- se o estrangeiro correr o risco de ser acusado ou condenado diante 
de um tribunal penal no Estado de destino por fàtos anteriores ao 
trânsito. 

13 
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IV - COBERTURA DE DESPESAS 

ARTIGO 10 

- !-. • A' despesas relativas ao transporte até a fronteira da Parte 
Contratante requerida c ao eventual retomo das p:ssoas que possam ser devolvidas 
em conformodadc com os Artigos I a 6 do presente Acordo incumbem à Parte 
Contratante: requerente 

2 A.., dcsp<:"sas relattvas ao trânstlo e ao eventual retomo das pessoas 
referidas nos Artigos 7 a 9 do presente Acordo incumbem 3 Pane Coõlratante 
requerente 

V - INVIOLABlLIDADE DE DADOS 

AR TIC',O I I 

Os dados pessoais necessários à. execução do presente Acordo e 
comunicados polas Partes Contratantes devem ser tratados e protegidos em 
conformidade com as legislações relalivas a invoolabilidade de dados vogentes em 
cada Estado 

Dessa fomta: 

l) a Pane Contratante requerida utilizará os dados comunicados 
umcamente para os fms previsto~ no presente Acordo~ 

2) ,~ada uma das Partes Contratantes infonnara a outra sobre a 
utilização dos dados comunicados. se solicitada. 

3) os dados comunicados somente podem ser manipulados pelas 
auroridadc:s compelenlc:s para a finalidade de: e~ecução do presente 
Acordo. Os referidos dados não poderão ser transmitidos a 
terceiros se não houver autorização prévia por escrito da Parte 
Contratante que os forneceu. 

VI - DISPOSIÇÕES GERNS E FINAIS 

ARTIGO 12 

A!; autoridades mimslcriais responsáveis pelo controle imigratório 
junto às fronteiras determinarão: 

I) as autoridades centrais ou locais competentes para tratar de 
solicitações de readmissão c de trânsito: 

2) os documentos c dados necessários à readmissão c no trânsito: 

AGOSTO DE 1'197 
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3) os postos da fronteira que poderã< 'er ulilizados para a readmissão 
e entrada em trânsito dos cstrang~ os~ 

4) as modalidades e as regras do usteio de despesas relativas à 
execução do presente Acordo. 

ARTIGO 13 

I. As autoridades competentes das duas Partes \.;ontratantes cooperarao 
e se consultarão sempre que necessàrio para examinar a implementação do 
presente Acordo. 

2. A solicitação de consultas será apresentada por via diplomática. 

ARTIGO 14 

I. As disposições do presente Acordo não restringem as obrigações de 
lldmisslo ou readmissão resultantes, para as Partes Contratantes. de outros 
8JCOidos internacionais. 

2. As disposições do presente Acordo nio se interpõem à aplic:açio das 
dilposi9ões da Convenção de Genebra de 2g de julho de 1951, rclatiw ao estatuto 
dos refUgiados, tal como emendada pelo Protocolo de Now Y ork. de 31 de janeiro 
de 1967. 

3. As disposições do presente Acordo nio se interpõem à aplicaçio das 
~ dos acOrdos firmados pelas Partes Contratantes no domínio da 
pRIIeçlo dos Direitos Humanos. 

ARTIGO 15 

I. Cada uma das Partes Contratanlcs notificani à outra da conclusiio dos 
proccdimcntos constitucionais · internos exigidos para a entrada em vigor do 
praente Acordo, a qual ocorrcní trinta dias após o m:ebimcnto da última 
DOtilic:.çlo. 

2. O presente Acordo tetá validade de trl!s anos, rcnová'lleis tacitamente 
por pcrfodos de igual duraçio. Ele poderá ser denunciado coru anteccdênc:ia de 
tJts -, por via diplomática. 

Em fé do que, os representantes das Partes Contratantes, devidamente 
ataaiUitnriizadosimo:los para esse efeito, finruun o presente Acordo. 

Feito cm Paris, cm 4, 8 de maio de 1996, cm dois exemplares 
orisiuais. DOS idiomas português c francês, sendo ambos os textos igualmente 
Ulhticos. 

15 
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MENSAGEM No 882, DE1996 

lk conformidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal 

submeto i •levada consideração de Vossas Excelencias, acompanhado de Exposição de Mocivos do 

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo relativo á Readntmlo de 
l'cssoas em Situação lm:gular, celebrndo entre o Governo da llepública Federativa do Bruil e o 

Oovtmo da República Francesa. cm Paris, em 28 de maio de !996. 

Brasília. l 7 de setembro de 1996. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 406/MRE. DE 12 DE SETEMBRO DE 1996, DO 
Sf.NilOR MINISTRO DI' ESTA!Xl DAS KEI.AÇÕES EXTERIORI'S 

!xcelentlssimo senhor Presidente da RepUblica, 

Elevo à consideraç6o d~ Vossa Excelência o anexo projeto 

de Acordo entre o Governo d~ RepUblica Federa~iva do Bresil e o 

Governo da Rerública Francesa Relativo à ReadmissAo de Pea•oas .. 

Situaçao Irregular, firmado entre os dois paises por ocaaiao da 

viaita de VosGa Excelência A França, em 28 de maio do correnee. 

2. O referido Acordo, segundo comunicou a Chancelaria 

Francesa durante sua negociação~ tem sida celebrado, por 

,,.-.~. :~açào da~ autor~dadcr., pollClalt francesas, com t.odo::: 0!3 

polJ~.c~; com oz qua15 u França mantem o reglmC de 1scnçào de v'lsto5. 

Ter. ~lc, como ob)cLivo, estabelecer regrü~ defi~1das e rec1procas 

pat<"l o retorno, aos pa1ses de origem, de pessoas que não atendam as 

qua:: ~ icaçõcs min~mas exigidas aos t.ur 1stas, .a saber, aprescntüçã.o 

d~ ?assagem de continuação da viagem c comprovação de seu objOtlVO 

o~ ca posse de meios financeiros suf1cicntes para realizâ-la, 

rcq~:slt05 nccessar1os 1gualment.? p~ra a entrada ac estrange~ro~ no 

3. A apl1cação do dlsposto no acordo ern pauta se refere 

~an:a ~ nac!onal5 brasileiros e franceses, co~o a pessoas de outras 

naC'!Cnillidacies, desde que, após consta~ado pelas autor1ciades 

imlgrDto~ias competentes o não cumprimento d~s requisitos rninimos 

de admissão em um dos paises, seJa comprovado que o estrange1ro 

possul sit~ação imigratória legal no outro pais. No entanto, quando 

nAo !icGr patente essa qualificação imíçratória legal, cabera às 

autoridades consulares do pais solicitado a readmitir o estrangeiro 
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a Ot•ci~ão final sobre o seu retorno, o que se fara apos consulta, 

&~ ~u1gado neccs5ar~o, aos orgãos pollciaJs competentes. 

4. Por outro lado, o presente acordo, ao determlnar regras e 

cond.:çõe~ cluras ~, reciproca5 para o retorno dos não admitidos em 

cada um dos pai5es, tendera a desestimular ações arbitrár~as na sua 

Jmplcmcnt~ç~o. contribuindo para solidificar as relações entre as 

autoridades consulares e polic1ais envolvidas. 

~. Submeto, asslmr à alta cor.s1deração de Vossa Excelênci~, 

prcsent<• Expos 1 çào de Motl vos, Juntamente com minuta de Hensaqen1 

d(J Congresso Nac1onal e cóp1as autt"r:t1cas do Acordo, LUm vistaS a 

possibilJtar as providências neçessar1as para sua aprovação pelo 

Legislat.lvo e, por consegulnte, õ entrada em Vlgor de seLJs 

dispositivos. 

Respeitosamente, 

c --r r?,-:;: 
LUIZ FELtPE LAMPREIA 

Ministro ae Estado das Relações Exteriores 

/,EGISLAÇÃO CITADA. 

CONSTITUICAO 
REPUBLJC:\ FEDERATIVA DO r'IRAS!L 

!988 
.. r.-.~.-io~o'"-i'.-.--. = 7 -=~:= ~--=-

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO II 
Das Alnbuiçõcs do Congresso Nacional 

, • • •, •• 
0 0 0 

•• 0 0 0 •• •• 0 , • • •, • • , r• o • -·-• ~-· • ,-,-•'"•-• •• ~·• • • ~-• •-~• • ,_.._.~-..=. • •--,-r,-,-,~;o,';-.;=;.--;'0';·-..".-; .-~-.=,'--,-=;,-, • ;--.-,-;:;-;-. ,-,-.~~-?- • • 

Art. 49 - É da competência exclusiva do Cor.gresso Nacional: 
1 - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atas 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimõnio nacional; 

(A Comissão de Relaç6es Extenores e Defesa Nacional.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLA TI\'0 N" 63, DE 1997 
(N" 370/96, na Câmara dos Deputados) 

AGOSTO DE IYY7 

Aprova o texto do Acordo~- por troca 
de notas Verba~s, que prorroga, por 
um per iodo ad~c~onal_ de d,pi_s a.nos,. os 
art~gos lO (parágrafos 2 e 5) I 11 
(paragrafo 2b) , 12 (pa-r-ágrafo 2b) e 
23 (parag.rafo 3) da_ Convenção _para 
Ev~ tar a Dupla Tr1butação em Matér1a 
de Impostos sobre a Renda, de 25 de 
abrll de 1975, celebrado entre o Go
verno da Repúbl1ca Federat1va do Bra
s~l e o Governo_ do Reino _da Suécia, 
em Brasll.J..a, em 19 de março de 1996. 

Art. 1°. Fica aprovado o texto do Acordo, por troca 

de notas Verba.J..s, que prorroga, -por ·um periodo_ adicional de 

dois anos, os art1gos 10 (paragra-fas 2 e 5) , 11 (parágrafo 

2b) I 12 (parágrafo 2b) e 23 (paragrafo- 3T -a.a.-·con-y_enção para 

Evitar a Dupla TrJ..butação em- Matér~a de Impostos sobre a 

Renda, de 2 5 de . abril de .1.97.5 , __ cel é brado entre o Governo da 

República Federat~va do Bras.J..l e o Governo do Reino da SuécJ..a, 

em Brasília, em 19 de março de--1995 

Parágrafo único. Ficam suJeitos à aprovação do 

Congresso Nacional qua~squer_ .a tos que possam resultar em 

revisão do refer1do Acordo ,~ · -bem como qua1squer ajustes 

complementares que, nos termos do ~nc1so I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou comprom1ssos 

gravosos ao patrimôn~o nac1onal. 

Art. 2°. Este Decreto Leg~slat1vo entra em vigor na 

data de sua publicação. 
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DECRETO N ° 77 053. DE 19 DE_ JANE180 __ QE .19JJL. 

PROMULGA A CONVENÇAO PARA EVITAR A DUPlA TR!l3DTAÇAd EM 
MATERIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA BRASIL - SUE.CIA. 

O Presidente da República, 

Havendo o Conqress0 t~.~c•onal ,,nrov.1<1o po:'IO Decreto leg•slahvo n° 9J. 

de S de novembro cc 1975. a Convenção p3ra Evitar a Dupla Trthutaçâo 

em Matéria de- Impostos sobre 3 Renda. entre o Bras•! e a Suécia. conM 

clufda em Srasllla. a 25 de abril de 1975: 

E havendo J referida Convenção entrado em vigor a 29 de dezerl'1bro de 
1975; 

Decreta que a Convenção. apcns;;:~ par copia ao presente o-ecrcro. seia 
executada e cumpnda tão inteiramente como neta se contém 

Srasflia. 19 de·~anetro de 1976; 155.0 da Independência e 88. 0 da Republica. 

ERNESTO GEISEL 

Antonio Franci~co Azeredo da Silveira 

CONVENÇÃO ENTRE O BRASIL E A SU~CIA PARA EVITAR A DUPLA 
TRIBUTAÇÃO EM MATeRIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA 

O Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
O Governo do Reino da Suécia, 

Desejando concluir uma Convenção destinada a evitar a dupla tributação 

em matéria de Impostos sobre a renda. acordaram no seguinte: 

Artigo I 

Pessoas visadas 

A presente Convenção se aplica às pessoas residentes de um _o_u de ambos 

os Estados Contratantes. 

Art:go li 

Impostos vlaadoa 

1. Os Impostos atua•s aos qua1s se aplica a presente Convenção são: 

aJ no caso do Brasil: 

- o imposto lederal de renda. com exclusão _da~!l~ldtr:JCI;:!I_S 

sobre remessos excedentes e aJivldad_es __ de mE:n_p~_j!T!_port_a_~~:'iél: 
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{doravante refendo como ·-imposto br<lslleiro"): 

b) no caso da Suécia: 

I) o Imposto estatal sobre u renda. inc!ustve os impostos dos 

marinheiros c o Imposto sobre os cupons; 

11) o Imposto sobre os lucros não distrlbuldos: 

III) o rmposto sobre as distriburções no caso de redução do 

capllaf ou de llquldaçjo de uma sociedade: 

IV) o Imposto sobre cs profisslonars de espelâculos: 

V} o tmpo:osto comunal sobre a renda: 

(doravante referidos como ''Imposto sueca"). 

'2. Esta Convenção também ser a ;tpltcávef a qua•squer ImpoStOs Idênticos 

ou substancialmente semelhantes oue forem postenormen!(': introduztdos. se1a 

em adtçjo aos impostos anlerlarmeont~ menc1cnados. seja em sua substl~ 

tulção A'> autorrr:1:1des competentes dos Estndos Contratantes notificnr-se-ão 

"T1uluamrn!e de outJ!auer modillc.1ção substanc1al que tenha ocorrtdo. em suas 

respecttvJ5 legislações tributárias 

Artigo !11 

Oetinlçõe:s gerais 

-~a presente Convenção. a não ser que o contexto imponha inlerpre· 

laçâo dilerente· 

a) o lermo 'Suécia" dc:stgna o Reino d."'l SuCcia. Incluindo qualquer 
órea adJacente ao seu mar territorial, sobre a qual. em confor

midade com a legislação sueca c o diretto internacional, a Suécia 

possa exercer os direitos relativos à exploração e uhlizaçáo d05 

recursos naturais do fundo e do subsolo do mar: 

bl o termo ''Brasil" designa a República Federativa do Brasil; 

c) as expressões ''um Estado Contr,atante'' e "o ou!ro Estado Con

tratante'' designam a Suécia ou o Brasil. consoante o corltexto: 

di o termo "pessoa" compreende uma pessoa flslca, uma sociedade 
ou qualquer outro grupo do pessoas; 

e) o lermo "sociedade" designa qualquer pe!!OB turldlca ou qual
quer entidade que. para fins trlbulilirlos, seja considerada como 
pe .. oe Jurldlca; 

11 u expressões "empresa de um Estado Contratante" e "empresa 
do outro Estado Contratante" designam respecllvamen,!.e uma em
presa explorada por um residente de um Estado Contratante e 
uma empresa explorada por um residente do outro Eslado Con
tratante: 
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g) e expressão "tráfego Internacional" Inclui o tráfego entre hJ~:~o· 

res do um pais. no curso de uma viagem que se estend:! a mais 
de um pais: 

h) a expressão "autoridade competente" designa: 

I) na Suécia: 

O Ministro das Finanças ou seu representante autorizado: 

li) no Brasil: 

O Ministro da Fazenda, o Secretário da Receita Federa! ou seus 
representantes autorizados 

2. Para a noticação da oresente Convenção por um Estado Contrntonte, 
qualquer exorcssão ou e não se enco·nne·-- ·a e ourro moao -detrnldil terá o 

sentido que lhe é atribuído pela IP.gisl8ç:'lo desse Estado Contratante refntlva 

oos impostos que são obtelo da Convenção, a não ser que o contexto 
Imponha Interpretação diferente. 

Artigo IV 

Oomtclllo tlscsl 

Para os fins da presente ConvençoJo, a eJ(pressão "residente de um 

Estado Contratante'' designa qualquer pessoa que. em virtude da __ leglslação 
desse Estado. c-st;j ::::~r surerta w Imposto em razão de seu domicilio. de 

sua residência. de sua sede de d!reção ou de qualquer outro \-::7ltérlo 
de natureza anéloge. 

2. Quando, por força das disposrçóes do_ paragrafo 1. uma P:_~_scn_ tisica 
for residente de ambos os Estados Contratantes. a situação será resolvida 

de acordo com as seguentes regres: 

a) ser é. constderada como residen_te do Estado ,_c_qnl~ª-'~~-t~ _ e_m ~ue 
ela disponha de uma habitação _permanente~ _ S_e qjsouser de 
uma habitação permanente ern ambos os Estados Contratantes. 
será considerada como residente do Estacfc Contra!a__D!_e _com o 

qual suas ligações pessoais e económicas sejam mais estreitas 

(centro de Interesses vitais); 

b) se o Estado Contratante em que tem o centro de seus Interesses 
vitais não puder ser determinado. ou se não dlspus~r de uma 
habitação permanente em nenhum dc.s Estados Contratantes. serã 

consfderada como resfdente do Estado Contratante em que per· 

manecer hab/tualmente; 

c) se permanecer habilualmenle em ombos os Estados Conlrolanles 
ou se não permanecer habitualmente cm nenhum deles. será 

considerada como residente do Estado Contratante da que for 

naclon31: 

d) se for nactonal rle ambos os Estados Conlratantes ou se não for 
nactonaf de nenhum deles. ;:.s autondades competentes dos Es

tados Contratantes re~olverão a questão de comum acordo. 
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3. Quando. j'>m vir!Ude d:1s dlsposrções do paráqrafo 1'"; uma pessoa QUC 

não se1a uma r:'esso3 flsic3 for um rcsldenre de ambos os Estados Con

tratantes. <;era con"Sideré'!da corno residente do Estado Contratante em que 

estiver srtuoda iJ sua sede de direção efetiva. 

Artigo V 

Eatabefectmer"to permnnente 

1. Na presente Convenção. a expressão ··esfnbeleclmenro permnnente" 

designa uma lnslai<Jçáo rixa de neqócJos em que a empresa exerça toda 

ou porte de sua a!lvidade. 

2. A expressão "estabelecimento permanente" abrange especlalm~nl~: 

a) uma sede de dlreçéo; 

bJ uma sucursal; 

cJ um escritório; 

d) uma fébrlca: 

e) Umfl oficina: 

f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro local de extraç!o de 
recur:sos nafurats: 

g) um canteiro de cons!ruça.o ou de montagem. cuja duração elt· 
ceda seis me~es. 

3. A expressão "estabelecimento permanente'' na o compreende: 

a) a uWização de instalações unicamente p<Jra fins de armazenagem. 

-exposição ou entrega de bem~ ou mercador[as pertencentes à 

empresa: 

b) a manutençó.o de um estoque de bens ou mercadorias perteneen· 

tes a empresa unicamente para fins de armazenagem, expostçJo 

ou entrega; 

c' a manutençdo de um estoque de bens ou mercadorias pctll!n

centcs lt empresa unicamente para fins de lransformação por 

outra empresa; 

d) a manutenção de uma Instalação lixa de negócios unicamente 

para fins de comprar bens ou mercadorias. ou obter lnforroaçõe5 

para a empre!!la: 

e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente 

para fins de publicidade. fornecimento de lnformaçóas. pesqufs.ls 

cientHicas ou de allvfdades análogas que tenham um carAtor 

preparatório ou auxiliar para a empresa. 
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.C· Uml!!l pessoa que atue num Estado Contr~Umte por conta de um3 em ... 
pn.sa do outro Estado Contratante - e desde que não ~eja um agente 
QUtl goze de um status Independente contemplado no parágrafo 5 - serli 
constderad:J como "e"Stabeleclmento permanente" no primeiro Estildo. se 
tiver. c exercer habitualmente naquele Estado. n.utorldade para concluir 
contratos em nome da empresa. a não ser que suas atlvldades selem 
limitadas é. compra de bens ou mercadorias para a empresa. 

Contudc. uma sociedade de seguros de um Estado Contratante sera eon· 
aldef•da como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado 
Contratante. desde que. através de pe'!SOa não menciOnada -nó parágrafo V 
abaixo. recebo prémios ou segure riscos nes!e outro Estaria. 

! . Uma empresa de um Estado Contratante não será considerada como 
tendo estabelecimento permanente no outro Estado Contratante pelo tlm· 
plea feto de exercer a sua ativldade nes!e outro Estado por intermédio 

de um corretor. de um comossârlo geral ou de qualquer outro agente que 
goze de um status Independente, desde que essas pessoas aluem no lrn
blto de suas allvldades normais. 

11. o lato de uma soctedadB residente de um Estado Contratante controlar 
ou .. r controlada por uma saciedade residente do outro atado Contralanle, 
ou exercer sua ellvldade nesse outro Estado (quer seja etrav6s de um 
eatabeleelmonto permanente. quer de outro modo) não serà. por si s6. bu· 
tante para faz.or de qualquer desses sociedades estabelecimenlo permanente 

da outra. 

Artigo VI 

Randt..,.ntos de bens lmobltl6rlos 

1 . Os rendimentos de bens Imobiliários são tributáveis no Estado Con
tratante em que esses bens estiverem situados. 

2. a) A. expressão "bens imobillârios". com ressalva das disposições 
das allneas b) e c) nbalxo. é detlnlda de acordo com a legls
taç6o do Estado Contratante em que os bens em queatilo esti
verem situados: 

b) contudo, a etpressão compreende. em qualquer cnso, o' aces· 
sórlos da propriedade Imobiliária, o gado e o equipamento uti· 
llzado nas explor~ções agrfcotas e florestais. os direitos a que 
se aplicam as clsposições do direito privndo relativas à pro· 
prledade Imobiliária. usufruto de propriedade hnobiiiArla e os 
direitos aos pagamentos varllivels cu tfxos pela exploração, ou 
eoncessAo da oxploraç4o de latidas minerais. ronles e outros 
recursos naturais~ 

c) os navios. barcos e aeronaves não são considerados bens imo· 
blllárlos. 

3. O disposto no paragrafo I aplica-se aos rendimentos derivados da 

exploração dlrela. da locação. do arrendamento ou de qualquer outra forma 

da exploraç6o de bens Imobiliários. 
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4. O disposto nos parágrafos 1 e 3 aplica-se tgualm~nte aos rendimentos 
provenientes de bens imobiliários de uma empresa, ass1m como aos ren· 

dlmentos de bens Imobiliários que sirvam para o exercício de uma pro· 

IIUIO liberei. 

Ar11go VII 

Lucros dea empre••• 

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tribu· 

távels nesse Eslado. a não ser que a empresa exarça sua a!lvfdede no 

outro Estado Contratante por melo de um estabelE-cimento permanente aí 

situado. Sa a empresa exercer sua atlvldade na forma Indicada. seus 

lucros serão hsbulâvels no outro Estado, mas unicamente na madlda em 

que forem a!rlbufveis <:J esse estabelecimento pcrm<1ncnte. 

2. Ousndo uma empresa de um Eslado Contratante exercer sua etivfdade 

no outro Estado Contratante através de um estabetecJmenfo perma.nente 

ai alluado. serão atribufdos em cada Estado Contratante a ~sse estabele

cimento permanente os lucros que obteria se conslilulssc uma empresa 

distinta e separada, exercendo ativldades ldêntlcJs ou similares. em con

dlçlles Idênticas ou similares. e transaclonando com- m>sotuta lndepen
dtncla com a empresa de que é um estabelecimento permanente. 

3. No cálculo dos lucros da um estabelecimento permanentP., é permitido 

deduzir o!! despesas QUI! llverem sido feitas para a consecu~:ão dos obje

tlvo~_ do estabelecimento permanente, Incluindo as despesas de adminis

tração e os encargos gerais de direção assim realizados. 

~. Nenhum lucro será alrlbufdo a um estabelecimento permanente pelo 

slmple! fato de comprar mercadorias para .a empresa. 

S. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos tratados 

separadamente nos outros artigos da presenle Convenção, as disposições 

daases erllgos nA o serdo sfetadas pelas disposições deste Ar ligo. 

Artigo VIJI 

1. Os lucros provenientes da exploraçãoc no tráfego Internacional, de 
navloa ou aeronaves só são Jrlbuláveis no Estado Contratant<r em que es
llv.r alluada • sede da dlreç&o efeJivs da ernpresa. 

t. O disposto n~ste Arllgo somente se aplica é parte do lucro do con
aórcfo de Jransporte aéreo sueco, dinamarquês e norueguês "The Scan· 
dlnavlan Alrllnes System" (SAS) que J:orresponder à participação acfoná
rla do 1óolo au•ca "A.B. Aerotronsport" (ABA) no capital do consórcio. 
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Artigo IX 

Empreoae A.nocladae 

Quando: 

a) uma empresa de um Estado Contratante p;:ntlcipar dlreta ou lndf· 

retamente da dlreçãa. controle ou capital de uma empresa do 

outro Estado Contratante, ou. 

b} as mesmas pessoas participarem direta ou lndlretamente da dl
reçAo. controle ou capital de uma emoresa de um Est~do Con

tralonte e de uma empresa do outro Estado Contratante, 

e. em ambos os casos. as duas empresas estiverem ligadas, nas suas 
relações comerciais ou financeiras. por condições ;.ce1tas ou Impostas que 

difiram das que serram estabelecidas entre empresas Independentes. os 

lucros oue. sem essas condições. teriam sido obtidos por uma das empre-

sas. mas não o foram por causa dessaS condições. podem ser Incluídos 
nos lucros dessa empresa e tributados como tal. 

Artigo X 

Dividendo e 

I. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Con
tratante a um residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse 
outro Estado. 

2 Todavia, esses dividendos podem sar tnbutados no Estado Contratante 
onde reside a socladade que os paga, e de acordo com a Ieglslaç4o desse 
Estado, mas o Imposto assim estabelecido não poderá exceder: 

ai 15 por cento do montante bruto dos dividendos se o beneficiário 
for uma sociedade (excluindo-se u sociedades de pessoas!: 

bl 25 por cento do montanta bruto dos dividendos em todos os 

demais ca10a. 

As autoridades compatentes dos Estados Contrat"ntes eslabelecerAo, de 

comum acordo, a forma de aplicar esta IlmltaçAo. 

Este parágr'"'',. n4o afetará a tributação da sociedade com referência aos 

lucros o• • _. Jm origem aos dividendos pagos. 

3 JSlo nos parágrafos 1 e 2 não se aplica quando o beneflcl:lrlo 

- ,vJdendos, residente de um Estado Contratante. tiver, no outro Estado 
Contratante de que e residente a sociedade que paga os dividendos. um 
estabelecimento permanente a que estiver ligada efetlvamente a participação 
geradora do$ dividendos. Neste caso. serlo aplicáveis as disposições do 
Artigo VIl . 

.C. O termo .. dividendos" usado no presente Artigo, designa os rendimenlos 
provenientes de açOes. açOes ou direitos de fruição, açóes de empresas 

25 



:26 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

mfneradoras. partes de fundador ou outros direitos dãc parftCfP-3Çâõ em -lu~ 
cros. com exceçno de crédltos. bem como rendimentos de outras pJrtlci· 

paçõe~ dE? capital assemejhados aos rendimentos de ações pela legislação 

fiscal do Estado Contralar"Jte em que a sociedade que os distribuir sera re

sidente. 

5. Quando umi3 soc•cdade residente da Suécio tiver um estabelecimento 

permanente no Bras11, esse estabeleclmenlo permanorne poderá af es!ar su

jeito a um Imposto retido na fonte, de acordo com ·a Jeg1sJaçt\o brasileira. 

Todavia. esse Imposto não poderá exceder 15% do montante bruto dos 

lucros do e-slabelectmento permanente, determinado após o pagampnto do 

Imposto de renda de socfed~des referentes a esses Iuc~ os. 

6. A llmtlação d<J. alfquot;-1 do ímposto prevista nos pnrágralos 1 a) e 5 

não se apltca aos dividendos ou lucros pagos ou remetidas :1ntPs d~ 

expiração do 3. 0 ano cnlondárlo. contado ~ part1r do ano em qu~ a Con

venção entrar em vigor. 

Artigo XI 

Juro• 

Os juro~ provenientes de um Estado Contratante e pagos e um resi· 
dente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado. 

2. Todavia. esse~ furos podem ser tributados no Estado Contratante de 
que provém. e de acordo com a. regfsfação desse -e-stado, m!ls- ó Imposto 

assim estabelecido nAo poderil exceder: 

a) 25 por cento do montante bruto do! juros. se t? beneficiário for 

umll oessoa flslca ou uma sociedade de pessvas: 

b) 15 oor cento do montante bruto do!f juros. em todo~ os demais 

casos. 

As autoridades competentes dos Estados Contratantes estabelecerão. de co

mum acordo. e form!l de aplicar esta limitação. 

3. Na o obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2. os juros provenientes 

de um Estado Contratante e paços ao Governo do outro Estado Contratante, 

a uma sua subdivisão pofftlca ou autoridade local. ou a aualoue_r agência 

(Inclusive uma Instituição financeira) de propriedade exclusiva daquele Go
verno. de uma sua subdivisão politica ou autoridade local. b~m como ao 
Bsnco Cenrral desse outro Estado Contratante. sao Isentos de Imposto no 
primeiro Estado Contratante. 

4. O termo "juros" usado no presente artigo designa os rendimentos da 

divida publica. de Hlulos ou debêntures. acompanhados ou não de garantia 

hipotecária ou de cláusula de participação nos lucros. e de créditos de 
qualQuer natureza. bem como outros rendimentos que. pela leglsi::Jção tri

butária do Estado Contrõ'l!ante de que provenham. sejam assemelhados aos 

rendimentos de Importâncias emprestadas. 

5. As disposições dos parágrafos 1 e 2 nêo se aplicam se o beneficiário 

dos juros. residente de um Estado Contratante, liver, no outro Estado 

Contrstanle da Que provenham os jl:ros. um e!!llabeleclmento permanente 
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ao oual se ligue efellvamente o _cr~_rt!to gerador_ Q9s_ ju_I_º-~-· N~~se __ ~.?~_q_. 

spllcar-se·á o disposto no Arllgo Vil 

6, A limitação estabelecida no -parágrafo 2b não se aplica aos t~ros 
proveniente-s de um Estado Contratante e pag_os a um !=!'Stab~feclmento 

permanente de uma empresa do outro Estado Contratante situada em. um 

terceiro Estado. 

7. Os juros serão considerados provenientes de um Estado Contrat'ante 

quando o devedor for esse próprio Estado, uma sua subdivisão polftica. 

uma autoridade local ou um residente desse Estado. No entanto. ou ando 

C' devedor dos juros, residente ou não de um Eslado Contratante. tiver 

num Estado Contratante um estabelecimento permanente pelo qual haia 

sido contrafda a obrigação aue dtr origem aos juros e carba a esse esta~ 

beleclmento permanente o pagamento desses juros, ta!s juros serão con· 

siderados provenientes do Estado Contratante em que o ec::tabelecimento 

permanente estiver situado. 

e. Se, em conseQüência de relações especiais existentes entre o devedor 

e o credor. ou entre embos e_ terce fios. o montante dos juros pagos. tendo 

em conta o crédito pelo aual são pagos. ex_ce_d_er àquele_ oue seria acor-:

dado entre o devedor e a credor na ausência de _tais teJações. _as dispo· 

slçOes deste Artigo. se e plicam aoenas a este Ultimo montante. Neste caso. 

a parte e:~tcedente dos oaoamentos será tributável conlorme a legislação 

de cada Estado Con!ratantn e tent1o em conta as outras disposições da 

presente ConvençAo. 

Artigo XII 

Royalllea 

Os royaltles provenientes de um Estado Contralante e pagos a um resi· 

dente do outro Estado Contratante são tributáve-is nesse outro Estado. 

2. Todavia. esses royaltles podem ser tributados no Estado Contratante 

do Que provêm, e de scordo com a leqislaç5o desse Estado. mas o Im

posto assim estabelecido não poderá exceder: 

a) 25 por cento do montante bruto dos royaltles provenientes do 

uso ou da concessão do uso de marcas da Indústria ou comércio: 

bl 15 por cenlo em todos os demais casos. 

As autoridades competentes dos Estados co,trrltantes estabelecerão. dr: 

comum acordo, a forma de eptlcar esta !lmilaçilo. 

3. O termo royaltlea empregado neste e r ligo designa as remunerações 

de qualquer natureza pagas pelo uso ou pele concessão do uso d_e um 
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direito de autor sobre urna obra 1Jt!3rérla, art_fst_lca ou ___ -;::_ienllflca (inclusive 
os filmes cinematográficos. fl!mes ou -tit~s- de -g;;~;ção- de programas de 

telev,sAo ou radiodifusão), qualquer patente, marcas de IndUstria ou co

mêrclo, desenho ou modelo, plano. fórmula ou processo secretos. bem 

como pelo uso ou peta concessão do uso de um _t;t_oulpall}~_~t_<? __ lnC!_ustriaf. 
comercial ou clentfflco e por informações correspo~dentes ~--exper_lêncla 

adquirida no setor lndu!ltrlal, comercial ou cientifico. 

4. Os royaUlea ser Ao considerados provenientes de um F.stado Contratante 
quando o devedor for o próprio Estado. uma sua subdivisão politica. uma 

autoridade local ou um residente desse Eotado. Todavia, quanda-- o de
vedor dos royaltfe8, seja ou não residente de um Estado Contratante, ti
ver num Estado Contratante um estabeleci(Z1emo permanente com relação 

ao qual hala sido contreida a obrigação de pagar os royallle• e caiba a 
esse estabelecimento permanente o pagamento desses royaltle-s. serão eles 
considerados provenientes do Estado Contratante _em Que o e"Stabeleclmento _ 
permanente estiver situado. 

5. As dlspo~lç~e~ do' parégrafos 1 e 2 nê o se aplicam quando o be .. 
neflcl:1rlo dos royaltles, residente do um Est~do Contratante, tiver. no outro 

Estado Contr~tante de que provêm os royaltles. um estabeleçlme_nto per

manente ao qual estao ligados eletlvamente o direito ou bem que deu 

o.:lgem aos royaltie• Nesse caso, aplicar-se-é o disposto no Artigo Vfl. 

6. Se. em conscquéncia de relações espec1a1s e:~~:islentes entre o deve-

dor e o credor. ou entre ambos e terceiros_. ___ o_ mon_tan_t~-- dq_~- ~º-YaUj_e_~ _ pa- __ 
gos. tendo ern conta o uso. direito ou lnlormação pelo qual é p:Jgo, ex· 

ceder àquele Que S.:! ria acordado entre o devedor e o cred_Qr D_ª atJs~ncia _ 

de tais relações. as disoos•ções deste Artigo_ sã_o _ apllcáye~---apen~s __ a-----ª~~ 
Utlmo montnnte. Neste caso. a parte e~e.cedenle dos pagamentos scré 

tributável conlorme a legislação de Cõ_da Es1ado ContratantG' e tendo em 
conta ns outras dispOSIÇÕes da pres-ente -convenç-ão 

Artigo XIII 

Ganhos de capital 

1. Os ganhos provenientes da alleneçdo de bens Imobiliários. conforme 

sao detrnldos no páragrafo 2 do Artigo 6, são tributáveis no Estado Con
tratante cm que esses ben~ lmoblllérlos estiverem situados. 

2. Os ganhos proveniente• da allen•çolo de ben! lmoblllérlos que laçam 
parte do atlvo de um estabelecimento permanente que uma empresa de 
um Estado Contratante possua no outro Estado Contratante. ou de bens 
mobiliários constitutivos de uma instalação lixa de que disponha um re
sidente de um Estado Contratante no outro Estado Contratante para o 

exerciclo de uma ptollssAo liberal, Incluindo ganhos provenientes da alle
naçlo desse estabelecimento permanente (Isolado ou com o conjunto da 

empresa) ou dessa lnslaiaç!o fixa, são tributáveis no outro _Estado .. No 
ante:nto, os ganhos provententes da alienação de navios ou ee_rl_?_navos- utl· 

llzados no tréfego Internacional e de bens lmoblllflrlos pertinentes à ex· 
pforsçêo de tsls navios ou aeronaves somente serêo tributáveis no Estado 

Contratante em que e• tiver oltuada a sede da dlreçAo eletlva da empresa. 
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3. Os ganhos provenientes da alienação de quaisquer bens ou direitos 

diferentes dos mencionados nos parágrafos 1 e 2 são tributáveis em am

bos os Estados Contratantes. 

Artigo XIV 

Profiaal5es Independente• 

1 . Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante obtenha 

pelo exerci elo de uma profissão liberal ou de . outras at~vldades Indepen
dentes de caráter anélogo só sAo tributáveis nesse Estado. a r.ão ser- que 

o pagamento desses serviços e aUvldades _çai_ba a um es_~abel~clmento 

permanente siluado no outro Estado Contratante ou a uma sociedade re· 
sldente desse outro Estado. Nesse caso, esses rendimentos são tributá· 
veis nesse outro Estado. 

2. A expressão "profissão liberal'' nbrange, em especial, as ativldades 
Independentes. de caráter cientifico. técnico. literário. artlsJico, educotivo 

e pedagógico. bem como as atfvidades Independentes de_ médiCO'S, advo· 
gados, engenheiros. arqulletos. dentistas e contadores. 

Artigo XV 

Profissões dependentes 

1. Com ressalva das dispostções dos Artigos XVI. XVIII, XIX. XX e XXI. 
os salários. ordenados e outras remunerações Similares que um residente 

de um Estado Contratante rec.e.be_r_ t3-f1:1 razi~_o qª---- 11m_ ~p~go -~~rdo _tribu
táveis somente nesse Estado. a não ser que o emprego sej; ex;rcld~- n~ 
outro Estado Contratante. Se o en:'pre_go for af exercido, as_ remuner~ções 
correspondentes são tributáveis nesse outro Estado. 

2. NAo obstante as dlsposlçOes do parágrafo 1. as remuneraçOes que 

um residente de um Estado Contratante receber em função de um em
prego exercido no outro Estado Contratante só são tributáveis no primeiro 

Estado •e: 

a) o beneficlérlo permanecer no outro Estado durante um período 
ou perlodos que não excedam. no total. 183 dias do ano fiscal 

cons-Iderado: 

b) as remunerações forem pagas por um empregodor ou em nome 

da um empregador. que não é residente do outro Estado; e 

c) o encargo das remuneraçOes não couber e um estabelecimento 
permanente ou a uma Instalação fixa Que o empregador tiver no 

outro Estado .. 

3. NAo obstante as disposições precedentes deste artigo. as remunera
ções relativas a um emprego exercido a bordo de um navio ou de uma 
aeronave em tráfego inlernaclonal são tributáveis no Estado Contratante 
em que estiver s1tuada a sede da dlreção efetlve da empresa. 
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Artigo XVI 

Rernuneroçõe1 de dlreçAo 

As remunerações de direção e outras remunerações similares que um 

residente d9 um Eslado Contratante recebe na qualidade de membro do 

conselho de dlretores ou de um conselho fiscal de uma sociedade resi

dente do outro Estado Contratante. são tributáveis nesse outro Estado. 

Artigo XVII 

Artlaht:a e da•portlsta• 

1 . N:lo obstante as outras dlsoostçõe:s da presente Convenção. os ren~ 

dlmentos obtidos pelos proflssloneJs de espetáculo. tais como ortlstas de 

teatro. cinema. do rádio ou de teleYisão e músicos. bem como os dos des

portistas pelo oxercfclo. nessa qualidade, de sua$ a!lvldades pe-ssoais. 

sao trlbutévels no Estado Contra1ante em aue essas atlvidades forem 
exercida'. 

2. Quando os serviços mencionados no parágrafo t deste Arllgo forem 
fornecldcs num Estado Contratante por urnB empresa do outro Estado 
Contratonle, os rendimentos recebidos pef6 empresa_ pelo fornecimento 
desses serviços podem ser tributados no prfrneiro Estado Contratante. não 
obatente as outras disposlç~as da presente Convenção. 

Artigo XVIII 

1. Com ressalva das disposições dos parágrafos 1 e 3 do Artigo XIX, 

as pensões e outras remunerações slmllares que não excederem um mon
tante equivalente a USS 4,000 em um ano calendário, e anuidades pagas 
a um residente de um Estado Contratante só s4o tributáveis nesse Estado. 

O montante da pensão que exceder o limite acima mencionado será 
trlbutévei em ambos os Eslados Contratantes. 

2. No presente artigo: 

a) a expressão "pensões e outr8S remunerações similares·· designa 

pagamentos periódicos efeluados depois da aposentadoria, em 
conseqüência de emprego anterior, ou a Jltulo de compcnsa
çlo por danos sofridos em cons~quéncla de emprego nnterlor: 

b) o termo "anuidade" designa uma quantia determinada. paga 

periodicamente em prazos determinados durante a vida ou du
rante um perfodo de tempo determinado ou determfn:lvel. em 

decorr~ncla de um compromisso de efetuar os pagamentos 

como retribuiçao plena e adequada em dinheiro ou avaliável 

em dinheiro (que não se ia por seNtços prestados). 
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Artigo XIX 

Pagamentos governamentais 

1. As remunerações. Incluindo as pensões. p::lgas por um Estado Con· 
tratante, uma de suas subdl_v~ões politicas ou autoridade local, quer dlre~ 
tamenle. quer através de fundos por eles constlfufdos. a uma pessn:) trslca. 
em conseqtiêncla de serviços prestados a esse Estado, a uma sua subdi
visão politica ou autoridade !oca/, no exercfcl.o de suas funções govema
mentals, ou de outras funções de caráler público. são lribuláveis nesse 
Estado. Tais remunerações serão, entretanto, tributáveis somente nesse 

Eslado, se o beneficiário for nacional desse Estado. 

2. o disposto nos Artigos XV. XVI e XVIII aplica-se às remunerações ou 
pensões pagas em conseqüência de serviços prestados no Ambllo de uma 
ativldede comercial ou Industrial exercida por um dos Estados Contratan

tes, uma sua subdivisão polfllca ou autoridade local. 

3. As pensões pegas com fundos provenientes da previdência social de 

um Estado Contratante são tributáveis nesse Estado. 

Artigo XX 

Uma pessoa llslca que é, ou foi em perlodo lmedlatamenta anterior A sua 
visita a um Estado Contratante, residente do outro Estado Contratante. e 
que, a convite do primeiro Estado Contratante. ou de uma universidade, 
escola superior, escola, museu ou outra lnstltulçl!o cultural do primeiro 
Estado Contratante, ou que, cumprindo um programa oficial de lnlercAm· 
blo cultural, permanecer nesse Estado. por um perfodo nlo superior a 
dofs anos. com o único fim do leclona.r. proferir conforênclas. ou realizar 
pesquisas em tais Instituições será Isenta de Imposto nesse Estado no 
que concerne à remuneração proveniente dessa atlvldade, desde que ess• 
pessoa esteja sujeita a Imposto no outro Estado Contratante. 

Artigo XXI 

Estudante• 

1. Uma pessoa tisica que é, ou foi em perlodo Imediatamente anterior 
a sua vlsila a um Estado Contratante, um residente do outro Estado Con
tratante, e que permanecer no primeiro Estado Contratante exclusivamente: 

a) como estudante de uma universidade, escola superior ou escola 
do primeiro Eolado contratante, 

b) como estagiário, ou 

c) como benellclárlo de uma doação, subvenção ou prémio con· 
cedido por uma organização religiosa, de caridade. cientifica ou 
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educacional. com o tfm primordial de estudar e pesqulser, 
será Isenta de imposto no primeiro Estado Contratante no que con

cerne às quanllas que receber do exterior para fazer face à sua 

manutenção. educação ou treinamento. 

2. Um estudante ou estagiário que é, ou foi em perlodo Imediatamente 

anterior à sua visita a um Estado Contratante, um residente do outro Es· 

tado Contratante, e que permanecer no primeiro Estada Contratante com 
o único fim de 59 educar ou da realizar treinamento. será Isento de Im

posto no primeiro Estado Contretanle, por um perlodo nao superior a três 
anos fiscal~ consecullvo!l. no que concerne à remuneração que reeeber 

pelo emprego exercido nesse Estado, desde que a remuneraçAo nAo ex
ceda, num ano fiscal, o montante correspondente a USS 2.000. 

Artigo XXII 

Rendimento• nio expr~ssemente mf!ndanadoa 

Os rendimentos do um reslden!e de um Estado Contratante- não expressa
mente mencionados nos artigos precedentes da presente ConvençAo sào 
tributável!! ern ambos os Estados Contratantes. 

Artigo XXIII 

M~todo• par• eliminar a dupla tributação 

com os disposições d.l presente ConvençOo. seJam tributáveis no Brasil. 

com as disposições da presente Convenção, sejam lrlbutáveis no Brasll. 

a Suécia permltlré QUf' ~ela deduzido do Imposto que cobrar sobre os ren~ 

dlmentos dessa pessoa. um montante Igual ao Imposto sobre a renda pago 
no Brasil. 

Todavia. o montante deduzido não poderá exceder à lração do Imposto 

de renda sueco. calculado anle.s da dedução, correspondente aos rendimentos 
tributados no Brasil. 

2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente do Brasil e uma 

sociedade residente da Suécia serão Isentos de Imposto na Suédél nn 

medida em oue esses dividendos sejam Isentos pela legislação sueca. se 
ambas as socledadas forem suecas. 

Essa Isenção não será aplicável a menos que a parte principal do• lucros 
da sociedade que paga os dividendos provenha, direla ou lndlre1amente, 

dll atlvldades emPresariais que nao sejam relacionadas com a admtntstre

çllo de titulas ou outros bens slmllara. e qua essas ativldades sejam exer
cidas no Brasil pela sociedade que paga os dividendos ou por uma aocle· 

dada na qual possua no mini mo 25o/o do capital com direito 11 voto. 

3: ·Na epllcaçao do parágrafo 1 deste Artigo, no que se refere aos divi

dendos mencionados no Artigo X pagos por uma sociedade residente do 
Brasil a uma sociedade (excluindo-se as sociedade! de passou) residen

te da Suécia, cujos dividendos não sejam. pelo parAgrafo 2 deste Artigo, 

Isentos de Imposto na Suécia. e aos royaltlel mencionados no parágrafo 
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2b do Artigo XII. o Imposto brasileiro será considerado como tendo sido 
paoo com a ali quota de 25 por cento. No que se refere aos· juros men· 
clonados no parágrafo 2b do Artigo XI o Imposto brasileiro será consfds· 
rado como tendo sido pago com a ailquota de 20 por cento. 

4. Quando um residente do Brasil receber rendimentos que, de acorde com 
as disposições da presente Convenção. sejam tributáveis na Suécia. o 
Brasil permitirá que seja deduzido do Imposto que cobrar sobre os ren
dimentos dessã pessoa, um montante Igual ao Imposto sobre a renda 
pago na Suécia. 

Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do Imposto 
sobre s renda, calculado antes da dedução. correspondente aos rendi
mentos tributados na Suécia. 

5. Quando. da acordo com a presente Convenção, urn residente de um 
Estado Contratante for Isento de Imposto nesse Estado Contratante, com 
relação a rendimento recebido do outro Estado Contratante, o primeiro 
Estado Contratante, ao catcufar o Imposto sobre a parte remanescente do 
rendimento dessa pessoa. poderá aplicar a taxa do Imposto que leria sido 
aplicável se o rendimenro isento de Imposto, nos lermos da presente Con
venção, não o ·tivesse sido. 

Artigo XXIV 

Nlo dlocrfmlne~6o 

1 . Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitos no outro 
Estado Contratante a nenhuma tributação ou obrigação correspondente. 
diferente ou mais onerosa do que aquelas a Que estiverem sujeitos o! na

clonais desse outro !:~lado que se encontrem na mesma situação. 

2. O tenmo "nacionais" designa: 

a) 

b) 

todas as pessoa~ _ffslcas que possuam a nacionalidade de um 

Estado Contratanl~ 

todas as pessoas jurfdlcas, sociedades de pessoas e associações 
constlluldas da acordo com a teglslaçAo em vigor num Estado 
Contratante. 

3. A trlbutaçfto de um estabelecimento permanente que uma empre!a 
de um Estado Contratante possuir no outro Éstado Contratante não será 
menos favoráv"l do que as das empresas desse outro Estado Contratante 
que exerçam a mesma atlvldade. 

Esta disposição não poderá ser Interpretada no sentido de obrigar um 
Estado Contratante a conceder às pessoas residentes do outro Estado 
Contratante. as deduções pessoais, os abatimentos e reduções de Imposto 
em ftinÇlo do estado cfvtf"ou -enclliiic:is famiiiiúeo i:oricedldos aos seus 
próprios residentes. 

4. As empresas de um Estado Contralante. cujo capital pertencer cu for 
controlado, total ou parcialmente, direta ou lndlretamente. por uma ou 
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várias pessoas residentes do outro Estado Contratante. nãO frearão surei
ras. no primeiro Estado, a nenhuma tributação ou obrigação corresoon

dento diverso ou mnls onerosa do Que aQUelas a Que- esfíVerem -o'u pude

rem estar sureltas as outras empresas da mesma natureza dess& primeiro 

Estado. 

5 No prt>sento Arllqo, o termo "tributação" designa os Impostos de 

qualquer n<:!tureza ou denominação. 

Artigo XXV 

Procedimento emlgável 

Quando um reslder1!e· dO um Estado Con!ratante considerar oue as 

medidas tomad~s por um ou ambos os Estados Contratantes conduzem 

ou poderão conduzir. cm relação a si, a uma tributação em desacordo com 
a presente Convençjo, poderá, Independentemente dos recursos previs· 

tos pc,as fc>alstaçõr-s n:1clonals desses Estados. submeter o seu c:~so à 
.Jpreclaçjo da autorldado competente do Estado Contratante de que é 
residente. 

2. Essa autorldndo competente-. se a reclamação se lhe afigurar fustffl~ 

cada e não estiver em condições de lhe dar uma solução satisfatória. es

forçar-se-é por resolver a questão de comum acordo com a autoridade 

competente do outro Estado Contratante, a tlm de evitar ~_!'!l_B _tr~utas_~'? __ 
em desacordo com a pre!!ente- CcinVenÇáo. -

3 .;;- A5 autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão 

por it-Solver. atravé'S de acordo amigável, as dificuldades ou as dúvidas 
que surgirem da lnterpretaçao ou da aplicação da presente Convenç!lo. 

Poderao. também. consuftar-!le mutuamente com vistas a eliminar n dupla 

trlbutaçao nos casos não previstos na p(EtSente ConvençAo. 

-4. As eutorldades competentes dos Estados Contratantes poderão comu

nicar· se dlretamente a fim de chegarem a acordo nos termos do5 pará· 

grafos enlerlores. Se, para facllll~r a realização desse acordo. tornar~se 

aconselhável realizar lracas de entendimentos verbais, tais entendimentos 
poderao ser efetuados no ~mblto de uma Comlssêo de representantes das 
autoridade~ competentes do!l Estados Contratantes. 

Artigo XXV! 

Troca de lnfarmnçõea 

1 . As autoridades competentes do.s E-stãdos~-Conú·Sfan-tes trocarão entre 

si as Informações necessárias paro aplicar as dlsposlçOe!l da presente 

Convenção e das lel.s Internas dos t:stados Contratantes relativas aos Im

postos que são obletos da presente Convenção. na medida em que a tri

butação nelas prevista for conforme com a presente Convenção. Todas 

as Informações assim trocadas serão consideradas secretas e só poderáo 
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ser comunicadas às autoridades (Inclusive um tribunal) encarregadas do 

lançamento ou (.;obrança. dos Impostos que são objeto da Convenção, 

2 · O disposto no parágrafo 1 não poderá, em caso algum. ser Interpre

tado no sentido de Impor a um dos Estados Contratantes a obrigação: 

aJ de tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação 
ou à sua prática administrativa ou às do outro Estado Contra
tante; 

b) de fornecer lnformaçOes que não poderiam ser obtidas com 

base na sua legislação ou no âmbito da sua prática adminis
trativa normal ou das do outro Estado Contratante: 

c) de fornecer Informações reveladoras de segredos comerciais, 
Industriais. profJsslonals ou de processos comerciais ou lndus· 
trlals, ou Informações cu1a comunicação seja contrária à ordem 
pública. 

Artigo XXVII 

Functon~rloa dlplomlltlcoa e conaularea 

Nada na presente Convenção p1ejudicará os prlvfl1glos fiscais de que se 
beneficiam os runclonárlos diplomáticos ou consulares em virtude de re· 

gra geralo do direito Internacional ou ~de disposições de acordos especiais. 

Artigo XXVIII 

Entrada em vigor 

1. A presente Convenção será ratificada e os Instrumentos de ratificação 

""rio trocados em Estocolmo t~o logo sei a posslvef. 

2. A presente Convenção entrará em vtgor na data da troca dos lnstru· 
mantos de ratificação e as suas disposrções serão aplicáveis: 

IJ no que concerne aos Impostos cobrados por meio de retençdo 
na fonte. as importftnclas pagas ou remetidas no ou depois do prl· 

melro dia de janeiro do ano calendário Imediatamente seguinte 

àquele em que a Convenção entrar em vigor: 

11) no que concerne ao:t outros_ Impostos sobre a renda. aos ren· 
dlmentos recebidos no ou depois do primeiro dia de janeiro do 
ano calendário Imediatamente seguinte àquele em que a Convenção 

entrar em vigor. 

3. O Acordo entre a Suécia e o Brasil para evitar a dupla tributação em 

matéria de Impostos sobre a renda e o capital. assinado no Alo de Ja

neiro a 17 de setembro de 1965, cessará de vigorar. relativamente nos 

Impostos retidos na fonte e aos outros Impostos sobre a renda. a partir 
da data em que a presente C.:mvençã.o entrar em vigor, de acordo com 

o parágrafo 2 deste artigo. No que se refere ao Imposto sueco sobre o 

capilaf. o Acordo será aplicado pela últfma vez com relação ao capital 

possufdo por ocasião da expiração do ano em que a presente Convençéo 
entrar em vigor. 
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Artigo XXIX 

Denúnc!a 

A presente Convenção permanecerã em vigor Indefinidamente, mas qual· 

quer Estado Contratante poderá denunciá-la depois de decorrido um pe

rfodo de três ano~ a contar d::l data e sua entrada em vigor mediante um 

avl!lo escrito de denUncia entregue ao outro Es.tado Contratante através 

dos canais diplomáticos. desde que tal aviso seta dado até ou antes do 
dia 30 de qualquer ano calendãrlo. Nesse caso, a CorlVã-nçào não se 

opllcorll: 

I) no que concerne aos Impostos relidos na fonte. às lmportanclas 
pagas ou remetidas depois da expiração do ano calendário no qual 

o aviso de denúncia tenha sido dado; 

11) no que concerne aos outros Impostos sobre a renda. ~os ren
dimentos recebidos depois da exptraç~o do ano caJendárfo no qual 

o aviso da denUncia tenha sido dado. 

Em testemunho do que. os abaixo assinados. para Isso devldamentP. autorl

rado9, assinaram a presente Convençêo e nela apuseram seus selos. 

Fello em Brasflla, no dia 25 de abrlf de 1975. em di.Jplcala. nas Unguas por

tuguesa. sueca e Inglesa. sendo os três textos igualmente autênticos. No 

caso de qualquer divergência na Interpretação, pr~valecerá o lexto em 

ll119ua lnglen. 

Pelo Governo da Republica 
Fedorallvo do Brosll: 

Antonio F. Azeredo da Sllv~ir• 

PROTOCOLO 

Pelo Governo do 

Reino da Suécia: 

Bengt Odevall 

No momento do osslnalura da Convenção para evitar a dupla tributação 
em mal6rla de lmposlos oobnt • renda. entre o Governo da República Fe
datlltlva do Brasil e o Governo do Reino da Suécia. os abolxo assinados. 
p•ra Isso devidamente autorizados pelos seus respectivos Governos, acor

daram nas seguintes disposições que constituem parle 'nlegrante da 
Convençto. 

1. Adi Artigo X. par,gralas 2o e 5, Artigo XI, par,grola 2b, Artigo XII. 
parjgralo 2b • Artigo XXIII, par, grafo 3. 

t) As dloposlçOos do mencionado parágrafo 3 do Artigo XXIII 
serio opllc.tvels somente nos primeiros 1 o anos de vigência 
da Convenção; 

b) as llmltoçOes da ollquots do Imposto previstas nos parllgratos 
2a e 5 do Artigo X. parágrafo 2b do Arllgo XI. e paragrafo 2b 
do Artigo XII serAo aplicáveis somente nos primeiros I o anos 
de vigência da ConvençAo; 

AGOSTO DE 1997 
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c) depois da expiração do perlodo de 10 anos menciona.-, nas 
allneas a) e b) acima. as autoridades competentes poderão con-· 

suflar·se mutuamente B fim de de!ermlnar se aquele perlodo 

será ampliado. 

2. - Ad/ Ar11go X, pará grato 5 
' 

Fica entendido que as dlsposlçOes do parágrafo acima mencionado não 
slo contlltantes com as dlsposiçOes do parágrafo 3 do Artigo XXIV. 

3. Ad/Artigo XXIV, parágrafo ~ 

Na eventualidade de o Brasil. após a assinatura da presente Convenção .. 
permitir que os royaflles mencionados no parágrafo 3 do Artigo XII. pagos 
por uma empresa residente do Brasil a uma empresa residente de um 
lercelro Estado não localizado na Amérfca Latina. e que possua no mf
nlmo 50 por cento do capital da empresa residente do Brasil. sejam de· 
duUvels para efeito de determlnaçêo das lucros tributáveis dessa empresa. 
um• deduçao lgual será automaticamente aplicável, em condições simi
lares, 1!1. uma empresa residente do Brasil que pague royaltles a uma em
pr .. a residente da Suécia. 

Fica ente.ndldo que a presente dlsposrção da lei brasileira concernente â 

nAo·dedutlbllfdade dos royaltle!i, conforme acima Indicado, não é confl!

lanle com o parágrafo 4 do artigo XXIV da Convenção. 

Em te!!!:temunho do que, os abaixo asstnados. para Isso devidamente auto

rizados, assJnaram o presente Protocolo e nele afixaram seus respectivos 

selos. 

Fello em Brasllla. no dia 25 de abril de 1975. em duplicata. em llnguas por· 
tuguesa. sueca e Inglesa. sendo os três textos Igualmente autênticos. No 
caso de qualquer divergência de Interpretação, prevalecerá o texto em 
llngua Inglesa. 

Pelo Governo da Republica 
Federativa do Brasil: 

Antonio F. Azeredo da Silveira 

Pelo Governo do 

Reino da Su_écia: 

Beng!.--Odevall 

' 

MENSAGEM N" 984, DE 1996 

Senhores Membros uu Longresso 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 Mirústro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo. por troca de 
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Notas Verbais, que prorroga por um período adicional de dois anos, os artigos I O (parágrafos 2 e 

5}, II (parágrafo 2b ), 12 (parágrafo 2b) e 23 (parágrafo 3) da Convenção para Evitar a Dupla 

Tributação em Materia de Impostos sobre a Renda, de 25 de abril de 1975, celebrado entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Suécia, em Brasília, em 19 de 

março de 1996 

Brasília, 15 -de outubro de 1996. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇ,\0 DE :\10TrVOS N" 444, DE 11 DE OtjTUBRO DE 1996, 
DO SR. :\UNISTRO DE ESTADO 1:\'TERI:'IIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentissimo Senhor Presidente da República, 

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto 

de Mensagem através do qual se submetem à aprovação do Congresso 

Nacional os textos do Acordo por troca de ,Notas que prorroga, por 

um periodo adicional de dois anos, cláusulas especificas da 

Convenção para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos 

sobre a Renda. entre a Brasil e a Suécia, assinada em 25 de abril 

de 19-75. 

2. A referida Convenção prevê em seu Protocolo anexo 

considerado parte integrantre da mesma - que certas disposições 

relativas à cobrança de impostos sobre dividendos, juros e 

rçyalties, teriam vigência automática apenas nos primeiros dez 

anos de aplicação do instrumento em apreça, podendo, entretanto' 
ser prorrogadas de· acorda com a vontade das Partes. Dessa forma, 

acordou-se, em 1985, em ampliar a vigência das mencionadas 

cláusulas por dez anos, prazo que expirou em 31 de dezembro de 

1995. 

3. _Atentas aos beneficias garantidos aos dois paises palas 

regras para evitar a dupla tributação, as_ autoridades brasileiras 

e suecas em matéria de impostos reuniram-se em Brasilia, em agosto 

de 1995, para negociar uma nova Convenção para Evitar a Dupla 
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Tributação, que viesse a satisfazer as necessidades da nova 

realj_dade económica internacional, incorporando dispositivos que 

levassem em conta as mudanças nos fluxos económicos e financeiros 

globais ocorridas nas últimas duas décadas. Na ocasião, as duas 

Delegações acordaram prorrogar a Convenção de 1975 por mais dois 

anos, mediante troca de Notas. 

4. Durante o segundo semestre de l995, Brasil e Suécia 

procederam às consultas necessárias com vistas à elaboração _de_ um 

texto final para a referida troca de Notas. A conclusão do 

processo somente ocorreria em 1996, mais especificamente através 

do envio de uma Nota Verbal do Ministério das Relações Exteriores 

à Embaixada da Suécia, em 19 de março deste ano, e do recebimento 

da Nota Verbal de resposta, datada de 26 de março passado. 

5. Tendo em vista que o nivel de impostos no Brasil e na 

Suécia é elevado, e que a dupla tributação poderia constituir-se 

em empecilho ao desenvolvimento das relações econõmica~ 

bilaterais, bem como em estimulo à evasão fiscalí a prorrogação da 

Convenção de 1975 contribuirá significativamente para a 

continuidade do desenvolvimento das relações entre os dois paises, 

até a celebração de uma nova convenção entre o Brasil e a Suécia 

para evitar a dupla tributação. 

Resplit.osamente 
\ I 

I / 
\ / 

Seba~~go Barros 
Ministro de Estadb, i~'ie-~'ino, das Relações Exteriores 

OPF/. /ETIN BRAS Sl:EC -
sras1lill, à8 1996. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para 

pr-opor ii . pror:-ogaçAo, por um per iodo adicional de dois anos, a 

partir de l' :de janeiro de 1996, dos Artigos lO (par~gra!os 2a e 
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5), ll {paraq:-afo 2bi 1: (paragrafo 2bl e 2J (parágrafo J) da 

Ccnvenc;:~c para Evit.ar a D·.;pla Trit.ut.ação em Mater1a de Impcst.os 

sobre a Renda ent.re o Bras~l e a suéc1a, assinada em 25 de abril 

ele 1975. Tal proposta de prcrroqação decorre, conforme e do 

--c:cfihecimento ce '-'ossa E:xceléncia, de um entendimento em nível 

tecni·co, a q·..;e c:oec;ara:-. as aut.orld.:ldecs- fiscaill competentes co 

Brasil e da S~.;ec~a, e~ re~.:niào realizada, em Brasília, em 22 de 

agosto ele 1995. 

2. Caso o Goverr.o do Reino ct·a---s-uécia concorde com u 

proposta ac1ma. a Fresen:e Nota e 3 de resposta de Vossa 

Excelência, err. ~ue se exp:-esse a conc:::-::!ância do Governo suecc. 

constituirão u::~ Acordo entre nossos dois Governos, sujeito a 

aprovação do C::mgresso brasileiro, a entrar em vigor em 1' de 

janeiro de 1996. 

3. Aprove1to a oport.unldade para renovar a Vossa 

Excelência os protest.os da m1nha mais alta consideração. 

~·2 
LUIZ FELIPE(L.AMPP.E:!A 

Mln~st:-o de E:stado das ~elaçóes Exteriores 

A Sua Excelénc~a o Sen~cr 
Embaixador GO!fl;AR Ht:L!NER, 

"Embaixador do Re1no da Suec~a no Brasil 
Brasilia-DF. 

Carta no. 001/96 

Drasília. 26 d.: março de: 1996. 

Excelentíssimo Senhor Ministro. 

Tenho a honra dt: acusar o rcc<::bimt!nto da Nota rk \' Exa. dt: ! Y de março de 
1996, rcf. DPFI02.EF1~ BRAS SL'EC. cuto tc:>..""!J segue abaixo: 

"Tenho a honra d..: dirigir-me a Vossa Excelência para propor a prorrogação. por 
um periodo adicional de dois anos_ a partir de !'de tanctro de I YY6. dos .-'\.rtigos 



10 (parágrafos 2a c~). 11 (paragrafo 2b). 12 (parág.rato 2b) and 23 (parágrafo 
3) da Convenção para Evitar Dupla Tributação em !\latcna de Impostos sobre 
a Renda cnrrc a Suecta..: o 1::3rastl. assmada cm 25 de alml de 1975 .. Tal proposta 
de prorrogaçãr> decorr~·. con fonne .; d\1 conhecnncnto de Vossa Excc!C:ncia. de 
um entendimento .::m nJv.::l t.::cnJCCl. a que chegaram a~ autoridades fiscais 
competentes do Brasil e da Su.!cta. em reumão realizada em Brasília. em 22 de 
agosto de 1995. 

2. Caso o Governo do Reino da Suécia concord.:: com a proposta acima. a 
presente 'Nota e a de respostn de Vossa Lxcelêncte. em que se expresse a 
concordãncta do Governo Sueco. con sunmiio um Acordo entre nossos dois 
Governos. sujeito à aprovação do Congresso brasileiro. a entrar em vigor em 1' 
de janeiro de !996." 

3. Em resposta. tenho a honra de informar \'. Exa. que o Governo da Suécia 
concorda com o conteúdo da ?--:o ta .: con stderará. su_ietto à a provação do 
Parlamento da Suécia. que a I\: o ta de \ · Exa. e esta resposta constituirão um 
.-\cordo entre os dois Governos. a entrnr em vigor em I' de Janeiro de 1996. 

-+. Aproveito a oportunidad~ parn renovnr-a Vossa Exceléncia os protestos 
da minha mais alta constderaçiio. 

A Sua Ex:celênc1a o Senhor 
Luiz Fellpe Lampresn 
lviinisrro de Estado das Relaçõe~ Extcrmre' 
da República Federntt\':t do Hras1l 
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LEGISLAÇÃO CITADA. 

CONSTITUICAO 
REf'lJGLIC:\ FEDERA TI\' A UO l'lRASIL 

198~ 

TÍTULO I\' 
Da Organização d<Js Pt>dcrc; 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

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

SEÇÃO lf 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art. 49- É da competência exclusiva do Cor.gresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos 

intem:?.cionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimõnio nacional; 

"(A Com1ssão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. J" 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1997 
(N• 413/97, na Câmara dos Deputados) 

AGOSTO DE 1997 

Aprova o texto do '~a tacto sobre 
TransferéncJ.a de Presos, firmado em 
BrasilJ.a, em 7 de novembro de 1996, 
entre o Governo da República Federa
tiva do BrasJ.l e o Governo do Reino 
da Espanha. 

O CONGRESSO NACIONAL decreca: 

Art. 1 o. Fica aprovado o texto do· Tratado sobr"' 

Transferência de Presos, -fi-rmad-6-em Brasília, em 7 de novembro 

de 1996, entre o Governo da República FederatJ.va do Brasil e o 

Governo do Reino da Espanha. 

Parágrafo único. Ficam SUJeJ.tos à aprovação do 

Congresso Nacional quaJ.squer atas que possam resultar em 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
~-- ----- --~- -- ~-· - -- -- -·-

revisão do refer~do Tratado, bem como qua1squer ajustes 

complementares que, nos te:trnos- -do- ini::Tso----r-ao- art. 49:- da 

Constitu1ção ·Federal, -------encargo-s _-ou ccimpr'om1ss6s 

gravosos ao patr1môn1o nac~onal. 

Art. 2°. Este Decreto Leg1slat1vo entra em vigor na 

data de sua publicação 

I R A I .-\Dl J SOBRE 11< 1\ NSFU<J:NCL\ DE PRESQ::i.Ui rJ.I.t. ( J (iOV!_ig t-J< > D,:l 
-·-gEÍ;uÜÍ.:rc,\rEDERÃÜv;\()(:1 iiii.._\_;;_u::-E-QL!..Uiill_D.i\ ESI'ANIIA 

ü Governo da República Fcdcraltva do Orasil 

c 

O Reino da Espanha 
(d,>ravanlc dcnonnnados as "Panes"). 

Desejosos de promover a reabililação social de presos permitindo que 
cumpram suas seuteuças no pais de que s:io nacionais. 

Acordam o scgutule: 

/\IUI(iO I 

I. /\s peuas de dclenção impostas a nacionais espauhúis ua República 
Feucrati\'a do Brasil poderão ..:.>er cumpridas scguudo o disposto no presente 
Tratado 

2. /\s penas de detcução impostas uo Rciuo da Espanha a nacinn:tis da 
República redcrativa do Ilr:~sil poderão ser cumpridas scguudo o disposh> no 
prcseute Tr:~lado. 

ARTI<iO 2 

Para lins do prcscnlc Tratado: 

a) por "I:st:~Jo r.:mctcnte" se compn:cuderá a Parle da qual se 
lranslcre o preso: 

h) por "Estado recebedor" se cornprcenderá a Parle para u qual 
se transli.:re o preso: 
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c) por ··nacionar· se compreenderá. no cnso do !Jrnsil. um brasileiro. 
segumJo definido pela ConstituÍ<yiio brasileira: 

d) por "nacional" se cotnprecndcr.i, nu caso da Espanha. um cidadão 
espanhol: 

e) por "preso" se compr.:cnder.i um:J pessoa condenmb por delito 
segundo sentença proferida no terrilório de uma das Partes. 

ARTIGO .1 

A aplicação do prescnle Tratado ficará sujeita às seguintes condições: 

a) o ddito pelo qual a rena seja imposta deverá também consllluir 
delito nu EslaJo I eceucdor: . 

b) o preso tkvcrà ser nactonal Ju Estado recebedor: 

c) no tnotnento du apresenlaçiio dn ... ~olicilaçiio a qne se refere o 
par:lgrafi> terceiro do Artigo 5 devêriio restar pelo menos r. lscis) 
meses de pena a cumprir: 

J I que a scnlen<,:a seja Jeliniliva: 

<.:) quL:: o prc!-io consinta na lt~tttsiCrênt:Ta. 

ARTI(iO -1 

Serão autoridades ccnlrais p:ua a ::_plica<,:i\o deslc Tral:~Jo: 

a) pelo (ion:lllo da l~epublica l·cJerall\'a Jo llrastl. o Mínísté1iu da 
.luslt<,: :1: 

b) pelo lkino Ja Espanha." Mntistcric> Ja Justiça. 

tWTl( i<) 5 

C aJa !':11 te de\ era '-''l'ilc:ll " lc"r J., ptcselltc TrataJ.,. a qualquer 
preso a qu<..: o lllt:S!llo poss~ upl!t:at-sc 

'! <.Jualqucr t!:lltSicrl:lH.:ra de presos nt> :·nnhito do presente l"r:1tudo 

de\cra cletnar·>C por tlliciatrva do 1-.slaJ<> tcmete11tc. Nenhuma Jispostçiic> Jo 
ptcsenlc !'ralado dc.:\'er:'t ~~cr tntc.:rpn..:tad:t como llllpcdiruento para que um preso 

aprc~cnle peJíJo Je lwnskre11cia ao LstaJo remetente. 
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3. Se um preso suli~itar transt\:rên~ta c o I·:stado remetente ::Ipll>Vá-b. o 
Estado remetente devera tr:~nsnntir a pcttção ao Estudo recebedor. por via 
diplomátrca 

4. Se o Estado recebcJor aprovar o pcdiJo. Jeverá notificar o Estado 
remetente de sua decisão e tomar ns mediJas necessárias para cfetuar a 
transferência; caso contr:íno, deverá informar. sem demora. o Estado remetente de 
sua recusa. por via Jiplomàtica. 

5. i\ntcs de tomar tlln:J Jecisão relativa a uma transtcrêncw. cada Parte 
deverá cxaminur todos os tatorcs que possam contribuir para promover a 
reabilitação Jo preso. 

G. Se o Estado rccebeJor.aprovar a trans!Crên~ia. o Estado remetente 
devcrú dar ao Estado rcccbcJor a oporttmidadc, se este rlltuno assim o desejar. de 
comprovar. antes Ja transterêncr:J. o consentimento expresso do preso cm relação 
à transtCrêncra. O conseutimcnto não poder:\ ser rcvogaJo depois Ja aceit:~ção da 
tr:ms!Crêncra pelo Estado recebedor. 

7. Não Jcvcrà ser clctnaJa :1 transkrêncra de qualquer preso :1 merws 
que sua pcn:J seja de dmn.,:ão exeqtiivcl no I·:stado rcccbeJur. ou a menos que essa 
pena seJa com·crtrU;l. pelas autorrJaJ~s competentes Jo EstaJa recebedor. a uma 
duração ~xeqüivcl nesse EstaJo. 

X. () l·:staJo r~mctcntc deverá e~prcscntCJr nrna declaração ao F.staJo 
rccebcJor na qual se rndtqllc o ddito pdo q11al li1i condenaJo o preso. a duraçiio 
tia pena c o tempo Jit cumpndo. assin:~lomlo. inclusrvc. todo o período de dclcnç:io 
pré\'ra. i\ dcdaraç:io devera t:llntcr ainda tuna c.-.:posrção JcialhaJa Jo 
eomportamenlo Jo preso ern dcteu,·ão, para tius Jc dctermiuar sc o mesmo pode 
gozar dos bcm:liews previstos rw legislação Jo l'stado reccbcJor. () Estado 
remetente Ue\'er:J apresentar t:unhém ao Estado rccebeJor uma c<'~ pia autenticada 
da sentença prokrida pela i\uloriJade Judicial competente certificando que é 
autêntica. Junto com qumsqucr moditicaç<-leS introJuzidas na mesma. Também 
deverá l(rrncccr qualquer outra int(mnação que possa :lJUUar o Estado re~ :bedor a 
determinar o tratamento mais conveniente ao preso com o intuito de promv;er sua 
reabilitação social. Os Jocumcntos antcnonm:nle citados deverão se rcdigiJos uu 
lraJuLiJos no rUllllii:J Jo EstaJo rcccbeJor. 

<J. I l EstaJo recebedor poJerú solreit:.tr url(>rmaçiics comp[cmcutares se 
constJcrar qne os Joctllnentos lorncctUos pdo LstaJo rentetentc n:io lhe permitem 
cumpnr o díspostn no presente Tratado e rnlúrmara o Estado remetente do 
proeeJimcnlo Ja execução que scgurr:i. 

I O. Cada Parle d~\'cra tnmar as mcdiJ:~s legais pcrllncntes e. caso 
neccssanu. estabelecer os prucednnentos adequados com o tim de que, para us 
objetivns do presente Tratado. as sentenças pronunciadas pelos tribunais da outra 
Parte produzam etCilo5 juriJrcos dentro de seu lcnitúrio. 

45 
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ARTIGO ó 

l. O Estado remetente deverá transferir o preso para o Estado recebedor 
em local :~cordado entre as l' t O E d b d · · . . nr es. sta o rece e or sera responsavcl pela 
custod~a e transporte do pres • t · · .. · o a e a pemtencrana ou <' local onde deva cumprir a 
pena: quando necessúrio o Estado b d f' · · · . . . ' rece e or so JCJ!ara a cooperação de tercetros 
pmses com 0 mtutto de pennitir o trânsito de um preso através de seus territórios. 

Em casos excepcronars. mediante acordo entre ambas as Partes. o Estado 
remetente deverá prestar assistência cm relação ás mencionadas solicitações !citas 
pelo Estado recebedor. 

2. No momento da entrega do preso. o Estado remctente fornecerá aos 
agentes policiais encarregados da mesma um certificado autêntico.-dcstiltado às 
autoridades do Estado recebed<•r. em que constem. atualizados à data da entrega. o 
tempo clctivo de detenção do preso c o tempo deduzido em limção dos benclicios 
pcnitcnctarms. se existtrem. assim como uma ll>tocópia do expediente pena[ c 
penilenciúrio. que sin·a de ponto de partida para o prosscguimcnlo tio 

cumprimento da pena. 

J. O Estado recebedor será respons:i\'cl por toi.las as despesas 
relacionadas cmn um preso a partir do momento cm que este passe à sua custódia. 

-1. Na execução da pena de um preso que tenha sido transferido. deverá 
nhscr\'ur-sc a legislação c os procedimentos tf,, Estado recebedor. < l Estado 
remetente poder:! conceder indulto. anistia ou comutação da pena conf(mne sua 
Constituição ou outras dispos1çiics legais aplicáveis. Não obstante. o Estado 
recebedor poderá solicitar do Estado remetente a concessão Jo indulto ou 
comutação. mediante petição fitttdamentada a qual será examinada com 

benc\'olêntia. 

5. A pena Imposta pdo Estado remetente não poderá ser aumentada ou 
prolongada pelo Estado recebedor sob nenhuma circunstância. 

6. l'or solicitaç:io de urna das !'artes. :t outra l'artc.dey!!rÚ apresentar um 
relato sobre a s1tuaç:io Jo cumpntm:nto da pena de qua1:1ucr pn:s.o transferido no 
:"unbitu Jo p1cscntc Tratado. induíJa. cm particular, a liberdade condicional ou 

soltura 

7. O preso transkndo de acordo com as dispos1çôcs deste Tratado não 
será privado de nenhum direito cm virtude da legislação do Estado recebedor. 
salvo quando suscitado pela prúpna imposição d:. pena. 

ARTIGO 7 

Somente o Eslado remetente terá competêncl:t para JUlgar um recurso 
de revtsão. lJma vez recebida :t oportuna notific:rção Jo Estado remetente, o 
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Estado recebedor deverá comprometer-se a execur.ar quaisquer modJIJcaçõeS 
introduzidas na pena. 

ARTIGO 8 

Um preso transferido de conformidade com o disposto no presente 
Tratado não poderá ser detido. julgado ou sentenciado no Estado -r1.-cebedor pelo 
mesmo deli lo que houver dado origem à pena. 

ARTI<iO <J 

I. O presente Tratado poderá estender-se a pessoas sujeitas à vigilância 
ou outras 111cdidas. de acordo com a legislação úe uma das l'artc..-s com relação aos 
menores infratores. As Partes deverão, úe conl(muiJaJc com suas legisl:~ções. 
acordar o tipo de trotamento que deverá ser dispensado a tais pessoas no caso de 
transferência. O consentimento para a tmnslcrêncía deverá ser obtido junto à 
pessoa legalmente autorizada. 

2. Nenhuma disposição do presente Artigo deverá ser interpretada como 
lator limitante da c~pacidade que possam ter as !'artes. ínJepcndentementc do 
presente Tratado. de outorgar ou aceitar a transláência de menores intraturcs ou 
de outros presos. 

ARTl<iO 10 

I. O presente Tratado estará sujeito a ratificação. A troca dos 
instrumentos de ralllieação deverá clctuar-se em Madri. 

2. O presente Tratado entrará cm vigor 30 (tri111a) dias após a troca dos 
instrumentos de rulllicação c permanecerá cm vigor durante 3 (três) anos. 

J. Caso nenhuma das Partes notifique à outra sua intenção em contràrio 
com. pdo menos SIO (uovcnla) dias de auteccdência em relação ao término do 
período acima mencionado, o presente Tratado será considerado tacitamente 
prorrogado por pcriodos sucessivos de 3 (três) anos. 

4. Em caso de denúncia do presente Tratado, suas disposições 
pcnnaneccriio em vigor em relação aos presos que, ao amparo das mesmas, 
houverem sido translcridos, até o término das respectivas penas. 

Feito em Brasília, em o "i de -novembro de 1996, ern doas 
exemplares originais. nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. 

/~ .. 
_______ 

,....-:___ ' . ..) 
.. ,LL~ 

_ .. -~ ~--· 
-~PeLO REINÓÚAliSPANllA 
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MENSAGEM No 38, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

De confonnida.de com o disposto no artigo 49, inciso I, da Co~ Feder21. 

submeto à elevada considcrnção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 

Senbar Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Tr2Ddo sobre Ttausfaà>ci& de 

Presos. firmado em Brasília, cm 7 de novembro de I 996, entre o Governo da República Fedcnliva 
do Brasil c o Governo do Reno da Espanha. 

Brasilia, 1 3 de j ane i ro de 1997. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXI'OSIÇÁO DE MOTlVOS N" 01, DE 07 DE JANEIRO DE 1997, 
DOS SR. MINISTRO DE ES[ ADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

Excelentissimo Senhor Presidente da República, 

Submato à alta consideração de Vossa Excelência o anaxo 

do Tratado sobre Transferência de Presos, firmado -Bras!lia, .,. 7 da novembro da 1996, entre o Governo da Rapllblica 

Federativa do Brasil e o Govarno do Reino da Espanha. 

2. Tratados dessa natureza são cada vaz aais freqQentas 

entre os Estados e daco=em de razões da ordl!ll h1DIIlnit4ria, 

fundadas na evolução do Direito Penal contemporâneo, já qua a 

transraréncia de ua prisioneiro para o seu pais da orig.,., além da 

proxillidade que constitui apreciável suporta 

pllicóloqico e e80Cional, facil:it;,;·;. · ~e'abUitaçáo social após o 

c:a.prbmrto da· r>ena. 

3. Vala resaaltar, também, que acordos dessa natureza t6a 

cláWIUlu da salvaguardas, qua conterem ao Estado .--tanta a 

exclusividade -··iniciativa de transferir presos, beJt c0110 exiqe • 

axiqQilidada da CUIIp1"iiiHIIlto, no Estado recebedor, da pena illpOSU 

no Estado .--tsnte. Assi• sendo, não haverá impunidade do con1enado 

-· nanlma .caso. 
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4. o tratado, alêm de definir especificamente procedimentos 

e regras para a transferência de presos, estabelece claramente os 

direitos e obrigações das Partes, respeitando-se integralmente as 

respectivas legislações envolvem 

individues passiveis de serem extraditados são consideradas caso a 

caso e a transferência só e efetuada se o Estado remetente a 

aprovar. Dessa forma, a remoção não é automática~ o que resguarda 

plenamente o direito soberano do E~tado de autorizar ou não a 

transferencia. 

5. Nessas condições, perrnLto-me submeter a Vossa Excelência 

o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente com 

cópias autênticas do Tratado, com vistas '"'t Se>" ~nr::~minh.::~mPn'to a 

apreciaçào do Poder Legislativo. 

Respeitosamente, 

Ministro Relaçóes Exter1ore~ 

LEGISLAÇ4.-0 CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
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l - resolver definitivamente sobre tratados;-acordps ()U atos 'in
ternacionais que acarretem encargos ou compromissos· gravosos ao 
patrimônio na.:ional: 

ll -autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a ce
lebrar a pa7_ a renniJir que forças estrangeiras. 

"(A ( 'onu.1·sâo de Re!aç·r!es t·;xteriores e Defesa Nacional.)" 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 65, DE 1997 
(N" 416/97, na Câmara dos Deputados) 

AGOSTO DE 1997 

Aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração no Campo da Cultura, celebrado 
entre o Governo da República Federa
t:Lva do Bras:Ll e o Governo da Repú
blJ.ca da Áfr:Lca cio Sul, em Pretória, 
em 26 de novembro de 1996. 

O CONGRESSO NACIONAL âeC:r€!t;> 

Art. 1 o. Fica . .aprovado o texto do Acordo sobre 

Cooperação no Campo da Cultura, celebrado entre o __ Goverpo da 

República Federativa do BrasJ.l. . .....e...o __ G_overDo .. ~ Rl'!Públiq_a dª" 

ÁfrJ.ca do Sul, em Pretória, __ em _26 __ d.e novernl:>ro d..§L_:t5l_96. 

Parágrafo ún:Lco. Ficam suJeitos à aprovação do 

Congresso Nac:Lonal quaJ.squer atcos __ que __ possam resultar em 

revJ.são do 

complementares que,_ n_ocsc·c:-t;e=o_s.._d9 _ _]._r:Lc_:Lso I do ar~_._~_c:i_a 

ConstJ.tu:Lção E'ede_raL, a...car_re_te...mc ___ ellca:r:gos __ o.u _ co_rnpromisso.s 

gravosos ao patrJ.mÕn:Lo nac:Lonal. 

Art . 2 o • Este Decreto L.eçp._s la t;:L yo __ e.n.t:r:-a _E!!ll v_J,_gor n!! 

data de sua publJ.caç:ão. 
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ACORDQ ENTRE O GOVERNO DA REPÜBUCA FEDERATIVA DO BRASU. 
E O C..OVERNO DA REPÚBUCA DA ÁFRICA DO Stn. SOBRE 

COOPERACÃO NO CAMPQ DA CULTIJR.A 

o Governo di República Federativa do Bnisir 

O Governo da República da África do Sul 
(doravante denominados ''Partes''). 

Desejosos de consolidar e fortalecer os laços de amizade e reciproco 
entendimento entre seus povos; 

Consçientes do desejo de promover. com a maior abrangência 
possivel, o conhecimento mútuo e a compreensão de suas respectivas culturas. e 
manifestações artísticas, assim como de suas histórias e modos de vida., por me10 
da cooperação amigável entre seus respectivos países. e 

Desejosos de elevar e intensificar a qualidade de vida de seus povos; 

Acordam o seguinte~ 

ARTIGO I 

Com o propósito de ampliar e fortalecer os vínculos entre seus países, 
as Partes deverão encorajar a cooperação e o intercâmbio de co.nhecimentos, 
experiências e realizações no campo da Cultura. 

ARTIG02 

I. As Partes deverão, em conformidade com os objetivos do presente 
Acordo. encorajar o estabelecimento de contato e de cooperação entre instituições 
interessadas, organizações e pessoas cm ambos os países, nas áreas cobertas pelo 
presente Acordo. 

2. Na implementação das cláusulas do presente Acordo. deverá ser dada 
adequada consideraçlo à autonomia dos órgios c instituições competentes. A 
liberdade destes em estabelecer e manter mútuas relações e entendimentos deverá 
ser reconhecida. estando sujeita às leis internas e à Constituição dos respectivos 
Estados. 

ARTIG03 

Com vistas a fortalecer a cooperação no campo da cultura, as "Partes 
deveria encorajar: 

a) o intercâmbio de especialistas no campo da Cultura. para ,·isitas de 
estudo e para conferências, bem como o intercâmbio de livros, 
publicações e informações; 

b) a cooperação em diversos campos culturais de interesse de ambas 
as Partes. incluindo literatura. exposições de arte e artesanato, 
mUsica. "dança. teatro. 'iutercârnbio de livros e outras publicações, 
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cooperação entre escolas de artes, associações de artistas e 
escrilores, museus. bibliotecas. arquivos e outras instituições 
culturais e o intercâmbio de conhecimento entre órgãos de 
conservação relacionados ao patrimônio cultural: e 

c) qualquer oulra formJ. de cooperação que possa ser acordada entre 
as Partes ou instituições competentes autônomas de ambos os 
países. 

ARTJG04 

I. Sujeita às suas leis internas e politica em geral, cada Parte Ocvcrá 
acolher o estabelecímento, em seu território. de instituições culturais ou 

associações de amizade, assegurando que o consentimento prCvio devera ser 
obtido antes que qualquer instiiUição se estabeleça ao abrigo deste Artigo. · 

2. Considerando os dispositivos do Artigo 2, parágrafo 2. as Partes 
deverão encorajar a conclusão de programas específicos de cooperação entre as 
instituições e órgãos culturais competentes. 

ARTIGO 5 

Todas as atividades executadas nos termos do presente Acordo 
deverão estar sujeitas às leis vigentes nos respectivos países. 

ARTJG06 

I. Com o propósito de implementação do presente Acordo. será. criada 
uma Comissão Mista Brasil-África do Sul que se reunirá a cada 2 (dois) anos ou 
conforme acordado pelas Panes. 

2. A3 reuniões da Comissão Mista devC"rio realizar-se. alternadamente. 
na República Federativa do Brasil e na República da África do Sul com vistas a 
disc:utir programas de cooperaçlo. 

3. Estes progrnma.s de coopernçilo, se aprovados por ambas as Partes, 
dcverilo ser válidos por determinado período e deverão incluir formas concretas de 
coopenlç:Ao. eventos e intercâmbios, assim como as condições organizacionais e 
financeiras para sua implementação. 

ARTIGO? 

Qualquer divergência quanto à interpretação e à implemet'ltação do 
presente Acordo d.everá ser resoh.ida por meio de negociações entre as Partes. 

ARTIGOS 

O presente Acordo poderá ser emendado. por mútuo consentimento. 
através de lroca de Notas enlre as Partes. Tal emenda deverâ entrar em vigor na 
data da Nota de resposta. que aceita a emenda proposta. 

ARTIG09 

I. O presente Acordo deveJ ~r em vigor quando ambas as Partes 
tiverem notificado uma à outrn, por escrito, por via diplomática. que •uu 

AGOSTO_DE IY97 



AGOSTO DE 1 ~97 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

respectivas exigências constitucionais pata a entrada em vigor deste Acordo foram 
cumpridas. A data de entrada ein vigor deverá ser a data da última notificação. 

2. O presente Acordo pennanecerâ em vigor até a sua denúncia nos 
termos do Artigo 10. 

ARTIGO !O 

Qualquer uma das Partes poderã, mediante comunicação, por eScrito, 
com a antecedência de 3 (três) meses. por via diplomática. denunciar o presente 
Acordo. a qualquer momento. A denUncia deste Acordo não deverá a.fetar nenhum 
dos programas ímplementados anleriormente à sua denúncia., a menos que as 
Partes decidam de outra forma. 

Feito em Pretória, em 26 de 
exemplares originais. nas línguas portuguesa e 
igualmente autênticos. 

P~~UCA;_" 
FEDERATIVA DO BRAS fi. 

Luiz Felipe Lampreia 

novembro de 1996, em dois 
inglesa. sendo ambos os textos 

.-p~~!CA. 
DA ÀFR!CA DO SUL 

A.lfred Nzo 

MENSAGEM N" 157, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso NacionaL 

De contOnrudade com o dc;posto no an1go 49, inc150 I, da Constituição Federal 

submeto a elevada consideração de Vossas Ex:celencia.s. acompanhado de Exposição de Motivos do 

Senhor Mlrustro de Estado. Jmenno. das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Cooperação 

no Campo da Cultura. celebrado emre o Governo da RepUblica Federativa do Brasil e 0 Governo da 

Repllbücada Africa do Sul em Pretória, cm 26 de novembro de 1996. 

de fever-et rode 1997. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 0451MRE, DE 04 DE FEVEREIRO DE 
1997, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentissimo Senhor Presidente da RepUblica, 

Elevo à alta consideração de Vossa Excelência o anexo 

Acordo sobre Cooperação no Campo da CUltura, celebrado entre o 
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Governo da RepUblica Federativa do Brasil e o Governo da ~República 

da África do Sul, em Pretória, en 26 de novembro de 1996, no quadro 

de sua recente visita àquele país. 

2. o documento contempla a cooperação em diversos campos 

culturais, tais como literatura, artes plásticas, dança, teatro, 

mUsica, arquivos e bibliotecaS-.. ' :... ., Encera ja, ademais, o 

estabelec1.mento de instituiçõeS- culturais e asSociações de amizade 

no território de um e outro país. 

3. Com vistas ao eventual ertcacinhaoento do referido acordo 

ao Poder Leqi~lativo, submeto também projeto de Mensagem ao 

Congresso Nacional. 

Respe1tosamente, 

SEBASJ0~~
1 

H i :u s t r-o de Estaao, 1 neer-1:ho, das R e 1 acóes Ex ter i ores 
/ 

""LEGISLACÜJ C"ITAIJA 

-CONSTITUICAO 
REPl}l3LICA FEDERA TlVA DO l'lRASlL 

1988 

TiTL:LO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO l 
Do Poder Legislativo 

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

SEÇÃO ll 
Das Arribuições do Congresso Nacional 

. ···················----.~.._ .............. _ •••• -.-·=•---.:-;~;::::;;;•::-;.-:;t•:'t".~~-'"r~ ••••••••••••••••••••••• ~~----·····-····· 

Art. 49 • É da competência exclusiva--do Congresso Nacional: 
I • resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atas 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional; 

(A Comissão de Relações l:..xlenores e Defesa Nacional.) 

AGOSTO DE 1997 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 66, DE 1997 
(N° 442/97, na Câmara dos Deputados~· 

Aprova o texto do Acordo de Coopera
ção Cultural e Educacional, 'celebrado 
entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da Repú
blica Libanesa, em Beirute, em 4 de 
feverelro de 1997. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. Fica aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação Cultural e EducacJ.onal, celebrado entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

Libanesa, em Beirute, em 4 de fevereiro de 1997. 

Parágrafo únJ.co. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer ates 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, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimôn.io nacional.-

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

M:QRDO DE COOPERACÃO CUL TIJRAL F. EDUCACIONAL ENJBE 
O GOVERNO DA REPUBLICA FEDERA TIYA DO BRASIL E 0 

GOVERNO DA REPUBLICA LlBANESA 

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O Governo dz República Libanesa 
(doravante denominados "Panes Contratantes''), 

Animados pelo deseJO de desenvolver e fortalecer os laços de amizade c 
confiança entre os dois países, e com o objetivo de promover a cooperação bilateral 
nos setores da Cultura, Educação e Esporte; 

Acordam o seguinte: 
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ARTIGO I 

I. As Panes Contratantes encoraJarao a coopetação educa:ional entre os 
dois países, com base no principio de reciprocidade e em confonnidadc com a 
legislação •i gente em cada pais. 

2. Para alcançar tal objetivo, as Partes Contratantes procurarão: 

a) encorajar e expandir a cooperação entre as instituiçõe;-de ensino 
supenor dos dois países, sobretudo por meio de entendimentos 
interuniversit:irios, bem como entre mstituições educacionais afms: 

b) estimular a cooperação e o intercâmbio de professores e 
funcionários de instituições de ensino superior; 

c) encorajar e facilitar, com a autorização das respectivas autoridades 
educacionais, o ensino do Idioma, da História, da Literatura, da Cultura 
e de outros aspectos da vida de ambos os países; 

d) divulgar o.s eventos educacionais e culturais e encorajar, quando 
possível, a participação de representantes de wna das Partes 
Contratantes em congressos, conferências e encontros organizados pela 
outra Parte Contratante no campo da cooperação em matéria de 
educação; 

e) facilitar a troca de informações e experiências em todos os olvcis e 
modalidades de cultura e de ensino. 

ART!G02 

As Partes Contratantes cmidarão esforços para facilitar o reconhecimento 
mútuo, pelas instituições de ensino superior dos dois países, de tltulos, diplomas e 
certificados, de acordo corn as leis vigentes em cada pais. 

ARTIG03 

As Partes Contratantes encorajarão entendimentos entre as instituições de 
ensino superior dos dois países, com o objetivo de conhecer os seus sistemas de ensino 
superior e de facilitar a equivalência dos diplomas emitidos pelas instituições das 
Partes Contratantes, de acordo com as leis vigentes em cada pais. 

ARTIG04 

As Partes Contratantes encorajarão a conclusão de entendimentos 
especificas de apoio a projetes acadêmicos cnnJuntos e de mtercãmbio de docentes e 
estudantes, entre instituições congêneres dos dois países. r"liponsàvcis pelo suprimento 
de fundos e pela análise, aprovação e acompanhamento de projetas de pesquisa em 
nlvel de pós-graduação. 
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ART1G05 

As Partes Contratantes procurarão desenvolver a cooperação nos diversos 
selares de interesse cultural, devendo sobretudo encorajar: 

a) as iniciativas com a finalidade de divulgar a literatura do outro país por 
meio de traduções de obras literárias; 

b) a divulgação de obras de arte do outro pais pela televisão, pelo 
rádio, pelo teatro, pelo cinema, em locais de concertos e centros de 
exibição; 

c) a cooperação entre as respectivas in~tituições competentes nas áreas do 
rádio, televisão e agências noticiosas, com o objetivo de divulgar 
quaisquer outras iniciativas culturais implementadas em ambos o,>
países; 

d) as palestraS e exibições, bem como eventos artísticos, festivaà
de cinema e encontros esportivos por meio de cantatas entre as 
autoridades competentes dos dois palses; 

e) intercâmbio de livros e outras publicações no setor da Cultura; 

f) a participação de seus representantes em conferências 
internacionais, competições e encontros no contexto da cooperação 
cultural, promovida pelas Partes Contratantes; 

g) a cooperação entre escolas de arte, museus, bibliotecas, teatros e 
nutras instituições de cultura; 

hj contatos entre associações de escritores, composJtore•, pintores, 
escultores, artistas gráficos, arquitetos, alares e músicos, bem corno 
representantes de associações de teatro, cinema e música; 

i) " intercãrnbio de experiências e de visitas de especialistas 
encarregados de coleções de museus e de conservação; 

j) o intercâmbio de artistas e de grupos artísticos. 

ARTIG06 

As Partes Contratantes procurarão promover conlatos entre as suas 
respectivas organizações.desportivas, com o objetivo de encorajar: 

a) a partocipaçi!o de seus representantes em eventos esportivos 
internacionais, competições e encontros promovtdos pelas Partes 
Contratantes; 

b) a cooperação de associações esportivas de seus respectivos paises. 
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ART!G07 

I. Com o propósito da implementação do presente Acordo, será criada uma 
Comtssão Mista Cultural Brasil-Líbano, que se reunirá uma vez a cada 2 (dois) anos, 
altemadrunente 110 Brasil e no Líbano. de modo a elaborar programas periódicos de 
cooperação nas áreas da Cultura e da Educação. 

2. Esses programas periódicos de cooperação poderão, mediante o 
consentimento de ambas as Partes Contratantes, ser negociados por via diplomática. 

3. Sempre que considerado apropriado, iniciativas especificas estabelecidas 

nos pro!!'famas periódicos de cooperação referidos no item 2 acima poderão ser obJeto 
de AJustes Complementares ao presente Acordo, a serem concluídos entre a• Panes 
Contratantes. 

ARTIGO& 

As condiçí>es finanr~iras de cada projeto setorial previsto nos pr<>j!rama< 
reriórucos de cooperação serão definidas, caso a caso, relas instituições romprlcnte> 
dos dms palses 

ART!G09 

Qualquer motliricação ao presente Acordo. ou a sua re,·isào, porle.:ra ser 
proposta pr\f Nota: dq>lomnt1ca e eutrarã em vigor após a aprovaçüo de ambas as !'artes 
Contratantes, ua fonna do Arti{!O 10.1 

AIUIGO 10 

CaUa J'nrte Conlrataute IIUIÍfic:uâ a outra tio cwnprimcnto J~s respectivas 

fonn;liiJaJ.c~ lq!als llllemas IICCcssánas a apro\JÇâO do presente Acordo. (l 411~ 
t·ntrJI J. t:111 \ lf.!PI 1() III 1nta) Ui as após a troca dos lllstrumcrrtos de: RatliicJção 

/\ pJnlf <.!c sua entrada em vigor. o presente Acordo subsl!luua o 
r'""''"""' \ 111111ral entre os l:stados U111dos do Urasd c a Rcpullltca do !.ihano. 
nssmnd<> I H.> H'" de Janctro. cn1 30 c.Jc agosto de 1948 

() fHl'>cntc 1\rurc.Jo pcnna11cccrá cm vtgor por um ~criodo de ) trrnc<>l 
nuos. prnrro!!a\L"I autoJuattcamente por tgua1s perioJos. a mcuos que urnn das Partes 
ContrataJllcs mamrc:stc por escrito sua dcc1são de uão renová-lo com wna antecedência 

c.Je ú (seiS) meses ua data de sua exptraçào. O Acordo poderã ser deuunctado a 
qualquer momento por qualquer das Partes Contratantes mediante notificação por vta 
dtplomàtica !\ denúncia surtirá efeito 6 (seis) meses após a data de recebimento da 
notificação respccttva. 

4 A denuucia do preseute Acordo não afetani os p19gramas em execução, a 
menos que as Partes Contratruttes dtsponham de outro móaO: 

Feito em Beirute, em 4 de fevereiro de 1997, em dois exemplares 
originais, nas línguas portuguesa. árabe e francesa. sendo ambos os textos 
igualmente validos. Em caso de divergência de 'interpretação, prevalecerá o texto 
em franus. 

PELO GOVERNO DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 
LUlZ Felipe Lampreia 

C:::::S:=:v--s 
PELO 'GOVERNn DA RtPUBLICA 

LIBANESA 
Fares Boueiz 

AGOSTO DE 1997 
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MENSAGEM No 385, 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. acom~o de Exposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto do Acordo de Cooperação CultwaJ e 

Educacional celebrado enue o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

RepUblica Libanesa. cm Beirute, em 4 de fevereiro de I 997. 

Brasilia. de abril de 1997. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 120/MRE, DE 02 DE ABRIL OE 1997, 
DO SR. MINISTRO OE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentissimo Senhor Presidente da RepUblica, 

Elevo à alta consideração de Vossa Exceléncia o Acordo de 

Cooperação Cultural e Educacional, celeorado entre o Governo da 
~eptiblica Federativa do Brasil e o Governo da República Libanesa, 

em Beirute, em 04 de fevereiro de !997. 

2. O referido Acordo contempla a cooperação nos setores da 

cultura, educação e esporte, com ên-fase nas- áfeas de rádio,-

televisão, cinema, teatro, literatura, mUsica, artes plásticas, 

museologia e, em particular, do ensino universitário. 

3. Com vistas ao encaminhamento do Acordo de Cooperação 

CUltural e Educacional ao Poder Legislativo, zubmeto a Vossa 

Exr.elência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional. 

Respeitosamente, 

~ 
Ministro de Estado das Relações Exteriores 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

"LEGISL,AÇÃO CITADA --

CONSTITUI CÃO 
REPUBLICA FEDERA TIYA DO ~RASIL 

1988 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO f[ 

Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art_ 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atas 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimõnio nacional; 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 67, DE 1997 
(N° 451197, na Câmara dos Deputados) 

AGOSTO DE 1997 

Aprova o texto ·do Acordo Relativo à 
Isenção Parc~al de Exigência de Vis
tos, celebrado entre o Governo da 
Repúbl~ca Federativa do Brasil e o 
Governo da Malás~a, em Kuala Lumpur, 
em 26 de abr~l de 1996. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o texto do Acordo Relativo à 

Isenção Parcial de Ex~gência de Vistos, cel.ebrado entre o 

Governo da República Federativa do Bras~l e. o Governo da 

Malás~a, em Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996. 

Parágrafo único. Ficatn sujei tos ·à- -aprovação do 

Congresso Nacional qua~squer atos que po~sam resultar em 
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rev~são do referido Acordo, bem como qua~.squer . ajustes 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nac~onal, 

Art, 2°, Este Decreto Leg~slat~vo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

ACORDO ENTRE O (;OVER_N\) DA RFPlllll.l~ji.JJ'Jl.ER_..f\.IJ.'>'."-l).JLll!iASJLLü __ _ 
GOVFRNO DA MAI.ASIA REI.A'I!Vtl A ISFNCÃO PARCIAl. 

OE EXIGENCIA UE \'IS lOS 

l) lio,cn>o Jo Republico l·ct!crauva du Brasil 

e 

() ( ioverr111 d;J l\.talas1a 

(dora\aulc dt:rHIIIllllado" "P:ull·s ( unllatant~.::-;··, 

( 'ou-.rtlt:~:utdl' o rnlcll""''C de.• :1111hn...: o•: pat'e" i..'lll pHtlliP\Cf lt.'iar.,:oe' 

:IIPf•,JtJ"iil...; 1..'1:~ •• : .1 !'~·ntdllr- ., [ l'd~·r:l!J\;1 do~ l!t ,' t.' ,f f\l.da·,r;t 

l)eSt'lll"illS de I:Jclhtar a t=rHrada ,1.._. l'ld.ttl;itl..., d:1 l~cpuhhc;t I ~.·.dt:lall\:1 
dolha~d e Ue cu.Jo.1tbos da Malasw cu1 seus resp<.;ctlnts h.:nriOihl:->. 

1\couJa111 o -.;e~umte 

AI( llliU I 

lJm ctcJad:io de ca<..la 11111a Uas Partes l'oulratautcs. que seta portador 
de: um passaporle diplomatlco, ulicial ou cumtuu váliJo. uào scl:Í obn!;!ado a 

obter um visto n lim Je entrar no tenttório da outra Pmlc Contralnnte com os 
propos11os c pcrim.lo.s de pcmtauêuc1a espccificaJos no /\pêndicc do /\curdo, /\s 
Parte-. Contratantes poderiio. ocasrullalulcliiC, incluir aUcudos aos termos 
espcctli..::tdos tio 1\p~ntht:c. 11111:1 \ C7 acordado uuHuamc.:utc. o que dcH:l a ser 
eiCtuaUo por IIICHJ de IH1c1 de Notas 

2 N:io t~llsi:IIIIC o dr">flO"lll no paraj..!r:tln I. !IIII t:rdad;in de cada l':utc 

( 'orll.alanh: qm: prctcud.t cntt;n o tcrttlorrn da out1a Palte ( 'outratantc p;ua li11s e 

pct1odos de petmaJ1<!uc1a qt•e 1do us espct:liit:at.hlS no /\pêndicc deste 1\c..:mdo 
st'la ohrq~;1dt1 .1 uhll·• tl!ll \l">ltl 

Cidat!ãos brasileiros portadores t!e passaportei-cttp{omàticos ou 
oficiais válidos que sejam membros de wna Missão d1plomatica 011 consular 011 
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que se,am representantes da Republica Federativa do [lrasil junto a uma 
orgam:r.aç:lo intemacamaJ na MaJã.sia deverão ter permissão para l:ntrar e 
permanecer no territóno da Malãsia pelo periodo de sua Missão sem ueccssidatie 
Je obter um visto. Us nom~s das pessoas em apreço devera ser nolificado no 
( iovemo mahis10 dentro de ll!fl prazo de 30 ( !nllla) dias a !im de que tal isenção 
')cja rcgtstrada em seus passaportes 

t 'tdad;lu-; 111al:bi(\S portadores de pass:lfHHIC~ dtplom;Utcns ou 

nt'tua1-; \ahdos qm: st..:r:uu mcmb os de uma l\llssao i.ilplomattca ou cousular on 
que <;cr:un rt:prcsentantes_ da f\1al;'lsta pmto a ttllla oq.wru7aç:lo na l\cpubflct 
I ctkr:llll. a dll Brasd dL'\ er:io ter penmss.1o par a L'll!r ar e JH.:nnaru.:et.:r 110 "tt:rntor 10 

da Rqmbltca h:dcratt\a do B1::sil pelo per1ndn ,Jc.: :-.tta 1\.hssao s~..:m ncrcsstdadL' 

de obter 11111 \·t-;(t) < l'i nontes ·las pes<:oas en1 aprct.;n dcn.·ra ser notdicado ao 

t_iovctnw hr;t.,.ilettn dt.:lllrn ele lllllj11J.70 dt.: JO l!titii:J) til:!:\ :1 lirn dc que t:iltSCIH,:~io 

'-.Cj:lll'I,.:IS(r;'ld:l Clll St.:IIS passapcHICS 

i\S ~~tltlllta ... dno.:. Jllt.:tllhto-.. da r...lt ... '-.,1\) tltp!nttt:JIIl:J (111 CtHI0.:.\1!.11. 0\1 

<.hlS IL'jllt:Seulallll"<:', \llllln ;1 UIJI:J tl!J_!;\J117:1~·;in lllll.'lll:ll.'IClll;Ji COIII(HJitC IIILill:IOII:Jdo 

110 1\Jiq .. ~o 2 Jevct;'ao ter pcrnno..:.o;;:i<.1 Jl~ll:t tj.!llats l'lllrada" t' pcnllanCul·tas. c dcvcr:io 
"CT ohtetu de IJ!ll:il tltJtllic:H,::io. cas(l "Cf:tlll pmtadutas de paso..;apUIIL'S 

tiJp!tllll:l\ii,;tl" IIII oiÍt:I:\IS, lllaSiit:IIOS OU llt:li:'!SJ(IS, \;thdtl' 

i\ I( li\ i li -1 

1\ ,,L'tH;:tu da o:; e.'l.q . .!.~llcta'> d..: \ tstos nos tetúws ,\cor"cJo thio dcvet;'t 

alct:u 11 ctutqnnnL'IIIo d;~s lcts c 1 q!ul;unenltl'\ de cada Parte L\uttrat:litlc flOi:. parte 

dos t:Jdadaos da outra l'oute L'outratantc que possam entrar cm scutenuwto 

1\l( l I< i\J ) 

l'ottadtnco..; de passapotiC''-' tiL' cH!a !•at\t.' t uutrat:ntlt: con!'mme · 

IIICill'\llll:ldn !Hlo;; /\tlq.!t1" de I :1 ·~ podcr:in t:1ll1:11 no h~ttHmhl da. outta Palle 
1., 'oullatalltc e111 t~1dos o~ LJolltos de entmda abe-rto~ ao tr:insito tntcntat:llHml de 

pas·snt:ctt(l..:. 

ARTI(10 6 

Este Acordo não limita o direi! o de cada Parte Contratam e de negar 
entrada ou encunar a pemtanênc1a dos c1dadàos da outra Parte Contratante 
considerados mc.kSefâ\:ets. 

ARTlGO 7 

Para os fins deste Acordo. cada Parte Contmtan!e de•er:i trocar. pela 
via diplomatica. modelos de seus passaportes v:ilu.ios. de uso corrente, mcluindo 
descnçào detalhada de !a1s docwnentos, pelo menos 30 ( tnnta I dias antes de sua 
entrada em uso 

AGOSTO DE 1997 
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ARIIliUH 

: <Jd:l 1\trll' 'un!ralan1c reserv:J-">C (\ dircllo til! '\I!Spemler 
h.'lllpqran~nh .. 'l!le. l'lll 1ndo nn ern parte, por r:a(il's de ~L')..!IIIall~::r. !lllklll puhlica t.' 

·;:111de ~~nbfrt::l a :lllplctnen!:-tc;:io de~tc 1\cordo que dL'vc:ra ter ele!lo HJ ( 111111a ' 

chns ;rpoo..; nptrJic;tr,:ao teua a orrtra Parte l'onlrataute por vra diplol!rilllca 

AR I ItiU '' 

ad;r !':Hil' t m!lrataulc !HHlcr:·r o..:ohcllar ptll escrrlo. por \la 

•ilpiPrllaiH .r urna rt:\1' .... ;11\ nu emcrHia deste t\t'tlldP. crn todo Ptr L'rrr p:utc 

l)n:ll(r\r<.'r r~· .. r..;ao ou c:rnerrda que teulta srdo aeorc.J:ula pelas Parte ( 'outra!.:ulles 

dt.:\t'r:r l'Tllr;tr !'111 \lt!ur cm dnta ;r ser Jllllttwmcntc cstahdecuJa e, 

I..'On~equculementt!'. devera fazer parle rJestc Acordo 

t\1( I ltill lO 

\)ualcpiL.'I dllc-!CII'Ya nu dt\.:ercêncta t!cl'lllft:nle da uupkmcut:1c;:io do 

d•~I'P"H' rH:~;h.· .\n11do dc\'l't:'l ':c1 lt:Soh.id:a ;nntl';l\t·hncnte. por consuha ou 

IH.'t!tH_'l:ll,;)u •'IIII C :1·; l':llk ( 'nnlt:tt:mlco..;. t.;l'!ll p:llllctp:u,.·:io de h.:lt:CiHJS ou ttihuual 

lllll'lli:H.:t(l!t:tl 

ARTIGO li 

<...'ada i= arte Contratante Ueverã notiticar a outra, por me10 de Notas\ 

J•plnmauca.<. da cnnciLL<<io tias fonnaliúades internas necessanas para a entrada 
em vi (for do presente Acordo. que devera ocorrer na data da ultima notificação. 

1. () presente Acordo dever.i pennanecer em Vlgor por um periodo 
mdefinido " flOÚer~ ser denunciado por consentimento mutuo das Partes 
Contrat:J;'tes. :\ denúnc~a dever:i entrar em Vlgor 90 ( noventa ) dias após o 
receb1memo d.:1 ultima notificação. 

_\ i ) presente i\corUo deverá ser emendado por mew de Nolas 
dq..)!omaucas medt::':.Illc crucndimcnto mutuo entre :LS Parte ( "ontratanlcs i\s 
c:mendas ,10 !HeserHe ,\t.:ordo Jevcrüo entrar cm \'igor na h>mla uHiic.:nda IHI 

parmparo I do presente :\rlif.!O 

-,eJ.., Pllt'll!;ll-.; dPIS l'lll jl(llil!t!IH . .'S. dn1s etn ll!;d:lstn L' do1c.; em llltdl-" . ...,l'lldn lodns 

t'~ lt'\fP-., l!!li:tli!lL'II[t,__' ,JIIli,~II11C11..; !·111 l":t"'O dt.: qu;!lqul'r di\Cf!;l-ttCJ:l L'lll qua{qUl'l 

dns 11..'\tw •. ~lfl'\:lkn.:t:J a \ers:·Jo l'llll!ll!lL·-.; 

!'H.o 1 ;o\ nt~:o P·\ ll!·!'llfll.ll 
ll'll/1\,1 I/\\ (1()11/( "li 

't• • I tmt•!•"l 1 
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MENSAGEM No 399, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso NacionaL 

De conformidade com o disposto no artigo 49. inciso I. da Constituição Federal.· 

submeto a elevada consideração de Vossas Excelénci.as. acompa.iuudo de Exposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto do Acordo Relativo á Isenção Parcial 

de Exigência de Vislos. celebrado emre o Governo da RepUblica 'Federativa do Brasil e o Governo 

da MaJ.isia. em Kuala Lurnpur. em 26 de abril de J 996. 

,/ 

EM N• 118 /MRE. 

de abril de 1997. 

Fernando Henrique Cardoso 

AGOSTO DE 1997 

Brasília, em 02 de abril de 199 7 . 

Excelentíssimo senhor Presidente da República, 

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo Acordo 

Relativo à Isenção Parcial de Exigência de Vistos, celebrado entre 

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, 

em Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996. 

2. o referido Acordo tem o objetivo de criar maiores 

facilidades no trânsito de pessoas entre os dois países, ao isentar 

de vistos nacionais brasileiros e malásios que viajem, 
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respectivamente, à Malásia ou ao Brasil, em missão oficial ou 

turismo, com permanência de até 90 dias no outro pais. 

3. Com vistas ao encaminhamento do documento· ao Poder 

Legislativo, submeto a Vossa Excelência projeto de Mensagem ao 

congresso Nacional. 

Respeitosamente, 

. 
:=::: 

PR EIA 
Ministro Relações Exteriores 

"LEGISLAÇÃO CITADA 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO 11 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

................................... --~ .. ~- ..... ···-······-.. ••··•······· ...... ·····--·--····o ................... . 

Art. 49- É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou ates 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimõnio nacional; 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

65 



66 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE I 997 

PARECER N9 411, DE EJ97 

Da Comissão de Assuntos Económi
cos, sobre o Oficio "S" n• 53, de 1997 
(Ofício PRESI n• 1.826, de 26-6-97, na ori
gem), do Presidente do Banco Central do 
Brasil, que encaminha solicitação do Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul, 
para que possa emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio de Grande 
do Sul - LFTRS, cujos recursos serão 
destinados à liquidação da oitava parce
la, bem como da correção monetária rela
tiva à· sexta e sétima parcelas, todas de 
precatórias judiciais. 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

1. Com o Ofício "S" n• 53, de 1997. o Senhor 
Presidente do Banco Central do Bra~il enc_é!mi_nh_ª 
solicitação do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, para que possa emitir Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTAS, cu
jos recursos serão destinados à liquidação da ortava 
parcela, bem como da correção monetária relativa à 
sexta e sétima parcelas, todas de precatórios judi
ciais. 

2. Segundo o pleito do Senhor Governador, à 
fi. 11 do processo, o Governo daquele Estado pre
tende liquidar os débitos de precatórios judiciais re
tenJos, de acordo com o art. 33 do ADCT, obede· 
cendo às disposições da Resolução n• 69, de 1995, 
deste Senado .Federal, para o que formaliza e docu
menta o pedid.o, encaminhado ao Banco Central do 
Brasil. 

3. O Senhor Governador solicita a competente 
autorização desta Casa para emitir LFTRS, cujos re
cursos serão destinados ao pagamento dos ·citados 
saldos devedores, atualizados até 30-8-96, totalizan
do uma operação de crédito _D_Q. _.llaJor_ .de. 
R$12.488.055,51, com as seguintes condições finan-
ceiras: 

a} quantidade: 12.487 LFTRS; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n9 

2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: 7 (sete) anos; 

e) valor nominal: R$1.000,00 (Cetip) 

f} previsão de colocação e vencimento dos títu
los a serem emitidos: 

Data -Base Ven..;Jmento Quantidade Tipo 

19-8-96 1 5-5-2003 12-487 p 

g) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79, 
do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislativa: Lei nº 10.168, de 11-
7-96. 

4. O Banco Central do Brasil ressalta, em seu 
Parecer DEOIP-DIARE-97/0446, de 26-6-97, que: 

a) o limite estabelecido no art. 39 da Resolução 
nº 69, de 1995, está respeitado na presente opera
ção, sendo extrapolado o limite previsto no art. 4°, 11, 
da mesma Resolução; 

b) o Estado do Rio Grande do Sul, no que se 
refere ao cumprimento do disposto na Lei Comple
mentar n• 82, -de 1995, despendeu, em 1995, 
71 ,53% de sua Receita Corrente Líquida, com gas-

-tos de pessoal, conforme informado pelo Tribunal de 
Contas do Estado; 

c) observa, ainda, o referido Parecer, que o 
-Município encontra-se cadastrado como inadimplen-
- te junto ao Sistema Financeiro Nacional, no Cadas-
tro da Dívida Pública- CADIP. O registro deve-se a 
Jébitos não liquidados junto a instituições bancárias 
nacionais, que foram objeto de acordo em finaliza

.ção junto à Caixa Económica Federal, conforme do
cumentação apresentada pela Secretaria de Fazen
da do Estado do Rio Grande do Sul, no Oficio n• 
-223/97, de 21 de março de 1997; 

d) finalmente ressalta o Parecer em tela que o 
Protocolo do Acordo, objeto da Resolução n• 104, de 
1996, deste Senado Federal, firmado entre o Gover
no do Estado do Rio Grande do Sul e o Governo Fe
deral est<JI::!elece, em seu item 11, que o Estado não 
poderá emitir nova dívida mobiliária até que a meta 
fiscal básica seja atingl_da. 

. É o relatório. 

11- Voto 

A possibilidade de emissão de títulos públicos 
para a cobertura de precatórios judiciais pendentes 
de pagamentos até a promulgação da Constituição 
Federal está disciplinada no próprio texto constitu
cional, em seu art. 33 do ADCT e na Resolução nº 
6_9., de. 1995, desta Casa. O dispositivo constitucional 

-transitório permitiu que aqueles débitos fossem par
celados em até 8 prestações, a partir de 1º de julho 
de 1989, nelas incluindo o remanescente de juros e 
correção monetária . 

. Permitiu, ainda, a faculdade das entidades de
--- vedaras em1tirem "em cada ano, no exato montante 
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dos dispêndios, títulos de dívida pública não compu
laveis para efeito do limite global de endividamento", 
conforme parágrafo único do citado art. 33.do ADCT. 

As Resoluções do Senado, que têm disciplina
do o endividamento dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, tanto a de nº 11, de 1994, como a 
vigente nº 69, de 1995, em conformidade com o tex
to constitucional não inclu_em_ os lítu\Qs_d_e.stinado~io 
liquidação dos precatórios nos limites de endiiida: 
menta público estabelecidos pelo Senado (§ 3º do 
art. 16 da Resolução nº 69/95). 

O limite de endividamento acima referido Qãc 
se aplica ao caso dos precatórios judiciais enquadra
dos no art. 33 do ADCT já referido, uma vez que 
aquele dispositivo constitucional transitório dispen
sou aos títulos da aludida dívida pública tratamento 
especial, ao considerá-los "não computáveis para 
efeito do limite global de endividamento.' 

Quanto ao cumprimento do disposto na Lei 
Complementar nº 82, de 1995, o Estado do Rio 
Grande do Sul informou, por meio do Ofício nº 
223/97-GSF, as providências que estão sendo toma
das pelo estado, no sentido de promover a adequa
ção das finanças estaduais aos termos ali requeri
dos. 

Ademais, tal fato, à luz das disposições conti
das na Resolução nº 69, de 1995, do Senado Fede
ral, não se constitui em razão impeditiva para a apro
vação do pleito ora analisado, sendo somente infor
mação referencial para o discernimento e delibera
ção desta Casa. 

Importante, isto sim, é ressaltar a existência de 
certidões que comprovam a autenticidade dos débi
tos de precatórios judiciais, para cuja liquidação é 
solicitada a presente emissão de títulos, o que se 
constitui em prática permanente do estado do Rio 
Grande do Sul, conforme já comprovado junto à CPI 
dos Precatórios 

Em nosso entendimento, a ressalva quanto ao 
Protocolo do Acordo firmado pelo Estado refere-se, 
fundamentalmente, a operações de crédito e despe
sas de capital não contempladas naquele dispositivp 
do Ato Transitório _da Carta Magna e tem como fun
damento a coibição de endividamento público para 
financiamento de despesa!\ de custeio ou novos in
vestimentos. No caso presente, trata-se de divida 
certa do Estado cujo alongamento do perfil só virá 
contribuir para o saneamento e equilíbrio das finan
ças estaduais. 

Portanto, consideramos que o pleito satisfaz as 
normas de endividamento público estabelecidas pelo 

Senado Federal, assim como a instrução processual 
satisfaz as exigii,QQias_çgntídªs_I]Cl$_arts._ 13_ e _16 da_ 
_fuls_gJ.yção_nº_ 69l9_9,_Qesta _ Çasª. 

Assim, somos favoráveis ao pedido de autori
zação nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 102, DE 1997 

·AutorJ<~::a o Gc:IV~mo do_Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir Letras Finan
ceiras __ do __ Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul - LFTRS cujos recursos 

- serão destinados à liquidação da oitava 
parcela, belll como da correção monetá
ria relativa à sexta e sétima parcelas, to
das de precatórias judiciais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J".É_o_ Governo do Estado do Rio Grande 

aõ Sul autorizado a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS, cu
jos recursos serão destinados à liquidação da oitava 
parcela, bem como da correção monetária relativa à 
sexta e sétima parcelas, todas de precatórios judi
ciais. 

- Art. 2º As emissões de títulos referidas no arti· 
go anterior serão realizadas com as segumtes carac· 
_teristicas e condições financeiras: 

a) quantidade 12.487 LFTRS; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

cl rendimento: _igual ao das Letras Financeira~ 
-do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei -ri, 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 

e) valor nominal: R$1.000,00 (CETIP); 

f) pi'€fvisão-de colocação e vencimento dos títu 
·los a serem emitidos: 

Data-Base Vencimento Quantidade- Tipo 

12 -8-1996 15-5-2001 12.487 p 

g) forma de colocação: através de ofertas pú 
blicas, nos termos da ResOluÇão nº 565, de-20:-9: 79 
do Banco Central do Brasil; -

h) autorização legislativa: Lei nºs 465 e 8.822 
de 15-12-72 e 15-2-89, e Decretos nºs 33.155' 
36.936, de 31-3-89 e 16-10-96. 

§ J º A emis§.ão autorizada por esta resoluo;:?• 
somente será registrada e colocada no mercado d• 
títulos no exalo montante das despesas com o paga 
menta dos débitos judiciais apurados em sentença 
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transitadas em julgado, previamente apresentadas 
ao Banco Central do Brasil, observando-se ainda o 
disposto no parágrafo único do art. 33 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e no § 4º 
do art. 16 da Resolução nº 69, de 1995, do Senado 
Federal. 

§ 2º 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. 

§ 32 O Estado do Rio Grande do Sul encami
nhará ao Senado Federal, para exame da Comissão 
de Assuntos Económicos, toda a documentação re
ferente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta 
resolução. 

Art. 3° No prazo máximo de quatorze dias após 
concluída a operação de emissão dos títulos autori
zada nesta resolução, o Banco Central do Brasil en
caminhará ao Senado Federal, para exame da Co
missão de Assuntos Econõmicos, todos os registras 
de compra e venda dos títulos, até o tomador final, 
bem como a efetivação de sua venda definitiva. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, contados a oartir de su" nuhli

cação. 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1997.

José Serra, Presidente-- José Fogaça - Relator -
Eduardo Suplicy - Vilson Kleinübing - Esperi
dião Amin - Bello Parga - Osmar Dias - Onofre 
Quinan - Elcio Alvares - Beni Veras - Ney Suas
suna - Waldeck Omelas - Freitas Neto - Lauro 
Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

IJECRETO.LB N" 2.376-DE25 DE 1\QVEMBRO OE 1967 

Dispõe sobre a dívida mobiliária in
terna da União, e dá outras providências. 

lB Gav!PLEMENTAR N" 82- DE 27 DE MARÇO DE 1995 

Disciplina os limites das despesas 
com o funcionalismo público, na forma 
do artigo 169 da Constituição Federal. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 º As despesas totais com pessoal ativo e 
inativo da Administração direta e indireta, inclusive 
fundações, empresas públicas e sociedades de eco
nomia_ mista, pagas com receitas correntes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos_Muni
cípios não poderao, em cada exercício financeiro ex
ceder: 

I - no caso da União, a sessenta por cento da 
respectiva receita corrente líquida, entendida esta 
corno sendo o total da receita corrente, deduzidos os 
valores correspondentes às transferências por parti
cipações constitucionais e legais, dos Estados, Dis
trito Federal e Municípios na arrecadação de tributos 
~e competência da União, bem como as receitas de 

que trata o artigo 239 da Constituição Federal, e, 
ainda; os valores correspondentes às despesas com 
-o-pagamento de benefícios no âmbito do Regime 
Geral da Previdência Social; 

11 - no caso dos Estados, a sessenta por cento 
das respectivas receitas correntes líquidas, entendi
das como sendo os totais das respectivas receitas 
corrent~s. deduzidos _Q.S-'lafa(e_lLdas. transferências 
por participações, constitucionaisHegais, dos municí
pios na arrecadação de tributos de competência dos 

-Estados; 

III - no caso do Distrito Federal e dos Municí
pios, a sessenta por cento das respectivas receitas 
correntes. 

§ 12 Se as despesas de que trata estcl artigo 
excederem, no exercício da publicação desta Lei 
Complementar, aos limites nele fixados, deverão re
tomar àqueles limites no prazo máximo de três exer
cícios financeiros, a contar daquele em que esta Lei 
Complementar entrar em vigor, à razão de um terço 
do excedente por exercício. 

§ 22 A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios publicarão, até trinta dias após o en
cerramento de cada mês, demonstrativo da execu
ção orçamentária, do mês e até o mês, explicitando, 
de forma individualizada, os valores de cada item 
considerado para efeito do cálculo das receitas cor
rentes líquidas, das despesas totais de pessoal e, 
conseqüentemente, da referida participação. 

_ § 3° Sempre que o demonstrativo de que trata 
o parágrafo anterior, no que tange à despesa acu
mulada até o mês, indicar o descumprimento dos li
mites fixados nesta Lei Complementar, ficarão veda-

_das, até que a. situação se regularize, quaisquer revi
sõe_s, reajustes ou adequações de remuneração que 
impliquem aumento de despesas. 
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Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor 
no primeiro exercício financeiro subseqüente ao da 
data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Presi
dente da República- Luiz Carlos Bresser Pereira. 

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995 

Declara de interesse social, para 
fins de reforma agrária, o imóvel rural de
nominado Seringal Boa Esperança, situa
do nos Municípios de Tarauacá e Envira, 
Estados do Acre e Amazonas, e dá outras 
providências. 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza 
alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes 
de pagamento na data da promulgação da Constitui
ção, incluindo o remanescente de juros e correção 
monetária, poderá ser pago_em moeda corrente, 
com atualização, em prestações anuais, iguais e su
cessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 
12 de julho de 1989, por decisão editada pelo Pode 
Executivo até cento e oitenta âiaS da promüfgaÇã< 
da Constituição. 

Parágrafo único. Poderão as entidades deve
doras, para o cumprimento do disposto neste artigo, 
emitir, em cada ano, no exalo montante do dispên
dio, títulos de dívida pública não computáveis para 
efeito do limite global de endividamento. 

A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 
expediente lido vai à publicação. 

A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) -Nos 
termos do art. 376, c, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995, do 
Senado Federal, os Projetes de Decreto Legislativo 
nº 62 a 67, de 1997, lidos anteriormente, terão, pe
rante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o prazo de cinco dias úteis para recebi
mento de emendas, findo o qual a referida Comissão 
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual perío
do, para opinar sobre as proposições. 

A SR• Pr::ESJDENTE (Emília Fernandes) - O 
Projeto de Resolução nº 102, de 1997, constante do 
~parecer fido anteriormente. ficará sobre a Mesa du
rante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos term-os do art:c235, 11, "f', do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4º da Resolução nº 37, de 
1995, do Senado Federal. 

-A- SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
Presidência recebeu o Aviso nº 500, de 1997, de 8 
do corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da 
União. encaminhando cópia da Decisão n2 469, de 
1997, adotada pelo referido Tribunal. bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, re
lativa à auditoria realizada nas obras do Metrõ do 
Distrito Federal, atendendo à solicitação da Comis
são Temporária do Senado Federal destinada a in
vestigar as obras não concluídas custeadas pela 
União. 

O expediente~ será anexado ao processado do 
Requerimento nº 651, de 1995, e. em cópia, ao pro
cessado do-Diversos riº 1. de f 996, que vai à Comis
são de Fiscalização e Controle. 

A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Passa-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo, pelo prazo de 20 minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) -
Sr" Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, atolada em 
dívidas que chegam a quase R$1 bilhão, a gigante 
~da construção civil nó Brasil, a Encol, vive dias de in
tensa turbulênc.ia. 

Voltada para a construção de moradias, a En
cal consolidou-se como a maior construtora do País 
no início desta década, atraindo cerca de 42 mil bra
sileiros de classe média baixa que sonham com a 
casa própria. 

Sem condições de honrar suas dívidas, a em
presa paralisou obras, deixou muitos e muitos compra
dores de casas e_apartamentos a ver navios-e não 
paga seus quase 12 mil funcionários há três meses. 

Sr" Presidente. Srªs e Srs. Senadores, desco
nheço as razões que levaram a Encol a essa situa
ção calamitosa que apresenta hoje. Ao que parece. 
embalada pela euforia do crescimento verificado no 
inicio da década. a empresa acabou cometendo um 
erro de previsão: construindo mais apartamentos do 
que os brasileiros podiam comprar. 

O resultado dessa imprevisão não poderia ser 
_mais_ ':les_astrQso~ para continuar no mercado. a ern-
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presa tinha que continuar vendendo e, para vender, 
foi obrigada a depreciar seus imóveis, reduzindo os 
preços em até 40%, inaugurando um perverso ciclo 
vicioso de prejuízos. 

Segundo os jornais, a construtora encontra-se 
em situação pré-falimentar, com cerca de R$1 ,2 bi
lhão a receber de clientes que compraram imóveis fi
nanciados pela própria empresa, e cujas obras fo
ram paralisadas, e outros R$600 milhões aplicados 
em imóveis que não consegue vender. 

Até 1994, valendo-se de vultosas aplicações 
no mercado financeiro, a empresa conseguiu man
ter-se na corda bamba. Naquele tempo, todos se 
lembram, a inflação corria solta e atingia taxas de 
30% a 45% ao mês, tomando atrativo esse tipo de 
'aposta' na ciranda financeira. A partir do Plano 
Real, no entanto, a situação se complicou e, corno 
se tomara grande demais, já não conseguia andar 
pelas próprias pernas. 

Sob pressão, seu fundador e maior acionista, 
Pedro Paulo de Souza, foi obrigado a entregar apre
sidência da empresa para um especialista em recu
peração de empresas endividadas. 

Desde janeiro, capitaneadas pelo Banco do 
Brasil, cerca de uma dúzia de instituições financeiras 
credoras da Encol procuraram uma alternativa para 
tirá-la do buraco e garantir, assim, o recebimento de 
seus empréstimos. 

Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a crise 
que vive a Encol extrapola o mundo dos negócios na 
medida em que envolve aspectos sociais de indiscu
tível relevância. 

Muito além dos bancos, do Rsco e dos forne
cedores que brigam para receber o que a empresa 
lhes deve, existe uma legião de 42 mil mutuários que 
acreditaram na possibilidade da casa própria e que 
investiram anos e anos de poupança na aquisição 
de um imóvel, além dos 12 mil funcionários que não 
recebem salário há mais de 3 meses. 

Seria, portanto, insensato não reconhecer que 
há nessa questão componentes de inegável interes
se público. Existe muita gente envolvida e o caso 
não se resume à simplicidade de uma falência. 

Em razão disso, Sr" Presidente, estou defen
dendo, desta tribuna, uma solução negociada para a 
crise da Encol. Estou apelando para o bom senso 
dos bancos credores, especialmente os do Governo 
que estão envolvidos, como a Caixa Económica Fe
deral e o Banco do Brasil. 

É preeiso analisar e conduzir o caso com uma 
mentalidade que transcenda o frio e 'insensível mun
do dos negócios. Uma sociedade não pode, não 
consegue e não deve orientar-se unicamente pelo 
lucro. Não se pode, em nome da int(Snsigência capi
talista, condenar milhares de pessoas ao prejuízo, à 
desesperança e ao desemprego. 

A Encol, Sr"s e Srs. Senadores, já deu mostras 
de sua capacidade técnica e poderá reerguer-se, se 
for devidamente amparada. Afinal, já socorremos 
tantos bancos quebrados, por que não salvaríamos 
uma empresa que, de uma forma ou de outra, tem 
ajudado o Brasil a superar o seu gravíssimo proble
ma de déficit habitacional? 

A minhá maior preocupação é com os mutuá
rios, que acreditaram numa empresa, assim como 
todo o Brasil, e com os funcionários, que não têm 
culpa dos desacertos dos seus patrões. 

O Sr- Bello Parga- Senador Valmir Campelo, 
V. Ex- me concede um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço com muita 
atenção V. Ex', Senador BeiJo Parga. 

O Sr. Bello Pa111a - Eminente Senador Valmir 
Campelo, quero me associar às palavras que V. Ex" 
dirige à Casa, tratando da crise financeira que engol
fou a empresa Encol. Efetivamente, a preocupação 
de V. Ex", que deve ser também a nossa, de legisla
dor, é com os mutuários. A solução da falência não 
interessa a ninguém: nem aos credores financeiros, 
nem aos detentores de crédito que entregaram suas 
poupanças à Encol para concretizar o sonho da mo
radia própria. Como ex-dirigente bancário, sei que 
há condiçó43s de renegociação para qualquer tipo de 
dívida, desde que sejam perfeitamente equaciona
dos todos os elementos constitutivos do problema. O 
que deve ser assinalado, portanto, é, em primeiro lu
gar, que a própria empresa não está reivindicando 
desembolso nenhum do Governo e nem este pode
ria fazer isso. Está reivindicando,. sim, isto que V. 
Ex', em outras palavras, assevera: que é preciso 
uma negociação. Eu não digo que 'não devam as en
tidades credoras preocupar-se com o resultado fi
nanceiro e suas obrigações. Há que haver o lucro, 
até mesmo porque essas instituições financeiras têm 
acionistas, que também entregaram suas poupanças 
para subscrever ações desses bancos e têm que ser 
remunerados também. A economia popular não 
pode ficar prejudicada. Então, penso que uma solu
ção negociada irá atender aos mutuários da Encol, 
àqueles que entregaram suas poupanças para rece
berem em moradias e, por outro lado, que os bancos 
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também não tenham o prejuízo que se refletirá na 
falta de dividendos para seus acionistas. Deve V. 
Ex", no meu entender, prosseguir nessa batalha, 
nessa idéia, a fim de que se concretize a negociação 
que poderá solucionar a crise que está se abatendo 
sobre a Encol. Que V. Ex" prossiga. Para tal, terá o 
meu apoio. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Fico muito satis
feito com as palavras do nobre Senador BeiJo Parga. 
Realmente, S. Ex" está-se preocupando, como sem
pre fez, com o lado social, com o lado dos mutuá
rios, que é a preocupação de todos nós. Não é pos
sível que um pai de família, depois de anos e anos 
poupando com dificuldades, juntando seu dinheiri
nho sofrido para adquirir seu apartamento, ou o 
apartamento de seu filho, de uma hora para outra se 
veja sem qualquer justificativa por parte da empresa 
ou com informações desencontradas de-segmentos 
do próprio Governo. 

Ternos que fazer com que o Governo tenha 
cada vez mais credibilidade através de seus órgãos 
oficiais, nesse caso o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal. Não podemos, sob hipótese ai· 
guma, penalizar os mutuários que adquiriram seus 
imóveis da Encol. 

O Sr. Nabor Júnior • Concede-me Ex" conce
de um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO ·Ouço, com muito 
prazer, o nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior • Senador Valmir Campa
lo, também gostaria de emprestar meu apoio à posi
ção assumida por V. Ex", em defesa de urna ampla 
negociação entre a Encol e seus credores para pôr 
termo às difiCuldades em que a empresa se encon
tra, sem poder dar prosseguimento às obras de 
construção de tantas unidades habitacionais em vá
rios Estados da Federação. Por ser a Encol uma das 
maiores empresas de construção civil do Brasil -
aluando no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Be
lém, Manaus, Fortaleza e outras cidades - não 
pode, de uma hora para outra, suspender a execu
ção de contratos de residências e edifícios comer
ciais ou de prestação de serviços. Isso viria prejudi· 
car, como disse V. Ex", em plano principal, os mu
tuários que compraram de boa-fé os seus aparta
mentos ou casas com objetivo de ter moradia pró
pria. As palavras de V. Ex' merecem o apoio de todo 
o Senado Federal. Espero que o Banco do Brasil, a 
Caixa Econômica, outros estabelecimentos bancá
rios e os credores em geral acedam em realizar a 
ampla negociação que permitirá à Encol dar prosse-

guimento às obras ameaçadas, que se ressentem 
de tanta releyânc~ para milhares de pessoas e em
presas por este Pafs aforá. Muito obrigado. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço as pala
vras de V. Ex', nobre Senador Nabor Júnior. Fico fe
liz porque essas palavras partem de um Senador ex
perimentado como o Senador BeiJo Parga e também 
de V. Ex' que, Governador do seu Estado, governou 
com muita competência, solucionando os problemas 
sociais. De forma que agradeço as palavras de V. 
Ex', incorporando-as com muita satisfação ao meu 
pronunciamento. 

Sr" Presidente, fica aqui, portanto, o meu apelo 
no sentido de urna solução negociada para a crise 
da Encol. Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente. 

Muito obrigado. 

A Srll. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NO 576, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno e de acordo com as tradições da Casa, as 
seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Se
nador Carlos Gomes de Oliveira: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pe-
sar; 

b) apresentação de condolências à família e ao 
Estado de Santa Catarina; e à 

c) Assembléia Legislativa; e à 

d) Câmara de Vereadores de Joinville; e à 

e) Academias de Letras de Santa Catarina; e ao 

f) Instituto Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1997. -
Senad9r Esperidlão Amin. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 
requerimento lido depende de votação, para cujo en
caminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o desejarem. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Sr". Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

_Concedo a palavra ao nobre Senador Esperi
diãoAmin. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PPB-5C. Para en
caminhar a votação.)- Em primeiro lugar, Sr". Presi-
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dente, desejo aditar ao requerimento que idêntica 
comunicação de pesar seja endereçada à Academia 
Catarinense de Letras e ao Instituto Histórico e Geo
gráfico de Santa Catarina. 

Não vou me alongar neste registro porque es
tarei, dentro de alguns instantes, colhendo assinatu
ras de outros Senadores para pedir que o horário do 
Expediente da sessão do Senado Federal do dia 14 
de outubro seja destinado a homenagear a memória 
do ex-Senador Carlos Gomes de Oliveira, que fale
ceu na última sexta-feira. 

Neste momento, aduzo ao requerimento que já 
apresentei dois comentários muito breves. 

Primeiro, vou propor o dia 14 de outubro, por
que no dia 12 de outubro próximo vindouro o Sena
dor Carlos Gomes de Oliveira completaria 103 anos 
de vida. Ele faleceu aos 102 anos de idade, lúcido. 

Tenho em mãos um livro obtido junto ·à Mesa 
do Senado, quando seu Presidente era o Senador 
Mauro Benevides e seu Vice-Presidente o Senador 
Alexandre Costa, no período 91/92. Trata-se de uma 
publicação sobre a atuação parlamentar do Senador 
Carlos Gomes de Oliveira. A capa desse livro é a 
foto da posse do Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, cerimônia presidida pelo Senador Carlos 
Gomes de Oliveira, em que o Presidente que entre
gava o cargo era um outro catarinense, Nereu Ra
mos, que foi derrotado por Carlos Gomes de Oliveira 
na eleição de 1950 para o Senado Federal, em San
ta Catarina. 

Carlos Gomes de Oliveira foi eleito Senador 
em 1950, depois de ter sido vereador, prefeito, se
cretário de Estado. Enfim, uma vida que Deus con
cedeu com generosidade e que foi vivida com digni
dade, semeando bons exemplos. 

Faço, como segundo comentário deste que 
acho que resume tudo à foto do livro. É a posse do 
Presidente Juscelino Kubitschek, bem como do Vice
Presidente João Goulart, presidida pelo Senador Car
los Gomes de Oliveira. O Presidente que saia era ou
tro catarinense, Nereu Ramos, Presidente da Cãmara 
dos Deputados. Nessa condição, Garlos Gomes de 
Oliveira logrou obter esse mandato, derrotando nas ur
nas de 1950, este homem ímpar na história politica 
brasileira, o catarinense Nereu Ramos. 

Portanto, bastaria isso para enaltecer o papel 
polftico do Senador Carlos Gomes de Oliveira. Mas 
não pára ar. Eu gostaria de fazer minhas - e quero 
que seja transcrito por inteiro o texto que é a apre
sentação deste livro "A Atuação Parlamentar", edi
ção da Gráfica do Senado, de 1992, repito, por ges
tões bem sucedidas que desenvolvi junto à Mesa da 

época - as palavras de apresentaçãg_ que o ex-De
sembargador catarinense i~orberto Ungaretti escre
veu. Destaco desta apresentação ao Senador Carlos 
Gomes, em 1992, este pequeno texto: 

• A vida pública consumiu o melhor da 
sua existência. Jamais a deslustrou, por pen
samentos, palavra e obras, segundo a fórmula 
biblica, que é expressão de plenitude. 

Deus recompensou-o, não apenas com 
a idade patriarcal a que logrou atingir, mas 
sobretudo porque não lhe permitiu perder, 
me§mo no crepúsculo a alegria e a sabedo
ria de viver. 

Em 1992- aos 97 anos -, o ex-Sena
dor Carlos Gomes de Oliveira, deslocava-se, 
em ônibus de linha, para vir de vez em 
quando a Florianópolis participar das sessõ
es da Academia Catarinense de Letras e do 
Instituto Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. E a sua presença, por si só, iluminava 
as reuniões a que comparecia, pois conser
vava integro o seu interesse pelas ativida
des intelectuais, do que é exemplo a publi
cação, faz pouco, do seu livro Integração, 
percuciente estudo sociológico e histórico 
sobre aspectos da vida catarinense, notada
mente da sua Joinville, a Cidade dos Prínci
pes, onde ele é agora o próprio príncipe, 
pela realeza do espírito, da inteligência, do 
caráter e de tudo o que enobrece o homem 
para além do tempo. 

Ainda como registro, gostaria de anexar para 
reqyerimento a edição de 16.08.97 do jornal A Notí
cia, de Joinville, que noticia a morte e os atos de ho
menagem que o Estado de Santa Catarina e, parti
cularmente, a cidade de Joinville lhe tributaram. 

Hoje, ao conversar com um de seus filhos, dis
se-lhe: não sei se posso apresentar pêsames, penso 
que seria egoísmo. Mas devo cumprimentar a família 
de quem viveu 102 anos, exercendo os mais varia
dos cargos públicos e deixando como legado uma 
vida irrepreensível, o que nunca poderia servir de 
pretexto e se lamentar. Lamentamos a perda física, 
evidente, mas, acima de tudo, como catarinense, 
quero enaltecer, por meio desse requerimento e do 
subseqüente que apresentarei, um testemunho de 
vida do ponto de vista político que é modelar para 
Santa Catarina e para o Brasil. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ESPERIDIÃO AM/N EM SEU D/5-
CURSO: 
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APRESENTAÇÃO 

Faz algum tempo, amigo de minha particular estima, que também o é 
do Senador Carlos Gomes de Oliveira, uisitou-o em joinville. Descreveu-me como 
encontrou o Senador: num pequeno apanamento térreo, em conjunto residen
cial do BNH, móveis poucos e muito simples, a televisão em preto e branco 
inundando o ambiente com o som de uma música. qualquer, cujo ritmo o 
dono da casa marcava, de pé, com seu corpo alquebrado. Diante dele, a polm:ma 
em que, sorridente, acompanhava-o com enternecido olhar sua companheira 
de setenta anos - sim, setenta anos -, ambos, monagenários, contentes da 
modéstia e da paz em que arrastavam a velhice, longa e feliz. 

Esta cena doméstica, tão eloqüente e comovedora, faz pensar no mistério 
da felicidade humana, e também inspira a reflexão de que pobreza não é 
uirtude, mas constitui expressivo sinal de vinudes em um homem que foi Depu
rado Estadual, Deputado Federal, Secretário de Estada, presidente de poderosa 
autarquia ruu:ional (o Instituto Nacional do Mate, no primeiro governo Getúlio 
Va18as), Sentldor da República e presidente do Senado, condição, aliás, em 
que presidiu a sessão de posse de jzrscelino Kubitscbek na Presidência da Repú
blica, além de haver ocupado outras funções relevantes, no serviço da sua 
cidade, do seu Estado e do país. . 

A vida pública consumiu o melhor da sua exíslên_ckl,Jamaisg. ~um-CJ.~. _ 
''por pensamentos, palavras e obras", segundo a fórmula bfbiica, que é expressão 
de plenitude. 

Deus recompensou-o, njio apenas com a idade patriarcal a que logrou 
atingir, mas sobretudo porque não lhe permitiu perder, mesmo no crespúsculo 
a alegria e a sabedoria de viver. 

Deslocando-se de joil'Wil/IJ, em ônibus de linha, para vir de vez em quando 
a Florianópolís. panicipar das sessões da Academia Catarinense de Letras e 
do Instituto Hislórico e (Jeogràjlco de Santa Catarina, ilumina com o simples 
fato da sua presença as reuniões a que comparece, pois conserva integro o 
seu interesse pelas atividades intelectuais, do que é exemplo a publicação, faz 
poucos anos, de seu liuro "Integração", percuciente estudo sociológico e histórico 
sobre aspectos da vida catarinen.se. notada,m.e,ue da.· sucz joinville, a Cidade 
dos Príncipes, onde é ele, agora, c próprio príncipe, pela realeza do espirita, 
da intelig{mcia, do c=-áter, de tudo o que enobrece o homem, para além do 
tempo. 

ooooouooonoouuooouoo••ooooooo•oooooooooooouooouuuooooouooooooouuoou> .. o<oooooooouoouooooooouu•••••••••••••oonuuo 

dos Principes, onde é ele, agora, o próprio prlncipe, pela realeza do esplrib:1, 
da intelig{mcia, do caráter, de tudo o que enobrece o homem, para aMm do . 
tempo. 

A publicação desta coletânea de discuTsos que o Semu:Jor Caries Gomes 
de Oliveira proferiu no parlamento nacional, abre as comemorações do se..t 
cenJenário de nascimento, a transcoT?"er daqui. a dois anos, nas primicias do 
milênio que se aproxima. 

Florianópolis, outubro de 1992 
Norberto Ongaretti 

AGOSTO DE 1997 
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Morre em Joinville Carlos Go1nes de Oliveira 
Com 102 anos de idade, ex-senador sofreu parada cardíaca enquanto repousava. Páginas A-5 e :1-6 

~Jorre en1 Joinville o ex-senador Carlos Gomes 
!:'w 0/1/tJ/Jm dt' nlfll{lir'taria I 0.7 anos r J <:f'Jmltamcntn est.i marrar/o Jl.7ra c78 ! 1 lwrt'.' dt' hoj(' no t.'r·milr:rit• lllfrllt 

Excepcional paradigma político 
Quando as atua.is e novas gera

ções de catannenses procurarem os 
melhores exemplos entre milhares 
de co-esraduanos que optaram pela 
po/Jtlca. haverão de localizar 
ate: uns oue agrram conforme o ma1s 
le2it•m0 esPirita pubhco. Entre 
dC:s. ·oa pód1um dos que durante 
muuos. a.Dos sen·1rão de excepcro
oal paradigma poliuco. destaca·se a 
f12ura S!ni!'Uiar do senador Carlos 
üÕmes d:· Olm:ua. 
. A generoSJdad~ bumana costu

ma ser benevolente com os faleci
dos. apa~ando reg1suos bJogr.ificos 
nc!!auvos para relactonar apenas 
~ld.S qualtdad(:':. Pots no caso dcs.se 
e:urar1rd1nano polutco JOin\ dcn~e 

cada há a registrar na coluna das 
fraquezas. E tudo o que se escrever. 
a parur de sua mane. sobre as Vlt· 

tudes. qualidades. atas de decisões 
que aJudaram a engraodecer Santa 
Catanna e sua gente }arnaJS moslra
rão na Integralidade o que fot sua 
modelar vida pUblica. 

Em pnmetrc> lugar. era unpossi
vel falar com o senador na VJ.Sta hori
zontal. A una2em fisu:a serena trans
mJUda retrataVa na sunpücidade tan
ta sms::eleza e dignidade que logo era 
l::mçado no trono dos sábios. Uma 
autoridade que se Impunha pela 
ma~Utifica b1og:rafia. pela sunplicida
de de sua vida. sobreaudo, pela cem-

cepção que fazia da politic~ e das 
açóes que prattcava em oome de sua 
comunidade. O interlocutor d.Jalop
Ya· com respeno. como se esuveuc 

diante de wn catedrático. 
Carlos Gomes de Oliveira foi 

singular em incontáveis passagens de 
sua nca trajetôria profisstonal, parla
mentar. politica. pessoc.l e social. A 
condição de senador. por exemplo. 
Foi um dos poucos a quebrar uma 

o nome do senador Carlos Gomes 
de Ohveira que. rhesrrtc;J ria rr:'órt~; 
pres1a mais este belo serv1ço aos 
catannenses .. ,vos. 

O de permanecer para sem
pre coml~ um excepctonal para· 
dH~m.1 r"httc(1 

DIMITitl DO VAW 

tradíção: a de que a cadeira da ___ Joinvi7l~ - Um dos últimos 
Câmara AJta eslíi resen:ada para ex- bomc:n~ pUblicas que testemunha· 
governador. E quem enfrentou para ram a nwor pane da poliuca brasi· 
conqwstar o mandato de oito anos? !eira neste seculo chegou ao fim da 
Outra legenda da política catannen- vich. Por volta das 15hl0 de ontem. 
se. o poderoso Nereu Ramos. que morreu em Jotnville o ex-senador 
vmha de enorme prestiiio nacional e Carlos Gomes de Oliveira. Ele tinha 
uma longa atuação de i o anos como 102 ilnO!.. CuJas Gomes sofreu uma 
mrerventor em Santa Catanna. Uma parada cardíaca enquanto repousava 
su.rprW eleilora.l que acabou c:orúe- na residência do filho, flâvio Gomes 
nndo ao Estado o pnvilég~o de pre- de Oliveira. com quem uorava ht 
senç,. especial na poiSe de Juset:hno quase seis anos. desde que a esposa 
Kub11schek de Oh .. ·eJra. c..ha J I de do ex-senador Sara fo..1ana Gomes de 
1ancno dt' !95:5. <JUt' reo:bc:u a faL,;a Oliveira (alccetL 

justamente de Nereu Ramos. presi- . O sepultamento de Carlos 
dente da Cãmara dos Deputados Gomes estt marcado p:ua as II 
que asswrura a presidtncia da RepU· boras de hoje, ao Cemitério Mwú-
bllca. na cru.e que se segwu ao swci· cipa.J de Jomville. bairro Atirado-
dio de Gerúlio Vargas.. res. A família do senador te orou 

Se ê real que o povo anda des1- rea.liz.ar o velório na catedral dio-
ludido. frustrado e a1ê md1g:nado ces.ana. Sem ter um horáno dispo-
com a masona dos pollticos. tambêm nível. os familiares de Carlos 
e verdade que Santa Cat.anna pode Gomes .1ceituam sugestão do pre· 
orgulhar-se pela ex1stênc1a de feito Lutz Henrique da Silveira 
homens d1gnos, probos. coerentes. (PMDB). no sentido de velar o 
smceros. leaJS ao povo e com desta- corpo no sagullio da prefeitura. 
cada espinto público. No circulo res- Por causa da mane do ex-sena-
ln to desse grupo. sobreSSiiJ elevado dor. Luiz Henrique e o governador 

Paulo Afonso Y1eira (PMDB) 
deaetaram luto oficial de trés d!a.s. 
O vicc José Augusto Hülse repre
sentará o 2ovc:rnador no enterro 
St:gundo Õ ftlho FJ<iv1o. C a rios 
Gomes gozava de boa s.aUdt: e toma
va apenas medJcamenlos para regu
lar a pressão anenal. Hâ cerca de 
sets meses. o ex-senador não coru6 
g:ura cammhar sozinho e pa!.Sa\·a a 
mator pant: do tempo descaru.ando. 

Nas lembranças que fiam pan. 
o filho Flâ .. io. permanece a unagc:m 
que Carlos Gomes. construiu ao JoQ
g:o de 40 anos de aU'oldades politicas. 
"Foi wn exemplo de homem pübb
co. um poliuco digno. honesao e tn· 
balhador ... disse. Carlos Gomes foi 
filiado ao Panido LiberaJ Catanneg.. 
se (1934-1937) e ao Partido Traba_: 
lh1sta Brasileiro (1945·1966). FQJ 
deputado emduaJ (1926-.30). depU,. 
tado federal COnstJtumte de 19~ a 
1937 e secador' da Repr.ibhca eotré 
março de 1951 ajaneuode 1959. 

Carlos Gomes de O!i,·etra 
também fot prefeilo mtenoo de 
Jomville entre os meses de setem; 
bro e outubro de 1927: O graD:~~ 
momento de sua carre1ra polit1ca 
fo1 quando deu posse ao presiderr· 
te Jwcchno Kubitschek. em 1951. 
e representou o Brasil oa Assem
bléia Gerai da Organização das 
Nações Unidos (ONU). Carlos 
Gomes leve tr!s filhos (um pi fale· 
cido). oito netos e 17 btsnetos 
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líeJório na Prefeitura 
}oinvillt - O corpo do tt· 

unador Carlos Gomts dr Olll'(lro 
ch~gou au sa ~uão da Pr~f~uura dt 
Joml/1/t por •o/ta das 8h50 dr 
onr~m ra1 ur 1eia.:io no local Dlé C:u 
li horas dt hoJ< 

Quando ,, cai.tãc rhrpou. ap~· 
nas parrnrn_ amigos prdnmos r r; 

comandanu du 6:'• Baralhcio dr 
ln/ànrana Adhnnnr Machado Ftlho. 
t'Slaram no locai Por ~·alta JaJ 

2/hJO. o prdtiiO úu: Hmrrqut du 
Sill•tJra tmrou M sa~uão r cubnu o 
cauiw com as oanderras di) BraJtl. Jt 
Sanra Calomw t dt fotnrdlt "For 
um homrm out u Jtdtcou rarrto ao 
mumdpro co.mo (U) Estado t' ao Pau 
ontú \'l\'(u ··. poruitrnu o prt/(110 

O ;omtJiw.a r huront:Uirn Apolt· 
nano Trrnrs cwmbrm prnrntt aa 

~-dónv. dusr que oU.· unndnr crna· 
rrunre .. , ~~ znsprrar guações dt poh· j' 

ncos qut' arn.d.a rirão''. LLmhrou que. r 1
1 

aos 91 anos. Carlos Go~s tscrnru · 
um lrrro sobrr a hutOnu d~ Jotnl di( 
''Nrundo rm ISY-1. (Jtt" hom~mJJ_Ltn· 
ctou rudo que aconrrccu ncsu JfC/.J · 

lo·. t1_firmnu Tt"m(S 

O ( nmundantr d(l 6J• 81 QI.Íian
:ou qru 11 hondu da umdad( mritwr 
dtt·(ra prtHar homtnagtnl tJ() 

poliil((' Juranu sru tnurro "ACI· 
ma dr rudv. ele t'ra um umrgn do 
E.urt 110 · duu o corvnd. 

Par11 t1 mutona J1lJ paremrs prt· 
unre.s u 11'/IJnr do St'rw&.lr fm trll!Ujui· 

la. "For< mru1 Jt' f/t fi\ tllt ltrJLio wrw 
sorve a r {'Qmdn" ~r:pnnuu o .fi/}u; úD 

Jt'nador cnrnnrl UI radar da rr.srn:n 
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Gotnes de Oliveira, genuú1o político 
fJCIJJUU/' CJUll'ÍIICl!SC CIJ[J'()U JlJ pofílic'J :Jlral I;S i/e f!U/t~J/JÍCD ('111 I ,cJ:.!2 
JoinJ.•illt - Ele ern chama

do de património vivo da politi
;.:a catarinense. O dono do nobre 
titulo camsnhava para completar 
)U3 anos dia' 12 de outubro. Os 
mais íntimos desconsideravam 
as apresentações e t1nham em 
Carlos Gomes de Olive1ra como 
om dos últimos remanescentes 
~a genuína safra de homens 
flúhlicon!o Pais. A'1hogado, Jor• 
oalísta;;"Veiéãêiói7" piefeit(l". 
~eputado. secretario de Estado 
@ senadot. Com tot.lo c~sc curn
culo. (l que mais um homem 
podm esperar da' rtla'? 

f'ilhn. Se 0 penodo pos.vida 
púhlrca e repleto de sossego. 
Carloc; (iomes deve seu in~resso 
na poill!Cíl a um poll-mico <Htlgo 
cscntu num ~ertod1c0 -·''JornaL 
de Jolii·iille •- queãjuaai'a a 
fundar. O texto elogiava o levan
te do Forte ue í<•racahana. em 
[ 42::!. COffiólnc.Jado ror te-nenteo; 
Jo Ex.t:-rclt() rcvoltaJn~;, com os 
Je"\môlldO"' ll<l cnt.:iO presH.Jente 
Artur Bernardes. 

'fói chJmado rara integrõtr () 
secretan;H.Jo do rneicilO AhUon 
Balista. 

EDUCAÇÃO 
1\ p:1ntr <.k tq1d:. com:-~ pno:.

"C' t.lc 1\111,Jft• t-:~~~~dt"r lltl rnvnnn 
,[ ,, I ' t \ d" ( " l' I~ ( "''"' t' '\ 

,.:. O prúpr1o Cólrlo.;; Gome~ rc">· 
ponde. "Abandonei a polít1ca 
1em desencanto nenhum. Não 
tenho do 4ue me que1xar. Nunca 
fu,i amhício<oo. fnr:m1 ;1.; rr~tprJ:l<:. 

contin~ências da .vida yue me 
levaram a ser aquilo. nunca plez
leeJ. Por zsso. e~tou em paz comi
go e com o mundo". afirmou há 
20 anos. em depoimento concedi· 
do ao jornalista Raul Caldas 
! 

Foi o estoDzm para nue a 
nptnz<1o chec:lc;<;e J" m~os Llo rre
'ldl'flll' d:t P.l'[lHhlrc:~ (',ult .... 

Gomes t' '>CU prtrnll. rl;ic:n..ltl 
Gome' Ue Ulrvena. for:1m rcva
dos p~H;-~ o Rin U:: ..l3neno. per
manecc:~tdP l'!lCarccradoo.:, ror ~[l 

dias curn Uc7:en:1) de (IUtfOS rlTl'· 

sos politrco'-1 .•,..;,, rett,ruo J Jmn
\illc. f'Jjciúo e l'arios <1\lrTlCS 

rccehcram C:llrJrn.;;a rt.'cepçcio. () 
alO representou o Jmcio dJ trnJe~ 
torra tk \ JrJoo; noc, emh:tiL''\ f,OJí· 
1.teos • .No umcu pJnuJo J'Jturr7J· 
~Jõ: pâra7ç)nCa. o"Republ1c;1no. 

11nnH::1dn rhde·cc;co!ar t.h 
I~'I!I:JO, Sua rrrmCirõl rr("ocura 
ção foi e'(r~ir recurso.; para d;u 
a~ mrnrmas. condições de estudn 
:\1)\ alunos - c:1t.lerno":' e l;í.pis_ O 
politiCO tJmbém rassou rela 
Cãm:ua d~ Vereadores. chamat.ia 
na crnc>1 de Cono:;elho Consultr· 
vo Munrcrral. c em !927 exerceu 
o cHPo tlc rrcfcl!n nos meses de 
~ct~mhro e outuhro. 

0/aquelc perrudo. assinou 
r•.'".f\IU';i!o 4uc reconhece a r\ssn
't.tç:tfl ( ··>mC'rc1:d t' lnduo:;tri;d de 
lnm\ 1ilr 1 i\rtil C• IlTH I t'lliU.lat..k t.k 
'1ltl1d.!ok rllhhc;\ llrn ;tno dl'pül'· 

··icct,l·~t.· tlcrut:tdn t.'\laUual. 1\ 
p.1rnr Uc l<J.~~- Carlo<; Oomeo; r<~"· 
·"li :1 <;('r llnl d•~" fJU:ltro rcrreo;Cn· 
I 1n\l'" r !I:HIIH'rl".t"". llõl Â""Cnl· 

I I • • I' I• 011 ol ( ""~f fi 11 ftlfo 
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Denúncias contra perseguições 
, Veio 1938 e. junto, a campa

na de nacionalização. que proi
ia o uso da língua alemã. Em 
arta endereçada ao responsável 
elo projeto, general Meira de 
'asconcelos. Carlos Gomes des
•cou a importância da aproxima- · 
:lo com os descendentes dos imi
rantes germânicos. 
: "Entendo que devemos enca
ar com atitude simpática as 
•opulações germânicas. na sua· 
nassa, procurando mais por pro
·essos educativos. pois o seu ger
nanismo não é mais do que uma 
end!ncia natural", observava.· 

Em nova correspondência;
lesta vez a Nereu Ramos. Carlos. 
}omes denunciava as persegui .. n 

ões aos descendentes da colónia 
través da campanha de naciona
ização. "Precisamos, porém. 

acautelar-nos aos exageros con
traproducentes", alertava' o polí
tico sobre os efeitos provocados 
pela campanha patrocinada por 
Getúlio. 

Depois de dirigir o instituto 
Nacional do Mate. a convite de 
Getúlio Vargas, e ser secretárioJ 
estadual de Interior. Justiça e Edu
cação. Carlos Gomes lançou-se a 
uma empreitada ousada a partir de 
1950: candidatou-se ao governo do 
Estado pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). fundado por 
Getúlio. Carlos Gomes de Oliveira 
renunciou. mais tarde. à candida
tura e lançou seu nome ao Senado, 
num· acordo entre o PTB e a, 
UDN. de lrineu Bomnausen. elei) · 
to mais tarde governador do Esta
do. Na época. o joinvílense lutou 
contra Getúlio Vargas. que veio a 

Político propôe . . "' . ensino primaria 
em portugu~~s_" 

A ASSOCIAÇtiO COMERCIAL E 
lNDUSTR/,lL DE JO!Nl!/LLE, 

Em 1934_ o senador Carlos 
Gomes de Oliveira. que era um 
dos quatro representantes catari· 
nenses na .t\s~embléia Constituin
te. conseguiu incluir na nova 
Constituição Federal um artigo 
determinando que o ensino pri· 
mário deveria ser ministrado em 
língua portuguesa. A sua proposi· 
ção não significava que fosse con· 
tra os imigrantes. tanto. que em 
1938, quando surgiu a campanha 
de nacionalização, que proibia o 
uso da lfngua alemã no Brasil. 
lembrou que o germanismo era 
uma tendência natural. 

lamenta o Jesaparecimenw Jo ~enaJor 

CARLOS GOl\lES DE OLIVEIRA, 

e ~olíJaríza-se com 'eus !'anulíares neste 
momento Je perda. 

A DIRETORJA. "Hoje vejo com satisfação 
que. entre os descendentes de 
brasileiros. os cahoclos e os des
cendentes de alemães. não existe 
mais discriminação. pois à época 

Florianópolis para apoiar' Nereu 
Ramos ao Senado. 

Carlos Gomes fez mais de 400 
discursos nos oito anos ( 1951 a 
1959) em que permaneceu no 
Senado. abordando os mais varia· 
dos temas nacionais. Seguia uma 
linha que abordava o ensino, o tra
balhismo e as relações entre 
patrões e empregados. Defensor de 
escolas agrícolas. "o senador" 
como era carinhosamente chama
do. empresta o nome a uma insti
tuição similar localizada no munici· 
pio de Araquari. a 20 quiltlmetros 
de Joinville. Ao participar da dele
gação brasileira que faz parte da 
Assembléia Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU),~ Carlos 
Gomes ficou impressionado com o 
surgimento das primeiras transmis
sões em cores, das redes de lei(!. 

havia muita rivalidade". afirmou 
Carlos Gomes em um dos seus 
vários depoimentos à imprensa. 

Próximo do poder. o joinvilen
se assume pela segunda vez. em 
Janeiro de 1935. seu segundo man, 

O-âato naCãnrar:n'"eCieraCo raio 
acabou estreitando laços de amiza
de de Carlos Gomes com grandes 
personalidades da área jurídica do 
Pafs e com o então presidente 
Getúlio Vargas. que comandava o 
Brasil com mão-de-ferro. 

URBANO 

Nova surpresa na longa traje· 
tória política do catarinense Carlos. 
Getúlio Vargas decreta o fecha
mento do Congresso Nacional em 
1937. restando ao joinvilensc acei· 
tar convite do governador Nereu 
Ramos para chefiar o Departamcn· 
to das Municipalidades. <ir~ão 
encarre~ado de ne~ociar a implan· 
tação de melhorias urhanas. tais 
como si,temas de água. construção 
Je pontes e estradas. 
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A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
A SR1• PRESIDENTE (Emília Fernandes) 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR - (PMDB-AC. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr". Presidente, Srls e Srs. Senadores, assomo hoje 
a esta tribuna para um breve registro -breve, porém 
fundamental - na luta pela dignidade e pelo respeito 
devido ao povo do Estado do Acre, que tenho a hon
ra de representar no Congresso Nacional. 

Distante, isolado, ignorado em suas necessida
des elementares, o Acre, com frequência, ainda se 
vê agredido, inexplicavelmente, por golpes e concei
tos injuriosos. É, para desgraça nossa, aquela ten
dência humana de não dar importância ou valor aos 
problemas dos mais frac:os; é o falso direito, que se 
arrogam como donos da verdade, de tentar dirigir as 
vidas alheias; é o entrechoque perverso de interes
ses conflitantes, como o dos grandes grupos exóge
nos e o dos que falam de realidades religiosas e am
bientais que nem sequer conhecem. 

Tenho em meu gabinete o Dicionário Aurélio, 
Novo Dicionário da Língua Portuguesa, que - como 
acontece com a maioria dos brasileiros letrados - é 
a minha fonte de consultas e esclarecimentos sobre 
o vernáculo. O exemplar faz parte da primeira edição 
e, portanto, representa as definições e os conceitos 
colhidos pelo mestre Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira em sua longa e profícua trajetória de intér
prete de sentimentos por ele traduzidos em vocábu
los e fonemas. 

Mais de uma vez, entre as centenas de idas às 
suas páginas, passei pelo verbete •morrer'. Encon
trei, corno equivalentes, expressões e imagens que 
vão desde •entregar a alma ao Criador' até "bater a 
caçoleta•; nada, porém, que não estivesse dentro do 
imaginário peipular e de suas tradições orais. 

Fui alertado, entretanto, sobre a introdução de 
uma nova conceituação de •morrer", na segunda edi
ção do Aurélio, edição datada de 1986: •morrer", ago
ra, seria sinõnirno também de "ir para o Acre"; procurei 
a última versão do dicionário já publicada em disquetes 
para o computador. E lá está, mais uma vez, a infame 
definição: "morrer' é "ir para o Acre". 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, o Acre 
não pode ficar exposto à chacota gratuita e maldosa! 

.Não bastam os maus exemplos de alguns de 
seus -filnos? 

A sociedade acreana jamais suportaria uma 
nova agressão desse nível, inclusive porque tem a 
avalizá-la o prestígio do nome de Mestre Aurélio. 

O que terá mudado, entre a primeira e a se
gunda edição do festejado dicionário, para que o 
Acre passasse a ser considerado o cemitério alegóri
co dos brasileiros? Onde os renovadores do legado 
de Aurélio Buarque de Holanda foram descobrir, in
ventar ou falsear essa definição, de tão mau gosto e 
de legitimidade duvidosa? 

Estou acionando nesta data o Advogado Dr. 
Gastão de Bem para interpelar judicialmente a Edito
ra Nova Fronteira, cobrando-lhe uma explicação so
bre as origens e condições em que foi colhido esse 
conceito, porque, para ser reconhecido e citado num 
dicionário do porte do Aurélio, um verbete deve pas
sar antes pela avaliação criteriosa de importância e 
veracidade; deixar de fazê-lo em um caso é a aber
tura para outras leviandades, escancarando as pági
nas para delírios e retaliações desprovidas de digni
dade ou base científica. 

O problema que hoje trago ao Senado da Re
pública pode parecer menor ou sem importância 
para os Representantes dos demais Estados, mas 
para nós, acreanos, trata-se de uma questão de dig
nidade e de preservação da imagem que buscamos 
construir e preservar, mesmo arrostando o agrava
mento das vicissitudes geradas na pobreza e no 
abandono a que nos relegam. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior 
a Sra. Eml7ia Fernandes, suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Vamir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. 

A SR• EMIUA FERNANDES (PTB - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, trago 
hoje algumas considerações sobre a reforma da Pre
vidência Social, pois as mudanças propostas interfe
rem na vida de milhões de trabalhadores da ativa ou 
aposentados - imediatamente e nos próximos cin
quenta anos. 

A reforma da Previdência Social, como tem 
ocorrido com o conjunto das reformas já realizadas 
ou em curso no Congresso Nacional, partiu de um 
pressuposto equivocado. 

Até o momento, sob o argumento da ineficiên
cia do Estado, da redução de seu papel ou da ne-
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cessidade de economia de gastos, aprovaram-se re
formas que lerem interesses estratégicos do País, es
pecialmente nos selares de telefonia e do petróleo. 

A ordem é não enfrentar os problemas, não 
buscar corrigir as distorções, e atalhar pela saída 
aparentemente mais fácil, como a privatização das 
estatais, o ataque aos funcionários públicos e a des
moralização do papel do Estado no processo econô
mico. 

No entanto, a proposta de reforma mais impor
tante - a reforma tributária -. que poderia dotar a 
economia e as empresas nacionais de maior compe
titividade e também reorganizar as finanças públicas, 
as relações fiscais e tributárias entre os Municípios, 
Estados e a União, não tem merecido a necessária 
atenção do Governo Federal. 

A r11esma situação verifica-se no debate da 
Previdência Social, que, sem que estudos mais deta
lhados sobre a sua situação tenham sido apresenta
dos e submetidos à sociedade, está voltando-se 
contra os cidadãos, sejam aposentados ou trabalha
dores da ativa, colllQ se fossem eles os responsá
veis pela alegada crise do sistema. 

Antes de tudo, as informações a respeito da 
real situação da Previdência Social são contraditó
rias. Há, de um lado, os dados divulgados pelo Mi
nistério da Previdência Social e, de outro, a réplica 
fornecida por instituições, entidades de classe e es
pecialistas dando conta da realidade e de situações 
distintas. Essa divergência por si só mereceria um 
debate maior envolvendo todos os selares interessa
dos no tema. 

O Governo tem sustentado a necessidade de 
reforma na tese da inviabilidade do sistema. Acusa 
um rombo nos cofres da Previdência, ainda sem da
dos oficiais concretos, objetivos e claros que o com
provem e a decorrente impossibilidade de fazer fren
te aos benefícios já adquiridos pelos trabalhadores 
ao longo das últimas décadas. 

Urna das alegadas causas para a falta de re
cursos é a de que o modelo previdenciário está sob 
o impacto do número de pessoas que entraram no 
sistema há 20 ou 25 anos - período em que os tra
balhadores foram motivados a entrar no mercado 
formal de trabalho - e que hoje soma um custo mui
to alto aos cofres da instituição, com dificuldades de 
arrecadação. -

Tal fato, que pode ser até verdadeiro, amplia a 
necessidade de um debate sobre a questão que evi
dencie as verdadeiras razões para as dificuldades 
de caixa, que não são os direitos adquiridos pelos 
trabalhadores, mas, sim, a informalidade, o dese'm-

prego e a falência de vastos selares, que resultam 
na rf'tlução das contribuições eletivas aos cofres da 
Presidência Social. 

Ci:to. uma afirmação da Sr" Rosa Maria Mar
ques, da Fundação de Desenvolvimento Administra
tivo - Fundap, e chefe do Departamento de Econo
mia da PUC, de São Paulo: •se tivéssemos uma po
lítica de criação de emprego§;_ ~sta_ríamos incremen
tanao ·essa fatia de arrecadação, criando superávit e 
uma reserva para o futuro•. 

Enquanto isso não acontece, são fechados 
postos de trabalhos cada vez com mais freqüência. 

Complementa essa avaliação o advogado Vla
dimir Novaes Martinez, um dos maiores especialis
tas no assunto: ·se a população economicamente 
ativa conta hoje com 60 milhões de trabalhadores, 
cerca de 28 milhões não contribuem para a Previ
dência". 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Eco
nõmica Aplicada, do Ministério do Planejamento -
IPEA, nas seis principais regiões metropolitanas do 
Pafs, somente 41% dos trabalhares que têm carteira 
assinada são contribuintes. 

Enquanto isso, o Governo procura elevar a re
ceita aumentando as alíquotas, estratégia que não 
tem demonstrado resultados positivos. 

No início do sistema, o empregado pagava 3% 
e a empresa outros 3%. Hoje, o trabalhador recolhe 
de 8% a 11% e a empresa 22%. Com alíquotas tão 
altas, os trabalhadores suQme.te_mcse a trabalhos 
sem carteira assinada, sem recolhimento da contri
buição devida. Os cálculos apontam para uma eva
são de cerca de 25% do que deveria ser arrecada
do. Apenas no ano passado, a,_a.rredadação, que de
veria ter sido de R$50 bilhões, ficou em R$39,5 bi
lhões. 

Além do mais, não parece justo, e muito menos 
ético, que se pretenda punir os trabalhadores em ge
ral pelq fato de que, em detenninado momento da 
história do País, urTia parCela importante deles deu 
sua vida na construção do País, desenvolvendo 
suas atividades nos mais variados setores dentro de 
um correto regime formal de trabalho, com o respeito 
às leis e aos cidadãos. 

. .. pgr Ql!!_ro_fj!.@,lostituições de classe e renoma
dos -economistas, como o Dr. Dércio Garcia Munhóz, 
da Universidade Federal de Brasília, por exemplo, 
afirma que o volume das contribuições é suficiente 
para cobrir as des~s~ ~;cm os~beoeficios. 

Se existem recursos, para onde está indo esse 
dinheiro? 



Todos sabemos que, em outros tempos, os re
cursos da Previdência Sociàl sustentaram obras 
como a construção de Brasília, ltaipu, a Transama
zônica, entre outras - algumas delas até do interes
se do.País e outras bastante discutíveis. 

Além do desvio de recursos para outros fins, 
que continua ocorrendo, a Previdência Social tem 
sido alvo do calote generalizado, que atualmente to
taliza uma dívida acumulada de cerca de R$34 bilhõ
es. 

Esse, a meu ver, é outro grande problema, que 
até tem contado com o estorço do Ministério, esforço 
ainda insuficiente diante do grau de corrupção, do 
volume de recursos desviados e da sensação de im
punidade que se faz presente entre um grande nú
mero de sonegadores. 

Diante desse quadro, vejamos algumas outras 
1niormações divulgadas por organismos do próprio 
setor, que flagram a falta de critério, coerência e pro
fundidade no enfrentamento da alegada crise da 
Previdência SociaL 

A sonegação é evidente e volumosa. E a Previ
dência Social tinha, até o ano de 1996, apenas 3, 7 
mil fiscais para acompanhar 4 milhões de empresas 
no Brasil. 

É também óbvio que tal número deveria ser au
mentado, e bastante. Mas opta-se por atacar real
mente a sonegação e o desvio, mas busca-se atacar 
o tamanho do Estado e demitir funcionários públicos. 
Segundo dados da Associação Nacional dos Procu
radores da Previdência Social, o valor da cobrança 
judicial chega a R$40 bilhões, resultado de meio mi
lhão de processos em andamento na Justiça. Aqui, 
repete-se o ITIE)Smo caso, com o registro de apenas 
800 procuradores, quando seriam necessários mais. 

Ainda como ilustração dessa realidade, veja
mos os seguintes dados: em apenas oito meses de 
1995, os fiscais da Previdência Social fiScalizaram 
77,8 mil empresas, emitindo 43 mil notificações de 
lançamento de débito e obtendo 37 mil confissões 
de dívidas •. 

O resultado desse trabalho representou A$5,6 
bilhões a serem recebidos ou inscritos como dívida 
ativa para cobrar na Justiça. Esse valor, diga-se de 
passagem, cobriria dois meses de todos os paga
mentos da Previdência. No entanto, as 160 mil em
presas visitadas e fiscalizadas representam apenas 
4% do universo das quatro milhões de firmas exis
tentes no País. 

Por meio de tais dados, podemos verificar que 
não há fiscalização nem combate efetivo à sonega=--
ção de divisas. 

Apenas para se ter uma idéia da.situação, tam
bém segundo levantamento recenté 'do próprio Mi
nistério da Previdência, em 1996, a sonegação ficou 
em cerca de 22%, sendo que os 60 maiores sonega
dores localizam-se nos cinco maiores Estados brasi
leiros, com um prejuízo de cerca de R$100 milhões 
aos cofres públicos. 

Ainda de acordo com os dados ofiCiais, por 
meio de cruzamento de informações entre o Cadas
tro Nacional de lnformaç~s Sociais e a guia de re
colhimento das contribuições previdenciárias, o 
INSS constatou que, de 1 milhão e 600 mil empre
sas pesquisadas, cerca de 400 mil contribuintes re
colheram a menos do que deviam à Previdência So
cial. 

Não estamos aqui acusando ninguém. Muito 
pelo contrário, estamos aqui ressaltando a importân
cia da fiscalização_e,ao mesmo tempo, demonstran
do que uma fiscalização mais efetiva seria suficiente 
para ampliar sobremaneira a arrecadação para os 
cofres públicos. 

Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, ainda 
destacamos outros problemas que acreditamos se
rem da maior gravidade, que são, de forma especial, 
a ausência de um gerenciamento correto, com plena 
participação da sociedade e a utilização indevida 
das verbas arrecadadas. 

Não se pode permitir que os recursos da Segu
ridade Social continuem sendo utilizados ao bel-pra
zer dos governos, sejam quais forem eles, como já 
ocorreu no passado e continua ocorrendo, com gra
ves prejuízos para a instituição. 

Esses recursos devem ter administração cen
tralizada, com destino claro e único, sob controle dos 
interessados, ou seja, da sociedade, por intermédio 
de urna administração colegiada e transparente. 

Nesse sentido, é evidente a necessidade de 
implementar a administração quadripartite, incluindo, 
além do Governo, os trabalhadores, empresários e 
representantes dos aposenlados, de forma igualitá
ria, deliberativa e com poder de gerir os recursos. 
Mas, ao contrário, como já advertimos, o que vemos 
é o debate dirigir-se para o mesmo caminho já trilha
do nas reformas anteriores. Antes de adotar medi
das que a sociedade tem sugerido, envereda-se no
vamente pelo ataque à Previdência Social, pelo cor
te de direitos adquiridos e, em última instância, pela 
punição dos mais fracos, ou seja, os trabalhadores 
da ativa, aposentados e pensionistas. 

Por que, ao invés de combater a sonegação, a 
fraude e a má administração, busca-se inviabilizar o 
direito à aposentadoria por meio da adoção de no-
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vos e discutíveis cntérios, •xrno a troca, por e~em
plo, do tempo de serviço pelo ternpo de contribuição, 
e a sistemática da. solõla da idade mais tempo de 
contribuição? Será que Fssas rr.E:didas não excluirão 
milhares d·3 trabalhad•Jr2S d•J dire1to de se aposenta
rem e penalizarão, sem dúvid<>., us mais pobres, que 
começam El trabalh8; ,,nis c::uo? Portanto, essa. 
Previdêncio?, é injusta. Cl! ·•inch, qual a explicaçiw 
para não se asseg~rar o •Jileil: ::: todos os rrcíes
sores, mclusive dos prolessorf,s UlliversJtários:, o•; ~= 
aposentarem pelo regiiTJe especial, bem como de 
outras categorias expostas a condições de trabalho 
diferenciadas? Por que não contemplar, por exem
plo, com uma aposentadoriR ~êpecial, as pessoas 
portadoras de deficiênciR, qt•e poderiam ter uma 
aposentadoria RO final de 2!:' <:.u 30 anos de serviço, 
como formá de retribuição e reconhecimento pelo 
esforço demonstrado e as barreiras vencidas? Afi
nal, trabalhadores porte.dores de deficiência também 
são contribuintes! Por que não se pensar. por exem
plo, em gratificação especii!l para o aposentado com 
mais de 80 anos de idade cc:11o forma de valorizar, 
de reconhecer o trabalho e •)s s'9rviços prestados 
por essas pessoas que est8.o a destrufar'de urnél.. in· 
significante aposentadori2.? ror que se apostar 112 

complementação previdenció.ria privada quando se 
sabe que a ela só apcrrarão aqueles possuidores de 
salários altos. enquanto a grande massa de traba
lhadores deverá content,or-sq ~rri· Rposentar-se co1n 
o teta estabelecido peli:l ~·rsvidêrda pública? 

É neste sentido, inclusiv<?, que estamos RDre 
sentando e subscrevendo emend;1s que têm por ob
jetivo propor a correçi!.o dess<•.s, entre outras situ~
ções, a nosso ver, prejt•diciais aos interesses da so
ciedade, dos trabalhadores e dos aposentados. 

S..,s e Srs. Senadores, o fim da paridade entre 
aposentados e trabalhadores da ativa, na minha 
avaliação, está entre as propostas mais injustas. :'.s 
afirmações de que a Previdêm,;.~. <:stá falida pelo IlLI· 

mero de aposent<ldos que e;:de no Pais, isola<Ja 
das Verdadeiras C<lUSSS, no ITIÍilirno, é Contestável e 
demonstra o lado egoísta e desumano com que a 
solução dos problemas ,; trataaa. 

O regime em vigor, além de promover uma 
competição desiqual e C:esleal entre as empresas, 
em debate como este, a resoeJto dos direitos dos 
aposentados, está mostrando urna iace individualista 
e, cada vez mais. uma ['ranae · ci13 rie humanidade 
Em muitos países do mundo, (cmos visto a conside 
ração com que são trm2das as pessoas da terceir< 
idade, merecedoras do respe1to d2 iamilia, da socie 
dade em geral e, principa1meme. ~o F.srad-::o. •.•ue 

cumpre seu papel social, valorizando a história de 
cada um, dando. as condições para o desenvolvi
mento, amparo ~. além disso, criando novas formas 
de participação, de reconhecimento e até mesmo de 
oportunidades após a aposentadoria. 

É de se perguntar que tipo de país se pretende 
.. construiJ,_qUé!nd.Q, por um lado, se trata com tanta 

frieza e tão pouco caso os seus velhos, por outro, se 
relega as crianças à exploração do trabalho infantil e 
à prostituição, e reserva-se aos trabalhadores da ati
va o desemprego, a informalidade, a ausência de di
reitos trabalhistas, salários miseráveis, e ainda se 
aposta no desmonte de suas organizações sindicais. 

Também não podemos, neste momento, deixar 
de registrar a nossa preocupação com a perspectiva 
de privatização do setor, caminho apontado por al
guns segmentos da sociedade, que vemos sinaliza
da na tentativa de transferência do acidente de tra
balho para a iniciativa privada, e na proposta de Pre
vidência complementar, também por conta da previ
dência privada. 

Sr. Presidente, S..,s. Srs. Senadores, para fina
lizar, reafirmo a necessidade de se buscar uma solu
ção para esse e para outros problemas que desa
fiam o desempenho dos governos e, principalmente, 
resultam em prejuízos para os cidadãos. 

Volto a destacar que não estou vendo isso de 
forma clara no projeto de reforma da Previdência so
cial, em debate nesta Casa, apesar dos esforços do 
seu Relator, que, mediante a avaliação de dados es

. tatisticos e da situação do Brasil e até mesmo de ou
tros países do mundo, apresenta um relatório cuja 
~ualidade e profundidade temos de reconhecer. 

Não concordamos com os princípios que nor
teiam o seu substitutivo e insistimos em que é preci
so investir na fiscalização das empresas, nas co
branças judiciais dos d~evfKiores, na geração de em
pregos e no recolhimento à Previdência. No entanto, 
não estou vendo propostas muito concretas nesse 
sentid9. 

É fundamental estancar a fraude e a corrup
ção, mas isso não tem sido prioridade nos debates, 
que poderiam sugerir medidas e penalidacles mais 
severas para quem lesa os cofres públicos e os con
tribuintes do sistema. 

Toma-se, ainda, um desrespeito aos aposenta
dos e trabalhadores a apres!'!n1ªção de tantas su
gestões de corteLdos seus direitos. !lnquanto se 
mantêm privilégiospara determinados setores, parti
cularmente _para -Qs pr.ópriQ§ _!iolíJicoli, gue podem 
acumular aposentadorias e beneficiar-se de instru
mentos como o IPC - Instituto de Previdência dos 
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'r:ngre:osrstas, que premia Deputados e Senadores 
-''ifl apr.>o-entadorias especiais. 

0<' r r resma forma, não se aprofunda o debate __ 
;obre a yestão quadripartite e o fim do caixa único e 
;ern fundo para os recursos da Previdência, que po
Jeriam também, como já afirmei, contribuir decisiva
:nente para a moralização do sistema. 

flssrstírnos, e contra isso nos manifestamos, a 
JUSC<' de urn projeto que, em sua essência, tem 
:orno preocupação central, assim como em outras 
eforrnas. <' redução do dêfícit público. Défic~ esse 
:<.re, apesar das diversas medidas adotadas, cresce 
• cada dra, como todos podem acompanhar pelos 
: xnars, e já traz preocupação ao próprio Governo. 

Como já dissemos por diversas vezes neste 
>lenário. há outras causas, principalmente as altas 
axas de JUiOS praticadas no Pais, as importações in
discrrrnrnadas e a utilização de recursos para tapar 
rombos alheios, como o exemplo recente do progra
ma de "satv'lção dos bancos". 

Portanto, registro a minha contrariedade com a 
lorma corno este debate vem sendo conduzido e 
também r.nm o seu conteúdo, que resultarão em pre
;,Jrzos aos tmbalhadores e aposentados. 

Acredrto que ainda é tempo de se encontrar um 
·rovo camrnho para este debate, que democratica
-nente 1-:>usque ouvir a sociedade, por meio de seus 
'egitirnos representantes, na certeza de que esta 
Casa exercerá, em pleliitude, o seu direito de cons
Tuir, aperfeiçoar, modificar o projeto que está em 
tr;unitação F::-:istem, aproximadamente, 40 emendas 
10 Projeto da Previdência, e isso demonstra o quan
'o o assunto é complexo e, portanto, merecedor de
análise e atenção de cada um de nós. - -

Por fim, reafinno a minha convicção de que, 
além de técnico, este debate erri tomo da Previdên: 
da Social merece ser tratado com a dimensão hu
mana que contém, no sentido do respeito ao traba
'ho, arJS cidadãos, em especial aos-idosos, e ao di
'erto a uma vida digna para todos. 

Era o que tinha a dizer nesta tarde. Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Con

sedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges, 
flor r-=rrnuta com o Senador Jonas Pinheiro. 

V. E::~ dispões de 20 minutos. 

O sn. GJLVAM BORGES (PMDB - AP. Pro
nuncra o s-=gurnte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs-e 
Srs. Senadores, o que me traz à tribuna, nes-ta tar~ 
de, é um terna que tem mobilizado a opinião públiCa.: 
Tr~ta-~c du decisão de uma juíza que trouxe polêmi
G:J C:s r .. :·'·J :: !iUi do P"ís. 

Ontem, no programa "Fantástico", da TV Globo, 
o povo brasileiro foi consultado e acredito que a maio
riadf:)U a_s11a opinião. Também a revista Veja publicou 
uma reportagem intitulada "Para que serve a Justiça." 
A juíza Sandra de Mello está no banco dos réus. Ou
tros jornais trazem manchetes, tais como: "Pressão faz 
Rezende recuar no apoio à decisão de juíza. • 

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna justamente 
para tecer alguns comentários. Primeiro, quero tra
zer a minha solidariedade e as mintl_as congratulaçõ
es -à juíza, mulher de coragem, que foi fiel na inter
pretação dos autos. 

Intenção de _matar, Sr. Presidente, Sr4s e Srs. 
Senadores? Sabia-Se que, naquela madrugada, os 
jovens, sem ter o que fazer, buscavam emoções for
tes. A irresponsabilidade e a fatalidade os levaram a 
cometer um crime. Sem dúvida, foi um crime! 

Sr. Presidente, primeiramente, não foi um cri
me premeditado. O_ pataxó Galdino não sabia, ao 
certo, se dormiria na pensão; como encontrou a por
ta fechada, voltou para aquela parada de ônibus. Os 
rapazes, da mesma forma, não sabiam se ali estava 
um índio, um branco, uma mulher-ou um homem, 
nem mesmo um mendigo. E ocorreu a fatalidade. 

Se houvesse a intenção de morte, certamente 
não buscariam alguns litros de álcool. Os autos do 
inquérito dizem que foram dois litros, mas, na verda
de, foi um litro apenas. Sabemos aue geralmente se 

---dá omã-dimensao-maior a esse trpo ae not1c1a. 1-'o
deria ser apenas uni revólver e um tiro; um pedaço 
de pau ou uma faca; nesse caso, com certeza, have
ria maldade sem precedente. 

=-Todos nós, que somos pais~ já. fomos adoles· 
cenfes;-saf:ierno5que, em cenas mamemos ae nos· 
sas vidas, cometemos deslizes. Os rapazes comete-

- ram um deslil!e; cometeram um crime e devem pa
gar por ele, como lhes obriga a pena imputada de 12 
anos:-A juiza foi corajosa e fiel à interpretação da lei. 
-- -Estamos penalizados tanto pelo falecimento do 
índio pataxó, que poderia ser qualquer outra pessoa, 
como pela situação dos próprios jovens e de seus 
familiares. As sanções já ocorrem; não existe pena 
maior do que a cobrança e as sanções da socieda
de. Esses jovens têm passado por situação vexató
ria, vergonlloli.a e estão_ encarcerados. 

- A juíza não cumpriu o papel de Pilatos, que la
vªria_lis_mãos_ e_ empurraria a decisão para um júri· 
pqe_u-'ªE· Sªbi<;~_qu~. d_e _acordo com a comoção, a 
pen'!ultraR_ass_ªriª-o~:;_3Qanos. Doze anos, Sr. Presi
dente, Sr<'s. e S~. Senadores, são uma vida! Todos 
nós estamos sujeitos a deslizes. Portanto, trago as 
minhas congratulações e a minha solidariedade a 



AGOSTO DE I 997 ANAIS 00 SENADO fEDERAL 83 

essa juíza séria e competente. Sei que esta posição 
na tribuna do Senado Federal é difícil; não é corajo
sa, mas justa. 

Esses 12 anos que esses jovens deverão pas
sar na cadeia significam um século. Eles já estão 
sendo punidos. 

Pilatos só lavou as mãos, e a turba disse: "Cru
cificai-o", a fim de que fosse feito o que era preciso. 

Quero deixar a minha manifestação na tribuna 
do Senado Federal, congratulando-me com essa juí
za séria e corajosa, que interpretou a lei e fez com 
que fosse cumprida. Os jovens irão pagar como já 
estão pagando. Doze anos, Sr. Presidente, repito, 
num regime fechado, é um século. 

Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor
ges, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidencia, que é ocupada pelo Sr. An
tonio Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
- Está prorrogada a Hora do Expediente por cinco 
minutos para atender à inscrição, para uma comuni
cação inadiável, da Senadora Benedita da Silva. 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

A SR• BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
gostaria de falar a respeito da Previdência Social, 
mas as últimas notícias publicadas nos jamais sobre 
os entendimentos havidos entre a esquerda no Bra
sil,. afirmando que não há nenhuma possibilidade de 
unificação dessas forças, trouxe-me com urgência à 
tribuna para dizer que a união das esquerdas no 
Pafs é viável, é possível, o que prova o nosso ama
durecimento. 

E o futuro da Oposição não deve ser de um 
Partido só. Não podemos acompanhar o dito popular 
"antes só do que mal acompanhado", nos seguintes· 
termos: não é passivei que o campo popular e de
mocrático neste País não tenha as condições neces
sárias para unificar suas idéias e seus sentimentos, 
quando há verdadeiramente um clamor na base elei
toral brasileira. 

Já cansei de afirmar desta tribuna que um Gover
no sem Oposição se perde. E, quando o Govemo se 
perde, quem perde mais do que o governante é o 
povo. Estamos vendo que, na medida em que não há 
uma unificação das esquerdas brasileiras, não há tam· 
bém uma Oposição que se confronte ao projeto hoje 
sustentado pelo Presidente Fernando Henrique Cardo
so. Esse projeto desafia-nos a estar juntos, deixando 

de lado questões menores ou individuais, que pos
sam permear o conjunto dos Partidos de esquerda. 

Não queremos a responsabilidade sozinhos da
queles que lamentarão depois de não terem dado uma 
contribuição. Essa contribuição não nos faz recuar, 
pelo contrário, precisamos ter a consciência de ceder 
sem perder; precisamos ter a consciência de avançar 
sem atropelar. Que esses interesses menores possam 
estar colocados de lado, na medida em que estamos 
vendo crescer as desigualdades sociais neste Pafs. 

Não basJam apenas discursos. É preciso uma 
ação, e o povo brasileiro requererá, do setor popular 
e democrático, esse gesto que, de forma nenhuma, 
muda a característica dos Partidos que compõem o 
bloco ou a frente; gesto que dá à sociedade brasilei
ra um instrumento para que ela possa confrontar 
com o projeto que será defendido nas eleições de 
1998. Não quero ficar fora desse projeto. Mais que 
um nome e que um resultado da pesquisa, há a ne
cessidade da unificação desse campo. 

Como não deixei de sonhar e como não posso 
sonhar sozinha, estou firme no propósito de, nessa 
articulação dos Partidos de esquerda, demonstrar 
que não se trata apenas de uma situação eleitoral 
para 1998, mas de dar uma contribuição para que, 
nesse ano, o campo_ popular e democrático seja 
cômpostó porPt-;-f5sB, PCdoB e PDT, para que es
ses Partidos estejam no mesmo palanque pela suces
são presidencial e pelos governos de Estado, para que 
o Congresso brasileiro - Câmara dos Deputados e Se
nado Federal - _llQS!iª- triplicar as suas bancadas e 
para que as nossas representações tenham o compro
misso com um projeto estratégico no combate à exclu
são social, à fome e à miséria neste País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exert:ícío, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N1! 'fi77, DE 1997 -

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do ar!. 160 do Regi

mento Interno, que o tempo destinado aos oradores 
da Hora do Expediente da sessão do próximo dia 14 
de outubro seja dedicado a homenagear o ex-Sena
dor Garfos Gomes de Oliveira, que completaria 1 03 
anos no dia 12 daquele mês. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1997. -
Esperldião Amin - Eduardo Suplicy - Benedito 
da Silva - José Eduardo Outra - Emilia Fernan· 
des - Osmar Dias. 
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l\1orre em Join\1lle Carlos Gotnes de Oliveira 
Com 102 anos de idade. ex-senador sofreu parada cardíaca enquanto rrpous:J\a. f'íiginas .·l-5 c .1-6 

~ornes de Oliveira, genuíno político 
wdor <'alw·íncn&c cnt.mll!W pufílícu alrmr;s lfc pulêmica ('ll/ !.IJ2:! 
·litu•illt' -- I: lc: c: r a çh:trna

palrllnctnw \'IVo da polUi· 
.trulc..'ll"t' U donn Jo nohrt: 
c:m11nhav;, pnril comple!ar 
no~ t!l:l l:.! Je uutuhru Os 
11111mo.., lh.•'>con•:;~dcra\'alll 

n: ... en!:tçúec; t.' 11nh<1m t.'lll 
" ( iOJlll'" lil' ( lfivt.•ír:l como 
!I<; 111111110<: TL'fiWih,''iCl'llll"'i 

.·nu1na \alra de..· homen" 
:o !""do Pats. A_dvugadu. JtH~ 
ra~-ver'Câdoi.- preféítu', 
:-~'· ·. ·- ~·crct:\ricl dt' Ec;!ado 

H.lor t 'nnt tnUn """l' currr. 
11 cpr~· ttl:tr<.. um hnna·ru 
''"1'er:n d.t \ tcf:l'' 

1 PT11fltlll ~ .H ln" ( inuK" r•·..,. 
1.'. ''o\Pauúonct a poli!ICJ. 
fec;~nc:tnto ncuhum Nilo 
do que nu.· CJUt'IXotr Nunca 

thlt'lll"tl I "' 1111 .I~ ,,, I '1''' ,.., 

runllnp:fuc-Ja ... d,l vtd., tptt: nre 
lt:v;uam a '>L'f :tqullo. nunca pkt 
ICei. Pu r IS<õO, t:'>IOU t:Jn pót7 COfllt· 

gu c: com o niUildo·· .. l!trmou h~ 
:!O anos, em dcpolmt:ntn concct..b· 
Uo ao JnrnaJI .. I:t Raul C'Jic.Jao; 
Filhq, St! o pnrnUo po.~·\-'id.'!. 
puhlic~ L' rl'pkto Jc .. no;o;een. 
C 'arlo~ C inml.''i d~'H' \l't! tlll!fC~'n 
11:1. rnJitrC~I ôl l.IUI rofl•flll(ll :HIIj.!!l 

c<>crltLI uum p~.·nodtcu ..... ··•Jnrnttl 
Je Joi[]V'iile'''- que'àjui.Jafa a 
fundar. O texto e lograva o levon
lt' do ror! e dt• ( 'np:Kah.111:'1. t'tn 

l'i:!?. t'llllt:uubdn l"'f lt'tll'flt~·~ 
tio l;'C.t'rt'lhl tr·\tdt.ldrl .. com"~ 
dr·-.mandn~ dn l'ntao prt:..,tdt'llk 
Artur Ht:rllotri.J~:..,. 

Fui o t'~lnprm p:n;t qttt' a 
nprnif1o cht'l!:l\<..t' :t'- m:t~'" rJo prt· 
·ulo'l\1•· cl1 fl•r•HI>ll•, r "'"' 

(iotllt''> t' ..,~·u pr1111n l'l:ictdn 
t;n!llL'" de Ohve!r;"t. lnram ln:t· 
d,,., para,, R1o lh:·· J~ncJTtl. fl('l 
rnanecemJo e!IL·arcerado<; por ~~~ 

lh~s com tlczcnas c.lc nutros fltt' · 

me; polflicno;;. No retorno a Joln
\tlk. l'lticic.Jo e <.'arlm <iomc..•o;; 
rc:ceht>r:un caloro~õ1 n.:cepç;lo ! ) 
:l!!l Tt.'prt.:'SL'II(OU O llliCHI da tr:l)t:· 
r o na rJt.: (·ar lo<; no'> t.:mhatc~ r•nJI. 
·uC{ls. No unu;u p..ultdo autoru., 
;c.Jõ:pãr'a""epãéa. o~Republlcall(l. 
'foi cham:trJn pi1ra iute~r:H n 
~~·nC'tõl.rt:n.lo do prot"ÍC'tlo i\btlon 
1!:111\l,t 

EDUCA(ÁU 

\ fl:li!IT dt• J 11:"J. ('11!11 ,t fl"\ 
~. dt1 Aol•dln 1-(,nt!cr nn l'"~··rn" 

I I ,.r.. , "'"'I, 

fl!llltt.:adn 1 lrcll· '.,, nJ.H d.1 

rt'l!l;ln .''IIJ:t l'' rntt·IJ ,, p~t·••cup;r 

\:io lo r (''tll.!t( lt't tlf\t" par;t d,u 

a<; /lltll11ll;t<; CtH111H;r·lt'' tlt• l'<;tUdtl 

,1n~ alunm - t.Hit.:IIJ!I<; t' L'tpl'i I) 

pnlit ice~ !;llltht·rJI flil'''''u pt·l:t 
I ·Jm,1ra dt• \'c..·r~_·a~.hHl''· l!Jilm:td.t 

11.1 q•oc:J dt..• ( ·,ltt<;t'I!Jn ( nll<iUitr· 

\ '' l\tunrnp.tl L- nn 1'127 t·xerc~.·u 
<1 lo!l(!tl dL' Jllo'lt'!lll rio,.._ 1\l(.''t'" ~k 

't'lt'!llhrn t' !I!J!IIhl li 

N~ttUt'lt: (lt'f!IHIII .1'-'1111111 

ft''-"luç:u1 q1r~,· fl'l'nnhccL' :1 t\>::o:;n. 
'I,H,';itl ( ti\IWtt'l.lJ ,. fndU'-111:11 ~k 

fo1111\'tJf,• f \• 111\ o111110 1 t!ltd.tok do• 

liiJftd.tdt• f'lth[!l .I { 111 :tllt! dt.,'f11 q, 

c' fo'(•t;t ,,. dt'[lllf,lli'' I' I ,tdtl:tf 1\ 

p:trllr dr· 1'1 t t 1'.\1/n.; I inmt''>l';'"· 
·•111 ,1 \r: r 11111 ri•'' qn 11ru rq•rt·v:n 
I I PI<"• IIHtl\1'11~<'' 11.1 ,\~'-t'!ll 
'r,,. 

Excepcional paradigma político 
Ou.tndo ;u. atuats e nr:was ,!!era· 

ç-oes de catlfU1cn~es procurarem os 
melhores exemplo!> entre milhares 
ce co-es.!aduanos que optaram pela 
;:'Olittca. ha\·erão de Jocahzar 
.u~uns qu:: aguam conlorrne o mau 
1:.-iltHno c:spullO publico Enne 
:.-!é~. no podtUat dos que durante 
!";';o.nos anos s.er-·rr.lo de excepcro
n.U pJr Jdlt!ma polittco. destaca-se- a 
h~ura s.tniular do ~enador Carlos 
G{m-:e<.. ';~ OlJ\·e.ua 

A ~::en::-rCl\JdJJ~ hurrunJ costU· 

cada há a registrar na coluna das 
fraquezas. E tudo o que se ~e-ver. 
a parur de sua mane. ~brc: as Vll· 

tudcs. qualldades. atas de decisões 
que ajudaram a engrandecer Sa,nt.a 
Caunna e sua ~ente Jami.IS m~lra· 
rão na mtegraüdade o que fo1 sLU 
modelar Vlda ptlbltc.a. 

Em pnmetro lugar. era unpossi· 
vel falar com o senador na vura hon
zomaJ. A una2em ÚSJc.a seren.t trans· 
mnida rr:uataVa Da S101p!Jcidade tar
t.1 smgeleza e dJgnidade que logo era 
lançado no 1rono dos sâb1os. Uma 
autoridade que se tmpunha pela 
rnagni.fic:3 b1ografia. pela sunpllcida· 

• ' • ~ .1 .. ~- .. 

dJJ.Cte de um catedrâuco. 
Carlos Gomes de Oliveira foi 

_sin!!LY-ªLe.m incontaveu passagens de 
sua nca tiaJetona profis.szonal. parla· 
mentar. poliuca. peS.So<.l e s.oc1al. A 

__ c_a_ndtif.áo de senador. por exemplo 
Fo1 um dos poucos a quebrar wna 
trad1çào: a de que a cade1ra da 
Cimara A! la e11a reservada para ex· 
governador. E quem ~niJemou para 
conquuLar o mandato de oito anos'~ 
Ouua legenda da poütica catanncn
se. o poderoso Nc-reo R:1mos. que 
vtnha de enorme prestig:to naaonal e 
wna longa atuação de 10 anos como 
mtcrv~nlor em S31lta Caurina. Um.a 

I ·• .... 1 .~ .. ~ -.~.,hnn .-..,~t ... 

JUStamente de Nereu R:.:unos prcs!· 
dente da Câinara dos Deputados 
que asswrura a pres:denCJa da RepU· 
bi.Jca.. na c.nsc que se se!!wu ao swCl 
dw de Gettilio \'ar~ as.. 

Se e reaJ que o povo and.J dCS! 
ludido. frustrado e ate Uldrenado 
com a maJona dos poliucos. t.Únbem 
e verdade qoe Santa Catanna pode 
orgulhar-se pela exzutncJJ de 
homens duznos. probos, coeremes. 
SUlccros. leàu ao povo e com dc5ota· 
cada espíruo pUbtico. No CU't'ulo res· 
tmo desse- grupo. sobressas t:leudo 
o nome do senador Carlos Gomes 
de Ohveira qu:. mesmo r 'nOrte. 
,.,.,..,.~,., m:u~ estt ~eln · "" ~(lt 
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~Jorre en1 JoinvilJe o ex-senaclor Carlos {)oJlll'~ 
r:m 111!/11/Jm. l'ic cumplctaria 103 :mus. U S('J!Illt;mll'llln 1'.<:/,í mawado fiara,,, 11 /Jur,J- ,/, .1 .. 1· 'I", '"!!':/•' ., . i!· 

DIMrTRI 00 VAW 
L~"~":'' 'i~ ce rc:t.'I:J. 

lorndllt'- L:m ll<.1 ~ ultlmO'
hom::ns pubhco~ qu:.: testcmunh.J 
r.:un .1 ffi.l.!Of pJJt: . .' d.J [XJI!UC.1 bf.U.I· 

l.::nJ neste ~culo C"ne~ou aLI iun d.1 
.. ,ru. Por ~oll.1 do.:, l~b!O J:: omcm 
morreu cm Joinnlk o ex-senador 
C1.rlo~ Gomes d~ Olr.e1rJ.. Ek unhd 
lü:' J.no~ C.lrlo\ CHlm(;S s.o!rcu wn:1 
par.Jd.J c.:uWac..t enquanto rc:JXlUSJ\.J 

na res1dênC1J. do filbu. F1a'o1o Gom~ 
de Ohveua. com quem morava há 
quase seu; anos. desde que a esposa 
do ex-senajor Sara M.1n:1 Gome-s d~ 
Olm:tr.J. !a.Jea:u. 

O sepultamento de Cartas 
Gomes está marcado para as ll 
horas de hoje. no Cctruterio Muru
cipal de Jomville. batrro Amado· 
res. A famnia do senador tentou 
realizar o velóno oa: catedral dio
cesana. Sem ter um horâ.no d!spo
nivel. os famillarcs de Carlos 
Gomes acenaram sugestão do pre· 
fetto LUiz Hennquc da Silveira 
IPMDB), oo sentido de velar o 
corpo no saguão da prefeitura. 

Por causa da morte ào ex·sena· 
dor. Lwz Hennaue e o governador 
Paulo Afonso Vtelra (PMDB) 
decretaram luto ofiaal de rres aias. 
O v1ce Jose Augusto Huls:- repre-

s~nt.1r...1 u L' CP. :..'rn.Jd~'r n·.l ::n::·rr~· 

~-·cundn ~l fdho fl:l\ I L' (.H lO' 
C.n1·m~s ~U/2\J •.h: hoJ \.JuJ·.·:.: tom.J· 

... 1 Jrl·n~ m:.:I.IJ::..J..m:.:nto ... o:L".I r~f:u

!Jr .1 prcss.J.o Jrt<.:n::J fi~ ct"r:.l de 
').:."1'> mt:5t.:~. o t!\·~nJúur u.:a: C(ln::.C· 

?UI._I C...lOIIO~Iil~-~l!~~~-h_L! __ ::__pJ~J\ ,J I 

!IJ.!Illf p~nL" t.Jo t: . ."ffi01J !Jt:~~~oJO 

S.:t.::. tcmbrJ.I:Ç.l..'> qu·: ÍICJ.ffi PJ.!:! 

O f1lhl1 n;..~nu. JX'rTn.JnCCC J UI1Jf:Cm 
qu~· ( .1rln" Cn)mc•. cun . .-.trwu 3·1 h lo.
~~~ Lk ..UJ J.OU\ c.k JU\iUJc.kS fX>LUC.X.. 

"Fu1 um exemplo de homc.:m publt· 
co. um polluco d.J~o. honesto c t:ra· 

balhador". d.is.se. Carlos Gomes fo. 
fiJJado ao_~ai1JdO l.ibcra,J_DLJIUleo;
se (19J4-l9:f7)-;- ao P~tidOTI-J.6i· 
lhJSta Brasileiro U9~5-I966J, F()I 
deoutado estadual (192&-30). depu.· 
tado fede::ral coruutumte d:: 19~ á 
1937 e seoador d:.t RepUb!JQ eOlie 
morço de 1951 aJaneuo d" 1959 

Carlos Gorne~ de 011\'CirJ 
tambCm foi prefeitO JnteriD(l de 
Jomqlle entre os mese~ de ~tero· 
bro e outubro de 1927. O graod~ 
momento de sua carretr.J pollllCJ 
!01 quando deu posse ao pre~10en· 
te Juscclmo Kubuschek. cm 19~ 
e representou o Brasil na ,-\!>Sem· 
blêta Geral da Or2:amzação das 
Noções Unidas IÕNUJ CorJas 
Gomes teve tré.s Jlihos _( urn_ li __ (..!k· 
CJdo). ano netos e 17 btsn~tÓs - " 

FelórÍo na Prefejtura 
)oindllt - O corpo do e.z

unaaor Carlos Gom~.s dr Oii~·t1ra 
cn~tzou a'-' sa~uão da Pr~jtllura dr 
Jo1mliit por \fllta da.s Rh50 dt 
onrtm \ 'a• ur ''ÓLU1n no iocal ar i a.r 
I! hnrai at no; r 

Quando n calxi.o rht~ou, opt· 
r.a.s partm(s. amrgo:r próxrmos t o 
c-omandanu ao 6::• Batalhão dt 
Jniamanc Adntmar ."-lac.na.do Filhv 
esraram no local. Por \'Oito das 
]Jh30 o prt/~rro Lu1: H~nnque da 
Sth'l'lra t'ntrou no sapu.do C' cuonu o 
cau.ãv com as ban.cüzras tÍI) Brasr/. d1 
Sanra Cararma t dr Jormrlic. "Fo1 
um hnmrm '!Ul u d~dtcou tantn Of1 

mumcimo como ao E.srcuio r ao ParJ 

~·tlcino. disJt qu~ v a.· un.a • .i(lr arfa· 
mtrt!t ''ml msplfar ruaçõ~s d~ poft 
nc- )f qu~ auuia nrão •· f.Lmf>rou que 
aos 9! anos. Carias GutnrJ. tJC"rrlt'tl 

um lu·ro .sobrr a Jusronu d~ Jvtmtilt 
··t.ructdv ~m 189.: c>Sif' twmf'm 111 ('n· 
crou udv qu~ acon:u·eu nt'Jil' H'CU 

lo·. '!r'irmou T rm~s 
O C'omaruiamc do 6:" 81 u.itan· 

-lOu illlt a hand.; aa umdatJf' rnrrttar 

at:·crd pr~uor iwmrnarrn 1 Of1 

po!iu,·o durantf' uu ~nurro ··.-\cr· 
ma d~ rudo f'h rra um amri•· ar.· 
EttrC'lto · drsu o coruntl 

Para a muro na dti! p.;rfntl's pr~ 
H''nl~l. u monr- d::; snu.ulor im Ullf14Ut 

!..;. "For L'O!tUJ lt" ttf' (1\f'SU ur,;.,;o wr.-1 

Político propõe . .. / . 
ensmo pnmarw 
~m português 

Em 1934 n st:nador Carlw; 
Gomes de Oliveira. que er:1 um 
dos quatro repre'..<:ientantes calari
nenses na Assembléia Constituin· 
te. có-nsegUiU--inCfuir na nov3 
Constituição Federal um artigo 
determinando que o ensino pr!-

- mário deveria ser ministrado cm 
língua portuguesa. A sua proposi

·-----çãu-não significava que fosse con
tra os imigrantes. tanto que em 

-T938. qiüindo-surglu a campanha· 
de nacionalização, que proibia o 
\!.SOda IJngua alemã no Brasil, 
lembrou que o germanismo era 
uma tendência naturaL 

"Hoje vejo com satisfação 
que, entre os descendentes de 
brasileiros. os caboclos e o.s des
ce-ndenteS de alemães. mio existt: 
m~is discriminação. pois à époc:1 
havia multa rivalidade". afirmou 

--Carlos Gomes em um dos seus 
vários depoimentos à imprensa. 

Próximo do poder. o Joinvileu
se assume pela segunda vez. em 
janeiro de 1935. seu segundo man
dato na Câmara FederaL O !ate 
acabou estreitando laços de amiza-

" -de de Carlos Gomes com grandes 
personalidades da área jurídica do 
Pafs e com o então presidente 
Getúlio Vargas, que comandava o 
Brasil com mão-de-ferro. 

URBANO 

Nova surpresa na longa tr:11e· 
tória política do catarinense Carlos 
Getúlio Vargas decreta o lecha
mento do Congresso Nacional er:1 
1937. restando ao joinvilcnsc acei. 
tar convite do governador Neren 
Ramos para chefiar o Depanamen · 
to das Municipalidades, <ir~ãu 
éncmrcgac..io de negociar a implan
lação tlc melhoria~ urbana~. tais 
como sistL'IIJali c..il' água. construç:io 
de pontes e e'trodas, 
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>enúncias co11tra p.er~ 
Vt;io 14JR c-, junto, a campa- :-~-:-autelar-nns aos l'xareros con- Flll·~.:n;l\';' ~~ ·:.Jn .. ...t:Jv~-'!~·Nereu 

l de naclonah1ação. que pro i- 1 raproducente:s''. alt!rtava o poli- Rat •. üs ao .-.,cnaao. 
1 o uso da Hngua alemã. Em tlt:o sobre os efelltJS pro"·ocaJos :~·Jn;::; Gnmc<; ÍCI. mJ.is de 400 
ta endereçada ao responsável pc:la campanha palrocmada por •.li;~c.!;~,;') -... ~" o•t'1 ;tnos (1951 a 
lo projelo, general l\1eira Ue Cictulio. l ~SC'\ 1"''- .111e rrermaaer.eu no 
'\concelos. Carlos Gomes tles- Depms t.le dinf!_ir o Instttuto SenaG~'- <!bo:dando os nuas vana
nu a Importância da aprox1ma- Nacional do Mate, 3 convite de dos rccr;2~ .•acwnar$. Seguia uma 
1 com os descendentes dos imi· <ietúlio Vargas. ~,..ser secretário !lnnaulh: ~~c·u.Juv:::. o c!lstno, o tra
:ntes germàmcos. esLadual de Interior. Justiça e Edu- bc:dJ:; ~ .:1 J ~:5 '!.:: açõea entre 

"Entendo que devemos enca· Laçào, Carlos Gomrs lançou-o;e a paul" ·· ··•-:;-r·:"'.!.:..:'Js. ~-·.:fcnsor de 
: com atitude símpática as uma empreltada·cusJda-·a·r"~anrrde esro1·~s qgr'co!!:!.S. '·o s<":nador" 
pulações germânicas. na sua 1950: camhc..iatou-se ao governo do cmm- f r3 ê-.?rinhosamentc chama
,ssa, procurando mais por pro~ Estado pelo Part1do Trabalhista ·.do, t.lli'1f'"~la o !'um·:~ a umn insti
.sos educativo~. pois o seu ger- Brasileiro (PTB ). fundado por 1·tUlyàu :..:a.Jt.u: ~~,.:~JizL.Ja no rtiUmcí
nismÓ não é ma1s do que urna < ictulio. Carlos Uor,Jes de Olive1ra pie:,!" .· ... <..::,,~~:- ... 2ü clutlúrnetros 
ldêncía natural", observava.· renunciOU, mats lardc. à candid:J-' -·de Joi.:.•:iü:., c'.J tJúrticio!!r da dele-

Em nova correspondência,-~ tUfa e lançou seu nome ao Senado, gnçàn, ~~::::•.:ir~ c:nc f:::z parte"Ca 
;ta vez a Nereu Ramos. Carlos . , num acordo e n c r e o PTB e a~ Assemhleb. Gu:.l da {)rq2'Jizacào 

•mes denunciava as persegui-., UDN, de lrineu Bornhausen. elei-' das Nnd,•:. ~Jnidas (JNÚ),'Carlos 
:s aos descendentes da colónia to mais tarde governador do Esta- Gomes ii~:s·~ hnoressionado com o 
avés da campanha de naciona- do. Na época. o joinvtlen~e lutou sur~irnc:L.·i das Dnmeiras transmis
ação. "Precisamos, porém, contra Gettilío Vargas, que veio a . sõese..ncore!:,~a5:!_~d .. ~?,e_,};~~e .. 

A ASSOCIAÇÃO COA1ERCIAL E 
INDUSTRIAL DE JOINVILLE, 

a'menta o desaparecimento do senaJor 

CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, 

solidariza-se com seus famili;1res neste 
10mento de perd;1. 

A DIRETOIUA. 
-----------------------------'-·_Uf.SC horm"l1"!9eou_e>:_-senodclr:_ ____ _ 
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O SR. PRESIDENTE (An1onio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será submetido à deliberação 
do Plenário após a Ordem do Dia, nos termos regi· 
mentais. 

O SR. PRESIDENTE (An1onio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.549-33, 
adotada em 12 de agosto de 1997 e publicada no 
dia 13 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a or· 
ganização da Presidência da República e dos Minis
térios, 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 Francelina Pereira 
Waldeck O melas Joel de Hollanda 

PMDB 

RamezTebet Gerson Camata 
Nabor Júnior .Carlos Bezerra 

PSDB 

Artur da Távola Teotonio Vilela Filho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Mendonça Rlho 
Vilmar Rocha 

PFL 

Suplentes 

César Bandeira 
Alexandre Ceranto 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Gonzaga Mota 
Genésio Bernardino 

Roberto Santos 

PSDB 

lvandro Cunha Lima 
Pedro Yves 

Franco Montoro 

Bloco (PTIPDTIPC do 8) 

Aldo Arantes Alcides ModesJo 

PlB. 

Mutilo Domingos Paulo Heslander 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 18-8-97 - designação da Comissão Mista; 
Dia 19·8-97 - instalação da Comissão Mista; 
Até 18-8-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 27-8-97 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 11-9-97 - prazo no Congresso Nacional. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 34 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Hem 1: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 19, DE 1996 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 19, 
de 1996, tendo como primeiro signatário o Senador 
Waldeck Omelas, que dispõe sobre os benefícios 
fiscais referentes ao ICMS, tendo 

Parecer sob n2 274, de 1997, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Lúcio Alcântara, favorável, com a 
Emenda n2 1-CCJ, que apresenta. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto nos arts. 358 ln fine do Regi
mento Interno, transcorre hoje o quinto e último dia 
de discussão da matéria, quando poderão ser ofere
cidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, 
da composição da Casa. 

Até a presente sessão,· foram apresentadas 
seis emendas. 

Sobre a Mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lida a se_guinte: 
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EMENDA N° 8-PLEN 

Dê-se ao an I o da proposta de Emenda à Constituição no 19, de 1996, a seguinte 

redação 

"Art 1 o O an 15 5, li -,o da Constituição, passa a vigorar acrescido Jo seguinte 

inciso XIII 

"Art 155 

§ 20 

XIII Resolução do Senado Federal, de iniciativa exclusiva do Presidente da 

Republica, aprovada por, no mínimo, dois dos três senadores de cada Estado e do Distrito Federal. 

observados os incisos II e lii do an. 3°, definirá os parâmetros dentro dos quais as unidades da 

Federação poderão conceder qualquer espécie de subsidio, beneficio ou incentivo fiscal. crediticio ou 

financeiro. inclusive 

a) redução de base de cálculo, 

b) devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do Imposto ao 

contribuinte, a responsável ou a terceiros. 

c) crédito presumido, 

d) quaisquer outros favores, concedidos com base no Imposto. dos quais resulte 

redução ou di mi nação, direta ou indireta, do respectivo ônus, inclusive-a concessão de financiamentos 

pelo Estado. ainda que através de instituição fmanceira por ele controlada ou de qualquer outro ente. 

por ele supndo. com encargos tnferiores aos mínimos praticados pelo mercado ou prazos supenores 

aos normats em empresttmos bancanos. 

e) amsua. rcmtssão. transação. maratona e parcelamento Je Jebttos. 

f) fixação de prazo de recolhimento do tmposto supenor ao autonzado pelo Senado 

Federal" 
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JUSTIFICAÇÃO 

Em consonância com o principio geral da proposta onginal e do substitutivo 

aprovado p_ela CCJ, de coibir a concessão irregular de incentivos fiscais pelos Estados no âmbito do 

ICMS. apresentamos sugestões de modificações visando_ aperfeiçoar a redação, evitar distorções no 

eqmiibrio federativo, bem como melhorar a competitividade no mercado interno brasileiro. 

Em pnmeiro lugar, para tornar ainda mais adequado o controle da concessão de 

incentivos e, panicularmente, inibir a chamada ·'guerra fiscal" generalizada, propomos que as decisões 

nessa matéria sejam companilhadas com o Executivo, destinando a iniciativa das proposições ao 

Presidente da República. 

Em segundo lugar, sugerimos que o quórum para aprovação das resoluções do 

Senado seja qualificado que exija o voto a favor de pelo menos dois dos três senadores de cada 

Estado E uma proposta mais branda que a unammidade hoje exigida no CONF AZ para concessão de 

tais benelicios e necessária face a inevitiwel concentração da produção ou consumo de determinada 

mercadoria em um ou mais Estados. que isoladamente ou em bloco, não tivessem metade ou um terço 

dos votos do Senado 

O quorum ora proposto é necessario quando um pais cobra um imposto sobre valor 

adicionado - como o ICMS - sem adotar um princípio puro de origem ou destino. Enquanto a receita 

do imposto, numa operação_ interestaduaL for repanida entre o Estado produtor e o Estado 

consumidor. e necessário que os dois lados concordem com qualquer exceção em relação à norma 

padrão, ou seja, a aliquota fi.xada pelo Senado. nos termos do an. 155, § :!0
, IV. Vale ressaltar que, no 

Mercado Comum Europeu, é adorado pi iu.::ipio semelhante na deliberação sobre matérias tributárias 

que atinjam Simultaneamente mais de um pais membro 

Em terceiro lugar, sugerimos adorar uma definição ampla de renuncia fiscaL com 

uma lista meramente e.xemplificauva das hipoteses que a concretizam Em pantcular. c importante 

mencionar <lS beneticios de natureza crediucm e !"Inancctra. mclusive porque. ho_ie. :t chamada --~uerra 

!isca!'' se dá basicamente através da concessão de empréstimos com prazos longos e juros abaixo 

daqueles praticados. na média. pelo mercado 

Por ultimo. não é demais destacar que, atualmente. esta vigente lei complementar (n° 

24, de 1975) regulando a concessão de incentivos do ICMS e o STF, em alguns casos, já se 
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pronunciou contrâno aqueles incentivos
1
dados ao arrepio de tal norma legal. Infelizmente, continua o 

desrespeito a legislação complementar Para que a nova ordem seja verdadeiramente eficaz, é 

fundamental que a Emenda Constitucional seja a mais clara e precisa possível. Neste sentido, 

apresentamos esta emenda modificativa para aperfeiçoar a redação original e do substitutivo 

Sala das Comissões, 18 de agosto de I 997. 
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O SR- PR!::SIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Em discussão, em 
conjunto, a proposta e a emenda. 

Com a palavra o Senador Waldeck Omelas. 
O SR. WALDECK CANELAS (PFL-BA. Para discutir. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, guerra fiscal não é compatível com 
os Estados da Federação, tanto ma1s no caso do Brasil. onde temos uma crise 
generalizada nos E~tc:.dos em relação a quem não pode. em hipótese alguma, 
coabitar com um clima de guerra fiscal. 

A guerr2. fiscal é, em si, inaceitável. Em primeiro lugar, porque ela é 
perdulária. Na medida em que os Estados concedem renúncias, as empresas 
terminam por se localizar onde já se localizariam espontaneamente, com a 
vantagem de levar benefícios fiscais em relação às suas opções. 

De outro lado, a guerra fiscal, como o próprio nome indica, demonstra 
uma situação de conflito na Federação. O conceito de.federação exige o contrário, 
exige a convergência, a identidade de propósitos. E vemos que, no caso, as regiões 
menos desenvolvidas terminam competindo com os Estados mais desenvolvidos e 
Sl3 deflagra, corno estamos vendo no .Brasil, urna verdadeira escalada em que 
Estados menores têm que elevar suas ofertas para se igualar às condições dadas 
em outros Estados. 

É preciso·· ter em mente que a questão regional é, sobretudo, uma 
questão nacional e que a situação de _guerra fiscal entre_os Estados dE)cqrre, 
fundamentalmente, da inexistência de uma política nacional de desenvolvimento 
regional, o que é uma responsabilidade, um papel, um encargo da União. Essa 
ausência tem dado destaque à questão dos incentivos l:!Staçluais oa atração de 
novos empreendimentos. 

É preciso que se tome como referência o exemplo alemão, sempre 
invocado como modelo quando se discute, entre nós, a reforma eleitoral. Devem-se 
também observar outros aspectos da realidade e da política alemãs. Lá, tem-se 
uma transferência horizontal entre os Estados, ou seja, os Estados mais ricos 
transferem parte de suas receitas próprias para os Estados mais pobres, de modo a 
se nivelarem as condiç:5es de desenvolvimento dentro da Federaç_ão. 

Estamos bastante distantes dessa situªção. Observa-se uma 
verdadeira batalh:: campal, um conflito aberto entre os Estados para atrair 
empreendimentos. E o fato de estarmos longe desse exemplo que é o modelo 
alemão, que deveria ser copiado porque é um exemplo positivo, não nos permite, 
de maneira alguma, fechar os olhos ao clima que estamos vivendo em nosso País. 

Assim, devo ressaltar, sobretudo, o papei que deve ter o Senado 
Federai - esta Casa Federativa - no sentido de arbitrar, de fazer com que se supere 
essa dificuldade e se extinga a guerra fiscal em nosso País. Não apenas é preciso 
fazer uma mediação, mas também pôr um ponto final nessa situação. Vemos que a 
administração dos incentivos fiscais estaduais pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária - Confaz - prescrito na Lei Complementar n9 24 de 1975, não está 
conseguindo fazer funcionar essa articulação horizontal. Daí por que é preciso 
passar essa compe:tência para o ãmbito do Senado Federal. que, em nome da 
União, exercerá esse papel mediador e arbitral nas relações federativas. 

Observa-se também que a crise fiscal dos Estados está perfeitamente 
caractenzada: liilta c>pacidade de pagamento das dívidas, razão pela qual estão 
sendo renegoc1ao:l::: anta a dívida contratual quanto_ a IT1Qbiliária,<:J1Je.o.ão_er.a. uma 
dívida com a União. , 1as com mercado, e que. a União está avQÇ13-nc:i.o_ R_arp. si a fim 

de permitir que os Estados possam ser saneados. Faltam recursos para 
investimentos; daí as privatizações, as concessões, a retirada dos Estados da 
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atividade bancária. Existem gastos excessivos com a operação e a manutenção das 
máquinas administrativas; daí os planos de demissão voluntária. São necessários 
recursos novos para que os Estados possam se equilibrar. Nesse sentido podemos 
até verificar a elevação de alíquota da contribuição do ICMS a fim de permitir que os 
Estados sobrevivam. 

De um lado temos o cenário de grandes dificuldades que os Estados 
enfrentam, de outro a renúncia fiscal que, em muitos casos, como disse, tem 
chegado a até 100% da receita gerada ou esperada dos novos empreendimentos, a 
fim de permitir a implantação desses novos empreendimentos. 

E o que significa a proposta de emenda à Constituição que estamos 
discutindo? Significa reduzir o volume de incentivos fiscais oferecidos no País hoje 
e, com isso, dar uma contribuição efetiva para a política económica como forma de 
se conseguir um ajuste fiscal consolidado do setor público em nosso País; significa 
restabelecer a paz na Federação; significa recuperar o papel que os incentivos 
fiscais e estaduais devem ter na política de correção dos desequilíbrios regionais 
que, como disse, deve ter papel acessório. 

A PEC obteve, por parte dos Senadores, uma receptividade muito 
grande, recebeu várias emendas e, por esse motivo, retomará à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Com certeza, o Relator Senador Lúcio Alcântara 
estudará essas emendas que propiciarão, sem dúvida, consenso na Casa. E, 
certamente, nessa segunda etapa dos nossos trabalhos, teremos a possibilidade de 
aprimorar essa proposta de emenda ainda mais, a fim de cumprirmos nosso papel. 
O Congresso Nacional, particularmente o Senado, não pode ficar ausente nessa 
questão. É necessário aprovar essa PEC para que restabeleçamos a ordem na 
Federação. 

O SR .. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} - Continua em 
discussão. 

O SR. OSMAR DIAS- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Com a palavra o 

Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-P-R Para discutir. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, na semana passada fiz um 
pronunciamento apoiando a proposta de emenda constitucional do Senador 
Waldeck Omelas e recebi apartes de alguns Senadores que entendem que essa 
emenda pode provocar ainda mais desigualdades. A alegação é que o Sul e o 
Sudeste têm poucos Senadores e que a soma dos Senadores do Norte e do 
Nordeste pode fazer com que se aprove para aquelas Regiões e não se aprove 
para o Sul do País, criando-se, portanto, uma competição desigual. Todavia, Sr. 
Presidente, alguma coisa tem que ser feita. Se essa é realmente uma possibilidade, 
é preciso que se corrijam eventuais distorções em uma proposta que considero de 
extrema importância para o desenvolvimento do País. Não dá. mais para conviver 
com a festa que alguns Governadores estão fazendo, sob o pretexto de que estão 
dando incentivos para gerar empregos. 

Lá no Paraná, a festa foi longe demais. O jornalista e economista 
Celso Ming publicou artigos referentes aos incentivos dados pelo Governo do 
Paraná à Chrysler, montadora que se instalará na região metropolitana de Curitiba. 
Segundo consta, os incentivos e os financiamentos, mais do que os incentivos 
fiscais, chegam a US$600 milhões. Como a Chrysler pretende investir apenas 
US$315 milhões, deduzimos que o Governo do Estado está dando um troco de 
US$285 milhões para a montadora. 
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Ouvi mais de uma vez especialistas dizerem que não seria necessário 
dar um centavo sequer de incentivo á Chrysler ou á Renault para que elas se 
instalassem no Paraná; que isso faz parte de uma estratégia, de uma mudança 
geográfica na instalação das montadoras que levam em conta, sobretudo, a 
localização privilegiada que o Paraná tem em relação ao Mercosul. Para lá elas 
iriam; não seria necessário tanto incentivo, tanta generosidade do Governo do 
Paraná. Relativamente à Renault, parece que os valores ultrapassarão US$300 
milhões. 

Tudo isso, Sr. Presidente, está no balanço da Renault do dia 09 de 
abril deste ano, publicado no Diário Oficial do Paraná, que comprova que houve 
empréstimo do Governo do Paraná sem juros e sem correção monetária para a 
empresa francesa que será pago a partir do ano 2006; portanto, com carência de 
dez anos. Nunca vi, na história do Paraná, tanta generosidade. E o pretexto é que 
vamos gerar milhares de empregos. 

Ocorre que estamos atraindo montadoras, mas a linha de montagem 
dos componentes e peças que serão fabricados em outrCls países exigirá dessa 
fábrica no Paraná um número de trabalhadores muito reduzido: dizem que para a 
Chrysler serão necessários quinhentos trabalhadores e, para a Renault, mil. 

Pois bem, se o Governo está dando um incentivo de U$600 milhões á 
Chrysler para que sejam gerados quinhentos empregos, significa que estamos 
pagando mais de U$1 milhão para a geração de um posto de serviço, de um 
emprego. Se o Estado investisse na vocação dele, isto é, na agroindústria, U$5 mil, 
poderiam ser criados os milhares de empregos que estão faltando em nosso 
Estado, em nosso País. 

O Sr. Vilson Kleinübing - Senador Osmar Dias, V. Exª concede-me 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Com muita satisfação, concedo um aparte a V. 

O Sr. Vilson Kleinübing - Senador Osmar Dias, é evidente que o 
Senado, em função da proposta do Senador Waldeck Omelas, terá de tomar uma 
posição no sentido de trazer ou não para esta Casa o que hoje é objeto de decisão 
do Confaz. Não creio que o Confaz tenha sido o responsável por essa guerra fiscal; 
pelo contrário, ele é o único que não é o responsável. Hoje, por lei, para darem 
incentivos, Governadores e Prefeitos são obrigados a fazê-lo mediante um 
convênio, que todos os Estados têm obrigação de votar favoravelmente. Os 
incentivos foram dados pelo Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro são 
absolutamente inconstitucionais. São ilegais e inconstitucionais, exatamente como 
foram inconstitucionais as emissões dos precatórios. Tenho minhas dúvidas sobre a 
maneira de resolver esse problema. Vejam: o precat(jrio _era inconstitudonal, foi 
feita uma resolução do Senado, e todos sabemos o que aconteceu. O Estado de -
São Paulo já entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre os incentivos 
dados por outros Estados. O Supremo já se manifestou pela inconstitucionalidade. 
Qual é a providência agora? Estou mostrando isso para dizer o seguinte: o próprio 
Estado ou as pessoas jurídicas que foram prejudicadas por esse tipo de estím:.llo 
podem entrar com ação na Justiça e cobrar responsabilidade do Governador, e até 
da Assembléia Legislativa, que deu um estímulo proibido. Isso já é proibido hoje. 
Nem precisamos da emenda do Senador Waldeck Omelas porque, repito, já é 
proibido. Quanto á questão de trazermos isso para o Senado, penso que, 
dependendo da decisão que a Casa tomar, teremos de trazer para cá aquelas 
matérias que hoje são decididas pelo Confaz e estabelecer regra para as operações 
posteriores, porque estou cansado de ver resolução do Senado ser descumprida 
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por governadores. Temos de tomar muito cuidado. V. Ex~ tem toda a razão quando 
fala sobre essas questões do Paraná, porque eles estão descumprindo hoje e nem 
querem nos mandar a cópia do que fizeram. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Vilson Kleinübing, agradeço-lhe o 
aparte. 

Esse é o fato mais grave, porque, como disse V. ExA, a Assembléia do 
Estado aprovou esse acordo sem conhecer os termos dele. Então, a 
responsabilidade é também da Assembléia Legislativa, que deve ser condenada 
também, porque não é possível que deputados continuem recebendo a 
generosidade do Governador e, por isso, troquem o seu apoio por qualquer coisa, 
fechando os olhos a tudo. É preciso que isso tenha um fim. E se é inconstitucional é 
preciso que o Poder Judiciário, que foi acionado no Estado do Paraná, e o próprio 
Senador Requião já interpôs Ação Direta de Inconstitucionalidade, se não me 
engano, a respeito desses acordos - tome as suas providências. Se é ilegal ou 
inconstitucional, esse acordo tem de ser anulado, sob pena de os futuros 
governantes daquele Estado receberem as finanças gravemente combalidas e o 
Estado praticamente insolvente e inadministrável, como ficará, se US$900 milhões 
forem entregues a investidores estrangeiros para atrair duas montadoras que 
gerarão uma centena de empregos apenas. 

Acredito que temos, sim, de trazer essa decisão para o Senado, como 
propõe a emenda do Senador Waldeck O melas. Se ela traz alguma distorção, que 
seja corrigida. Assim não pode continuar, sobretudo porque a Assembléia 
Legislativa do Paraná, no meu entendimento, agiu de forma negligente, l!ma vez 
que não exigiu o conhecimento dos termos do protocolo para tomar uma decisão. 
Foi generosa também a Assembléia porque o Governador tem sido generoso com 
alguns deputados, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

discussão. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Continua em 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em virtude da apresentação de emenda~. _a_ mªtéria retomª à 

Comissão de Constituição e Justiça, para exame das emendas. Posteriormente 
voltará a plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)_ Item 2 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUIÇÃO N2 33, DE 1996 
(Tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição n2 14, de 
1996) 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 33, de 1996 (n2 33195, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do 
Presidente da República, que modifica o sistema de previdência social, estabelece 
normas de transição e dá outras providências, tendo 

Parecer sob nº 390, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Relator: Senador Beni Veras, favorável, nos termos da Emenda n2 1-
CCJ (substitutivo) que oferece, com voto em separado do Senador Antonio Carlos 
Valadares. 
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A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no Art. 358, 
do Regimento Interno, transcorre hoje o quinto e último dia da discussão da 
matéria, quando poderão ser oferecidas emen_c:ías assinadas por uma terço, no 
mínimo da composição da Casa. --

Até o presente, foram apresentadas 37 emendas. / 
Sobre a mesa, outras emendas que serão lidas pelo Sr. 1º Secretário. ~/-

São lidas as seguintes ----: ~-- : ·- · - \_ ·· -
-~.......... / ·' ' / _,...' ~ • • ... ..l. .•. ' ~ 

EMENDA No 39-PLEN 

Dê-se a alínea ··a'". do inciso III. do ~ 2° do an_ -!0 e ao inc1so L 
do § 7°. do an. ]01 da Constituição. na redação dada pelo substitutivo à PEC 
no 33, de 1996. a se!ortiinte redaçào. suprimindo-se. em conseqüência. os arts. 
4°, II e 12 da proposição: 

'"Art.40 ................................................................. ····· .. .. 

*20 ...................................................... . 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . ' . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . ' . . ' . . . . . . . . 

III .............................................................. . 
a) trinta e cinco anos de serviço, se homem. e tnnta. 

se mulher; 
" ................. "...... . ........ " . . . .. . . . .. ' ....... ,. . . . . . .. . . . . .. 

Art.20 1. . ....... .. . ........................................................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ' . . . . . . . . 

[ - trinta e cinco anos de serviço, se homem. e trinta. 
se mulher; .. 

JUSTIFICAÇÃO 

Visa a presente emenda a manter a aposentadoria por tempo de 
serviço, conforme estabelece a presente Carta. Não se justifica a exigência de 
idade mínima para aposentadoria em um país como o BrasiL no qual se 
associam duas condições que se revelam extremamente cruéis para os 
trabalhadores. De um lado. a reduzida expectativa de vida e. de ourro. os 
baixos salários, que obrigam as pessoas a iniciar muito cedo a sua vida 
profissionaL com o objetiVO de assegurar a renda familiar. 

_/.· 'I 
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Ass1m. lixar I imite de idade para a aposentadoria no Brasíl, 
SI!,.'Tlifica. na prática. obrigar aos trabalhadores a contribuir para a previdência 
por toda a sua vida. sem perspectiva de aposentar-se, uma vez que terão 
poucas possibilidades de atingir essa idade mínima. Isto se traduziria num 
violento processo concentrador de renda, agravando, ainda mais o quadro 
dramático por que passa a nossa sociedade. 

De sua parte, a substituição da exigência de tempo de serviço 
para tempo de contnbuiçào, proposta no substitutivo, igualmente, revela-se 
madequada em um pais onde ainda impera a informalidade no mercado de 
trabalho e. na prática. Impedirá a aposentadoria dos trabalhadores maiS 
humildes. que não terão, nunca. como comprovar a sua contribuição. 

Nesse sentido, propomos a permanência da aposentadoria por 
tempo de serviço, como uma das mais Importantes conquistas dos 
trabalhadores brasileiros. 

/\ 
/ 

i 

gtDII/5p7 97"1 t ./ 1 

----= . ./. 
:.C<2-: --

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1997. 

~-C'""'""''U 
Senadora EMÍLIA FERNANDES 

! / I l -1 ~-- , 
I 

' ./ 

~ 
' ( L . 
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EMENDA N° 40-PLEN 

Suprima-se, no art I o do Substitutivo da.Comissào de Constituição. e 
Justiça à PEC ~\0 33, de 1996, o § 4° do art. 40 da Constituição Federal, 
remunerando-se os parát.'Tafos seguintes. 

JUSTIFICAÇÃO 

A intenção da presente emenda supressiva é manter a paridade em 
todos os níveis salariais. Isso porque não se justifica a criação de duas 
categorias de servidores: os que poderão perceber proventos inte~:,>Tais e 
aqueles que experimentarão redução em seus proventos de até 30%. 

Vale ressaltar que a paridade inte):,>Tal de reajustes entre ativos e 
ínativos ficou mantida no § 9o da PEC. Contudo, tal paridade só garante que os 
proventos superiores ao teto da previdência social, após serem achatados no 
ato de sua concessão, acompanharão as modificações das remuneraçõ~s dos 
respectivos servidores ativos. 

6lr ' ~ '" ü(l . - ) 

l!Jr:l" [ 11 (.JJ- i , 'l[ ( ( i(~ ~ , .!' 1 ~"; / ( I f // 

'~- / -~> ;Sc.·uoJoru EM·~~~~--~~~1\NDE. ( . ,J ___ d/. ,/- ~~.y~-p/c ' ., . ':- ---- __ /! --
&-;h~ ( . - _;~-~ ~~~-~ --1- . ... : .. ::::;_-:;d~;~:- ~~--·- . ~\( 

- ///f;Wf4tJI;;;,'iif!::; /-{f~-~~- -~\\\\ ' 
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EMENDA N° 41-PLEN 

No art. 1° da Proposta de Emenda à Constituição no 33 
(Substitutivo), de l996, de-se' a seguinte r e dação ao § 6° do art. 40 e ao § go do 
art. 201 da Constituição Federal: 

"Art.l 0 
....................................................................................... .. 

. "Art.40. ············································································ 

§ 6° Os reqmsitos de idade e de tempo de contribuição 
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 2°, 
UI, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magisténo na educação 
infantil e no ensino fundamental, médio e superior.'' 

"Art.201 ................................................................. · ......... . 

§ 8° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição 
serão reduzidos em cinco anos. em relação ao disposto no inciso 
I do parágrafo anterior, para o professor que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino ti.mdamental, médio e 
superior.'' 



------~---c--~~~----
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/1 
I I 

/ 

JUSTIFICAÇÃO 

A emenda ora apresentada tem por objetivo estender aos 
professores que se dedicam ao ensino superior os mesmos requisitos para 
aposentadoria estipulados para os professores que exercem as funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

A sua função é extremamente importante para a sociedade 
brasileira, gerando impactos significativos. inclusive na qualidade do ensino nas 
diversas etapas da educação básica. 

O desgaste sofiido por esses profissionais não pode ser 
mmimizado. Os seus alunos têm uma capacidade critica bastante desenvolvida, o 
que faz com que esses professores sejam permanentemente testados em seus 
conhecimentos e na sua capacidade de transmiti-los, o que resulta em uma 
pressão constante c intensa par:J. que se mantenham totalmente atualizados. 
Ademais, como os demats profissionais dedicados ao magistério, é comum terem 
que se desdobrar em mais de uma atividade. dando aulas em diferentes 
instituições e fazendo pesquisas. 

É, p01s. uma questão de justiça assegurar tun tratamento uniforme 
a todos os professores. não se justificando a adoçào de critérios diferenciados 
para pessoas de uma mesma categona protissionai. quando todos estão expostos 
a intenso desgaste fisico e mental. 

Sala das Sessões, I 8 de agosto de 1997. 
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EMENDA W 42-PLEN 

Dê-se ao AI1 I 0 , do Substitutivo do relator a Proposta de Emenda à Constituição. n° 
33, ~e 1996, no que se refere ao AI1 40 § 8°, a seguinte redação· 

"§ go Lei dispora sobre a concessão do beneficio da pensão por morte, que será igual 
ao· provento da aposentadoria do servidor falecido ou. no cac.o do servidor falecer em 
attvidade. ao valor que resultasse da aposentadoria no respectivo cargo " 

JUSTIFICAC..\0: 

Visa esta emenda minimizar os efeitos da perda de padrão de vida e poder aquisitivo 
da fanulia beneficiária da pensão por morte. que na forma como está prevista no substitutivo 
tera duplo impacto na família do servidor aposentado. primeiro quando se aplica o redutor na 
sua remuneração para se fixar o provento da aposentadoria. e depois no caso de falecimento. 
quando a pessoa beneticiària da pensão ainda sena alcançada por novo redutor. quando se 
aphca a proporcionalidade nos proventos para se conceder a pensão. sabendo-se que 
contmuara pagando imposto de renda. seguridade e planos de saúde 

Assim com a aprovação desta emenda. àqueles servidores aposentados com redução 
da sua remuneração. isto e, durante a vigência desta reiorma. não mais seria aplicado redutor 
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na concessão da pensão a vi uva ·ou outro beneficiário. para evitar de se retirar. ainda mais. 
parcela substancial do meio de sobrevivência dessa família 

Sala das Sessões. em t' f ?c=-Aú'ô'?T"' o.: /97';2 
/r{() ... 

' I'',.;/~~ 
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EMENDA No 43-PLEN 

AO SUBSTITUTIVO À PEC N° 33/96, "que modifica o Sistema de Previdência 
Social, estabelece normas de transição e dá outras providências". 

Dê-se ao art. 1° da PECa seguinte redação: 

"Art. 1• - Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

(, .................................. ' .... '" .. ·"· '''"''"·"""'"'''~ .•.. ;c."=·> 
Art. 195- (, ............ ): 
I.( ............. ): 

a)( ......... ); 
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b) o faturamento; 
C) ( ......... ); 

11-( ............ .);" 
(. ....................... ········ ................................................. ) 

Justificativa 

A mudança proposta busca eliminar a nociva contribuição sobre a receita das empresas. 
tributo de base de calculo agigantada e desprovida de qualquer nexo com a efetiva 
capac1dade contnbutiva das pessoas JUrídicas - princípio constitucional que, conquanto 
esteja limitado aos tributos da espécie imposto. necessariamente orienta a fixação da 
alíquota e de base de calculo das outras espécies tributarias. com_o_a _(;Of'l!ribuLção,sob 
pena de admitir-se uma exação capaz de -iriviabilizar -por- completo a atíviôade econõmica 
do setor produtivo. 

, ., Com efeito, a receita representa uma base de calculo tão perversa que permite, e não é 
raro que ocorra, a 1nusitada circunstãncia de ser devida a contribuição sobre um aparente 
ganho em períodos nos quais a empresa teve um efetivo prejuízo. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1997. 

' 
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EMENDA No 44-PLEN 

Suprima-se o inciso IV do artigo 195 da CF, acrescido pelo Substitutivo. 

Justificativa 

A fragilidade financeira da seguridade social não vai ser resolvida definitivamente com a 
instituição de mais uma fonte de custeio. De fato. o problema da Seguridade Social é .. na 
verdade, o problema da Previdência Social, cujo ceme está no regime de repartição, 
viciado por sua irracionalidade econõmica ao permitir a permanência da divisão dos 
recursos coletados sem qualquer tipo de capitalização. 

Não há justificativa procedente para a inserção definitiva da CMF, ainda que seus recursos 
destinem-se á saúde. Prime1ro, porque a CMF é uma contribuição extremamente danosa á 
economia brasileira: distorce preços relativos, eleva o custo de produção e a taxa de juros, 
além de estimular a desintermediação financeira. Depois, porque o aumento de gastos com 
a saúde deve se dar concomitante á redução em outro tipo de gasto e esta prioridade na 
alocação de recursos deve ser estabelecida no Orçamento Geral da União, posto que a 
carga tributária Já encontra-se em nível bastante alto para ser ainda mais elevado. 

A criação de novas fontes de receitas tributárias para atender a necessidades especificas 
faz tábula rasa da carga tributária já existente, como se esta não existisse. O problema 
não está na falta de recursos, a justificar criação de novos tributos, mas sim na alocação 
inapropriada das receitas, quase que totalmente vinculadas a despesas correntes. 
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EMENDA N" 45-PLEN 

O art. .::o L com a redaçào dada pelo art. I o da emenda substitutiva 
à PEC n" 33/96. passa" vigorar com as se!,.'l.IÍntes alterações: 

AGOSTO DE 1997 

"'Art.201 ... .................................................. . 

§ 1". É vedada a adoçào de reqmsitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos 
pelo regime de que trata este arttgo, ressalvados os casos de 
atividadcs exercidas exclusivamente sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade flsica, definidos em lei 
complementar e o disposto no ~ I I deste artigo: 

§ I 1. :\o portador de deficiência, é garantida aposentadoria, 
com provemos integrais. aos trinta anos de serviço, se homem, e 
aos vinte e cinco. se mulher. 



AGOSTO DE !997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Justificação 

A Refonna da Previdência Social deve dar tratamento 
especial aos portadores de deficiência, garantindO-lhes 
aposentadoria, com proventos integrais, aos trinta anos de serviço, 
se homem, e aos vinte e cinco, se mulher. 

É evidente que a pessoa portadora de deficiência 
sempre terá despesas muito maiores do que as demais pessoas, 
razão suficiente para atribuir-lhes mn plus remuneratório, que não 
tem outra intenção senão igualá-las em condições, fazendo com que 
as despesas extl'aordinárias e os cuidados especiais decorrentes da 
sua deficiência não comprometam demasiadamente o seu 
orçamento pessoal ou familiar. 

Sala das sessões, I 8 de agosto de I 997. 

~"<(~\.<..i:.·i 
Senadora EMILIA FERNANDES 

05. --'-lh~~t..:...:..'l!:.p.!gt::::...;l {i:..:..:{ {e._/ ____ ~ 
I f 

06. __;:_·/!e::.&J:.!:::..::~==--~~=r:. ----

07. ;vJ 0ckv 1\.' v:------.. v "] \ 
~-~ 
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EMENDA No 46-PLEN 

O art. 201, com a redação dada pelo art. 1° da emenda 
substitutiva à PEC n° 3 3/96, passa a vigorar acrescido doSe!:,'llinte paràgrafo: 

"Art. 201 ...... ................................................................... .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . • . . . .• . . ~- .. -. ---~-....-~ç·· ...... -.-.-•. .--. -~~ -~ ~-- ... ~- ..... 

§ ( ... ). Os aposentados e pensionistas farão jus, a partir do 
mês que completarem oitenta anos, a um adiconal percentual 
incidente sobre seus proventos e pensões, que será aumentado _ 
anualmente, de forma gradativa, conforme dispuser a lei a que se 
refere o § 7° deste artigo. 

Justtjicação 

A Reforma da Previdência Social deve dar 
tratamento especial ao idoso, garantindo-lhes tun plus nas suas 
aposentadorias e pensões de forma a compensar o aumento das 
despesas decorrentes da idade avançada. 
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É evidente que a pessoa com idãâe superior a oitent 
anos terá despesas muito rna1ores do que as de idade inferio 
sendo justo que estas pessoas recebam uma atenção especial, c 
tal fomm que as despesas extraordinárias e os cuidados especia, 
decorrentes da idade avançada não comprometa~ 
demasiadamente o seu orçamento pessoal ou familiar. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1997. 

dz{.'C"-i.i/.;._1,. 

Senadora EMÍLIA FERNANDES 

02. _____ __:,1::..__'_~_'1-;;1~"/-':;'1-i-"'.,'_::.t...:_''_{_h~--"'--' 
/'? V' 

03. -/--,-.::/~-/ ~,.;_,_:...;,é:C:::.;;;)"""""'~==-~-------'-

04. _·_::,.,.~.::::_~_1 ~ _ ____.:;' :Cr-r~~-· --

os. ---'~'-'--~--"/ (_;., í_'/;-r-j,i_):_~it'_. t)~Y-/~~~-'-"-'-,..c...=.. 
I I 

06. __ t::::..:_~_...:...;/ZA~--'-~-=~~~z..__"'),:___ __ _ 

\ \ 

"" 
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26·------------------------~--

EMENDA No 47-PLEN 

Dê-se ao Art 3°·. do Subsmuttvo do Relator a Proposta de Emenda a Constituição no 
33, de 1996, a seguinte redação 

"An. 3o Fica assegurada a concessão de aposentadoria e pensão. nas condições 
previstas na legislação vigente a data da publicação desta Emenda. aos que nos proximos 
cinco anos que lhe forem subsequentes cumpram os requisitos para obtê-las " 

JUSTIFICAÇÃO: 

Objetiva esta emenda garanur aos servidores que já "'stão proximos de completarem 
·tempo para aposentadoria. tendo cumpndo praticamente dois terços deste penodo, o direito 
de se aposentarem. nos termos da legislação vigente. com proventos integrais ou 
proporcionais. evitando-se, assim. esta maratona que vêm se acelerando desde o imcio da 
década com a corrida de servtdores para aposentadoria, especialmente proporcionaL com 
receto das mudanças. e que trouxe. como consequência. serios prejuízos no bom 
funcionamento da maquina administrauva e onerando os cofres publicas. com a reposição de 
servidores. além de dificuldades na politica de recursos humanos. pelo esvaziamento 
imprevistó dos quadros de direção 

Este dispositivo tranquilizaria os servidores. evitaria a enxurrada de pedidos 
antecipados de aposentadorias. faria justiça a expectativa de quem optou na vida por uma 
carreira no serviço público e está próximo de finalizá-la. e . considerando a dimensão deste 
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r~pre,entana um ónus desproporcional aos obtemw; da rct'ntma •c : ·i•:,.r:v., :o"iJ!lcc 

EMENDA:'\" 48-PLEN 

Dê-se ao art. 3° da Proposta de Emenda iJ ConstJ\uJç2o n" 
33(Sustltu\ivo). de 1996, a seguinte redação: 

Art. 3° - Fica assegurada a concessão de aposentadoria e Densão. 
nas condições prev1stas na !eg1slacão vrgente célora 'OTeito 1e 
aposentadona à data da oublicação desta_E:nJõnQ~L__'lue :c:;oerc: 'er 
exerc1da a qualquer momento. aos aue. ate ess90ata ('O Ilham cumpndo 
os requisitos para obtê~! as. o_bservado o dispo_slo~o arT c;o _desta 
emenda. 
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JUSTIFICAÇÃO 

Conquanto o artigo 3° esteja a apontar para a garantia dos direitos 
adquiridos. os funcionários públicos e empregados das empresas privadas estão, 
como se sabe. preocupados com as mudanças e. como conseqüência, grande é o 
número de pedidos de aposentadoria, em todas as áreas. 

Estas aposentadorias precoces irão sobrecarregar o sistema e, no 
caso dos funcionários públicos, as folhas poderão dobrar. já que novas admissões 
terão que ser feitas. 

Além disso, como vem ocorrendo com o Magistério Superior e a 
Magistratura de diversos Estados. o prejuízo com a corrida à aposentadoria 
gerará manifestos prejuízos à sociedade. uma vez que os profissionais 
experientes estão se sentido obrigados a abandonar suas carreiras e dificilmente 
poderão ser substituídos em período curto de tempo. 

As mudanças no sistema previdenciário são necessanas, todos 
concordam, porém mister ser faz que tal ocorra de forma segura. preservando 
claramente os direitos adquiridos e o que é mais importante: garantindo, de forma 
clara àqueles que já cumpriram os requisitos no sistema atual. o direito de poder 
exercê-lo a qualquer momento. exatamente para dar um basta às precipitadas e 
desnecessárias aposentadorias. 

AGOSTO DE 1997 
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EMENDA No 49-PLEN 

· Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3°. da Proposta de 
Emenda à Constituição no 33(Sustitutivo), de 1996. e dê-se aos artigos 7" e 21• a 
seguinte redação: 

"Art.3° ........................................... ~ ..................... _ ....... ~ ................................... . 
§ único. Iguais direitos ficam assegurados aos que cumprirem os 

requisitos previstos no caput deste artigo no przo de um ano após a 
publicação desta emenda. 

"Art. 7• - Observando o disposto no artigo 40. § 15. os proventos de 
aposentadoria e as pensões a serem concedidos aos servidores e seus 
dependentes que adquirirem o direito ao benefício após um ano da 
publicação desta Emenda, serão calculados de acordo com o disposto no art. 
40 §§ 4• e s•. 

Art. 21° Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, exceto no 
tocante aos artigos 11 e 12, que passarão a vigorar no prazo de 1 (um) ano." 

JUSTIFICATIVA 

Objetiva a presente proposta. que substancialmente em nada altera o que foi 
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, estabelecer um período de transição. 

Tal med1da se faz necessária porque leis. inc!usive complementares deverão 
ser baixadas, como estabelece a própria Emenda (art. 37. §§ a•. 11•, 15° e 16"; art. 42; 
art. 1'95, §§ a• e 1 o•; 201, §§ 4° e 1 o•; art. 202. §§ 1 • e 4°), e não se pode deixar os 
segurados, até que sobrevenham as regulamentações. em situação de total 
insegurança. 

Embora prazos. menores estejam sendo fixados na Emenda, para que Leis 
Complementares sejam aprovadas, o prazo de 1 (um) ano mostra-se mais adequado, 
inclusive para que as Casas Legislativas possam ter tempo, para, como o cuidado 
necessário, elaborá-las. 

Além disso, possibilitar-se-à, com este período de vacatio, que os 
funcionários e segurados que estejam para cumprir os requisitos não sejam 
surpreendidos com as mudanças e. assim. prejudicados. 

Ressalte-se neste aspecto, que muitos dos funcionários que estejam para 
cumprir os requisitos exigidos pelas norma vigentes, em face de suas idades, 
dificilmente terão como fazer uma previdência complementar e os demais terão tempo 
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para adequar-se as modificações que saberão entrarão em v1qenc1a em certo e 
determmado tempo. 
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EMENDA No 50-PLEN 

AO SUBSTITUTIVO À PEC N° 33/96, "que modifica o Sistema de PrE!vidência 
Social, estabelece normas de transição e dá outras oroiJic:lêncJas".- -

Suprima-se o artigo 19 e seu parágrafo único do Substitutivo. 

·. 
Justificativa 

A fragilidade financeira da seguridade sacia[ não vai ser resolvída definitivamente- com a 
institUição de ma1s uma fonte de custeio. De fato. o problema da Segundada Social é, na 
verdade. o problema da Previdência Social. cujo cerne está no regime de repartição. 
viciado por sua Irracionalidade econõmica ao permitir a permanência da divisão dos 
recursos coletados sem qualquer tipo de capitalização. · 

Não ha justificativa procedente para a inserção definitiva da CMF, a1n:da que seus recursos 
destinem-se a saúde. Primeiro, porque a CMF é uma contribuição extremamente danosa à 
economia brasileira: distorce preços relativos. eleva o custo de produção e a tax?. de juros. 
além de estimular a desintermediacão financeira. Depois. porque o aumento de gastos com 
a saúde deve se dar concomltanté à redução eiÍ1 ()Utro _llf)O _cje g<~_stci_: e ~stapri_o_rid_a_ge n? 
alocação de recursos deve ser estabelecida no Orçamento Geral da União. posto que a 
carga tnbutana Já encontréi,se em nivel bastante alto para ser ainda mais elevado. 

C\ 
A cnação de novas fomes de receitas tributárias para atender a necessidades específicas 
faz tábula rasa da ca~' tributária já existente, como se esta não existisse. O problema 
não está na falta de. ecursos, a justificar criação de novos tributos. mas sim na alocação 
inapropriada das rece tas. quase que totalmente vinculadas a despesas correntes. \ /' 

,.,, í : 
t .r 

i 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1997 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)_ Em discussão a proposta, 
o substitutivo e as emendas. 

Com a palavra o Senador José Eduardo Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-PT/SE. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, em sessões anteriores, 
procurei discutir a globalidade do parecer do Senador Beni Veras e também cinco 
emendas que apresentei. Nesta última sessão de discussão, pretendo comentar as 
minhas últimas três emendas. 

O Senador Beni Veras introduziu o inciso X do art. 167, o qual 
consideramos salutar, já que o art. 167 da Constituição, estabelece as vedações. 
No parecer do Senador Beni Veras o inciso X do art. 167 fica com a seguinte 
redação: 

'X - a utilização dos recursos provenientes das contribuições 
sociais de que trata o art. 195, inciso I, alínea 'a', e inciso 11, para a 
realização de despesas distintas do pagamento de benefícios d-:. 
regime geral de Previdência Social de que trata o art. 201." 

Consideramos salutar a introdução dessas vedações até mesmo para 
evitar o que já aconteceu muito no Brasil: a utilização de recursos da Previdência 
para outros fins, como a construção da Transamazõnica, da Ponte Rio-Niterói etc. 
Fazem isso e, posteriormente, apresentam a necessidadEl de reformar a 
Previdência sob a aleqaçáo de que está 'quebrada'. 

Não entendemos justificável o desmembramento dessas vedações e a 
exclusão de algumas das contribuições que, pela Constituição, são destinadas à 
Previdência. O art. 195, que é citado no art. 167, estabelece como fonte de custeio 
para a Previdência Social, de acordo com a nova redação proposta pelo Senador 
Beni Veras, o sequinte: 

I - contribuições do empregador, da empresa e da entidade a 
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 

a - a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos 
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício; 

b - a receita ou faturamento; e 

c- o lucro. 

Da forma como está redigido o art. 167 na proposta do Relator, as 
contribuições sobre a receita, o faturamento e sobre o lucro estão exclufdas dessas 
vedações. Não vemos justificativa nisso, em primeiro lugar, porque entendemos -
conforme está previsto em nossa Constituição - que o conceito de seguridade social 
abrange toda a sociedade, ou seja, deve haver contribuição de toda a sociedade. 
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Não entendemos justificavel especializar fontes de custeio, como está colocado no 
relatório. Com a evolução da tecnologia e da automação, a fonte de custeio 
principal da Previdência Social deverá ser exatamente aquela que incide sobre a 
receita, o faturamento ou sobre o lucro das empresas. Ocorre que a folha de 
pagamentos das empresas está sendo reduzida drasticamente, enquanto o 
faturamento e o lucro crescem exponencialmente. Não vemos por que excluir essa 
parcela das vedações, porque, como já dissemos, no futuro, essa parcela será, 
possivelmente, a maior para o financiamento da Previdência Social. Propomos que 
essa vedação englobe todo o artigo 195 e não apenas o inciso I, a, e o inciso 11, 
como está na proposta do Relator Beni V eras. 

A outra emenda diz respeito à questão dos militares. Nós continuamos 
nos batendo sobre a necessidade de se estabelecer um regime único e universal 
para a Previdência Social brasileira, no qual estejam incluídos os militares. 
Sabemos que vamos ser derrotados nessa proposição, porque o entendimento da 
maioria é que os militares devem ser contemplados em lei complementar especial. 

Jl.presentámos uma emenda, admitindo-se essa possibilidade de lei 
complementar específica para os militares, mas a própria Constituição deve 
deterrninar que essa lei deverá estabelecer algum tipo de isonomia com o regime 
que é proposto para os civis. Nesse sentido, apresentamos uma emenda ao § 92 do 
art. 40, dizendo:"Lei complementar específica disporá sobre o regime previdenciário 
próprio para os servidores militares, que deverá refletir suas peculiaridades 
profissionais, observado, no que couber, o disposto nos§§ 12 , 22 , 32 , 42 , 82 e 92 do 
art. 40". São exatamente aqueles parágrafos que estabelecem as condições de 
aposentadoria, de limite de idade, de reajuste, de pensões etc, que estamos 
propondo. Naturalmente ressalvadas as peculiaridades das atividades profissionais 
dos militares, essa lei tem de obedecer aos princípios gerais aplicados aos 
servidores civis. 

Por último, temos observado que a grande ma1ona de emendas 
apresentadas pelos Srs. Senadores até o momento diz respeito ao regime para os 
servidores públicos. Estamos insistindo em que, se é importante resguardar direitos 
dos servidores públicos, _é importante também preocuparmo-nos com aqueles que 
são a maioria dos trabalhadores brasileiros e que estão incluídos no regime geral da 
Previdência Social. Nesse sentido, estamos apresentando uma emenda ao § 32 do 
art. 201, dizendo que "todos os salários de contribuição considerados para o cálculo 
de benefícios serão corrigidos monetariamente, e serão incorporados aos salários, 
para efeito de contribuição e repercussão em benefício, todos os ganhos habituais 
do empregado, a qualquer título, na forrna da lei". 

Entendemos que da forrna como está redigido o artigo - "todos os 
salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão 
devidamente atualizados na forrna da lei" -, o Parecer do Senador Beni V eras não 
incorpora alguns benefícios que o trabalhador tem ao longo de sua vida profissional 
e que entendemos devem ser resguardados também quando se calcular a 
aposentadoria. 

119 
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· , ... :,s·.+ .,;,..,-,o:;, a 6menda para que todos esses benefícios 
:ilcc;-::;craG·-:;:·" &o sal<> .. o ::.atam corriqidos gua11do se calcular a aposentadoria para 
aqut;ieó. 1 1 ,,~ ilat.. se apo<>-antar no regime geral da Previdência Social, como prevê 
os aluais s§ 32 e 42 do art. 20 I da atual Constituição. 

Ponanto, S.-. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, neste último dia de 
discussão. procuramos fazer um resumo de todas as matérias que apresentamos. A 
matéria 'faltará &. Com1ssão de Constituição, Justiça e Cidadania, e esperamos que 
os :3rs. Senaaores estejam atentos a essas questões. Como sabemos, essa 
reforma diz respeito rJ1retamente a todos os brasileiros, aposentados ou não, e por 
isso e necessario que o Senado se debruce, como já vem fazendo, de forma muito 
aprofundada sobre a matéria. 

Muito obrigado . 

• ) :.>R. PRESIDEP-JTE (Antonio Carlos Magalhães) - Continua em 
discu:;s:io : i':tw>a ) 

C lllll ,1 aprc:~Lnraçáu J~ emendas, a proposta retorna à Comissão de Constituição. 
Justiça t.: ( "idadanta para o c::.;amc das emendas 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência 
comunica acs Srs. Senadores que, de acordo com o art. 360 do Regimento Interno, 
uma vez recebido .J parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre as emendas, publicado no Diário do Senado Federal e distribuído em 
avulsos, a matéria será incluída em Ordem do Dia. oara votação em primeiro tu mo. 

O SR. PRESIDENTE (António Carlos Magalhães) 
Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 14, DE 1996 
(Tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição n2 33, de 
1996) 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição ng 14, de 1996, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto 
Freire e outros senhores Senadores, que modifica o sistema de previdência social 
instituindo o regime básico unificado, dispõe sobre regime complementar público e 
privado, estabelece normas de transição no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e dá outras providências. 

Discussúo cncurradd 1!!11 primeiro turno, \'o/tando à Comissão de Consl!luição, 
.lustica e ( ·idadamu. L'lll l'irwde de tran1/!açào con;uma com a proposta de f~menda à 
('mls.titul~·í'ío n" 33, de f')')ó, que receheu .f9emendas de plenáno. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 

Com a palavra o Senador José Roberto Arru
da. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 
(Pausa.) 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplícy, por 
penmuta com o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Ma
galhães, S~s e Srs. Senadores, seria importante 
que houvesse maior entrosamento entre os Partidos 
no Senado, sobretudo em relação a matérias que to
dos os Partidos, tanto os que apóiam o Governo 
quanto os que estão na Oposição, consideram im
portantes. 

Refiro-me a isso, Sr. Presidente, porque há so
bre a mesa um requerimento dos Líderes, Senado
res José Roberto Arruda, do Governo; Valmir Cam
pelo, do PTB; Jader Barbalho, do PMDB; Elcio Alva
res, do Governo; Edison Lobão, do PFL; e Sérgio 
Machado, do PSDB, no sentido de ser apreciado e 
votado, nos tenmos do art. 336, alínea ·c·, do Regi
mento Interno, o Projeto de Lei da Câmara n• 
089/96, de autoria do Deputado Nelson Marchezan, 
que recebeu, na Câmara dos Deputados, substituti
vo do Deputado Osvaldo Biolchi, que levou em conta 
também projetes dos Deputados Chíco Vigilante, Pe
dro Wílson e outros. 

O projeto veio para o Senado no primeiro se
mestre e recebeu parecer favorável, na Comissão de 
Assuntos Sociais, do Senador Lúcio Alcântara, ten
do havido apresentação de sete subemendas pela 
Senadora Marina Silva, que acabou sendo voto ven
cido. 

Refiro-me ao projeto de lei que autoriza o Go
verno Federal a conceder apoio financeiro ao Distrito 
Federal e aos Municípios que instituírem o Programa 
de Garantia de Renda Mínima associado a ações 
socioeducacionais e socioeducativas. Ao projeto fo
ram apensadas, na mesma direção, proposições dos 
Senadores Ney Suassuna, Renan Calheiros e José 
Roberto Arruda. 

Sr. Presidente, o projeto de lei, apreciado e vo
tado na Comissão de Assuntos Sociais, foi para a 
Comissão de Educação, e o Presidente, Senador Ar
tur da Távola, designou a Senadora Emília Fernan
des, no mês de junho, para proferir o seu parecer. A 

Senadora Emília Fernandes tém· dialogado comigo, 
porque tenho, obviamente, interesse nessa matéria, 
uma vez o Senado Federal, em 1991, aprovou proje
to que institui o Programa de Garantia de Renda Mí
nima. Considerando de fonma respeitosa aquilo que 
já foi apreciado e votado por esta Casa, S. Ex- está 

- concluinóº S~ll- parecer sobre a matéria e, ainda na 
semana passada, apresentou requerimento junto à 
Comissão de Educação propondo a realização de 
audiência pública, com a presença do Governador 
Cristovam Buarque para apresentar sua experiência 
sobre o Programa Bolsa-Escola, e do ex-Prefeito de 
Ribeirão Preto, Antônio Palocci, para apresentar sua 
experiência com o Projeto de Renda Mfniffianaquela 

- cidaâe. --- - - - - - - - - -

Para que a Comissão de Educação e os Srs. 
SenadOfE3S _ R<>ªsa_rn _ eS.t:Jd<!~ em profundidade esse 
projeto, sugeriu, ainda, que fossem convidados, para 
apresentar o resultado de seus estudos, economis
tas como André Urani, do IPEA, hoje Secretário do 
Governo Cé:Sar Maia, -no Rio de Janeiro, uma das 
pessoas que mais aprofundadamente estudou esse 
assunto; Sarnir Cury, Lena Lavinas, João Sabóia e 
Antônio Maria da Silveira, um dos pioneiros, pois 
desde 1975 tem publicado artigos em favor da insti
tuição de uma renda mínima por intenmédio do im
posto de renda negativo no Brasil. 

Fomos surpreendidos pela iniciativa dos Líde
res. Gostaríamos que, pelo menos, algumas audiên
cias sobre o tema fossem realizadas. 

A St4 Emília Fernandes- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Ouço V. Ex
com prazer. 

A Sr' Emília Fernandes - Logicamente, V. Ex" 
está acompanhando todo esse processo cujo tema é 
do conhecimento de V. Ex", que tem projeto de sua 
autoria nesse sentido tramitando no Congresso Na
cional. Eu gostaria de acrescentar, até pa~ que fi
que registrado, que esta matéria - são quatro proje
tes de lei apensados, portanto quatro propostas 
apensadas a um único processo - está em meu po
der, porque fui designada Relatara na Comissão. O 
parecer ainda não foi entregue, pois esse projeto 
nos chegou às mãos no final de junho deste ano, e 
no mês de julho, embora não tenha havido recesso, 

_tivemos uma pauta específica na qual esse projeto 
.rtão constava. Portanto, tiramos todo o mês de julho 
para analisar os quatro projetes, ler o material obtido 
de matérias, depoimentos, contatos com pessoas e 
assessorias que conheciam o assunto e já o haviam 
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debatido. No início de agosto, desde que retomamos 
ao ritmo nonnal da Casa, tivemos a idéia, construída 
em conjunto com vários Colegas, de realizarmos a 
audiência pública dentro da Comissão, como forma 
de instruir cada vez mais a posição não apenas da 
Relatara, mas dos Srs. Senadores, que deverão 
também decidir e votar. É importante que se diga 
que não havíamos apresentado o parecer anterior
mente, porque o Presidente da Comissão de Educa
ção, Senador Artur da Távola, está doente, como é 
do conhecimento público, e há vários dias afastado 
desta Casa. Aguardávamos o retomo de S. Ex", ten
do em vista que a Comissão, até a semana passa
da, não tinha Vice-Presidente eleito e não havia 
quem deliberasse. Na mesma reunião em que o Se
nador Joel de Hollanda foi eleito Vice-Presidente da 
Comissão, entrei com o requerimento. Portanto, es
tou muito atenta ao assunto, analisando-o com muita 
responsabilidade. Tenho já uma análise prévia, in
clusive um substitutivo, tentando contemplar as posi
ções de um e de outros projeto. Já obtive pessoal
mente o manifesto positivo do Senador Joel de Hol
landa sobre a possibilidade de realizar-se essa au
diência na próxima semana. Assim, gostaria de as
sociar-me ao apelo de V. ~.juntamente com as Li
deranças, principalmente o Senador José Roberto 
Anuda, que é quem encabeça a relação de assinatu
ras, o Senador Valmir Campelo e outros Líderes, no 
sentido de que se aguarde no mínimo esta semana, 
tendo em vista que há uma predisposição, inclusive 
até de data, já previamente conversada com o Sena
dor Joel de Hollanda, para que possamos fundamen
tar cada vez melhor esse assunto. Era esse o apelo 
que eu gostaria de registrar em meu nome e, tam
bém, esse depoimento acerca da seriedade e da 
responsabilidade com que estamos acompanhando 
e analisando a matéria. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço, Se
nadora Emília Fernandes. Estou conhecendo a ma
neira responsável com que V. Ex" está procurando 
conhecer em profundidade os diversos projetas. 
Houve diversos com origem na Câmara, outros qua
tro apresentados aqui no Senado. Portanto, gostaria 
que esse projeto fosse apreciado e votado com mui
ta responsabilidade. Avalio que é possível aperfei
çoá-lo, inclusive além daquilo que o Senador Lúcio 
Alcântara propôs. Acredito que haja ainda uma im
perfeição muito grande no formato apresentado-pelo 
Substitutivo Osvaldo Biolchi, que está inserido no 
formato apresentado pelo Senador Lúcio Alcântara. 

Citarei, por exemplo, algumas impropriedades 
relativas ao projeto. Este propõe que a União esteja 

autorizada -ª. financiar programas de renda mínima 
re-lacionados a ações sócio-educacionais nos Muni
cípios de cada Estado, desde que tais Municfpios te
nham renda e arrecadação média per caplta abaixo 
da média do Estado, o que significaria excluir Muni
cípios com familias igualmente pobres mas com ren
dimentos per caplta e arrecadação média per capl
ta acima da média do Estado. 

- Essà é uma impropriedade, inclusive do ponto 
de vista do cumprimento da Constituição. Uma coisa 
é avançarmos gradualmente na direção de cumprir-

-. mos um direito ao acesso de todas as famílias brasi
leiras ao Programa de Renda Mfnima; outra seria 
chegarmos à difícil situação, inconstitucional, de 
uma família viver em uma fazenda no limite de um 
Município com outro, em condições tão pobres quan
to as de outra famma que viva em uma fazenda vizi
nha no outro Município. Se aquele Município estives
se com uma renda per capita ou arrecadação média 
per capita acima da média do Estado, aquela famí
lia estarió\ automaticamente excluída. 

Uma coisa é o principio da introdução gradual 
do programa, porque o projeto propõe que, no pri
meiro ano, terão direito os 20% dos municípios de 
renda per capita mais baixa, no segundo ano, os 
seguintes, e assim por diante. Com respeito a isso 
não teria objeção, porque haveria a expectativa, a 
esperança de universalizarmos esse direito iniciando 
por aqueles municípios mais pobres. Sobre isso não 
há problema. 

O Sr. Roberto Arruda- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR, EDUARDO SUPLICY -Já concederei o 
aparte a V. Ex". 

Mas há uma outra inconsistência no próprio 
formato proposto pelo IPEA e pela Casa Civil, se
gundo fui infonnado, porque não levaram em conta a 
inconsistência técnica da fórmula, Sr. Presidente. Já 
inclustve participei de_ seminário no.IPEA sobre esse 
assunto, no semestre passado, onde procurei mos
trar isso, e não houve contestação nem mesmo do 
Deputado Nelson Marchezan, que se encontrava na 
oportunidade. 

Qual é a inconsistência técnica e a falta de ra
cionalidade no fonnato que se deseja aprovar? O 
auxílio da União seria dado pela seguinte forma: 
R$15,00, vezes o número de crianças até 14 anos 
na família, menos metade da renda familiar per ca
pita. 

Suponhamos uma família que tenha, digamos, 
uma renda da ordem de R$112,00, constitufda de 
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mãe e criança. portanto, nessa família de duas pes
soas. a renda média per capita é de R$56,00, ha
vendo na família uma criança até 14 anos. Então, 
segundo o formato, a União daria a seguinte ajuda 
ao município: R$15,00 vezes o número de crianças. 
que é uma, menos metade da renda per capita da 
família. que é de R$56,00. Então, o auxilio. segundo 
esta equação, que seria dado pela União ao municí
pio para aquela família seria de exatamente 15 me
nos 28, portanto igual a menos 13. 

Ora, fica até difícil explicar à população daque
le município um formato tal como esse, ainda que o 
Senador Lúcio Alcântara tenha colocado que a 
União poderá até alterar aquele valor de 15 para ou
tro. Mas não sei de onde foram buscar este fom1ato. 

Poderia citar outras inconsistências. Diversos 
economistas já estudaram isso. Inclusive, ontem, es
tive em reunião com a economista Prof' Ana Fonse
ca, da Unicamp, que já alertou as autoridades do 
Governo, inclusive o Presidente do IPEA, Fernando 
Rezende e o economista Sarnir Cury, que realizou 
estudos. Também a economista Luciana Teixeira, to
dos já demonstraram aos economistas do IPEA, in
clusive o economista Mariano Macedo, da inconsis
tência desta fórmula. É necessário que haja um de
bate. uma reflexão sobre esse aspecto. É por essa 
razão, Senador José Roberto Arruda - autor do re
querimento e a quem concederei um aparte -. que 
apreciarei muito que esse projeto de lei seja ap-rova
do. Vamos fazê-lo o quanto antes, com toda a aten
ção que tenho aqui reivindicado, mas gostaria que 
tosse votado de forma consciente, procurando-se re
tirar ou modificar os aspectos que se mostram incon
sistentes. Concedo o aparte, ao mesmo tempo em 
que fé'ÇO um apelo a V. Ex" no sentido de que res
peite ao menos essa oportunidade de debate. Por 
mim, faríamos uma audiência pública na Comissão 
de ~ducação e, em seguida - aprovado na Comis
são de Educação o parecer da Senadora Emília Fer
nandes ou seja lá qual for votado -, proporia outro 
debate a ser realizado com a visão de entidades, as 
mei: r:•\·ersas. da agricultura, da indústria, do comér
.. _ · -,ndades tanto patronais quanto de trabalhado

.-es para examinar-se qual seria o melhor formato, a 
racionalidade. Gostaria de informar que ainda on
tem, por ocasião do VI Congresso Nacional da Cen~ 
trai Única dos Trabalhadores. foi aprovado o docu
m,; -'? base de proposições da CUT para a Nação. 
atmvec rio , ual aprovam a instituição de uma renda 
mini~. ·m termos nacionais, inclusive como uma 
maneirc. je se garantir o direito de todas as famílias 
poderem ter as suas crianças freqüentando a escola. 

E_o P[e_§idente_Eemando Henrique Cardoso, que 
ainda há poucos dias ressaltou que quer terminar 
seu mandato sem que qualquer criança esteja fora 
da escola, considerando até gue seu Governo termi
na em 31 de dezembro de 1998, pelo menos é o 
mandato que lhe foi conferido, precisaríamos até 
pensar em como fazer iss_o. O Programa de Renda 
Mínima ou a Bolsa-Escola é. uma maneira de se fa
zer isso com rapidez. 

Então, como o Senador José Roberto Arruda 
tem tido grande interesse sobre essa matéria renovo 

_ o apelo que lhe fiz para respeitar aquilo que a Sena
dora Emília Fernandes e eu próprio estamos solici
tando de consideração do Governo. Mas quero res
saltar, Senador Arruda, que eu gostaria, como mem
bro da oposição, que cada requerimento dessa natu
reza fo-sse õl:ljefó-de diálógocom a oposição e não 
feito apenas unila:teralinente por parte do Governo. É 
claro que o Govemo tem a maioria que pode sempre 
apresentar os requerimentos que a sua maioria lhe 

-confflre pelo poder que tem, mas que seria próprio 
para o Senado Federal que houvesse um diálogo 
entre Governo e oposição para as matérias de inte
resse público isso eu gostaria de ver. 

Concedo o aparte, Senador José Roberto Anru-
da. 

O Sr. José Roberto Arruda - Obrigado. Sena
dor Eauardo Suplicy. Nessa matéria, em primeiro lu
gar, eu gostaria de invocar o testemunho de V. ~ 
para a minha enorme paciência. Esse requerimento 
de urgência, na verdade, foi feito em maio deste 
ano. Acabei não o apresentando em maio ou junho, 
exatamente em função dos entendimentos que ví
nhamos tendo com V. ~ especificamente, mas 

- - também com outros selares do Governo e da oposi
ção no sentido de aprimorarmos esse projeto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Permita-me 
apenas uma consideração. Vamos medir um pouco 
a paciência: de dezembro de 1991 até hoje, estou 
aguardando a Câmara dos Deputados votar o proje
to que institui o Programa de Garantia de Renda Mí
nima. Então, paciência por paciência, tenho um pou
co de crédito neSte aspecto, Senador José Roberto 
Arruda. 

O §_r. ,IQ!>.é_.Eioherto_ Arruda- Sem dúvida. E 
V. Ex" tem também o crédito de ter sido e de conti
nuar sendo um lutador pelos projetas de renda míni
ma no País. Nós todos reconnecemosjsso. Senador 

-Eduardo-&lpjicy ~-~as_ o ciiJ.e ~O.rre_ fundamental
. mente. é que sou autor de um projeto de bolsa-esco
la no Senado. Alguns outros Senadores têm projetas 
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na mesma linha. Sou autor de um projeto, cuja rela
taria foi dada ao Senador lúcio Alcântara, que traba
lhou mais de seis meses em tomo do assunto. Para
lelamente, a Câmara dos Deputados discutia um 
proj~to de bolsa-escola, que foi apensado ao que eu 
havia proposto ao Senado, quando aqui chegou. Foi 
a junção desses dois projetas que recebeu o relató
rio e o voto do Senador lúcio Alcântara. O Senador 
Lúcio Alcântara - é importante destacar isso - foi 
muito cuidadoso: estudou o assunto com profundida
de, discutiU" com autoridades brasileiras e intemacío
nais nessa matéria, com o IPEA, discutiu também 
com a Assessoria Especial do Presidente da Repú
blica, até porque se trata de um projeto de lei autori
zatívo. Por isso, ou se busca um entendimento com 
o Governo Federal para que tenha aplicabilidade, ou 
cairá no vazio. Desejamos - V. Exl', eu, o Deputado 
Nelson Marchezan e todos os que se envolveram 
nisso - um projeto de renda mínima vinculado à bol
sa-escola para o País como um todo. Ocorre que o 
que V. Ex' chama de inconsistência eu chamo de 
discordância. Nós temos uma discordância concei
tuai. Enquanto V. Exl' prega o projeto da bolsa-esco
la universalizado, ainda que em etapas; eu defendo 
justamente o contrário. Defendo que o projeto da 
bolsa-escola só tenha ânus para a União nas regiõ
es mais pobres do País. Meu projeto original - lem
bra V. E~ - limitava a bolsa-escola em municípios 
de até 50 mil habitantes. Acho que o Senador Lúcio 
Alcântara conseguiu um aperfeiçoamento nisso, não 
limitando na população, mas inserindo nesse univer
so apenas os municípios pobres. Por que isso? O 
que nós não desejamos - aí há uma discordância 
nossa - é que o projeto da bolsa-escola continue 
sendo oferecido apenas nas grandes cidades brasi
leiras, justamente as que têm recursos para isso; in
centivando, portanto, as correntes migratórias. Dese
jamos inverter esse fluxo. Pretendemos que o proje
to da bolsa-escola, além de ser um projeto de assis
tência social e de renda mínima, seja também um 
projeto qu~ diminua as desigualdades regionais. A 
nossa intenção, Senador Eduardo Suplicy, é que a 
bolsa-escola tenha ânus para a União nos municí
pios pobres do interior do País, enquanto que os Mu
nicípios mais ricos - notadamente, as capitais - pos
sam até criar a bolsa-escola mas com os seus recur
sos próprios. A União só contribuiria para c projeto 
da bolsa-escola na medida em que esti\'l'lsse aju
dando as populações humildes a viveram com digni
dade nas suas regiões de origem, não mais tendo 
que migrar para as periferias das grandes cidades -
onde normalmente moram em favelas - exatamente 

para ter o benefício de uma política assistencialista. 
Entendo a reivindicação de V. E~ e me proponho a 
discutir com os companheiros e os outros Líderes 
que se manifestaram favoráveis ao requerimento, 
pois não seria justo eu tomar uma decisão isolada
mente. Entretanto, a maneira como V. Ex' enfoca o 
assunto dá a impressão de que apenas a Senadora 
Emília Fernandes está realizando um trabalho sério 
de escutar todas as tendências. Isso seria, no míni
mo, uma injustiça com o_J;enador lúcio Alcântara, 

_que_ realizou esse trabalho por mais de seis meses. 
Eu par+icularmente estou convencido de que o Sena
dor lúcio Alcântara conseguiu avanços técnicos im
portantes no projeto, embora contrariando os meus 
pontos de vista iniciais. E esse projeto, que tramita 
na Câmara dos Deputados há tantos anos e no Se
nado há mais de um ano, está maduro para vir a ple
nário e ser discutido. lembrava-me aqui o Senador 
Ademir Andrade que a matéria já foi discutida e vota
da na Comissão de Assuntos Sociais. Está na hora 
efetívamente de esse debate vir a Plenário e, obvia
mente, cada um de nós expressar nossas posições. 
Disse bem V. Exl' que não é um projeto de Governo 
contra a Oposição ou vice-versa. É um projeto de in
teresse público. O País tem que discutir isso. Eu 
continuo convicto de que o projeto deveria limitar-se 
aos bolsões de miséria do País, admitindo-se que 
prefeituras de cidades ricas, onde também há po
bres, possam fazê-lo, como fazem Campinas, Brasí
lia e outras cidades brasileiras, mas com seus recur
sos próprios. É fundamental o Brasil ter um Progra
ma de Renda Mínima que evite que as populações 
pobres tenham de migrar para a periferia das gran
des cidades, a par dos objetivos primários de qual
quer programa de renda mínima - e fundamental
mente este de bolsa-escola - que é a erradicação da 
miséria, vinculando-a a um vetar maior de perspecti
va de futuro, que, no caso, é a educação. Que bom 
estarmos discutindo um assunto como este! É um 
assunto que não admite limitações ou barreiras parti
dárias; ao contrário, é um assunto em que cada Par
lamentar coloca sua ótica sobre o interesse f-'úblico. 
Não estou fechando as portas para esse entendi
mento. Creio que, de qualquer maneira, se tivermos 
a oportunidade de mais uma discussão na Comissão 
de Educação, ou se, ao contrário, viermos para dis
cussão em plenário, teremos, em quaisquer das ins
tâncias - como é democrático - uma discussão pro
funda sobre o tema. É importante que a Nação brasi
leira saiba que o Congresso - a partir dessa discus
são- estará oferecendo ao Governo Federal uma al
ternativa objetíva de um programa de renda mínima 
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que pooerá ser aplicado em todo o Pais. Será me
nor, eventualmente, do que gostaríamos, mas estará 
dentro das possibilidades e da viabilidade económi
ca de um projeto de dimensões· naCionais. ComprO~ 
meto-me com V. Ex" em concluir- até o início da 
Ordem do Dia de amanhã - nossos entendimentos 
que iniciarei pelo contato com o Senador Lúcio Ai
cântara. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço, Se
nador José Roberto Arruda, sua disposição para o 
diálogo. 

Proponho que V. Ex" entre em entendimento 
também com o Presidente da Comissão de Educa
ção, Senador Joel de Hollanda, que poderá, em 
questão d~ horas, reunir a Comissão para aprovar o 
requerimento e marcar a audiência pública. Essa au
diência poderá ser realizada na próxima quinta-feira, 
ou na terça-feira, ou na quarta-feira ou na quinta-fei
ra da semana que vem, antes, portanto, de apreciar
se o projeto em plenário. Obvi.:~.mente, isto daria mui
to mais elementos a todos os Srs. Senadores para 
examinarem o projeto. 

Evidentemente, haverá ainda o parecer da Co
missão de Assuntos Económicos. V. Ex" poderá su
gerir que ele seja efetuado em plenário. Eu sugiro 
que haja outra audiência lá, porque o Senador José 
Serra gostaria, como Presidente da Comissão de 
Assuntos Económicos, de ter esse assunto deba\ido 
em profundidade. Aliás, eu me dispus, junto a ele, a 
ser Relator da matéria. Se eu for designado, garanto 
que farei o relatório em brevíssimo espaço de tem
po. Estou me preparando para isso. 

Mas quero ressaltar que. a Senadora Emília 
Fernandes, pelo que conheço, está cuidando que a 
União possa prover mais recursos, proporcionalmen
te, aos municípios de menor renda per capita, no 
sentido de melhor distribuição da renda também re
gionalmente e em cada Estado. 

Por outro lado, de fato tenho uma discordância 
com V. Ex'. Famílias pobres, miseráveis estão em 
todas as regiões do Pafs, inclusive nas cidades de 
maior renda per capita. Os contrastes ali estão. 
Uma vez estabelecido o direito à renda mínima, o di
reito à renda de cidadania nas regiões pobres, as 
populações dessas regiões não terão que estar mi
grando por falta de alternativa, porque lhes será ga
rantido um direito a minimamente partilhar da rique
za da Nação ali onde elas estão. 

O Sr. José Roberto Arruda- Senador Eduar
do Suplicy, contando com a sua atenção para mais 
este aparte, faço três rápidas observações. Primeira-

mente, a bolsa-escola começou em Campinas e já 
vários Municípios a adotam. Na minha opinião. para 
a União fazer o projeto da bolsa-escola tem de~r 

- apenas nas-regiões· mais pobres. E claro que exis
tem famílias pobres nas regiões mais ricas. Mas, se 
não tomarmos o cuidado de evitar, por intermédio de 
políticas públicas conscientes, as correntes migrató
rias, todas as grandes cidades brasileiras cometerão 
os mesmos erros dos Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo, onde há formação de grandes periferias 
pobres. Devemos começar a inverter esse fluxo mi
gratório. Daí por que penso que à União cabe pro
mover o desenvolvimento regional mais equilibrado. 
Mas essa é uma discussão importante que teremos 
no momento apropriado. A segunda questão diz res
peito ao fato de que V. Ex" mencionou que, para es
ses requerimentos de urgência, deveríamos, sempre 
que possível, estabelecer um diálogo com a Oposi
ção. Estou absolutamente de acordo. Isso é muito 
positivo, inclusive neste caso. Estamos abertos a 
isso. Penso que, quanto mais requerimentos puder
mos assinar juntos, com opinião de convergência 
desta Casa, muito melhor será para o País. Há um 
terceiro aspecto, Senador, sobre o qual também 
gostaria que V. Ex" refletisse. Pedi, inclusive, à Se
nadora Emília Fernandes que me apresentasse a mi
nuta do seu voto e parecer, a fim de que eu possa, a 
partir dele, fazer entendimento. Não devemos, na 
minha opinião, descredenciar o trabalho de meses 
feito pelo Senador Lúcio Alcântara, estudioso dessa 
matéria, que ouviu todos os Parlamentares, todos 
os segmentos de opinião. Pode ficar a impressão 

-de qu-é, s-é· a-Senadora Emília Fernandes, cuidado
sa e estudiosa que é, pegar essa matéria nos últi
mos dias - seja ela a dar a versão final para vir ao 
Plenário, até porque, vindo o relatório do Senador 
Lúcio Alcântara -, nada impede que, em plenário, a 
Senadora apresente alternativas, modificações e 
sugestões, que obviamente serão debatidas pela 
Casa. O que não quero mais é ver esse relatório 
deixar de ser votado. Se passamos por todas as 
etapas - e esse é um assunto que merece sempre 
ser debatido -, nunca vamos conseguir votar um 
projeto que seja para começarmos uma experiên
cia efetiva de abrangência nacionaL E penso que 
neste ponto nós dois estamos absolutamente acor
dados: é preciso o Pais começar com uma expe
riência universalizada de renda mínima vinculada 
à educação. Dai a minha angústia ao tentar trazer 
esse assunto a Plenário. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agora V- Ex!' 
mostrou que está de acordo com o meu ponto de 
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vista: uma experiência universalizada de direito à 
renda mínima. Vamos anotar essa frase do Senador 
José Roberto Arruda, Lider·do Governo, que quer 
uma experiência universal de renda mínima, pelo 
que bem compreendi. 

Na última sexta-feira, solicitei audiência ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso para debater 
esse tema. Gostaria que a Senadora Emília Fernan
des e que o meu Llder, Senador José Eduardo Ou
tra, possam estar presentes. Já transmiti a informa
ção ao Presidente do PT, José Dirceu, que conside
ra importante essa matéria. Para nós, do Partido dos 
Trabalhadores e do Bloco de Oposição, o assunto é 
muito importante. Destarte, queremos, antes da vo
tação no Senado Federal, saber do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso qual o formato que ele de
seja, porque essa matéria já foi votada no Senado, 
em 16 de dezembro de 1991. Gostaria de saber que 
prioridade Sua Excelência está dando às suas pró
prias palavras, aqui expressas naquela data, porque 
considero da maior importância instituirmos em nos
so País o direito de todas as pessoas estarem usu
fruindo da riqueza desta Nação. Ninguém pod_e ficar 
privado do direito à sobrevivência e nenhuma família 
pode ficar privada de ter o suficiente para que as 
suas crianças estejam freqüentando a escola. 

Muito obrigado. 
Durante o discurso do Sr. Eduardo Su

plicy, o Sr. Antonio Garfos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Vamir Campelo. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Con
cedo a palavra a V. Ex", por até vinte minutos, de 
acordo com o art. 14, 11, do Regimento Interno do 
Senado Federal. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. 
Senadores, a imprensa divulgou, na última quarta
feira, a preocupação do Presidente dos Estados Uni
dos da América do Norte, Bill Clinton, acen::ada_iro· 
punidade de criminosos, da corrupção e da ineficiên· 
cia da Justiça na América Latina. Segundo o noticiá
rio, o Governo Norte-Americano considera necessá
ria a moralização das instituições públicas neste lado 
da América para que se promova a integração eco
nômica no Hemisfério Ocidental. 

A informação, se verdadeira, é notavelmente 
hilária, pois parece-me deveras ousado caber exata-

mente ao Presidente Bill Clinton tal tipo de preocu
pação. 

No Brasil, temos acompanhado com idêntica 
preocupação as acusações que, nos Estados Uni
dos, são assacadas em várias versões contra o seu 

_ Presidente. Os que admiram Clinton pela sua jovia
lidade e eficiência no comando da grande nação 
americana, entre os quais me incluo, ficam às ve
zes perplexos com as denúncias públicas que atin
gem o Presidente e até seus familiares. Mesmo 
que as interpretemos como caluniosas e levianas, 
como de fato devem ser, tais denúncias repetem
se, são renovadas a cada instante e, no entanto, a 
rigorosa Justiça Norte-Americana não tem encontra
do meios para preservar o Presidente e familiares 
desses espe!<!culoª-._que tentam enxovalhar suas ho
norabilidades. 

Do mesmo modo, desde os tempos de Abra
ham Lincoln, em 1865, o mundo civilizado tem la
mentado e chorado os assassinatos de personalida
des do porte dos dois Kennedy - John e Robert, de 
Martin Luther King e de tantos outros admiráveis ho
mens públicos norte-americanos, merecedores do 
respeito e da admiração universal, sem falar em Wil-

. liam MacKinley, o outro presidente norte-americano, 
assassinado ~m 1_90_1. __ 

O episódio de Watergate, que culminou com a 
·renúnCia ae Richard Nixon em agosto de 1974, ficou 
gravado na história como um pecado mortal que se 
surpreendeu no coração da administração central 
norte-americana, como gravado ficou o assassinato 
do beaUe John Lennon, uma figura doce e inofensi
va,-morto pelo simples fato de ser famoso e amado 
pela juventude de então. 

A morte criminosa de Gandhi, na fndia, em 
janeiro de 1948, o atentado no Vaticano contra o 
Papa João Paulo 11, a 13 de maio de 1981, os as
sassinatos do presidente egípcio Anwar ai-Sadat, 
em outubro de 1981, do Primeiro-Ministro sueco 
Olof Palme, em 1986, e do Primeiro-Ministro israe
lense íitihak · Rai:lin: em 1995, toram outros epi'>ó
dios que coiTJpungiram profundamente o mundo ci
vilizado~ 

Notem, Sr4s e Srs. Senadores, que as víti
más dessas brutalidades injustificáveis celebriza
ram-se pelo seu ânimo pacifista, pelo amor aos 
seus povos e à humanidade, pela dignidade de al
mejarem a igualdade entre os homens, inde
pendente de raça ou credo religioso, e que por 
isso atraíram a respeitabilidade e a grande simpa
tia de todo o mundo. 
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Relembro todos esses tristes episódios, Sr. 
Presidente, para realçar minha opinião de que o ger
me do crime, da maldade e da tentação para as ilici
tudes infelizmente existe onde exista o ser humano. 
Atrocidades tenebrosas ocorrem tanto na África, na 
Ásia ou no Oriente Médio como na secular Europa 
ou em terras americanas, tanto no meio da miséria 
quanto nos ambientes de fartura, porque neles sem
pre se encontram, de permeio com as mentes sãs, 
os elementos de consciência e senso moral estre
mecidos. 

No Brasil, como em tantas outras nações da 
nossa vizinhança latino-americana, não podemos 
negar que se sucedem os óbvios episódios de impu
nidade e de continuadas corrupções. Falta-nos, nes
ses casos, uma atuação mais rápida e enérgica da 
Justiça, mas igualmente não se pode negar que, a 
cada dia, vamos aprimorando nossas leis para impe
dir a impunidade e os abusos da corrupção. 

Nosso Poder Judiciário, assim como o Judiciá
rio de outros países, está sufocado pelo volume de 
processos que desafiam a capacidade de. trabalho 
da magistratura. As prisões, muitas vezes superlota
das por condenados que poderiam curnprir suas pe
nas em atividades alternativas, não estão em condi
ções de cumprir seus objetivos de reeducação de 
criminosos. 

Contudo, o Poder Executivo e o Poder Legisla
tivo procuram soluções para todos esses problemas. 
Ainda agora, debatemos no Congresso as muitas re
formas que visam dar maior agilidade aos andamen
tos processuais e criar barreiras aos abusos admi
nistrativos de toda procedência e de toda natureza. 

Em resumo: nossos problemas sociais existem, 
mas são problemas nossos, para cujas soluções 
prescindimos dos conselhos ou das ameaças aliení
genas, que ferem a soberania nacional. 

Aqui, como alhures, já tivemos Presidentes da 
República, Governadores, Prefeitos, Deputados e 
Vereadores renunciantes ou punidos com lmpeach
ment e perdas de mandato. Vamos, portanto, pros
seguindo o bom caminho, aprimorando sempre os 
nossos costumes e as nossas leis, como igualmente 
o fazem todas as nações do mundo, na trilha da na
tural evolução do ser humano. 

Tais são as razões que me fazem desacreditar 
que tenha o Presidente Bill Clinton condicionado o 
apoio politico e material de seu grande país às soluçõ
es definitivas que a América Latina possa encontrar 
para eliminar a impunidade e a corrupção, pecados 
que nasceram com o surgimento da raça humana. 

De qualquer modo, saibam os nossos amigos 
estrangeiros que,no Brasil, os-Poderes Executivo e 
Legislativo desenvolvem esforços diutumos para que 
nossa sociedade, alicerçada em estruturas jurídicas 
justas e sólidas, atinja um patamar cultural e ético 
que sirva de modelo para muitas nações emergen
tes. 

É essa a trilha que vem sendo perseguida pe
las sucessivas gerações de brasileiros. 

__ !;@Q QIJ~ tlf!.tla. -ª_dl:~;er. _Sr ~Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Ou
tra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, 
está em debate hoje, na Câmara dos Deputados - e 
muito brevemente deverá chegar ao Senado -, a 
questão da Lei Eleitoral para 1998. 

Não tenho a mínima dúvida de que, quando 
essa matéria estiver pautada nesta Casa, vários Se
nadores, inclusive eu, teremos de dizer que é neces
sário votar uma lei eleitoral permanente no Brasil, 
pois é um absurdo que, para cada eleição, continue
mos votando uma lei diferente., e.&tabeJecendo os hu-

- mores daquele momento ou as vontades desse ou 
daquele governante, desse ou daquele agrupamento 
político. 

Isso ocorrerá, mas tenho. certeza de que vota
remos urna lei para 1998, assim como, em 1999, vo
taremos outra para o ano 2000 e, em 2001, outra 
para 2002. Infelizmente essa é a andança normal de 
nossa democracia, que ainda não conseguiu ficar 
imune aos casuísmos. 

Em relação a esse projeto de lei que está em 
discussão, em primeiro lugar gostaria de estranhar e 
lamentar certa ingerência do Presidente da Repúbli
ca na discussão da matéria. É um absurdo que haja 
urna reunião de líderes de partidos do Governo no 
Palácio do Planalto a fim de discutir as regras da 
eleição, principalmente no momento em que haverá, 
pela primeira vez, no Brasil, o instituto da reeleição. 
Ou seja, será discutida com um dos principais inte
ressados a regra eleitoral, quando, em tese, esta de
veria ser o mais neutra possível. Naturalmente, é im
possível neutralidade em política. mas, pelo menos, 
que se resguardassem direitos e não se procurasse 
fazer urna lei específica para facilitar a recondução 
do Presidente Femando Henrique Cardoso ao cargo 
de Presidente da República. 
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Estamos vendo algumas questões que nos 
preocupam e que, a prosperarem, terão de obter da 
Oposição uma denúncia muito forte. Não aceitare
mos participar de uma farsa; não aceitaremos sub
meter-nos a· regras que, na verdade, são formadas 
exclusivamente com o objetivo de garantir a continui
dade dos atuais governantes. 

Entre esses mecanismos propostos está a cha
mada redução do tempo da campanha eleitoral. So
bre isso, sempre se dá o argumento de que, na Eu
ropa, a campanha eleitoral é de um mês. Entretanto, 
não se diz que, em quase todo o continente euro
peu, há o parlamentarismo e a possibilid~dede o go
verno cair antes do término do seu mandato. Enfim, 
trata-se de ump cultura política profundamente dife
rente da nossa, em que não há essa tradição de utili
zação da máquina pública nas eleições. 

Então, no momento em que ocorrerá a primeira 
eleição sob a égide do novo princípio constitucional 
da reeleição, vem-se com a cantilena de reduzir a 
campanha eleitoral, quando estamos vendo que, na 
prática, ela já começou para os partidos do Governo, 
uma vez que tem aparecido um grande rolo com
pressor de propagandas dos feitos do Governo, que, 
como sabemos, tem um objetivo claramente eleito
ral. Dessa forma, a campanha para a Situação co
meça um ano antes da eleição e para a Oposição, 
30 ou 45 dias antes. 

Consideramos inadmissível essa chamada re
dução do tempo de campanha. Julgamos que o 
mínimo que deve ser garantido são exatamente os 
60 dias de campanha na televisão, até porque sa
bemos muito bem que vivemos num país em que 
há monopólio ·dos meios de comunicação e não há 
acesso irrestrito a todas as correntes de opinião, 
principalmente, considerando-se o poder da máqui
na pública. 

Então, o mínimo que se exige para um trata
mento razoavelmente igualitário entre aqueles que 
concorrerão às eleições é que haja .pelo menos 60 
dias de campanha eleitoral. 

Outro aspecto que está em discussão é a dis
tribuição do tempo na televisão entre os Partidos. 
Deve-se levar em consideração a Bancada no início 
da legislatura, ou seja, 12 de fevereiro de 1995, ou 
deve-se levar em consideração a Bancada no dia 3 
de outubro de 1997, quer dizer, um ano antes das 
eleições? 

Quero dizer que, para nós do PT, do ponto de 
vista aritmético, esSa. questão é indiferente. Elege
mos 49 Deputados, depois conseguimos mais uma 
vaga, no Maranhão, por meio do critério de reconta-

gem, e outra, depois das eleições de 1996, em que 
dois Prefeitos do PSB, na Bahia, elegeram-se, mas 
assumiram dois suplentes do PT. 

O que está por trás disso, na verdade, é um 
princípio de respeito à vontade da população. Se é 
justo que cada partido tenha um tempo de televisão 
proporcional à sua Bancada, para estabelecer essa 
proporcionalidade, o juiz tem de ser o povo, o voto, 
não o fisiologismo, a "dança das cadeiras• ou a "tro
ca de camisas". Por isso...acreditamos que o justo é 
estabelecer a proporcionalidade de acordo com a 
Bancada que o Partido elegeu. Isso, inclusive, evita
ria escândalos, como o que aconteceu em 1994. To
dos estamos lembrados da cassação do Sr. Onaire
ves Moura, se não me engano, naquele processo de 
compra de Deputados para o PSB, exatamente para 
poder viabilizar o aumento do tempo eleitoral. 

Não tenham dúvidas de que, neste ano, acon
tecerá o mesmo, se se estabelecer a Bancada como 
referência para definir o tempo de televisão. Faltan
do 10 ou 15 dias para o prazo fatal de mudança de 
partido, haverá a famosa "dança das cadeiras"; im
perará o fisiologismo e a pressão dos partidos gover
nistas, para atrair mais Parlamentares, porque isso 
influenciará no tempo de televisão durante a campa
nha eleitoral. 

Neste momento em que se fala tanto em res
peitar e fortalecer os partidos, bem como em acatar 
a vontade do eleitor, mais correto é que o tamanho 
da Bancada que definirá o tempo !l_tU~JE!Yisiio_§eja o 
tamanho Clà-oancada que o partido tinha quando da 
eleição. Desde então, houve mudanças, e todas, ob
viamente, serviram a interesses geralmente fisiológi
cos, que, em nosso entendimento, não podem in
fluenciar na definição do tempo na televisão~ 

Outro aspecto polêmico que merece discussão 
é a questão das inaugurações. Dizem alguns que se 
trata de hipocrisia, que não há diferença entre o fato 
de o Presidente_ realizar a inauguração ou, dois ou 
três dias após, visitar a obra inaugurada. 

Em primeiro lugar, temos de ter em mente que, 
se há inauguração de uma obra p(·blica, a sua cons
trução se deu com o dinheiro da população. Infeliz
mente, a prática no Brasil é a de transformar inaugu
rações - que são o resultado de promessas de cam
panha eleitoral- em verdadeirosato.s político-eleito
rais, sem contar que, muitas vezes - vide recente
mente a duplicação da Rodovia Fernão Dias -. a 
obra começou em governos anteriores. Não faz sen
tido, então, que o Governador que a terminou queira 
capitalizar eleitoralmente o que foi iniciado em go-
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vemos anteriores e que, em última instância, como 
já dissemos, foi financiada com o dinheiro do povo. 

Entendemos, sim, até porque essa será a pri
meira eleição no Brasil em que está garantido o prin
cípio da reeleição, ser fundamental a proibição de 
inaugurações que se transformem em comício eleito
rais. Aí, a proposta apresentada pelo Senador José 
Serra é, na verdade, um eufemismo que não resolve 
o problema, pois diz que o governante pode partici
par da inauguração, mas não pode~izer que é can
didato, quando sabemos que o que caracteriza um 
ato eleitoral não é a pessoa dizer que é candidato ou 
não, todos já sabem que é candidato. 

Um outro ponto que consideramos importante 
e que con.tinua muitas vezes sendo relegado a se
gundo plano é a discussão do. financiamento das 
campanhas. Acredito que nunca vamos ter uma de
mocracia mais ou menos igualitária enquanto não 
estabelecermos um mínimo de condições de igual
dade no processo de disputa eleitoral. Aí, nessa dis
cussão, necessariamente, tem que estar incluída a 
questão do financiamento de campanha. 

Somos defensores do financiamento público de 
campanha. É necessário que os defensores dessa 
posição tenham coragem de mostrar isso para a po
pulação, porque, sem dúvida alguma, aqueles que 
são contra irão dizer que é absurdo usar dinheiro do 
Orçamento, que já não é suficiente para a saúde, 
para a educação etc., para financiar campanha elei
toral. Esse discurso fácil acaba impressionando a 
população, mas aqueles que são favoráveis têm que 
ter a coragem de debater de forma aberta com o pú
blico. 

Na verdade, muitas vezes, acaba ficando mais 
caro para o contribuinte as maracutaias que antece
dem as campanhas eleitorais. Está aí o recente 
exemplo da CPI dos Precatórios, envolvendo alguns 
milhões de Reais, que, com certeza, em boa parte, 
retomarão em forma de financiamento de campa
nha. Isso acaba sendo muito mais caro para o bolso 
do contribuinte do que o estabelecimento de receitas 
orçamentárias para viabilizar o financiamento de 
campanha. E, a partir daí, proibir-se a doação de 
pessoas físicas e jurídicas. 

Quando isso for feito haverá muito rnàis condi
ções de fiscalização das campanhas, porque a po
pulação, os tribunais e os políticos saberão quanto 
cada partido ou candidato estará recebendo para fa
zer campanha. Fica, portanto, mais fácil comprovar 
se o candidato que recebeu, por exemplo, R$100 mil 
e colocou trezentos outdoors e contratou quinhen-

tos trios elétricos, entre outras coisas, está utilizando 
dinheiro indevlao em sua campaiiha eieítoral. 

Entendemos que o primeiro passo para acabar 
com a corrupção eleitoral é o estabelecimento do fi
nanciamento público de campanha e a proibição de 
contribuição de pessoas físicas ou jurídicas. 

É lógico que essa não é uma questão que se 
vai resolver de uma hora para outra. Nesse particu
lar, concordamos com o que está escrito no artigo do 
Senador José Serra, na Folha de S.Paulo de hoje, 
em que S. Ex' diz que se trata de uma coisa que 
deve ser construída paulatinamente. Contudo, en
tendemos que tem-se que começar e achamos que 
poder-se-ia começar já pela eleição de 1998. 

Naturalmente, não é possível dizer, de ante
mão, que a campanha será exclusivamente financia
da com recursos orçamentários, mas pode-se intro
duzir este dispositivo na próxima legislação eleitoral, 
de forma a contribuir para acabar com a corrupção 
nas eleições. 

Gostaria de abordar outro ponto, que é a ques
tão dos votos em branco, a qual normalmente passa 
despercebida, quando discute-se a legislação eleito
ral. 

Ora, temos no segundo turno, ainda inscrito na 
Constituição, a seguinte disposição: quando o candi
dato a cargo executivo, na eleição majoritária, não 
atinge 50% dos vQtos válidos - entendendo-se votos 
válidos como os dados ao candidato e à legenda -, 
há o segundo turno. Ou seja, para eleição majoritária 
os votos em branco não são computados como vo
tos válidos. 

No entanto, nas eleições proporcionais, ao se 
estabelecer o quociente eleitoral, continua-se consi
derando os votos em branco como votos válidos. 

Entendemos que isso causa uma distorção, 
geralmente, em prejuízo das agremiações meno
res, que, muitas vezes, têm representação, mas 
não consegue atingir o cociente eleitoral justamen
te porque os números de votos em branco - geral
mente bastante altos - acabam sendo considera
dos como votos válidos pzra se estabelecer o co
ciente eleitoral. 

Para se estabelecer uma igualdade entre elei
ções proporcionais e majoritárias é necessário que 
os votos válidos, para as eleições proporcionais, de
vam ser, exclusivamente, os votos concedidos aos 
candidatos e às legendas dos partidos, porque aí, 
sim, estaremos estabelecendo uma proporção real. 
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Já temos uma distorção muito grande na nossa 
representação parlamentar, em virtude da distorção 
das cadeiras por Estados, que faz com que, por 
exemplo, o PFL tenha tido em 94 pouco mais de 4% 
de votos em relação ao PT e, no entanto, elegeu 
quase o dobro da bancada, exatamente em função 
dessas distorções da nossa representação propor
cional, que, em última instância, acaba indo de en
contro à vontade majoritária do povo. 

Por último, abordo um outro ponto que não 
está sendo discutido na legislação eleitoral em si, 
mas que é objeto de uma emenda constitucional em 
tramitação no Senado. Já se encontra na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, com o parecer 
favorável do Senador Francelina Pereira, a proposta 
de emenda constitucional, do Senador Júlio Cam
pos, que acaba com o segundo turno para Governa
dores. 

Considero isto, mais uma vez, como a criativi' 
dade do nosso casuísmo, mas considero a introdu
ção do segundo turno, na Constituição de 1988, um 
avanço. Esta instituição ainda não está devidamente 
testada na cultura política brasileira, uma vez que ti
vemos apenas duas eleições em cada instância~ 

onde houve um segundo turno, isto é, duas para 
Presidente, duas para Prefeito, duas para Governa
dor e não dá para, nesse momento, apenas, em fun
ção de um interesse casuística ou pessoal, ou por
que é mais fácil derrotará Governador sem o segun
do turno, acabarmos com o esse instituto. 

Quero registrar que, ao ponto de vista partidá
rio, se fizermos as contas, o segundo turno poderia 
até ser bom para o meu partido. Observamos em vá
rias capitais e em Governos de Estado, quando o PT 
chegou ao segundo turno, que houve uma "santa 
aliança" entre todos os partidos conservadores e de 
direita para derrotar o Partido dos Trabalhadores, o 
que acabou acontecendo. 

Raciocinando do mero ponto de vista partidá
rio, talvez devêssemos ser a favor da extinção do 
segundo turno. Mas, volto a dizer, a legislação políti
ca brasileira não pode ser entendida como um temo 
que se faz de acordo com as medidas. Ela tem que 
ser entendida como de interesse coletivo e que não 
pode ser mudada à luz dos casuísmos, à luz das 
vontades desse ou daquele governante, à luz dos in
teresses partidários ou particulares desse ou daque
le candidato. 

Por isso, quero aqui, mais uma vez, reafirmar 
que quando esta PEC estiver sendo votada, na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, vou vo-

tar contra esta matéria que acaba com o segundo 
turno para góvemaoores, por entender que essa pro
posta se insere, entre outras, na nossa cultura ca
suística, que não mais deve prevalecer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço o 
aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador José Eduar
do Outra, estou de pleno acordo com os pontos que 
V. Ex" levantou e saliento que, com respeito à elei
ção em dois turnos e conforme informa V. Ex', trata
se de um aperfeiçoamento do processo democrático 
brasileiro, em que pese alguns municípios terem tido 
até adversidades nas últimas eleições municipais, 
como em Maceió e em outras localidades nordesti-

-nas. 

Avalio que -devemos prosseguir. com esse pro-
. cedimento que concede à pOpulação de cada muni
cípio, de cada Estado e à Nação a oportunidade de 
melhor decidir quando do enfrentamento das duas 
opções mais votadas pela população. 

Todavia, gostaria de ressaltar um dos pontos 
que me parece extremamente grave e que vem da 
parte do Palácio do Planalto. O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, após obter o direito à reeleição, 
tem o interesse de diminuir o tempo de exposição 
entre todos aqueles que estarão competindo, ou 
seja, o tempo de campanha eleitoral. O Palácio do 
Planalto quer diminuir a campanha para apenas 30 
dias-:- Ora, depois de ter realizado esse empenho 
extraordinário para a conquista do direito de reelei
ção - e levando-se em conta que o Governo tem 
obviamente muito maior presença na mídia em 
função de ser Governo - diminuir o tempo de ex
posição mais e(!uitativo dos seus adversários é 
algo que deveria deixar o Presidente rubro. Não é 
possível que esteja o Governo se utilizando de seu 
poder de influência, inclusive aqui junto ao Con
gresso Nacional, com a intenção de diminuir tão 
drasticamente o tempo de campanha eleitoral. As
sim, considero da maior importância esse item da 
reforma eleitoral; penso que deve se assegurar um 
tempo razoável de eqüidade para a exposição de to
dos que estejam competindo, não só para a suces
são presidencial, mas também para a sucessão de 
Governos estaduais e de Prefeitos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Eduardo Suplicy. Incorporo, com mui
to prazer, o aparte de V. Ex". 
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A respeito dessa questão de redução do tempo 
de campanha, a impressão é que_ para o Governo 
seria muito interessante que a lei eleitoral dissess'ª 
apenas o seguinte: "Art. 12 : Está garantida a reelei
ção do candidato Fernando Henrique Cardoso. Art. 
2º: Revogam-se as disposições em contrário." Espe
ro que o Congresso Nacional não se submeta a isso. _ 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao Senador Roberto Requião. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Roberto 
Arruda. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- So
bre a mesa, expediente que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 578, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimen

to Interno, a retirada da Emenda n• 36, de minha au
toria, oferecida a Proposta de Emenda a Constitui
ção n2 33, de 1996. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1997. -
José Roberto Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O re
querimento será publicado e incluído em Ordem do 
Dia nos termos do disposto do art. 256, § 2º, b, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A Se
nadora Benedita da Silva enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do art. 203 do Regimen
to Interno. 

S. Ex' será atendida. 

A SR• BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Proposta 
de Emenda à Constituição n2 19/96 pretende atribuir, 
a esta Casa legislativa, a competência de definir, 
para cada região do País, os parâmetros segundo 
os quais os Estados Federativos poderão conceder 
isenções ou quaisquer outros tipos de desonerações 
referentes ao ICMS. 

Creio ser este o momento oportuno para fazer 
uma breve análise e tecer algumas considerações 
no que diz respeito à natureza deste tributo. 

O Constituinte de 88 atribuiu aos Estados e ao 
Distrito Federal a competência de legislar sobre o 

ICMS, sendo este, hoje, o principal instrumento da 
autonomia financeira das Unidades Federativas. 

Por outro lado, como tributo que é, a legislação 
_ sobre o ICMS Çeyf:l o!Js_Elrv?r os grandes prindpios 

__ constitucionais> tantos os gerais - igualdade, legali
dade, universalidade da jurisdição,- iiTetroativTdade 

_ etc. - quan19 _gs_ E)~pecffiC<:J? .-:-- legali(jª(j~ tri_~utária, 
igualdade tributária, não-cumulatividade, seletivida
de, anterioridade etc. -. diretrizes essas expressas 
na Lei Fundamental. O comando da uniformização 
vem de cima para baixo, de tal sorte que os titulares 
da competência para instituir o ICMS terão que se
guir os termos estritos que as leis complementares e 
as resoluções do Senado prescrevem, por virtude de 
mandatos constitucionais. 

Isso explica a expressiva participação da União 
no processo de elaboração normativa do ICMS, atra
vés de legislação complementar, ao lado de precei
tos emanados deste Senado, igualmente órgão le
gislativo, sobre o assunto. 

A Lei n° 24/75 rege as isenções e quaisquer 
outros incentivos ou benefícios, totais ou parciais, 
concedidos com base no ICMS, dos quais resulte re
dução ou eliminação, direta ou indireta, do respecti
y_i:J_ÔJlus. 

Estudiosos da Teoria Geral do Direito repudiam 
hoje, quase que à unanimidade, o despropósito da 
interpretação meramente literal do art. 1° da mencio
nada lei. Num País onde o princípio da legalidade é 
irradiado com tanta ênfase e insistência, a locução 
"celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distri
to Federal·--jàrnaíspooeria- significar óUtra coisa que 
não 'a submissão dos atos de convênio às respecti
vas Assembléias Legislativas•, procedimento, aliás, 
a que se submete o próprio Presidente da Repúbli
ca, quando celebra tratados ou convenções interna
cionais. 

O referido Diploma acentua, com muita deter
minação, sua índole nacional. Os artigos s~- agru
pam numa única direção: o da comunhão de interes
ses das entidades políticas que participam do acordo 
multilateral de vontr.des. O art. 2º, § 2º, exige unani
midade para a concessão de benefícios. 

Sem querer discutir as boas intenções da pessoa 
política, e a sadia determinação de proteger as forças 
vivas de sua economia, fomentando o desenvolvimen
to e o progresso nos limites de seu território, o que 
deve chamar a nossa-àtenção é a forma sumária e o 
processo radical com que preceitos constitucionais são 
simplesmente ignorados, ou atropelados. 
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O princípio federativo deve estar sempre pre
sente quando se positivam normas que delimitam a 
autonomia dos Estados e do Distrito Federal. 

Entretanto, é evidente que as mensagens pres
critivas não são perfeitas: a verdadeira "gueriCI' -tri-
butária que se alastrou pelo Brasil comprova tal fali
bilidade. 

Por outro lado, não há como negar que a 
"guerra" do ICMS proporcionou a relocalização in
dustrial e o desenvolvimento de outras regiões do 
Brasil. Novas fronteiras econõmicas, antes nunca 
exploradas, estão surgindo a uma velocidade eston
teante. 

Segundo pesquisa do IBGE, entre 198S e 
1995, a Bahia gerou- 400.000-nóvas--oeupações a 
mais do que São Paulo. O Mato Grosso, neste mes
mo período, aumentou em 52% o número de postos 
de trabalhe, enquanto que no Rio de Janeiro 87.000 
ocupações foram desativadas. Dos 8,7 milhões de 
empregos criados no Brasil, nesses seis anos, mais 
da metade surgiram em Minas Gerais e nos Estados 
do Nordeste e do Centro-Oeste. 

Diante de tais fatos, voto favoravelmente ao 
Substitutivo oferecido pelo Relator, Senador Lúcio 
Alcântara, uma vez que este exige, para a alteração 
de Resoluções, a aprovação da maioria absoluta do 
Senado, além de estabelecer, para a apresentação 
de projetes de resolução, a iniciativa tanto por parte 
do Presidente da República quanto por um terço dos 
Sbnadores. 

Era o que eu queria registrar. 

O SR PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência lembra aos Senhores Senadores que 
constará da sessão deliberativa ordinária de ama
nhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 15, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 15, de 1997 (nº 314/96, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o G.ovemo da República da Finlândia, em 
Brasília, em 2 de abril de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob nº 391, de 1997, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Carlos Wilson. 

~~2--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 58, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº 58, de 1997 (nº 414/97, na Câ

-mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
_sobre o Exercício d~ Ativid_ades Remuneradas por 
-parte-de Dependentes do Pessoal Diplomático, Con
sular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Paraguai, em Brasflia, em 23 
de outubro de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob nº 392, de 1997, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador José Bianco. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 60, DE 1997 

_ _ _QiS(;ussã_o, _t;lm tu_mo_ úniç_o, -ºº- _f'rojeto de De
-creto Legislativo nº 60, de 1997 (nº 415/97, na Câ
mara-aos Deputados), que aprová o texto do Acordo 
sobre Cooperação e Assistência Mútua na Área do 
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos Cor
relatos, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República da Áfri
ca do Sul, em Pretória, em 26 de novembro de 1996 
tendo ' 

Parecer favorável, sob n2 393, de 1997, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Romeu Tu ma. 

O SR PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 17h13min.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR ROBERTO 
FREIRE NA SESSÃO DE 14168f97, QUE SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO DO 
PARLAMENTAR: 
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o SfL IIOUUlf<j'F-nEmE (1'1'!-; 1'1:) - :;~. recursos. Seu papel, definido pelas politicas e normas 
Prcsidc•nt~~. ~:Or"-s e Sr.:;. 0enadore~. o assunto que int.emas7 indui o roonitor.:unenlo e a avahação dos proje-
trago hoje ao conh<__"Cirnento de v. Ex'·~ é de extrernJ tos. auórtorias, supervisões etc. São os erros e a omis-
importáncia pora o aumento da !Jtlrtfcipação dircta são do B!RD com rdação a esse Projeto que o pedido 
da sociedade civil em fóruns de decisão intemacio- de ilvesligação quer atingir, se restringtndo às respon-
nais, que têm-se comportado até o momento de ma- ---- Séib<Tidadcs do Banco Mundial, e não do Governo. 

neira informal e pouco transparente. Trata-se de in- Deve-se ressattar que o Painel de lnspeção do 
vestigações que cidadãos brasileiros vêm solicitando Banco Mundial é fórum independente recentemente 
junto ao Banco Mundial - BIRD, sobre seu compor- criado, diante do qual CIDADÃOS que se conside-
tamento em· relação a empréstimo concedido ao ram prejudiCados por um Pro;eto do Banco Mundial 
País para um Projeto de Reassentamento e Irriga- possam recorrer. Sentindo-se atingido. o CIDADÃO 
ção para famílias atingidas em 1979 pela construção 

~.\Jltl'lt.l UIILIIII',P''\'·11) .ti> t'.unel, que avai1J. e ::.ubnH!· 
da Hidrelétrica de ltapatica. localizada no rio São 
Francisco, na divisa entre Pernambuco e Bahia. 1

'' ""'· Oi"' 1""'"·Fx.,culrvo~ suas conclusões. A Di-y 
A história é curta. Em 1979, rom a construção retorra ter:"• tr0s oi->Çóes: re;ertar o relatório; aceitar o 

da Hidroelétíca de ltaparica, mais de 6 mil famílias conteúdo do relntório ou ordenar ao Painel que can-
foram expulsas de suas terras. Em 1986, repre:- tinue com a investigação. 

sentados pelo Pólo Sindical do Subméáio São f'ran- _ç de_r_~~ltar gu~fl\Jf)gl houve um órgão des-
cisco, articulação que reúne diversos sindicatos ru- se tipo no contexto internacionaCq-ue possibilitasse 
rais, associações de produtores e cooperativas, os 0 exercicío direto da cidadania e a interpelação ime-
camponeses conseguiram um arordo rom a Compa-
nhia 1-fKlrelétrica de ltaparica _ CHESF e a Eletró=- dia ta_ de autoridades de instituições financeiras do 
brás, obrigando a empresa responsável pela Hidrelé- porte do Banco Mundial. O que vem a ser surpreen-
trica a reassentar a população deslocada em áreas dente nesse caso é a visão canhestra do Governo 
~ irrigação. Foi aprovado um financiamento junto brasileiro que, por meio de seu representante junto à 
ao Banco Munã~al para promover não só a irrigação, Diretoria-Executiva do Banco Mundial em Washing-
mas a implantação de agrovilas com infra-estrutura ton, insiste em se posicionar contra a instalação do 
de educação e saúde. . .. Painel de lnspeção, argumentando que seria inge-

Entretanto, passados_j_O_ anos, somente 35% rência em nossos "assuntos internos". É preciso in-
dos sistemas de imgação estâ0 em funciooamento, vestigar o porquê da inefiCácia no assentamento 
sendo que grande parte desses sistemas já apresenta desses camponeses, inefiCácia que gera instabtTKla-
problemas técnicos de operaçã,o e manutenção. Mais de e imprevisibilidade na vida de seus cidadãos.. Não 
da metade das famíf~as perrnarl€CefTI sem condições 
de produzir, sobrevivendo de uma verba de manuten- permitir as investigações é no mínimo um dcsrespei-
ção temporária paga peta CHESF: uma indignidade to ao direito desses indivíduos de questionar as ra-
para cidadãos que querem e que podem produzir, ge:- zões de sua atua! penúria É um direito que lhes as-
rando um' prejuízo que não é pessoa~ mas social. siste e o Governo brasileiro, que se ÓlZ tão compro-

O Projeto, que tinha a intenção de compensar metido com a inserção do Brasil no processo de glo-
as irreversíveis perdas aJiturais, econõmícas, ·sociais balização e com a causa democrática, não pode im-
e arrbierrtais que essa população sofreu, tem permitido pedir a participação cidadã em nível globaL 
enorme desagregação social. o alcoofrsmo, os suicídios Reitem: o objetivo da solicitação é apurar as 
e o narcotráfico são apenas alguns dos eleitos colaterais responsabi!idades do Banco, suas ações e omissões 
dessa desagregação. Por tudo isso, a conclusão do Pro- que resultaram na inconclusão do Projeto. A ação é 
jeto é algo necessário e inaólável. direcionada .Q.O Banco Munála! e não ao Governo 

Em face dessa realidade, o Pólo Sindical do brasUeiro, e conta com o apoio da Rede Brasil, arti-
SubméáiO São Francisco solicrtou ao Painel de lns- · · culação que congrega mais de 40 organizações da 
peção do Banco Mundial uma investigação sobre as sociedade civil, bem como o apoio de líderes de atin-
ações e omissões do BIRD nesse processo de financia- giôos por banagens de diversos países. É preciso 
mento. Cumpre ao BIRD não só CC>rlCedcr o financia- _ proiT!Over, também globalmente, a democratização 
mento. mas principalmente acof1"4Xlrlh3r a aplicação doi no aeessa as TrlformaÇoos -e-a-transparência ·das 
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ações de entidades como o BIRD, de ampla influên- ca, Sr. Femando Henrique Cardoso, pelo Pólo Sindi-
cia na vida dos países do Terceiro Mundo. cal ao SuoméaioS-ão- FranCisco, pela Confederação 

Por isso, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CON-
transcrição,. nos Anais do Senado, dacarta Aberta--- --TAG e pela Rede Brasil sobre Instituições Rnancei-
anexa. enviada ao Exmo. Sr. Presidente da Repúbli- ras Multilaterais. 

************************************************* 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ROBERTO FREIRE EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: ) 

***************************************~********* 

Brasllia, 13 de agosto de I 997 

Caria Aberta ao Presidente da República Federativa do Brasil 
Professor Fernando Henrique Cardoso 

Senhor Presidente, 

No dia 12 de março passado, o Pólo Sindical do Submédio São Francisco solicitou ao 
Painel de Inspeção do Banco Mundial uma investigação sobre as ações e omissões do Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) no processo de financiamento 
do Projeto de Reassentamento e Irrigação de Itaparica, localizado no rio São Frandsco, na 
divisa dos estados de Pernambuco e Bahia 

A iniciativa do Pólo Sindical é mais uma etapa de uma luta que dura mais de dez 
anos, quando mais de 6 mil famílias foram expulsas de suas terras férteis pelo lago da 
Hidrelétrica de Itaparica: Os camponeses, representados pelo Pólo Sindical, conseguiram, em 
1986, um acordo com a Companhia Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco- CHESF e a 
Eletrobrás, que obrigava a empresa responsável pela hidrelétrica a reassentar esta população 
em áreas d~ irrigação. O Projeto foi iniciado depois da aprovação de um financiamento do 
Banc_o Mundial, mas continua sem conclusão depois de quase dez anos. Como resultado, 
cerca da metade das famílias permanece sem condições de produção agrícola, sobrevivendo 
de uma verba de manutenção temporária paga pela CHESF. O alcoolismo, os suicídios e o 
narcotráfico são apenas alguns dos efeitos colaterais da desagregação social que impera na 
região. 

A solicitação do Pólo ao Painel de Inspeção, uma agência multilateral de participação 
cidadã do Banco Mundial, quer a investigação dos erros e omissões do R!P.D que 
contribuíram para essa situação, com vistaS a que a instituição financeira tome providências, 
talvez com o aparte de mais recursos para a conclusão das tão necessárias obras de irrigação. 
É preciso ficar claro que a reivindicação se restringe às responsabilidades do Banco Mundial, 
e não do Governo. 

Por isso, Senhor Presidente, não entendemos por que o Governo brasileiro, por meio 
de seu representante junto â Díretoria Executiva do Banco Mundial em Washington (DC), 
insiste em se posicionar contra a instalação do Painel de lnspeção, argumentando que seria 
uma ingerência em nossos "assuntos internos". É difícil acreditar que o governo de V. Exa., 
comprometido com a inserção do Brasil no processo de globalização ora em curso. 1m peça a 
participação cidadã em nível global em um organismo do qual o governo brasileiro e 
acionista e mutuário. 
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Desta forma, Senhor Presidente, o Pólo Sindical dos Trabalhadores Rura1s do 
Submédio São Francisco e a Rede Brasil sobre Instituições Finance1ras ;\lultilaterais 

apresentam esta Carta Aberta para solicitar de V. Exa. que recomende ao representante do 
Brasil no Banco Mundial o posicionamento favorável à investigação plena do Projeto de 

Reassentamento e Irrigação de ltaparica, proposta aos Diretorcs E.xecutivos do Banco pela 

comissão do Painel de lnspeção. 

• 

RETIFICAÇÃO 

135 

Na pag 8710. 2• coluna, do Diário do Senado Federal n• 69, de 26 de abnl de 1997. Anexo ao Ato 
do Diretor-Geral n° 1161/97, ONDE SE LÊ: 

-CATEGORIA FUNCIONAL: CONSULTOR DE ORÇAMENTOS 

. Área: Consultaria e Assessoramento em Orçamentos 

Do padrão 42 para o 43 

1. Anton1o Augusto Bezerra Ribeiro- 5152 
2. Fernando José Saltar da Rocha- 2947 
3. !Ivo Debus- 5154 
4. Jeferson Vaz Morgado - 5151 
5. Luiz Fernando de Mello Perezino- 5156 
6. Silvia Maria Caldeira Paiva- 5153 

LEIA-SE: 

. Área: Consultaria e Assessoramento em Orçamentos 

Do padrão 42 para o 43 

1. Antonio Augusto Bezerra Ribeiro- 5152 
2. Fernando José Saltar da Rocha- 2947 
3. !Ivo Debus- 5154 
4. Jeferson Vaz Morgado - 5151 
5. Luiz Fernando de Mello Perezino- 5156 

........................................................................................................................................................................................... 
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ATA DA 1038 SESSÃO DELIBERA TIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 
DE AGOSTO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 16 de agosto de 1997) 

RETIFICAÇÕES 

No cabeçalho da Ata, à página n° 164S8, 

Onde se lê: 

38 Sessão Legislativa Extraordinária Da soa Legislatura 

Leia-se: 

3~ Sessão Legislativa Ordinária da soa Legislatura 

Trecho de ata, à página n° 16S35, que se republica para 
inclusão da justificação da Emenda n° 36-Pien, Qferecidª-' em primeiro turno, 
à Proposta de Emenda à Constituição no 33, de 1996, de iniciativa do 
Presidente da República, que modifica o sistema de previdência social, 
estabelece normas de transição e dá outras providências, 

.............. -............. -. .. •· .-~ ·'"=~-~-~~.-.~~;--.-.r~-.: .. -..~-.,-;.- •. ":: .. -.. ·; ...... -: ..... -..... -.. ,.-:-:.--. .-..... ;-~.: ... •• 

EMENDA No 36- PLEN 

"Art. Até a promulgação da lei a que se refere o parágrafo 5° do 
art. 40, os proventos de aposentadoria e pensões serão reajustados na 
mesma data do reajuste da remuneração dos servidores em atlvidade, 
observada a média aritmética das variações dos seguintes índices de preços: 

a) IPC- FIPE 
b) IPCAE -IBGE 
c) IGMP- FGV 
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\ .. 

Justificação 

li r {I ii:J·~v~ e s 
.1m --•, r, 

l ·" '~ 

-! 01 Ju: s 

A Proposta de Emenda Constitucional n• 33, de 1996, contempla em seu 
texto a correção de distorções -no-sTstema prev1denc1ãrro do setor público, 
ind1spensavel ao estabelecimento de maior equidade e JUStiça na concessão dos 
benefícios. A detenoração das contas públicas e a existência de s1tuações 
esdrúxulas, em que uma m1no-na de privilegiados percebe proventos milionários 
enquanto a esmagadora ma1oria dos s-ervldores-da-ativa e aposentados permanece 
ã mingua, 1ndicam a premêncra dasolução do problema. 

Porém, exatamente para que a justiça seja restabelecida, é essencial 
que a PEC preve1a fórmula de reaJuste das aposentadonas e pensões até que 
entre em v1gor a le1 de regulamentação a que se refere o parágrafo s• do artigo 40:-
E o que estabelece a presente EmerTda,- ao propor que ~os proventos SeJam 
atualizados, na mesma data do reaTu-ste das·servn:lores--ema'!Mdade. de acordo 
com a méd1a antme11ca dos pnnc1pa1s índices de preços VIgentes. 

Estamos convenc1dos de que essa proposta. preservando a fllosof1a 
saneadora e moralizadora da PEC. afasta o nsco - presente no texto do 
Substitutivo - de a nova legislação provocar ainda ma1ores perdas para a ma1ona 
dos serv1dores, o que agravana a s1tuaçào de llljustlça que o proreto pretende 
eliminar . ............................................................................................................................................... 
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Ata da 1 OSâ Sessão Deliberativa Ordinária 
em 19 de agosto de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 5Ql! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos MagalhãetL 
Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Albino 
Boaventura - Antonio Carlos Magalhães - Anto
nio Carlos Valadares - Bello Parga - Benedita 
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson 
- Casildo Maldaner - Edison Lobão - Eduardo 
Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Er
nandes Amorim - Esperidiãcr. Amin - Fernando 
Bezerra - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Jáder 
Barbalho - Jefferson Péres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José Agripino - José Al
ves - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda - José Sarney - José Serra - Júlio 
Campos - Laura Campos - Leomar Quintanilha 
- Levy Dias ~ Lucfdio Portella - Lúdio Coelho -
Marluce Pinto - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias -
Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez Tebet 
- Regina Assumpção - Renan Calheiros - Ro
berto Freire - Roberto Requião - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Ser
gio Machado - Teotónio Vilela Filho - Valmir 
Campelo.:... Vilson Kleinubing- Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFfCIOS 

DO MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
DOS RECURSOS H{DRICOS 

E DA AMAZÔNIA LEGAL 

N• 630/97, de 12 do corrente, referente ao Re
querimento n2 170, de 1997, de informações, do Se
nador Ademir Andrade; 

N• 631/97, de 12 do corrente, referente ao Re
querimento n• 24, de 1997, de informações, da Se
nadora Benedita da Silva; e 

N° 632/97, de 12 do corrente, referente ao Re
querimento n• 182, de 1997, de informações, do Se
nador Waldeck Omelas. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

NO 47/97, de 13 do corrente, do Ministro de Esta
do da Aeronáutica, referente ao Requerimento n• 422, 
de 1997, de informações, do Senador João França; e 

,N" 721/97, de 8 do corrente, do Ministro de Es
tado da Fazenda, referente ao Requerimento nQ 431, 
de 1997, de informações, do Senador Romero Jucá. 

A<> informações foram encaminhadas, 
2rr. C· .. "ia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PROJETO RECEBIDO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ 34, DE 1997 
· (N1' 1.314195, na Casa de Origem) 

AHera o art. 83 da Lei nR 8.069, de 13 
de julho de 1990, que dispõe sobre o Es
tatuto da Criança e do Adolescente. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 12 • O art. 83 da Lei n• 8.069, de 13 de julho 
'""' "8'.'. passa a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 83. Nenhuma criança ou adoles
cente poderá viajar para fora da comarca 
onde reside, desacompanhado dos pais ou 
responsável, sem expressa autorização judi
cial, ressalvados os casos previstos no art. 
go rlo Código Civil. 

§ 1• ...................................................... . 
a) tratar-se de comarca contígua à da 

residência da criança ou adolescente, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída 
na mesma região metropolitana; 

b) a criança ou adolescente estiver 
acompanhado: 

Art. 22 • Esta Lei entra em vigor na data de sua 
p~;t·\icação. 

PROJETO ORIGINÀL 

AHera o art. 83 da Lei n• 8.069, de 13 
de julho de 1990, que "dispõe sobre o Es
tatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências•. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 83 da Lei n2 8.069, de 13 de julho 

(.~e 1 990, passa a vigorar com a seguinte-redação: 

•Art. 83. Nenhuma criança ou adoles
cente poderá viajar para fora da comarca 
onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável, sem expressa autorização judi
ciaL 

§ 12 .................................................... . 
a) tratar-se de comarca contígua à da 

residência da criança ou adolescente, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída 
na mesma região metropolitana. 

b) a criança ou adolescente estiver 
acompanhado: 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

A apresentação deste projeto de lei harmoniza· 
se com nossa firme disposição de, atuando conjun
tamente com o Poder Executivo Federal, adotar me
didas visando combater a prostituição infante-juvenil 
"l"'. ··;osso País. 

Para tanto, propomos que os cuidados que a 
lei dispensa para as viagens de crianças, dentro do 

território nacional, sejam estendidos também aos 
adolescentes (segundo a lei, aqueles com idade en
tre doze e dezoito anos). 

Entendemos que essa medida será de grande 
valia para frear a prostituição infante-juvenil, na me
dida em que dificultará o livre deslocamento de ado
lescentes dentro de nosso território, como se dá, 
principalmente, no Nordeste do Pais. 

Tendo a presente proposição alto alcance so
cial, contamos com o endosso de nossos ilustres Pa
res para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1995. -
Deputada Fátima Pelaes. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDi 

LEI N2 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (*) 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
~e'1lcr A"ooleacente, e dá outras providên

cias. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N2 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (*) 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente; . e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República: 
Faço saber o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciona a seguinte lei: 

LIVRO I 
Parte Geral 

TITULO III 
Da Prevenção 

CAPITuLO 11 
Da Prevenção Especial 

' ........................................................................................ 
SEÇÃO III 

Da Autorização para VIajar 

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora 
da comarca onde reside, desacompanhada das pais 
ou responsável, sem expressa autorização judicial. 

§ 1 ° A autorização não será exigida quando: 
a) tratar-se de comarca contigua à da residên

cia da criança, se na mesma unidade da Federação, 
ou incluída na mesma região metropolitana; 

b) a criança estiver acompanhada: 
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1) de ascendente ou colateral maior, até o tercei
ro grau, comprovado documentalmente o paretesco; 

2) de pessoa maior, expressamente autorizada 
pelo pai, mãe ou responsável. 

§ 22 A autoridade judiciária poderá, a pedido 
dos país ou responsável, conceder autorização váli
da por dois anos. 

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exte
rior, a autorização é dispensável, se a criança ou 
adolescente: 

I - estiver acompanhado de ambos os país ou 
responsável; 

11 - viajar na companhia de um dos pais, autori
zado expressamente pelo outro através de docu
mento com firma reconhecida. 

Art. 85. Sem prévia e expressa autorização ju
dicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em 
território nacional poderá sair do Pais 1m companhia 
de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadenia.) 

PARECER N2 412, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o tumo 
suplementar, do Projeto de Lei do Sena
do nl! 1ST, de 1996-Complementar. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o tumo suplementar, do Projeto de Lei 
do Senado n• 157, de 1996- Complementar, que 
veda a contratação por entes púbriCOS dos serviços 
que menciona e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de agosto 
de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Ronaldo 
Cunha Uma, Relator - Lúdio Coelho - Marluce 
Pinto. 

ANEXO AO PARECER NO 412, DE 1997 

Proibe os atos administrativos de 
gestio que menciona e dá outras provi
d6nclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Na execução financeira e orçamentária 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicfpios são vedados atos de gestão que tenham por 
objeto a contratação ou o pagamento de serviços 
destinados à prestação de consultaria, assessora
manto ou qualquer outra forma de intermediação na 
liberação de verbas públicas. 

Parát-rafo único. A proibição estabelecida nes
te artigo aplica-se também às entidades das admi
nistrações fundacional e indireta da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municfpios. 

Art. 22 A infração do disposto nesta lei constitui 
ato de improbidade administrativa do tipo definido no 
art. 10 da Lei n11 8.429, de 2 de junho de 1992, sujei
tando-se o infrator às condições estabelecidas no in
ciso fi do art. 12 da meslllé' lei. 

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
O sR: PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O expe

diente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário exercfcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nt 579, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, que o PLS/25&"95 e PLS/151/97, tenham 
tramitação conjunta. pois versam sobre matérias cor
relatas. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1997. -
Senador José Eduardo Outra, Líder do Bloco de 
Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento será publicado e, posteriormente, incluí
do em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso 
11, •c•, 8, do Regimento lntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo ) - A Pre
sidência lembra ao Plenário que o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da sessão deli
berativa ordinária de amanhã será dedicado a home
nagear o Dia do Maçam, de acordo com o Requeri
mento nR 550, de 1997, de autoria do Senador José 
Roberto Arruda e outros Srs. Senadores. 

Esclarece, ainda, que continuam abertas as 
inscrições para a referida homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu da Secretaria de Estado da Fazenda 
de Minas Gerais os Oficias nOs 67 e 75197. encami
nhando, nos termos do § 2" do art. 311 da Resolução 
nR 60, de 1997, a documentação referente à oferta 
dos tftulos emitidos no dia 15 de julho passado e no 
último dia 6 do corrente. 

Os expedientes anexados ao processado do 
Projeto de Resolução nll78, de 1997, vão à Comis
são de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Offcio 
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n• S!S3, de 1 ~7 (n" 2.500'97, na origem), de 18 do cor
rente, encaminhando, nos termos do art. 16 da Resolu
ção n" 69, de 1995, do Senado Federal, parecer daque
le Órgão acerca da solicitação da Prefeitura Municipal 
de São PauloiSP para que possa emitir Letras FnanCei
ras do Tesouro do Município de ·São Paulo - LFTMSP 
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida rnc>ti 
liária vencível no segundo semestre de 1997. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

OFfCIO N2 1 ~34o-L-"PFU97 

Brasília, 18 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Deputados do PFL que farão parte da Co
missão Mista destinada a emitir parecer à Medida 
Provisória n2 1.556-13, de 7 de agosto de 1997, que 
·estabelece mecanismos objetivando incentivar a re
dução da presença do setor público estadual na ati
vidade financeira bancária, dispõe sobre a privatiza
ção de instituições financeiras, e dá outras providên
cias", em substituição aos anteriormente indicados. 

Titulares 

Deputado Paulo Cordeiro - PTB 
Deputado Manoel Castro 

Suplentes 

Deputado Antônio dos Santos 
Deputado Saulo Queiroz 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Uder do PFL. 

OFfciO N° 1.397-L-PFU97 

Brasília, 15 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcos V"t

nfcius para integrar, como membro titular, a Comissão 
desti1ada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.554-
18, de 8 de agosto de 1997, que "altera os arts. 22, 3'1, 
4°, &', 6", 7" e 92 da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a contratação por terllX> deter
mnado para atender a necessidade temporária de ex
cepcional interesse público, e dá outras providências, 
em substituição ao Deputado Ayres da Cunha. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Uder do PFL 

OFÍCIO N° 1.398-L-PFU97 

Brasfiía, 15 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcos 

Vinfcius para integrar, como membro suplente, a Co
missão Mista destinada a emitir parecer à Medida 
Provisória n° 1.575-2, de 31 de julho de 1997, que 
"Dispõe sobre normas e condições gerais de prote
ção ao trabalho portuário, institui multas pela inob
servância de seus preceitos, e dá outras providên
cias•, em substituição ao Deputado Ayres da Cunha. 

Atenciosamente Deputado Inocêncio Oliveira, 
Lfder do PFL. 

OF. GLPTB/238197 

Brasília, 14 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Em curnprimenio à forma regimental, venho à pre

sença de Vossa Excelência com o objetivo de indicar o 
Exrn" Sr. Senador Valmir Campelo na condição de Titu
lar, e a Exm" Sr' Senadora Regina Assumpção como 
Suplente, para como representantes do Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB, integrarem a Comissão incumbi
da de apreciar a Medida Provisória n" 1.560-8, de 12 de 
agosto de 1997 que estabelece critérios para a consoli
dação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da 
dívida pública mobiliária e outras que especifica, de res
ponsabiídade dos Estados e do Distrito Federal. Em 
substituição. Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. 
Ex- os protestos de elevada estima e distilla considera
ção. -Senador Valmlr Campelo, Uder do PTB. 

OF.GLPMDB N° 290197 
Brasnia, 19 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Ex

celência para comunicar a indicação do Senador 
Gerson Camata, em minha substituição, como mem
bro Titular, e a indicação do Senador Gilvam Borges, 
como membro Suplente, na Comissão Mista ~estina
da a apreciar e emitir parecer à Medida Provisória nll 
1.481-52, de 8 de agosto de 1997, que "altera a Lei 
11° 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras provi
dências•, ficando a mesma assim constitufda: 

Titulares 
Senador Gerson Camata 
Senador Nabor Júnior 

Suplentes 
Senador Gilvam Borges 
Senador Carlos Bezerra 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão 
feitas as substituições solicitadas nos tennos regi
mentais. 

O SR. PRESIDEriTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
A SRI BENEDITA DA SILVA (PT-AJ. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, o ,Substitutivo da 
Reforma da Previdência acatou algumas das emendas 
apresentadas pelos Srs. Senadores, melhorando a 
proposta de emenda à Constituição: Entretanto, ainda 
há que se aperfeiçoá-lo mais, no intuito de atender ple
namente aos objetivos a que se propôs. 

Por se tratar de assunto que afetará a todos os 
trabalhadores brasileiros, independentemente se do 
setor público ou privado, não posso deixar de registrar 
aqui, neste plenário, a minha opinião sobre a matéria 
e, principalmente, sobre o já referido relatório. 

Todo ser humano possui o livre arbítrio, ou 
seja, a faculdade de escolher, de optar por qual ca
minho seguir, seja no campo das relações pessoais 
ou profissionais. 

O adolescente, ao concluir o 2" Grau, por esco
lha própria, opta por continuar, ou não, os seus estu
dos. Resolvendo-se pela continuidade desses, esco
lhe qual profissão seguirá. Concluindo sua formação 
profissional, novamente deverá se decidir sobre 
onde trabalhar: corno autónomo, como_empregado 
da iniciativa privada ou COmO servidor púbfiCO. E, 
como servidor público, poderá ainda ser militar, Pre
sidente da República, Senador, Deputado Federal, 
Deputado Estadual, Vereador, Juiz e Promotor. 

Atentem para o que estou querendo transmitir: que 
a opção é prenogativa individual, a escolha por urna ou 
outm profissão é um direito que, a exet'J"4llo de todos os 
demais, tarrbém ifr4Jiica em obrigações e õnus. 

Isto posto, no meu entendimento, não há por 
que distinguir qualquer classe de trabalhadores. Não 
hã servidores públicos civis e militares, tampouco 
empregados da iniciativa privada. Existem, simples
mente, trabalhadores. 

A Previdência Social, então, deveria adotar o 
sistema universal obrigatório, abrangendo a totalida
de dos brasileiros que recebem renda, inclusive os 
da economia informal, sem tratamentos preferenciais 
por motivo de vínculo de emprego. 

Mas, tal não ocorre com o nosso sistema previ
denciário. Ele tem diferenciações graves e antiéti
cas: temos o Regime Geral da Previdência Social -

RGPS, a cargo do INSS, que abrange todos os tra
balhadores do setor privado; ternos regimes públicos 
diversos, que protegem os servidores civis e milita
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e, ainda, regimes especiais para os 
membros do Poder Judiciário, do PO\:ler Legislativo e 
do Ministério Público. 

Não há - repito - por que existir diferentes re
gimes previdenciários, ii_não SE)r para beneficiar, pri
vilegiar determinadas classes de trabalhadores. 

E tal injustiça permanece no substitutivo ora 
em discussão. Exemplifico tão-somente com o § 92 

do art. 42, que diz: 

"Lei complementar específica disporá 
sobre o regime previdenciário próprio para 
os servidores militares, que deverá refletir 
suas peculiaridades profissionais. • 

Onde está a eqüidade, Sr«s e Srs. Senadores? 
Onde está a eqüidade, Sr"s e Srs. Parlamentares? 

Na verdade, o Governo não investiu, e sua 
base de sustentação não insistiu, igualmente, em 
urna reforma da Previdência com o intuito de corrigir 
distorções e injustiças sociais. 

Tal e qual se apresenta o substitutivo ora em 
votação, ainda que acate algumas emendas, conti
nuam mantidos os privilégios de alguns em detri
mento dos direitos de todos os demais. 

Se, efetivamente, quisessem uma reforma do 
nosso sistema previdenciário, essas e outras que~tõ
es que apontarei a seguir seriam atacadas e definiti
vamente resolvidas. Mas as pressões de corporaçõ
es muito J)Qderosas não nos permitem atuar confor
me os princípios de legalidade, impessoalidade, mo
ralidade e publicidade, previstos na Constituição Fe
deral para a administração pública. 

Auditoria do Tribunal da Contas da União, de 
31 de março de 1995, atestou ser a Previdência So
cial credora de A$34 bilhões de débitos previdenciá
rios. Desses, 19%, quase um quarto, correspondem 
à inadimplência do setor público (União, Estados e 
Municípios). Além de não pagar, o Governo se apro
priou de R$659 milhões de recursos provenientes da 
contribuição de empregados e empregadores para 
cobrir despesas de responsabilidade do Tesouro Na
cional, ou seja, o Estado cometeu, e ainda poderá 
continuar cometendo, calotes. 

Como se não bastasse o calote do Estado, 
_urna minoria empresarial, ao longo dos anos, tem 
conseguido, sistematicamente, anistiar seus déb:tos. 
O Executivo e o próprio Legislativo, benevolentes, 
paternalistas, ao concederem tais anistias, tomam
se coniventes com o cometimento de dois crimes: o 
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de sonegação fiscal e o de apropriação i~débita, 
pois os empregados pagaram suas contribuições e 
essas não foram recolhidas. 

Além de se distinguirem, de se separarem os 
recursos para a ~revidência, para a saúde e para a 
assistência social, há que se vinculá-los orçamenta--
riamente, a exemplo do que hoje ocorre com a edu
cação- e que já está sendo pretendido pela saúde -, 
com o objetivo de impedir as transferências ou 
'apropriações' indevidas. 

Outro motivo, e este ainda mais convincente, 
creio, justifica a distinção entre esses recursos. A 
Previdência é de caráter contributivo, ou seja, só tem 
direito a ela quem contribuiu. Temos diversas clas
ses de trabalhadores no Pais, como é o caso dos 
seringueiros e dos que labutam. no meio rural, que 
estão, hoje, recebendo um tratamento especial por 
parte da Previdência. Não deveriam, a rigor, ser in
cluídos nas despesas dessa, porque é injusto com 
quem contribui. Deveriam, isso sirri, integrar as des
pesas da assistência social, assim como a pensão 
vitalícia dos velhos. Afinal, a solidariedade precisa 
existir, sob pena de nos tomarmos subumanos. 

A própria Constituição estabeleceu, dentro do 
mesmo conceito de seguridade social, assistência 
com fontes alternativas e previdência contributiva. A 
simples redefinição das fontes de recursos financei
ros, dentro desse conceito, já seria suficientEqJara 
viabilizar a Previdência. 

Mas essas soluções não foram adotadas no 
substitutivo e é por esses e outros motivos que não 
aprovo a presente proposta. Todavia, qualquer outra 
que não seja um simples ajuste de conveniências 
terá a minha aprovação. 

A oportunidade que temos de estar debatendo 
a questão da reforma da Previdência na Comissão 
de Educação, hoje, em conjunto com a Câmara dos 
Deputados, fez-me meditar sobre o que os trabalha
dores públicos e privados, aposentados e pensionis
tas estão apresentando, através dessa cartilha intitu
lada 'O Chupa-Cabra'. Trata-se de uma história de 
terror, cuja publicação solicito na íntegra. É um pan
fletinho com algumas caricaturas que, embora seja 
olhado jocosamente, contém as preocupações que 
estão sendo defendidas por aqueles que têm contri
buído e que estão se sentindo excluídos e marginali
zados. São pontos que defendemos para a seguri
dade social - a questão da gestão pública e demo
crática, da Previdência Social pública e universal, da 
aposentadoria por tempo de serviço, da aposentado
ria proporcional, da aposentadoria especial, da recu
peração do poder de compra, do reajuste -, ao mes-

mo tempo em que rejeitamos a proposta de reforma 
da Previdência, ainda que, como já disse, contenha 

. algumas emendas que melhoram um tanto quanto a 
proposição, mas que ainda estão muito aquém da 
realidade da sociedade brasileira e do que para nós 

·representa-uma veroa:deim segundade-sõci~ll. 
Esta seria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a mi

nha primeira intervenção relacionada à reforma da Pre
vidência que esta Casa tem tratado nesses últimos dias. 

Não poderia deixar de fazer, aqui, nesta opor
tunidade, uma homenagem a alguém que conheço e 
que tem por todos nós da comunidade evangélica -
e quero crer que também por aqueles que não são 
da comunidade evangélica, mas que o conhecem -
um apreço muito grande. Refiro-me ao Pastor Albino 
Gonçalves Boaventura, que hoje tomará posse nes
ta Casa, ainda que temporariamente. 

O Senado Federal recebe um homem de Deus, 
um homem comprometido com as questões sociais 
- pois todo o seu trabalho tem sido com o olhar vol
tado para o 'Ide' de Jesus -, um homem de fé, de 
coragem, de integridade; um homem que saberá, 
enquanto aqui estiver, representar dignamente, 
como Senador da República, o seu Estado. Quero 
crer que saberá também representar não só os inte
resses da comunidade evangélica, mas os compro
missos que a história de Jesus Cristo assume, cujas 
representações têm-se feito notórias em vários seg

. mantos da sociedade, ocupando agora mais uma ca
deira no Senado Federal da República. A esse ho
mem de Deus, o nosso abraço. S. Ex- é bem-vindo. 
Verdadeiramente, Deus será com ele assim como 
tem sido com todos aqueles que crêem e que, ocu
pando esse cargo, não têm permanecido calado, 
mas têm levantado a voz contra as injustiças. 

, Quero deixar para S. Ex', conhecedor, teólogo 
e, sobretudo, um homem ungido pelo Espírito Santo 
de Deus, o meu abraço e o meu bem-vindo, através 
de uma meditação da Palavra de Deus, no livro de 
Provérbios, Capítulo 20, versículos 4 e 5: 

·o preguiçoso não lavra por causa do 
inverno, pelo que, à cega, procura e nada 
encontra. 

Como águas profundas são os propósi
tos do homem, mas o homem de inteligência 
sabe descobri-los. • 

Tenho certeza de que o nosso Senador Albino 
Gonçalves Boaventura soube descobri-los. 

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

DOCUIIIENTOA QUE SE REFERE A SRA. 
BEIEIXTAll4 SLVAEMSEU lXSCtRSO: 
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SOMEHTE COM A Gr:!A& 
I» E tODA A SOClEllADE _ 

PODEREMOS PRESERVAR 
NOSSOS DIREITOS E 
CONQUIStAR MRIS 
DIGNIDADE PARA 

IODO$ HÓSI 

PONTOS QUE DEFENDEMOS PARA A 
SEGURIDADE SOCIAL 

GESTÃO pública e democrática. igualitária e delibcrativa, QUADRIPARTITE, com 
poderes para administrar as verbas da SEGURIDADE SOCIAL, destinando-as a seus 
fins específicos- Saúde, Previdência c Assistência Social. 
PREVIDÊNCIA SOCIAL PÚBLICA universal, básica, para todos os trabalhadores, 
sem ncnhmna exccção, com PISO de I Salário Mínimo (reajustado) e TETO de 10 
VEZES O PISO, no mínimo. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, de 35 anos/homem c 30 anos/ 
mulher, com proibição do uso de tempo fictlcio para a sua concessão. 
APOSENTADO RIA PROPORCIONAL aos 30 anos/homem e 25 anos/mulher. 
APOSENTADO RIA ESPECIAL para os que estão expostos a condições prejudiciais 
à saúde. 
APOSENTADORIA ESPECIAL para os professores de todos os niveis, desde que 
tenham exercido sua função no magistério, por 30 anos/homem e 25 anos/mulher. 
RECUPERAÇÃO DO PODER DE COMPRA, com índices que cfctivamente 
reponham as perdas Retomo da DA TA-BASE para I" DE MAIO ... 
REAJUSTE imediato do Salário Mlnimo para RS 208,00 aplicação do mesmo índice a 
todas as aposentadorias e pensões. 
REJEIÇÃO desta proposta de Reforma da Previdência e convocação de toda a 
sociedade, para uma ampla e séria discussão, com a finalidade de se promover 
uma verdadeira REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, priorizando a defesa 
dos menos favorecidos e eliminados os pr!yilégios. 

ALERTA 
Assine o abaixo-assinado contra Reforma da Previdência- (Vulgo Chupa-Cabra) 

Denuncie com cartazes, faixas e panfletos, quem votou a favor do "Chupa-Cabra". 
Cobre do seu deputado ou senador. 

Maiores Infonnaçõcs: 
Deputado PAULO PAIM 

Câmara dos Deputados- Terceira-Secretaria 
Fone: (061) 318-8086-318-5269 
CEP: 70.160-900 - llrasilia - DF 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, por 
vinte minutos, 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO-PT -SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Sr"s e 
Srs. Senadores, conversei hoje coin o Diretor da-Se
cretaria de Comunicação Social do Senado, Fernan
do César Mesquita, sobre a matéria do Jornal do 
Senado, de ontem, referente ao meu pronunciamen
to, assim intitulada: ·suplicy é Contra a Urgência do 
Projeto da Bolsa-Escola". 

Ora, tal chamada não está refletindo exala
mente a rninha intenção. Por isso, desejo esclarecer 
mais uma vez: não tenho objeção ao conteúdo da 
matéria, mas gostaria de esclarecer qual foi o propó
sito de minhas observações na tarde de ontem. 

Primeiro, considero da maior importância que o 
Congresso Nacional aprove - e isso venho dizendo 
há anos -, o quanto antes, projeto relativo ao Progra
ma de Garantia de Renda Mínima, que envolve tam
bém o Projeto Bolsa-Escola. No meu entender, pro
jetes de renda mínima e de bolsa-escolapodem_s_ec 
considerados como sinónimos com vistas àquilo que 
avalio deva ser alcançado no Brasil o quanto antes. 
Deve-se assegurar uma renda de cidadania - que 
significa uma renda universal - pequena, porém sufi
ciente para assegurar a sobrevivência de todos os 
brasileiros, o quanto antes. No meu entender, isso já 
poderia ter sido realizado. 

O que eu desejo - e aqui tenho me empenhan
do- é que o projeto de renda mínima e de bolsa-es
cola seja aprovado o quanto antes, mas da forma 
mais bem feita possível. O que pedi ontem foi que, 
antes da votação da matéria, haja pelo menos uma 
audiência pública. 

A Senadora Emília Fernandes, na Comissão de 
Educação, requereu seja efetuada uma audiência pú
blica cem a presença do Governador Cristovam Suar
que, do ex-Prefeito Antônio Palocci, e de economistas 
que estudaram com profundidade essa proposição, 
como Antônio Maria da Silveira, Sarnir Cury, André 
Urani e outros. Então, será a oportunidade de votar
mos a matéria da forma mais consciente possível. 

As lideranças dos partidos que apóiam o Go
verno assinaram pedido de urgência, que será lido 
na sessão de amanhã, quarta-feira, para que a ma
téria seja votada no próximo dia 27. 

E, nesta oportunidade, reafirmo que quero que 
haja pelo menos urna audiência pública, o que é per
feitamente possível desde que aconteça na terça-fei
ra próxima. 

Após o pronunciamento que fiz ontem, a Sena
dora Emilia Fernandes, que vem estudando essa ma
téria em profundidade nos últimos dois meses, reuniu
se comigo. S. ~ contou-me que o Senador José Ro-

---
berto Arrudapediu uma cópia de seu parecer. Pois bem, 
a Senadorá Emília Fernandes, h4 poucos instantes, 
concluiu o seu parecer e o estará entregando, nesta tar
de, à Comissão de Educação e Desporto. 

_Assim, na próxima quinta-feita, a Comissão de 
Educação e Desporto poderá examiná-lo, quando, 
então, será apreciado o requerimento para audiência 
pública, qt1e poderá ser marcada para a próxima ter
ça-feira: Dessa forma, não se atrasará a apreciação 
e votação de matéria tão importante. 

Quero assinalar, Sr. Presidente, que, ainda na 
última quinta-feira, num almoço com empresários do 
setor da construção pesada, em Brasília, o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso disse, em meio ao 
seu pronunciamento: 

"Nosso Governo está empenhado, como 
nenhum outro já esteve, naquilo que é, real
mente, essencial na educação, que é a escola 
primária, que é a educação de base. 

Também não lhes quero cansar expli-
-~odo_ e reiterando o que estamos fazendo 

nesta área, mas, brevemente, o Ministro da 
Educação haverá de informar ao País, com o 
apoio de todo o Governo, que nós nos esta
mos preparando para um programa que de
clare e faça, de uma vez .por todas- e não só 
o Governo federal, o municiPal, o estadual e a 
sociedade-, aquilo que é a r~zta fundamental: 
não haver criança que não ::steja na escoia, 
na idade escolar, ern nosso Pais. 

Isso é J)()ssÍ'J~l _E, ('~'ªu_amente, nté o ·.mo 
20<10. Mas gostaria de an!<?cbar para que i~: se 
fosse feito até o final do meu mandato, que 
não houvesSe nenhuma crir-Jrça em id-':lde '?.S

colar, naturalmente com cs erros nstaJsL··~s 
habituais, fora das escolas. j:mr;u<? n:\s •emc·~ 
já condições para isso no Brr- ~ il". 

Então, quero saber qual será o rnecanisrno ", 
-ser instituído no Brasil para que pus::; a o Pres•dem<õ 
Fernando Henrique Cardoso efetivar aquilo que dis
se com tanta clareza: na quinta-feira passada. 

Ora, justamente o programa q~e autoriz;:, o :.'ic· 
vemo Federal a conceder apoio iin"-rlceii'o ao ['istritu 
Federal e aos Municípios que instrtuírern progr<:mr. 
de garantia de renda mínima, assedado a ações só 
cio-educativas, constitui o mecanhno que p:;der..; 
viabilizar isso. Mas, Sr. Presidente, o Govem0 f'~r
nando Henrique Cardoso não irá C'JnseqiJir i' 1::!nder 
a sua meta explicitada nesse pronnndarnento. se ir; 
traduzir no Brasil não um prograrl!a de r8ndR mini 
ma, mas urn programa de renda í;rfirna, um rrogra 
ma de renda negativa. Um formato previsto na equa 
ção apresentada no projeto aprovado na Cf.\rnaré' 
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dos Deputados, em certos casos, envolve uma ren
da, um apoio financeiro em termos negativos, ou in
consistências que a Senador Emília Fernandes irá 
demonstrar, a tal ponto que famílias brasileiras com 
igual índice de pobreza, em condições semelhantes 
em termos de renda per capita, receberiam um 
apoio financeiro diferente, um positivo e outro nulo, 
ou então um maior do que o outro. 

Temos que lembrar que o art. 52 da Constitui
ção, inciso I, diz que todos os homens e mulheres 
são iguais perante a lei. Não podemos instituir no 
Brasil um projeto de lei que confere a algumas pes
soas, a algumas famílias certos benefícios que serão 
negados a outras. O que se pode até admitir é a in
trodução gradual da proposição de uma renda míni
ma ou de bolsa-€scola a todas as famílias, desde 
que na perspectiva de universalizar-se o direito, mas 
não simplesmente limitando a alguns. 

Sr. Presidente, mais e mais a proposição de uma 
renda básica universal, de uma renda de cidadania 
vem sendo defendida por economistas do mais largo 
espectro, dentre eles Philippe Van Parijs, em seu livro 
·o Que é uma Sociedade Justa•, publicado nesta se
mana pela Editora Ática e lançado na Bienal do Rio de 
Janeiro. Ele demonstra que, sobretudo levando-se em 
conta os princípios de uma sociedade justa tais corno 
os defendidos pelo filósofo John Rawls, da Universida
de de Harvard - esses princípios serão inteiramente 
atendidos, desde que se institua ·na SOCiedade uma 
renda básica, uma renda de cidadania. 

São os seguintes os princípios de justiça expli
citados por John Rawls: 

(1) Toda pessoa tem um direito igual ao 
conjunto mais extenso de liberdades funda
mentais que seja compatível com a atribuição 
a todos desse mesmo conjunto de liberdades 
(princípio de igual liberdade); (2) As desigual
dades de vantagens socioeconômicas só 5e 
justificam se (a) contribuem para melhorar a 
sorte dos membros menos favorecidos da so
ciedade (princípio da diferença), e (b) são liga
das a posições que todos têm oportunidades 
equitativas de ocupar (princípio de igualdade 
de oportunidades). 

Assim, Sr. Presidente, tenho convicção de que 
a Senadora Emília Fernandes irá proceder da forma 
mais responsável possível. O próprio Senador Lúcio 
Alcãntara, autor do parecer na Comissão de Assun
tos Sociais, examinou, conforme disse ontem o Se
nador José Roberto Arruda, essa proposição e reco
nheceu limitações no formato dado pelo Governo; 
entretanto, viu-se restrito àquilo que as autoridades 
do Governo, da Casa Civil resolveram informar a ele. 

Mas se o Presidente Fernando Henrique qui
ser, de fato, levar adiante a meta citada no seu pro-

nunciamento, Sua Excelência precisa fazer com que 
o Congresso Nacional aperfeiçoe aquilo que foi vota· 
do na Câmara dos Deputados, levando em conta o 
que os estudiosos deste assuryto e a experiência até 
agora realizada recomendam. Dessa forma iremos 
chegar à definição de uma proposição que realmen· 
te leve em conta a meta do Presidente, se séria for, 
de não haver mais criança alguma fora da escola, no 
seu Governo - se isso for possível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 

palavra o nobre Senador Osmar Dias. S. Ex• ctisJ]Õ'3 
de 20 minutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSÜB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a arrogância to
mou conta do programa de reforma agrária no País. 
Custa-me acreditar que esse assunto esteja sendo 
tratado, dos dois lados, com tamanha irresponsabili
dade e tanta empáfia. 

De um lado, alguns líderes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra tratam o assunto 
como se estivessem em um diretório acadêmico, dis
cutindo questões jJliralllente ideológicas e falando 
para criar a frase do dia ou para sair nos jornais 
como autores da !~ase mais bonita. Agridem e ofen
dem sem nenhYm<::Onsirangimemto. 

De outro lado, a truculência e a arrogância do 
Presidente da UDR, Sr. RooseveH, não estão ajudan
do, em hipótese alguma, a preservar o direito de pro
priedade. Ele faz um discurso agressivo, em primeiro 
lugar, contra o Presidente Fernando Henrique Cardo
so, e, depois, contra pessoas humildes que compõem 
o Movimento dos Sem-Terra, que, com certeza, não 
poderiam estar sendo representadas pelos indivíduos 

- ~~ que se apreSentam Como seusrepresentaiites. - ~ 

Garanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, que o Sr. Roosevelt não é o representante dos 
produtores rurais, porque não conheço produtor rural 
que tenha tanta arrogância e empáfia; não conheço 
produtor rural que queira transformar o assunto refor
ma agrária em guerra; não conheço produtor rural nes
te País que não queira preservar o seu patrimônio, 
construído com_ lutas, com sacrifício. Eu não conheço 
produtor rural neste País que tenha tido a arrogância 
de desafiar o Movimento dos Sem-Terraa invadir pro· 

~ priedades para "ver quem é -maiS -homem•.-u no jornal 
e não acreditei, mas, em todo caso, está escrito num 
jornal de circulação nacional - a Folha de S.Paulo. O 
homem se coloca como se fosse chefe de um exército, 
pronto para a guerra: •. Os sem-terra estão desafia· 
dos; se invadirem, estamos armados para combatê
los, e vamos armar, sim, uma guerra aqui no Pontal, 
em Querência do Norte." 
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Ora, Sr. Presidente, os produtores rurais que
rem mais é lavrar a terra, querem mais é ter condiçõ
es para continuar produzindo. Mas não dá paia su
portar, também, algumas lideranças dos trabalhado
res sern ter-ra - não quero aqui ofendê-las. Quem 
são-os sem-terra de hoje? São produtores que per
deram suas propriedades, são trabalhadores que 
perderam a oportunidade de emprego no campo e 
foram para a cidade; lá, também perderam a oportu
nidade de trabalho. Portanto, são trabalhadores na 
sua maioria. Na sua humildade e decência, essjls _ 
trabalhadores nada mais querem do que uma_ pro
priedade onde possam produzir o alimento de cada 
dia e, sobretudo, o sustento de sua família, projetan
do para o futuro um bem-estar que hoje não têm; 
evidentemente, viver sob uma lona não causa bem
estar e também não é o sonho de ninguém. 

Mas, com certeza, nenhum dos legítimos sem
terra deste País se identifica com o Sr. Stédile nem 
com o Sr. Gilmar Mauro. Se nós, produtores rurais -
sou um deles -. não nos identificamos com o Sr. 
Roosevelt na pregação da agressão e da violência, 
também os trabalhadores sem terra legítimos não se 
harmonizam com as figuras arrogantes e até hipócri
tas dos Srs. Stédile, Gilmar Màuro e outros lfderes 
que, hoje, são os verdadeiros estimuladores dos 
conflitos. É preciso que haja lideranças com essa ca
racterística, com esse perfil; é preciso que haja lide
ranças que dêem palestras, que criem frases para 
serem publicadas nos jornais no outro dia!? 

Sr. Presidente, numa entrevista à revista VeJa, 
o Sr. Stédile cometeu um festival de besteiras. Ele 
agrediu não apenas o Presidente da República, 
como também o Ministro lris Rezende, dizendo que 
S. Ex" não tem moral para criticar o Movimento dos 
Trabalhadora!! Sem Terra. Meu Deus do céu, ao 
analisar o passado do Ministro I ris Rezende, verifica
mos que a sua vida pública foi pautada na dedicaÇão 
aos trabalhadores sem terra e sem teto do seu Esta
do. É um desrespeito que não pode ser aceito. Tal
vez o Ministro lris Rezende não tenha nem conside
rado a agressão, pela sua falta de importância, mas 
eu, que o. conheço, não posso aceitá-la. Trabalhei 
muito tempo com S. Ex-, quando era Ministro da 
Agricultura, e a sua preocupação principal era com 
os pequenos produtores e com os mais humildes. 

Não vejo as lideranças dos sem-terra defende
rem os pequenos proprietários, que são 5 milhões e 
200 mil; 2 milhões e 200 estão quase perdendo a 
sua propriedade e engrossando essa mesma fila dos 
sem-terra, que já é enorme! Não os vejo tal::>: sobre 
uma política de apoio específico à pequens. .. •roprie
dade. Parece que sem-terra só existe hoje, rMs eles 
pensam que, depois de assentados, o problef.'la está 
resotvido. Ora, que explicação temos para o fato de 
constar nas estatísticas do Governo o assentamento 

de 254 mil famílias de 1964 até hoje? Lá se encon
tram menos de 200 mil famílias. Será que não foram 
assentadas essas 254 mil famllias ou elas abando
naram as suas propriedades por não encontrarem 
absolutamente as condições necessárias para per
manecerem no campo e produzir? 

Não se busca a causa do problema, porque esse 
número enorme de sem-terra deve-se à falta de uma 
política específica de apoio à pequena propriedade. 
Podem reclamar os que criticam o Governo e os que o 

_ apóiam, mas a verdade é...que não existe uma política 
de apoio à pequena propriedade, porque o Pronaf é 
muito tímido para atender a esse contingente enorme 
de pequenos agricultores em nosso Pais. , 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bloco PT-SP) - V. Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Concedo o 
aparte, com satisfação, ao Senador Eduardo Supficy. 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bioco-PT-SP) - Pre
zado Senador Osmar Dias, em primeiro lugar, consi
dero importante a manifestação de V. Ex-, preocupa
do com os fatos que estão ocorrendo nos últimos 
dias, em diversos lugares do País, sobretudo no 
·campo. V: EX4 mariífestou sua discordância, primei
ramente, com as palavras agressivas do Presidente 
da UDR, no Pontal do Paranapanema, Sr. Roosevelt 
Roque dos Santos, que pareceram ter a finalidade 
de acirrar os ânimos, de desafiar inclusive para ver 
se saía fogo. Houve um tiroteio verbal, quase ao li
mite do que se poderia tomar - ou poderia desenca
dear - uma situação extremamente grave no Pontal 
do Paranapanema. Também houve excessos- eu 
os reconheço - da parte de algumas lideranças do 
Movimento dos Sem-Terra Entretanto, não partiram 
de João Pedro Stédife e de Gifmar Mauro - se V. Ex
teve atenção com respeito aos episódios ocorridos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Eles falam 
diariamente para ver quem consegue a frase do dia 
na Folha de S. Paulo, na imprensa! 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco-PT-SP)- Mas, 
naquele momento, as vozes saíram de diversos ou
tros'lfderes do Movimento dos Sem-Terra, que, na 
verdade, felizmente, são muitos. Uma das caracte
rfsticas do movimento é que, ao invés de terem um 
presidente, eles têm uma coordenação nacional e 
estadual de dezenas de pessoas. E uma das carac
terísticas que explicam a força do movimento é a 
maneira como multiplicam a formação de pessoas 
engajadas no mesmo, de tal forma que, se porventu
ra Gifmar Mauro, João Pedro Stédile, Diofinda Alves 
de Souza ou se José Rainha não puderem falar, sur
ge _ent~o um Walter Gomes ou uma porção de ou
tros que ali estão expondo suas idéias. De fato, che
gamos a uma situação de tiroteio verbal que preocu
pou a todos, inclusive a mim próprio. Até telefonei, 
no sábado à noite, para o Pontal do Paranapanema, 
a fim de saber um pouco mais sobre os fatos. Fui in-
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formado de que muito provavelmente não haveria a 
guerra prevista. Aquilo que estavam preparando na 
Fazenda São Domingos, a formação de trincheiras 
com pessoas armadas, lideradas pelo Presidente e 
Vice-Presidente da UDR, não iria encontrar respaldo 
por parte do MST, que resolveu caminhar em outra 
direção. Fizeram outras sinalizações, que envolve
ram ocupações aqui e acolá; mas houve excessos, 
como, por exemplo, pelo que pude observar, incên
dios em plantações de pastos, o que, a meu ver, não 
reforça a conquista de simpatia que o movimento 
tem alcançado em termos nacionais. Porém, eu gos
taria de registrar, nobre Senador Osmar Dias, que V. 
Ex" terá mais uma oportunidade, juntamente com o 
Senador Jonas Pinheiro, de convidar o Ministro Mil
ton Seligman para discutir projetas como o da Cédula 
rural e OLJtros de reforma agrária, alguns dos quais 
de autoria de V. Ex" e outros sobre os quais V. Ex& 
tem estudado. A oportunidade de estarmos com o 
representante do Grito da Terra, com a Contag e 
com o MST será a maneira de o diálogo acontecer 
dentro desta Casa da forma mais-civilizada, olho no 
olho. Isso contribuirá, acredito, para aquilo que V. 
Ex" também deseja, isto é, uma solução mais racio
nal sobre esse problema, ações concretas mais rápi
das do que as que_até agora foram efetuadas. Gos
taria de registrar também, porque sei que isto é do 
interesse de V. Ex", que saiu ontem, na Folha de 
S.Paulo, a arrecadação do ITR até julho de 1997: 
R$62,5 milhões. Menos do que no ano anterior. Por 
que será? Estou sendo informado de que aquilo que 
o Congresso Nacional aprovou em dezembro passa
do ainda não foi efetivado, somente em setembro ou 
outubro é que os proprietários de terra receberão 
formulários e somente no final do ano é que haverá 
o pagamento do ITR. Dessa forma, saberemos se o 
recolhimento do ITR este ano será maior ou menor 
do que no ano passado. Registro isto como um sinal 
nítido de que as coisas, por vezes, demoram muito 
mais tempo do que gostaríamos. Tenho certeza de 
que V. Ex" também gostaria de ver a ação do Gover
no mais rápida. Muito obrigado. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy, pelo seu aparte_ 

Farei referência dos contrastes existentes entre 
as lideranças, aquelas que a utilizam muito mais 
para promoção pessoal. Diz um Uder da UDR: 
'Quero Gilmar Mauro puxando a invasão. Vamos ver 
se ele tem coragem ou se vai ser covarde e colocar 
mulher e criança na frente.' 

Isso é discussão de reforma agrária? Isso é ar
gumento para reforma agrária? 

Resposta do Sr. Gilmar Mauro: 'Eles não se atre
veriam. Eles são só meia dúzia. Nós temos muito mais 
gente. Eles não sabem com quem estão lidando. São 
gente boa, mas não brinquem com a moral e o senti
mento de um povo, porque ar a coisa complica 

Isso é argumento para reforma agrária? Nem de 
um lado, nem de outro. Por isso, digo que o Sr. Roose
velt não representa os produtores rurais do País. Ar.re
dito que não há sintonia alguma entre o Sr. Gilmar 
Mauro e os legítimos sem-terra deste Pafs. 

Senador Eduardo Suplicy, penso que devemos 
partir de uma discussão equilibrada, como propõe V. 
Ex&. Analisando os estudos do IBGE, vi que as 20 
maiores propriedades deste País possuem área de 
20 milhões de hectares e pertencem a grupos eco
nõmicos ou particulares. As 20 maiores proprieda
des! E 2!J milhões de hectares significam que há 1 
milhão de hectare para cada proprietário. Essa é a 
área de todo o Estado do Paraná. Por outro lado, te
mos 4 milhões de pequenos produtores que, soma
dos, têm juntos 20 milhões de hectares. 

É lógico que esse estrato fundiário não é justo, 
porque, na verdade, concentra na mão de apenas 
20 pessoas o que 4 milhões têm e o que 1 O milhões 
nem sequer sonham ter. Assim, o assunto é muito 
mais grave e muito mais difícil de ser resolvido do 
que se supõe se levannos em conta os discursos 
havidos ou frases feitas. 

O Sr_ Stédile também diz que o Governo Fernan
do Henrique é o que mais tem agravado a questão so
cial no País. Isso é verdade? Não, não é verdade. 

Depois que a moeda foi estabilizada, tivemos 
_ um aumento de consumo, por parte da classe traba

lhadora, de todos os alimentos. Faço essa afirma
ção, baseando-me em dados. Comer é o princípio 
da estabilidade sociaL E aí verifica-se que a prega
ção não condiz com a realidade. Na verdade, houve 
um avanço social no País, porque as pessoas estão, 
sim, comendo mais. Houve um aumento da destina
ção de recursos públicos para a saúde? Houve. Bas
ta verificannos que aumentou a disponibilidade per 
caplta dos recursos destinados para a área da saú
de_ Além desses, outros dados poderiam ser citados. 
Voltarei ao assunto em outra oportunidade. 

Chamo a atenção, porque acho que nós, no Con
gresso Nacional, temos grande responsabilidade_ Os 
projetas apresentados - e V. Ex- encaminhou projetas 
do Pf. e dos Partidos que compõem o Bloco de Oposi
ção; reconheço que existem, porque os vi e estou eis
posto a disct.rtHos- não ppdem continuar se anastando 
dentro do Congresso Nacional. É preciso que as Lide
ranças dos Partidos façam com que as Comissões colo
quem em suas pautas esses projetas, para que possa
mos votá-los, criando os instrumentOS legais. 

Com o fim do EstaMo da Terra, houve, sim, 
um vazio legal, que não pennite mais dinâmica no 
processo de reforma agrária. Por parte do Executivo, 
também há um excesso de frasismo que precisa ser 
contido, não digo nem do Presidente da República, 
porque acho que quem é candidato à reeleição gos-
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taria de assentar não 1 00 mil, mas 200 mil ou 1 mi
lhão de fammas. 

Não falta, portanto, disposição ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Pelo simples fato de Sua 
Excelência ser uma pessoa inteligente e candidato à 
reeleição, é lógico que não está satisfeito com os_ nú
meros. No entanto, não se pode negar que 104 rrul fa
mílias assentadas em dois anos é muito mais do que 
150 mil fammas assentadas em 24 anos. Esta é a his
tória: de 1964 até o Governo Fernando Henrique, fo
ram assentadas 150 mil famílias. Do Governo Fernan
do Henrique para cá, ou seja. durante esse período de 
Governo, foram assentadas 104 mil famllias. Em rela-_ 
ção a esse aspecto da questão social, não há retroces
so no País; há um avanço e um avanço considerável. 

Cito o que ocorreu recentemente na Chi1a, coroo 
exet'lllk>. em que houve um fato muito claro de que a in
tervenção do poder público pode resolver essa questão, 
mesmo que de forma mais demorada, a longo prazo. 

Nobre Senador Eduardo Suplicy, em 1949, lá na 
China - a proposta de renda mínima, de V. Ex", pare
ce ter relação com isso -, havia a fome que matava mi
lhares de chineses, porque a disponibilidade de ali
mentos por pessoa era de 200 quilos. Pois bem. O Go
verno interveio e colocou em ação o Programa de Indi
vidualização por Propriedade. O nobre Senador Ro
berto Requião, que esteve na China, conheceu esse 
Programa de Individualização por Propriedade, que 
consistia em uma reforma agrária efetiva mediante a 
qual se distribuía terras às famílias chinesas na propor
ção de mil metros quadf?dos por cada ~ro ~ la
mOia. Uma família com 5 membros recebena 5 mi me
tros quadrados. Estabeleceram-se quotas, e o produtor 
era estimulado a produzir mais, porque, dentro daquela 
quota, ele teria que vender para o Governo, mas o que 
excedesse à quota poderia ser vendido no livre merca
do a preço maior, e não a preço contido pelo Governo 
para abastecer o País. . . . 

Pois em 1957, Sr. Pres1dente, a Chma tinha 
urna disponibilidade de comida per capita que sal
tou de 209 para 311 quilos por chinês. E a China, 
com 4% das terras cultivadas do mundo, alimenta 
25% da população total do Planeta! E hã um plano 
modesto de aumento de produção para o final deste 
século, daqui a três anos, de aumentar de 450 mi
lhões de toneladas para 500 milhões de toneladas. 
No entanto, a China também cometeu um equívoco: 
o Estado interveio negativamente em 1958 e puxou 
para si o direito da propriedade, retirando pratica
mente as associações, as colônias agrícolas e as 
cooperativas do campo. E o que aconteceu? A Chi
na voltou a produzir menos e, em 1958, morreram 
de fome 38 milhões de chineses. Foi algo sério, por
que houve essa intervenção negativa. 

Pois bem, na década de 1970 houve abertura 
económica, e a China voltou a oferecer 270 quilos 

---
de alimentos por chinês, o que significa um nlvel ra
zoável de comida por habitante. Mas ainda há 70 mi
lhões de chineses passando fome. 

A reforma agrária deu certo na China, um pais que 
tem 1 ,3 bilhão de habitantes. Bastou boa vontade, mas 
o pais contou com a colaboração de todos ~ setores da 
sociedade. Houve, sim, paciência; houve, sun, compla
cência em relação aos erros cometidos eventualmente 
pelo Governo. E, ao invés da agressão pessoal, o que 
se fez foi a mu~icação das propostas, para colaborar 
com o aperfeiçoamento do programa do ~: . 

É evidente que no Brasil as coiS8S sao muito 
_ mais fãceis do que na China. Vamos, Senador Pedro 

Simon, sem dúvida nenhuma, um dia. realizar o sonho 
de distribuir melhor a terra e a riqueza, para gerarmos 
milhares de empregos no interior do Pais, onde as 
pessoas vivem e gostariam de continuar vivendo. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Permite-me 
um aparte, Senador Osrnar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Concedo o 
aparte a V. Ex&. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Fico muito 
emocionado em ouvir o pronunciamento de V. Ex". 
F~quei afastado cerca_ de 14 di_as ~r ~uestão de_ rá
pida enfermidade. Voltando, f1que1 feliz em oUVIr o 
seu pronunciamento. V. Ex", ~lém da. ~~za do 
conteúdo, das idéias, é, na mmha oprmao, quem 
mais entende desse assunto no Brasil. Não só enten
de, mas v. Ex" mostrou no Paraná, na administração 
do Sr. Requião e do seu irmão Álvaro Dias, na Secre
taria da AgricultUra. competência e capacidade. Tenho 
mágoa e um pouco de vaidade em d~r. que, se ~ 
pendesse de mim, V. Ex& teria sido o Ministro da Agn
cultura do Governo Itamar .franco e do Governo Fer
nando Henrique Cardoso. Eu dizia que deveriam en
tregar a urna pessoa como V. Ex" a Pasta da Reforma 
Agrária para que ela pudesse acontecer corretamente, 
porque V. Ex" sabe, conhece e tem condições ~e fazer 
nesse setor a administração de que o Pais prec:asa.. La
mentavelmente, estamos assistindo a tudo isso que ai 
está Se analisarmos, com profundidade, veremos que 
o Movimento dos Sem-Terra é o movimento mais anti
comunista mais anti-socialista que existe no Brasil. O 
Governo deveria dar toda força a esse Movimento, 
porque quer distribuir terras. E quem tem terras - sa
bemos, conheço isso - transforma-se quase num con
servador reacionário. Quando tem um pedaço de terra 
para trabalhar, a pessoa passa a ter o ~ do direi
to .de propriedade, respeitando esses direitos. Acre
dito que, quando o Presidente diz que o seu Gover-. 
no foi o que mais assentou, V. Ex& concorda com 
essa afirmação. Que bom! Mas não é dessa maneira 
que se resolverá o problema da produção agricola 
no Brasil. Quando eu era Uder do Governo Itamar 
Franco, disse-lhe, bem corno ao atual Presidente 
Fernando Henrique, antes de sua posse e quando 
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ainda tínhamos bom diálogo: "Chegou a vez da agri
cultura." Juscelino Kubitschek, que lançou o JK-65 e 
fez um governo fantástico com as metas de crescer 
50 anos em cinco, dizia que queria voltar a ser Presi
dente da República porque reconhecia ter cometido 
um erro da maior gravidade: o de não ter ol~ado 
para a agricultura. Dizia que gostaria de fazer com 
ela o que tinha realizado com o restante. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador 
Pedro Simon, desculpe-me, mas tenho a obrigaçi"~ ~ 
interTOfTllê-lo para pronugar a Hora do Expediente, que 
acaba de se esgotar, pelo tempo necessário para que o 
orador conclua o seu discurso, esclarecendo que S. Ex& 
já ultrapassou em sete minutos o seu ~-

0 Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Posso conti
nuar com o aparte? 

O -5R.- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sem 
dúvida. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Obrigado. 
Não tenho dúvida de que Juscelino faria isso. Trve
mos o governo militar por mais de vinte anos; de lá 
para cá, estamos no terceiro governo civil e nada foi 
feito pela agricultura. Nada de real, nada de concre
to, nada de objetivo. V. Ex" está dando exemplos 
concretos. O exemplo da China é para nós uma bo
fetada, pois se somos 7 milhões e eles, 9 milhões, 
em áreas agricultáveis somos maiores, além de ter
mos melhores condições de sucesso. No entanto, 
eles produzem mais de duzentos quilos de alimentos 
por pessoa, enquanto nós não produzimos nem a 
metade disso. Alguma coisa deve ser feita. O Gover
no entendeu que era sua obrigação destinar 30 bi
lhões para o Proer, a fim de salvar o sistema finan
ceiro. Com essa quantia, poderia ou não fazer um 
programa de assentamento de terras, um programa 
para a agricultura no Brasil? Poderia ou não marcar 
um início definitivo, mais do que o início de uma con
cretização? Portanto, está faltando ideal politico, ob
jetividade política. Tudo que se pensar já foi realiza
do por alguém, no Brasil. Indústrias, o Juscelino fez; 
política e revoluções sociais, Getúlio fez, mas pela 
agricultura ninguém fez coisa alguma. Alguns fize
ram um pouquinho, mas algo marcante, do qual se 
pudesse dizer que foi a partir de determinado gover
no ou Presidente que se passou a olhar para a agri
cultura, isso não aconteceu. Que bom se o pronun
ciamento de V. Ex- fizesse o Senado entender e 
mostrar a todos que um pais que tem condições de 
dar US$ 30 bilhões para o Proer e 9 bilhões para o 
Banco Nacional, tem condições de iniciar um plano 
de assentamento de terras. Além disso, mais grave 
do que assentar terras é o problema das pessoas 
que estão deixando as terras, que é maior no meu 

Estado. Eiisas pessoas durante toda a vida tiveram 
alguns hectares de terra, às vezes herdados do bisa
vô que veio da Itália, que sempre produziram bem. 
Agora, estão abandonando essas terras porque, de 
repente, não têm conjições dé sobreviver. Às vezes, 
o que lhes falta para uma atividade produtiva é uma 
condição mínima, um estímulo, um pequeno projeto 
de irrig~ção, uma silagem, mas o Governo fica nes
se "bate-boca" ridículo. Com relação ao início do dis
curso de V. Ex", que acompanhei do meu gabinete e 
-iUe me fez vir até aqui, não acredito na dúvida que 
V. Ex" lançou. Sei que foi publicado no jornal, tam
bém li, mas i lão acredito que haja dentro do Movi
mento dos Sem 1 ~.-a uma facção mais radicalizada. 
Acho que isso é querer dividir e politizar o movimen
to. Mas a força polk." · 'lão é a maneira correta de se 
responder a isso, nem as ameaças contra ameaças, 
os sem-terra de um lado e os produtores rurais do 
outro. O correto é a tomada de posições objetivas e 
decisivas por parte do Governo. Obrigado a V. Ex". 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Agradeço, 
Senador Pedro Simon, a sua generosidade de sempre 
para comigo; fico envaidecido com suas palavras. 

Sei que devo encerrar, e vou fazê-lo. Embora o 
Senador Lúdio Coelho P.Steja pedindo um aparte, 
não sei se haverá tempo. 

Para encerrar, Sr. Presidente, o Senador Pedro 
Simon tocou no ponto co·m relação ao qual gostaria 
de fazer ti !Tia prop<)sta; paf<ú:oriCiuír. Não adianta a 
discussão sobre quem tem a frase do dia mais boni
ta, nem sobre quem é mais homem, mais macho 
para enfrentar, num campo de batalha, uma guerra, 
se o Sr. Roosevelt ou o Sr. Gilmar Mauro, ou sobre 
quem tem mais armas e pode mais. 

É a seguinte a proposta que gostaria de dei
xar ao Senhor Presidente da República: reúna os 
poderes que podem interferir no processo; que o 
Congresso Nacional indique uma ou duas pes
soas, ou uma pessoa do Senado e outra da Câma
ra; que seja indicada uma pessoa do Executivo, 
uma pessoa do Judiciário, uma pessoa do Movi
mento dos Sem-Terra e uma pessoa dos produto
res rurais. Que todos sentem-se ao redor de uma 
mesa, discutam os entraves existentes para a rea
lização de um efetivo programa de reforma agrária 
e, a partir daf, que se diga o que é possfvel ser fei
to para a sociedade. 

Discute-se se o assentamento pode ser feito 
para 250 mil pessoas, ou para 500 mil, ~s com 
base em quê? Qual seria a base de referência para 
se saber isso? 

Que seja feito um estudo e o cadastramento 
das fammas que são constitufdas, efetivamente, por 
trabalhadores rurais, impedindo-se, assim, a interfe-
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'3ncia de outras pessoas que nada têm a ver com a 
'·.gricultura. Além disso, Senhor Presidente, que, 
·través dos meios legais existentes, chame-se a 

,;tenção para as ameaças, porque aprendi, em casa 
" com o meu pai, que ameaçar é, sem dúvida algu
''1a;"tlesobedecer a lei e a justiça. E não estou vendo 
a1gvém tomar providência contra o Sr. Roosevelt, 
cue está incitando a violência, e contra os lideres do 
Movimento dos Sem-Terra. 

O Congresso Nacional deve-se colocar em po
.icão de resolver o problema. com uma proposta 
~~-~ ·eta a ser colocada na mesa do Presidente da 

. ie;,üblica. 
=:a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1 ºSecretário. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o 
Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Geraldo Melo, 1 !l Vtce-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
:Jma comunicação inadiável, por 5 minutos, concedo 
" oalavra ao Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDT/AP) 
· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o meu gabinete 

astá promovendo, a partir da tan:le de hoje e até o final 
ia tarde de amanhã, no foyer do auditório Nereu Ra
nos, na Câmara dos Deputados, com o apoio do Cena
dan, Centro Nacional de Desenvolvimento do Gerencia
'T18M0 da Informação, uma exposição sobre o gerencia
' nento eletrônicp de documentos e discos ótic:os. 

Essa exposição tem por finalidade demonstrar a 
aplicabilidade do Projeto de Lei n• 22, de minha auto
;ía, aprovado no Senado e em tramitação na Câmara, 
que dispõe sobre documentos produzidos e annazena
dos em meios eletrõnicos. O projeto, por sua vez, tem 
como objetivo básico reduzir os espaços físicos e agili
zar a recuparação das informações dos documentos 
oficiais e dos documentos das empresas, ou seja, tem 
aplicabilidade tanto para os órgãos públicos - Receita 
Federal, Senado da República, Congresso Nacional, 
Presidência da República, Justiça Federal, Estadual e 
Eleitoral -, como, com muita ênfase, para as empre~ _ 
privadas que poderão, a partir da implantação desse 
projeto, gerenciar os seüs documentos exclusivamente 
no meio eletrõnico, em uma midia eletrõnica de eleva
da segurança, que permita, como disse, a recuperação 
imediata e fiel da informação. Já dispomos no mundo, 
e portanto também no Pais, de meios eletrõnicos, de 

mldia eletrõnica que condizem exatamente com os 
objetivos desse projeto. 

Apenas a título de informação, a policia científi
ca de São Paulo já trabalha quase que com exclusi
vidade com o gerenciamento eletrônico de seus do
cumentos; o Supremo Tribunal Federal já tem uma 
larga experiência nesse âmbito; a Receita Federal já 
está recebendo a declaração de rendas pela Inter
net, porém não aceita como prova documental as in
formações e os dOCLJmentos guardados ou armaze
nados em mldia ou em meio eletrõnico. 

·Faço,- entaó~aqui um convite aos Srs. Sena
dores e Deputados que queiram acompanhar a de
monstração da aplicação prática desse projeto, 
para que compareçam ao coquetel que, com o 
apoio de algumas empresas que já trabalham com 
gerenciamento de documentos, estamos oferecen
do hoje, a partir das 18h30min. Estamos convidan
do sobretudo os membros das Comissões de 
Ciência e Tecnologia e a de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado, por onde o projeto irá tra
mitar. 

Tenho certeza de que esse projeto, com o 
apoio inclusive de alguns órgãos governamentais, 
que vêem nele uma oportunidade de modernizar o 
gerenciamento das informações, dos documentos 
e de fazer com que o nosso Pais possa acompa
nhar a evolução da tecnologia, também com uma 
legislação modema, haja vista que a tecnologia 
hoje já permite se utilizar esse dispositivo, esse 
meio eletrônico para gerenciar documentos, mas 
infelizmente a legislação não permite. O que esta
mos propondo é exatamente uma modernização 
da legislação brasileira, para que a tecnologia seja 
aproveitada em sua totalidade, com toda a contri
buição que está dando para a evolução em vários 
meios pelo País e pelo mundo afora. 

Repito, fica aqui o convite. A exposição é das 
14h30min até às 18h de hoje, e amanhã durante o 
dia todo, até o final da tarde. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encon
tra-se na Casa o Sr. Albino Gonçalves Boaventura, 
suplente_ç~m_vocagQ ® .. representação do Estado de 

-Goiás;-em virtude de licença concedida ao titular, 
Senador Mauro Miranda. 

S.. Ex" encaminhou à Mesa o Diploma, que 
será publicado na forma regimental, e demais docu
mentos exigidos por lei. 

É o seguinte o diploma encaminhado: 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA ELEITORAL 

ESTADO DE GOlAS 

o Desembargador CASTRO FILHO, Presidente do Tribunal Regi 
tendo em vista o que consta nos artigos 30, VII e 215 da 

(Código Eleitoral), faz saber q 

ALBINO GONÇALVES 

153 

I do Estado de Goiás. 
37, de 15 de julho de 1965 

Fo1 eleito para o cargo de 1'' Suplente de Senador da 
com 558 671 rqutnhentos e-Einqüenca e oito mil, 

realizadas a 3 de outubro de 1994, conforme 

, pela Coligação Progresso em Dobro. 
e setenta e um) votos nas eleições 

ta geral, em razão do que lhe é conferido 
o presente diploma, a fim de que possa 

Goiânia. 1 

Dr. ENAURO DE FREITAS 
D1rewr (j~r~l 

o seu mandato com toda a plenitude. 
' 

'.J I 
ALBINO GONÇALVES BOAVENTURA 

Diplomado 
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O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Designo 
comissão formada pelo Srs. Senadores Otoniel Ma
chado, do Estado de Goiás, Ramez Tebet, Uder do 
PMDB, e Edíson Lobão, do PFL, para conduzir S. 
Ex' ao Plenário, à fim de prestar o compromisso re
gimental. (Pausa) 

(O Sr. Albino Gonçalves Boaventura é conduzi
do ao Plenário e presta, junto à Mesa, o compromis
so regimental- os presentes permanecem de pé). 

"PROMETO GUARDAR A CONSTI
TUIÇÃO FEDERAL E AS LEIS DO PAIS, 
DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O 
MANDATO DE SENADOR QUE O POVO 
ME CONFERIU E SUSTENTAR A UNIÃO, 
A INTEGRIDADE E A INDEPEND~NCIA 
DO BRASIL" (Palmas} 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) ~ Declaro 
empossado como Senador da República, o nobre 
Sr. Albino Boaventura que, a partir deste momento, 
passa a participar dos trabalhos da Casa. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder do PTB, para 
fazer a saudação ao novo Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce· 
do a palavra, como Líder, a V. Ex". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lf. 
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s,-s e 
Srs. Senadores, em nome do meu Partido, o PTB, 
quero dar as boas-vindas ao eminente Senador Albi
no Gonçalves, que acaba de assumir o cargo de Se· 
nadar da República pelo Estado de Goiás e dizer da 
minha satisfação em ter S. Ex" entre nós, porque 
pelo seu trabalho, o Senador Albino Gonçalves tem 
demonstrado a sua capacidade e o seu empenho, 
através das Igrejas de Assembléias Evangélicas do 
Estado de Goiás. 

Sr. Presidente, nesta oportunidade eu não po
deria deixar de mencionar as presenças do Pastor 
Manoel Ferreira, Presidente Nacional das Assem
bléias de Deus do Ministério de Madureira; a do Pas
tor Vilarindo, da Igreja Batista Central de Taguatinga: 
a do Pastor Divino Gonçalves, Presidente da Con
venção Regional da Assembléia de Deus também do 
Ministério de Madureira, que é primo do Senador Al
bino Gonçalves; e a do Deputado Federal Benedito 
Domingos, figura querida do Distrito Federal, que 
também é evangélico, nem tampouco deixar de me 
manifestar como Senador pelo Distrito Federal, rep
resentando a Liderança do meu Partido, para trans
mitir ao Senador Albino Gonçalves os nossos votos 
de felicidades. 

~------------- ----
_ Que S. Ex' seja bem-vindo à Casa maior, que 

é o Senado Federal! (Palmas) 
O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB-GO) -

Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica
ção inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V. Ex'. 

O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB-GO. 
Para uma comunicação inadiáveL}- Sr. Presidente, 
S,.s e Srs. Senadores, queridos irmãos e amigos 
que aqui se acham presentes, hoje é um dia espe
cialmente importante para mim e para os milhares 
de evangélicos que, neste País, estão comprometi
dos com os princípios cristãos por uma sociedade 
mais justa. Com a permissão de Deus, estou assu
mindo a honrosa cadeira de Senador da República, 
munido da esperança de corresponder às imensas 
responsabilidades do cargo e de ser fiel às expecta
tivas do povo goiano. 

Tenho pautado a minha vida nas linhas do 
evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cris
to. Meu comportamento tem sido marcado pela hon
radez, pelo caráter e pela firmeza de meus atas. Sou 
homem dotado de sentimento pátrio, tenho formação 
e princípios nacionalistas e, nos quatro meses em 
que terei a honra de substituir o Senador Mauro Mi
randa, não me desviarei dessa orientação. Acredito 
no País em que vivo, e é esse horizonte que vai ins
pirar a minha ação, os meus votos e as minhas rela
ções c;om e.sta Casa. 

Mesmo desenvolvenqo o sacerdócio cristão -e 
principalmente por isso -, nunca deixei de ter urna 
ótiGa precisa e abrangente dos problemas nacionais. 
Sempre participei da atividade política. Nas eleições 
de 1994, postulei a primeira suplência de mandato 
de Senador ao lado da figura respeitável do amigo 
Mauro Miranda. Hoje, graças ao destino traçado por 
Deus, estou aqui para representar as aspirações do 
povo goiano, que me traz a esta Casa. Aqui também 
colherei muitos ensinamentos, p;:uque estou diante 
de homens calejados de experiências e portadores 
de grande bagagem de sabedoria. 

O Estado de Goiás se orgulha de seus repre
sentantes no mais amplo universo da politica brasi
leira. Temos o privilégio de oferecer ao Brasil os 
ideais e os serviços do nosso mais ilustre repre
sentante politico, que é o Ministro da Justiça, o Se
nador fris Aezende Machado. Temos, no comando 
do nosso Estado, a administração irreparável, pro
gressista e ordeira do Governador Maguito Vilela, 
que é detentor de níveis populares de aprovação de 
92%. No Senado Federal, Goiás conta com a atua-
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ção destacada e solidária de homens públicos do 
porte de Otoniel Machado, Onofre Quinan e Mauro 
Miranda. Na Câmara dos Deputados, a tradição de 
harmonia com os interesses da população é a mes
ma no conjunto de toda a Bancada. 

É dentro desse espírito de sOlidariedade política 
e de fidelidade a ideais que estou assumindo este 
mandato, sob as copiosas bênçãos de Deus. Estou 
cônscio de minhas responsabilidades e reafirmo o meu 
compromisso de dar prosseguimento ao trabalho in
cansável do Senador Mauro Miranda, na luta pelas re
formas tão reclamadas pela população brasileira. Parti
cipar desse momento de tantas mudanças na vida na
cional é outro motivo para fortalecer a minha fé e inspi
rar as minhas ações nolíticas e legislativas. 

Ao encerrar essas minhas primeiras palavras, 
não poderia deixar de agradecer o apoio de todos os 
pastores do meu Estado, bem como de todos os 
evangélicos das diversas denominações que presta
ram o seu apoio à nossa campanha, ao ilustre líder 
maior, Dr. Manuel Ferreira, Presidente da nossa 
Convenção Nacional, Ministério de Madureira, que 
tem sido motivo de orgulho para a Nação brasileira. 

Diante dos nobres colegas, gostaria de lembrar 
a força da exortação que foi deixada pelo Apóstolo 
Paulo: "Tudo posso naquele que me fortalece". 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lida a seguinte: 

Brasília, 19 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia, à vista do disposto no art. 7º do Regimento Inter
no, que, assumindo nesta data a representação do 
Estado de Goiás, em substituição ao Senador Mauro 
Miranda, adotarei o nome parlamentar abaixo con
signado e integrarei a bancada do PMDB. 

Atenciosas saudações, - Albino Gonçalves 
Boaventura. 

Nome Parlamentar. ALBINO BOAVENTURA 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A co
municação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SE~AIJ0 ;-1• i <30, O~ ~ ~:;:t 

Altera o art. 50 da Lei n• <i:i:·1, ,;,'-" ~i 
de Janeiro de 1991, que •n!s~5P. !'''"'..,. .-.:-~ 
_lftlca agrícola". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 50 da Lei n• 8.171, de 17 de janei· 

ro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte ir.-
ciso: 

Art. 50 ............................................. .. 

VI - as taxas de jures 9 os áem:?.is en· 
cargos financeiros dos empnistimos agrícu
las serão determinados única e exC:usiva
mente pelo Conselho Monetário Nacionel, 
considerando a situação aconõmica e fir:an· 
-ceira-dos produtores rurais. 

Art. 2" Esta Lei entra em vigo.- na data de sua 
promulgação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

O Congresso sempre demonstrou grande inte
resse nos problemas relativos ao crédito agrícola e, 
em 1993, foi criada uma Comissão Parlamentar Mis
ta de Inquérito, cujo relatório apresentou, dentre cêl
tras, as seguintes conclusões sobre as taxas de ju
ros cobradas aos agricultores: 

"c.1) As taxas de juros cobrados r10 

crédito rural (1,96% a,m. em 1989, 18% a.a. 
em 1990 e, atualmente 6% a.a., 9% a.a. e 
12"k a.a. para os mini, pequenos e mé
dios/grandes produtores, respectivamente -
além de 18,2% a.a. para pré-<:usteio e 21% 
aa. na complementação do financiamento -
, são abusivas em relação aos custos de 
captação e incompatíveis com a rentabilida
de do setor agropecuário. 

c.2) A taxa de juros cobrada pelo Ban
co do Brasil, após os inadimplentes e quan
do das recomposições e confissões de dívi
das, devem ser consideradas totalmente 
inadmissíveis e ilegais, alcançando até 24% 
a.m. (ou seja, 1.221% a.a.) reais, além da 
correção monetária, o que caracteriza uma 
burla ao parágrafo único do art. 5° do Decre
to-Lei n• 167/67, por instituir mora superior a 
1% a.a., como determina esse diploma legal. 

c.3) A taxa de juros cobrada atualmen
te pelo Banco do Brasil, para aceitar reputa
ções de dívidas (18,2% a.a., cl. Carta Circu
lar n• 921704 e carta do Sr. Alcir Calliari b. 



156 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 

CPMI, ratificando o que dissera em seu de
poimento) é, também, totalmente inadequa
da à atividade agropecuária, pautada em fi
losofia usurária, exorbitando qualquer con
ceito racional de produtividade económica e 
aprofundando o impasse entre os setores 

-..,pecuário e financeiro. 
r.:t) O Banco do t3rasil eleva por de

mais a klXa <i€ j::~os cobrada em aplicações 
oriundas da Pouf::'inç<:: - a título de Custo 
Administrativo, Custo Tributário, Risco e 
Margem de Ganho -, captando a 6,17% a.a. 
e aplicando a 18,2% a.a. a até mais. Toma
se evidente que o diferencial é injustificado, 
obrigando ao agricultor sua ~ob<lrtura, para 

- atend_er à _voracidade pelo 1u ... -..,_ 

c.5) Quanto ao montar.: ' '· ' c.. "ede e 
à exigibilidade da Poupança e é, também, 
aplicado em Crédito Rural, o Banco do Bra
sil, embora capte a 13,17% a.a. e cobre do 
agricultor juros de 12,5% !!.a., se ressarce, 
junto ao Tesouro Nacional, da diferença en
tre 6,17% e um valor em tomo de 21% a.a. 
(arbitrado por ele como o verdadeiro custo 
do dinheiro), o que representa, em realida
de, uma indevida transferência de recursos 
da sociedade para a instituição financeira le- · 
var seus lucros.' 

Isso posto, e considerando que o procedimento 
dos bancos, no que se refere a cobrança de taxas e 
de encargos financeiros, continua prAjudicial ao se
ter agrícola, julgamos que o Conselho Monetário Na
cional deva assumir integralmente a determinação 
dos juros e dos encargos financeiros a serem pagos 
pelos agricultores. 

Um exefTlllo da abstenção do CMN no estabele
cimento das taxas de juros é a situação dos emprésti
mos com recursos externo, pois a Resolução nv 2.148, 
de 16 de l1léiiÇO de 1995, não determinava as taxas de 
juros a serem adotadas pelos bancos. Também na se
curitização das dívidas, as denúncias de que os encar
gos financeiros, calculados pelos bancos, incorreram 
em vícios jurídicos e de natureza económica, podem 
comprometer a política agrícola nacional. 

Considerando a necessidade de coibir as co
branças exorbitantes das taxas de juros dos finan
ciamentos agrícolas e de reforçar a participação do 
Conselho Monetário Nacional no estabelecimento de 
uma política creditlcia para o setor, solicito a aprova
ção deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1997. -
Senador Júlio Campos, PFL- MT. 

-LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991 

Dispõe sobre a polftlca agrícola. 

CAPITULO XIII 
Do CrédHo Rural . ...................................................................... . 

A·rt. SQ. A CQnc:;~ssão de crédito rural observará 
os seguintes preceitos básicos: 

I - idoneidade do tomador; 
11 - fiscalização pelo financiador; 
III - liberação do crédito diretamente aos agri

cultores ou por intermédio de suas associações for
mais ou informais, ou organizações cooperativas; 

IV - liberação do crédito em função do ciclo da 
produção e da capacidade de ampliação do financia
mento; 

V - prazos e épocas de reembolso ajustados à 
natureza e especificidade das operações '1.1rais, bem 
como à capacidade de pagamento e às é; -:as nor
mais de .comercialização dos bens prodll •i... pelas 
atividades financeiras. 

(A Comissão de Assuntos Econõmicc., 
-rescisão terminativa.J 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O proje
to será publicado e remelido à Comissão c:ompeten-
te. · -

Sobre a mesa, ofício que_será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

OF.GSJP 0080 

Brasília, 19 de agosto de 1997 

Senhor Presidente 
Comunico a V. Ex" que, por lapso, na elabora

ção da Emenda n2 12- Plenário, oferecida ao Subs
titutivo da Proposta de Emenda à Constituição no 
33/96, foi transcrito, no tocante ao § 9V do art. 40, 
texto sem as alterações aceitas pelo relator da maté-
ria, Sena1{Qr Bani V eras. · 

Assim, solicito-lhe autorizar as providências ne
cessárias à çorre._:ãCJ da referida emenda, na forma 
abaixo proposta. 

Onde se lê: 

"Art. 40. 
§ 92 - Observado o disposto no art. 37, 

XI, lei complementar disciplinará o reajusta
mento dos proventos de aposentadoria e 
das pensões, que serão revistos na mesma 
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proporção e na mesma data, sempre que 
houver modificação da remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também es
tendidos aos aposentados e aos pensionis
tas quaisquer benefícios ou vantagens con
cedidas aos servidores em atividade, inclusi
ve quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria ou que serviu de re
ferência para a concessão da pensão. • 

Leia-se: 
"Ar!. 40. . ............................................ . 
§ 92- Observado o disposto no art. 37, 

XI, os proventos de aposentadoria e das 
pensões serão revistos 'ria mesma propor
ção e na mesma data, sempre que houver 
modifiCação da remuneração dos servidores 
em atividade, sendo também estendidos aos 
aposentados e aos pensionistas quaisquer 
benefícios ou vantagens concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassifi
cação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência 
para a concessão da pensão, na forma da 
lei complementar. • 

Atenciosamente. -Senador Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O oficio 
lido vai à publicação. 

Em sessão anterior foi lido o Requerimento n2 

sn, de 1997, do Senador Esperídião Amin e outros 
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que 
o tempo destinado aos oradores da Hora do Expe
diente da Sessão do próximo dia 14 de outubro, seja 
dedicado a homenagear o ex-Senador Carlos Go
mes de Oliveira. 

Em votação o requerimento.(Pausa) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O Sr. Geraldo Melo, 1g Vice-Presiden
te, 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 tido pelo Sr. 12 

Secretário em exerclcio, Senador Valmir Campala. 

É lido o seauinte: 

REQUERIMENTO N2 580, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Pelo falecimento do Senador Moacyr Duarte, do 

Estado do Rio Grande do Norte, requeremos, nos ter
mos do art. 218 do Aegimenio Interno e de acordo 
com as tradições da Casa, as seguintes homenagens: 

a) Inserção em Ata de voto de profundo pesar; 
b) Apresentação de Condolências à familia e 

ao Estado. 
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1997. -

Senador Geraldo Melo - José Agrlplno. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O requerimento lido depende de votação, cujo en
caminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o desejarem. 

O SR. GERALDO MELO (PSDBIRN) - Peço a 
palavra encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo para 
encaminhar a votação. 

O SR. GERALDO MELO (PSDBIAN. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador} -Sr. Presi
dente, Sr's. e Srs. Senadores, apresentei à Casa o re
querimento para que o Senado homenageie a memó
ria de um ex-integrante do Senado Federal, Senador 
Moacyr Duarte, recentemente falecido. 

O Senador Moacyr Duarte foi um parlamentar 
que teve uma passagem breve pelo Senado Federal, 
como suplente que era do Senador Dinarte Mariz, 
mas não teve uma passagem breve pela vida do 
meu Estado. 

A partir do final da década de 50, foi um dos 
mais jovens e brilhantes Deputados Estaduais e se
guiu como um dos mais talentosos membros do Le
gislativo Estadual no exercício da Uderança do Go
verno, quando exercida pelo Senador Dinarte Mariz. 

Em inúmeras oportunidades, fez de sua vida 
uma demonstração permanente de liderança, de de
dicação às posições que abertamente defendeu. 

Foi um pioneiro em muitas atividades no setor 
rural, como pecuarista, como selecionador, como be
nemérito, abrindo caminho· para que o Aio Grande 
do Norte, então limitado no seu conhecimento nesse 
tipo de ativídades, passasse a crer na importância 
da seleção, da criação de animais de qualidade; a 
ele deve o Rio Grande do Norte um corajoso esforço 
de iniciar esse tipo de atividade. 

Foi Presidente da Federação da Agricultura do 
meu Estado durante muitos anos e nesse posto se 
manteve até a morte. 

Com o seu falecimento, após longa e dolorosa 
Pnfermidade, creio que o Senado Federal deve tribu-
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!ar-lhe as homenagens a que faz jus, fazendo che
gar à sua familia e à sua esposa - viúva agora de 
um ex-senador e filha de outro, Senador Dinarte Ma
riz - a palavra de solidariedade, de afeto e de cari
nho do Senâdo Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro-
vam queiram pennanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

Hem1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto legislativo n2 15, de 1997 (n2 

314/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para Evitar a Du
pla Tributação e Pre'ltenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Impostos sobre a Renda, ce
lebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da 
Finlândia, em Brasília, em 2 de abril de 
1996, tendo 

Parecer favorável, sob no 391, de 1997, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Carlos Wilson. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. . 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam 

o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto legislativo n2 58, de 1997 (n2 

414/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre o Exen:lcio de 
Atividades Remuneradas por parte de De
pendentes dO Pessoal Diplomático, Consular, 
Administrativo e Técnico, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Paraguai, em Bra
sflia, em 23 de outubro de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 392, de 1997, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador José Bianco. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam 

o projeto queiram permanecer sentados. (li'ausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çáo final. 
O SR PR~IDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem3: 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo n2 60, de 1997 (n2 

415/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
e Assistência Mútua na Área do Combate à 
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecen
tes e Substâncias Psicotrópicas e Assunto~ 
Correlates, 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, tendo 

Parecer favorável, sob n2 393. de 1997, da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Romeu Tu ma. 

Em discussão o projeto em turno úr1ico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

·discussão. _ 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam 

_o proj(lto qu~iram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
' O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do dia. 
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos 

do Regimento Interno, se não houver objeçáo do 
Plenário, serão lidas pelo Sr. 12 Secretário, Senador 
Ronaldo Cunha lima. 

São lidas as seguintes: 

PARECER N2413, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nR 15, de 1997 (n2 314, df' 
1996, na CAmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçáo final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 15, de 1997 (n2 
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314, de 1996, na Câmara dos Depu1ados), que apro
va o texto do Acordo para Evitar a Dupla Tribu1ação 
e Prevenir a Evasão Fiscal ·em Matéria de Impostos 
sobre a Renda, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Finlândia, em Brasília, 2 de abril de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de agosto 
de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Lúdio Coelho - Marluce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N2 413, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termo do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

uECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo para Evi
tar a Dupla Tributação e Prevenir a Eva
são Fiscal em Matéria de Impostos sobre 
a Renda, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da Finlândia, em Brasí
lia, 2 de abril de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo para Evi

tar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Imposto sobre a Renda, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Finlândia, em Brasília, 2 
de abril de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas 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 patrimônio na
cional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N'1414, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 58, de 1997 (n° 414, de 
1997, na Cãmara dos Deputados) 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n° 58, de 1997 (n2 

414, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal 

----------------------
Diplomático, Consular, Administrativo t Técnico, .;e
lebrada entre o Governo da República Federat~.ra do 
Brasil e o Governo da República do Paraguai, tlrn 
Brasfiia, 23 de o-Utubro de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de agosto 
de 1997.- Antc>nio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha- Uma, Relator .:: Geraldo Melo -
Lúdio Coelho- Maliuce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N° 414, 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 dó Acordo sobre o 
Exercício 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 Brasília, 
23 de outubro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É 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
pública do Paraguai, em Brasília, 23 de outubro de 
1996. 

ParágrafÔ~únfco.São sujeitos à aprovação .do 
Congresso Nacional quaisquer ates que possam re
sultar em revisao .. âo referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N'1415, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n!l 60, de 1997 (n2 415, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n° 60, de 1997 (nº 
415, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo sobre Cooperação e Assistên
cia Mútua na Área do Combate à Produção e ao 
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T rálico I licito de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas e Assuntos Correlates, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o GO
verno da República da África do Sul, em Pretória, 
em 26 de novembro de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de agosto 
<.Je 1897. Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
-- Ronafdo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Lúdio Coelho - Marluce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N2 415, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação e Assistência Mútua na Área 
do Combate à Produção e ao Tráfico Ilíci
to de Entorpecentes e Substãncias Psico
trópicas e Assuntos Correlates, celebra
do entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República 
da África do Sul, em Pretória, 26 de no
vembro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
A1t. 1 ° É aprovado o texto do Acordo sobre 

Coupera.,:ao e Assistência Mútua na Área do Com
bi;!: à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecen
tes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos Correia
tos, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da África do Sul, em 
Pretória, 26 de novembro de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em relllSâo do reierido Acordo, bem como quais
quer aJustes complementares que, nos termos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargcis ou 
compromissos gravosos ao patrimõnio nacionaL 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- As matérias lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 581, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa ·de publicação, para imediata 

--~ 

discussão e -votação, di) parecer referente à redact:o 
final do Projeto de Decreto Legislativo n• 15, cJe 
1991 (n" 314{96, na- Câmara -dós- Deputados), l';IJe 
aprova o texto do Acordo para Evitar a Dupla T ribu
tação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de lm
-póstõÇsobre a Renda, celebrado entre o Governo 
da· República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Finlândia, em Brasília, em 2 de abril de 
1996. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1997. -
Otonlel Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães i
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreaa
ção da redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Sobre a niesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 º 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 582, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interne• 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Pl'l)jeto de Decreto Legislativo n• 58, de 
1997, que aprova o teXto do Acordo sobre o Exerci
cio de Atividades Remuneradas por parte de De
pendentes do PessoãT Diplomático, Consular, Admi
nistrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
púfilica do -Paraguai, em Brasília, 23 de outubro de 
1996. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1997 -
Otoniel Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
..:: AprOVadO õ requeiitnento;-passa-se-à imediata apre
ciação da redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro

vam queiram pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretáriç, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 583, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 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 n• 60, de 
1997 (n• 415/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação e Assis
tência Mútua na Área do Combate à Produção e ao 
Tráfico llfcito de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas e Assuntos Correlatas, celebrado entre o 
Govemõ dà Repúi;Jiica Federativa do Brasil e o Go
verno da República da África do Sul, em Pretória, 23 
de novembro de 1997. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1997. -
ReglnaAssumpção- Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimemo, passa-se à imediata apre
ciação da redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito 

para após a Ordem do rra, Senador Guilherme Pal
meira. (Pausa) 

Concedo a palavrn ao Senador Roberto Re
quiJ.o. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
·- ~'- ."residente, s..-s e Srs. Senadores, o jornal Fo
J~õil :1e S. Paulo de hoje traz, à sua página 7, a se
guinte matéria: "Hidrovia pode secar áreas do Panta
nal", e, mais embaixo, um outra matéria originária do 
Ministério dos Transportes: "Não vai hav<Jr rebaixa
mento". 

·-rala-se, Srs. Senadores, de mais uma falácia, 
de m-.:.: 'Jm absurdo contra o Brasil, contra o Mato 
Gfo:.:.) ., o Mato Grosso do Sul, contra o Paraguai, 
Uruguãl, Argentina, r--arque a navegação do rio Para
guai interessa à integração latino-americana. E téc-

nicos de universidades americanas, que não enten
dem nadá do Brasil, que nem. sequer conhecem o 
projeto da hidrovia, que tem um estudo de impacto 
ambiental muito bem elaborado e bem realizado, 
vêm opinar sobre matéria que ·não conhecem. 

E, ainda, Sr. Presidente, a informação que te
nho é de que vão lançar um livro na Câmara dos De
putados, amanhã, sobre esse assunto. 

A. navegação do rio Paráguai é realizada há sé
culos. O Mato Grosso surgiu em função dessa nave
gação. A sua primeira capital, Vila Bela, depois Cuia
bá, originou-se da navegação do rio Paraguai e o rio 
Cuiabá, que era o único meio de comunicação que 
Unhamos com o mundo. Isso foi feito durante sécu
los, não trazendo nenhum prejuízo ao Pantanal, 
como não vai trazer agora também. 

Estão dizendo que haverá um rebaixamento do 
canal do rio e, com isso, vai secar a enorme área do 
Pantanal Mato-Grossense; que as curvas serão ate
nuadas, o que prejudicará o meio ambiente. Não 
existe nem uma coisa e nem outra; nada disso está 
previsto no projeto. Não há nenhum rebaixamento 
do rio Paraguai ou do rio Cuiabá; os seus leitos con
tinuarão como são. O que está prejudicando o Panta
nal, o rio Paraguai e o rio Cuiabá é o assoreamento, ou 
seja, a enorme quantidade de aceia e de terra jogada 
nesses rios em função da agricultura mecanizada 

Mas os Estados do Mato Grosso e do Mato 
Grosso do Sul, com o apoio do Governo Federal, 
concertaram um programa que se chama BID/Panta
nal, aprovado pelo Presidente da República em uma 
solenidade histórica, lá em Corumbá. Sua Excelên
cia aprovou a federalização desse programa, já que 
os dois Estados não têm capacidade de endivida
mento. Portanto, o Governo Federal assumiu a 
questão estadual. Isso também se deu porque o 
Brasil não tinha, até hoje, um grande projeto ambien
tal; esse é o primeiro. 

O que afeta o Pantanal, o rio Paraguai e o rio 
Cuiabá, fazendo com que o Brasil perca um volume 
de água enorme - somos o País que perde maior 
quantidade de água doce no mundo -, é o assorea
mento. A água doce toma-se cada vez mais precio
sa. Essa é uma questão séria, que a humanidade 
tem tratado com muita responsabilidade. O Brasil, 
entretanto, vem, levianamente, perdendo quantida
des enormes do seu potencial hídrico, principalmen
te no Pantanal Mato-Grossense. 

Mas os assoreamentos serão combatidos com 
eficiência, tecnicamente com perfeição, por meio do 
Programa BID!Pantanal, no qual serão aplicados 
US$200 milhões no Mato Grosso do Sul e US$200 
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milhões no nosso Mato Grosso. Esse será o grande 
programa de defesa do Pantanal, de defesa do nos
so meio ambiente. 

Sr. Pr.esidente, Sr4s e Srs. Senadores, esses· 
técnicos americanos querem estabelecer regras 
aqui, e dizem que essa hidrovia é perniciosa aos in
teresses ambientais do mundo e do Brasil. Isso é 
uma irresponsabilidade, uma chacota! Eles desde
nham de nós, pois pensam que o Brasil ainda é um 
pafs de cegos, de pessoas que não têm responsabi
lidade e que não enxergam. Nós não aceitamos isso! 

O Sr. Ramez Tebet (PMDBIMS) - Permite-me 
V. Ex- um aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDBIMT)- Con
cedo o aparte-a V. Ex', com muito pl'li.zer. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDBIMS) - Nobre Se
nador Carlos Bezerra, quero juntar minha voz à de 
V. Ex", que está indignado justamente, pois toda vez 
que se buscam projetas para ajudar as regiões mais 
pobres do Brasil, para o desenvolvimento dos Esta
dos que ambos representamos nesta Casa, ao lado 
de outros Senadores, vem uma onda de pessoas -
cujos interesses desconhecemos, mas podemos 
imaginar muito bem -, querendo torpedear e apre
sentar uma versão inteiramente distorcida dos fatos. 
É preciso reconhecer, como V. Ex" tem afirmado, a 
história do rio Paraguai. A sua navegabilidade é se
cular. Tanto o Governo de Mato Grosso e o de Mato 
Grosso do Sul quanto o Governo federar querem o 
desenvolvimento auto-sustentado, querem que essa 
rodovia seja o caminho para o escoamento da nossa 
produção, sem qualquer ataque - data venla daque
les que tentam torpedear o projeto - ao meio am
biente. A filosofia desse projeto que conhecemos, a 
ser implantado pelo Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, é de adaptar a embarcação 
ao rio e não o contrário. Esse projeto visa a dar um 
melhor aproveitamento à navegabilidade do rio Para
guai, para que realmente possamos ter essa malha 
hidroviária como fonte a cuidar do desenvoMmento 
da Região Centro-Oeste. Quero hipOtecar minha so
lidariedade a V. Ex". 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDBIMT) -
Mas. Senador Ramez Tebet, infelizmente, não é isso 
o que o relatório diz. O que ele diz é um sacrilégio. 

V. Ex', que conhece o Pantanal, pode testemu
nhar se é possível rebaixar o rio Paraguai. É possível 
rebaixar o rio Cuiabá? É possível rebaixar algum rio do 
Pantanal? É totalmente impossível! A natureza não 
permite isso. Todos os rios correm numa planície que 
deságua no rio Paraguai, que deságua no rio da P_!Iilél· 
Não há nenhuma condição de rebaixamento. 

Mas, agora, vem aqui esse quinteto americano e 
ocupa meia página de jornais importantes como a 
Folha de S. Paulo, com afirmações dessa natureza. 
E isso nos preocupa, porque o projeto da hidrovia é 
importante - repito :... não só para o meu Estado e 
para Mato Grosso do Sul, mas também para toda a 
América Latina, para nossa integração e para a via
bilização do escoamento de nossos_pro<lutos -_já 
que entendemos que a nossa região está vocaciona
da a exportar a sua grande produção, que cada dia 
aumenta mais. 

Essa exportação, fundamentalmente, deverá 
ser para o exterior, e deve se dar por meio de hidro
vias. Da hidrovia do Madeira-Amazonas, da hidrovia 
Araguaia-Tocantins, da hidrovia do Teles Pires-Ta
pajós e da hidrovia do rio Cuiabá e do rio Paraguai. 
Essas são as nossas hidrovías. 

O Brasil tem um volume enorme de rios nave
gáveis, de grandes rios, mas não tem usado esse 
potencial. Todos sabem que o frete mais barato é o 
marítimo, o fluvial. Mas, desde a metade deste sécu
lo. temos uma mentalidade rodoviarista, neste país 
de dimensões continentais. Isso inviabilizou, em par
te, a nossa economia e também é responsável por 
esse famigerado custo Brasil. É um absurdo o custo 
do frete neste País! É o mais caro do mundo, porque 
usamos o meio m<!is caro do mundo. E países pe
quenos, que não têm nem metade do tamanho do 
nosso Mato Grosso, usam os rios, as ferrovias, 
como o Japão, a Itália, a Suíça, a Alermmha. Os Es
tados Unidos também usam muito bem os seus rios. 
Ao lado do rio vem a ferrovia, a rodovia, os alimenta
dores, usam tudo com eficiência; nós continuamos 
ainda a usar apenas a rodovia. E agora, graças a 
Deus, desfaz-se essa mentalidade, começa uma 
nova fase, do racional, da coerência, que é usar o 
transporte intermodal para viabilizar o Brasil. 

O Sr. Levy Dias (PPB-MS) - Permite-me V. 
Ex& um aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) -
Ouço V. Ex", com prazer, Senador Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias (PPB-MS) - Senador Carlos 
Bezerra, ouço V. Ex" com muita atenção. Recente
mente, fiz um pronunciamento nesta Casa mostran
do, com detalhes, os custos dos fretes por todas as 
vias e defendendo a implantação da nossa hidrovia 
do Paraguai, atendendo a toda essa região dos dois 
Mato Grosso, como também à Argentina, ao Uruguai 
e ao Paraguai. Sentimos que, uHimamt~nte, o Brasil 
vem incomodando muito, pelo seu potencial de pro
_cjução agrícola, e uma das formas de inviabilizar a 
produção agrícola brasileira é criar entrave aos seus 
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meios de transporte. V. Ex' diz muito bem: transpor
tamos, com grandes perdas e co-m-unn:usto muito 
alto, o nosso produto agricola em cima de pneus. O 
mundo inteiro transporta através de hidrovias ou 
através de ferrovias. Agora, o apelo que se faz hoje, 
usando a história do meio ambiente, é até motivo de 
chacota, e explico a V. Ex' o porquê. Recentemente, 
os Estados Unidos liberaram todas as suas áreas 
preservadas para plantio agrícola. Talvez poucas 
pessoas tenham conhecimento disso, mas é muito 
importante que se repita: quando se elabora um pro
jeto agrícola, são definidas as áreas agricultáveis e 
as de preservação. Os Estados Unidos liberaram to
das as suas áreas preservadas para plantio agrícola, 
colocaram dinheiro à disposição dos produtores ru
rais e pediam, dizia a matéria da imprensa, pelo 
amor de Deus, que plantassem. Qual o país do mun
do que tem o potencial do Brasil para ampliar as 
suas fronteiras de produção agrícola? Nenhum. Re
centemente, em outro pronunciamento sobre os pro
jetes de desenvolvimento do nol?SO Estado, da nos
sa Região, eu falava que tínhamos no nosso cerrado 
150 milhões de toneladas a serem utilizadas, a se
rem exploradas hoje. Mas, como o tema meio am
biente é um apelo que cala fundo nas pessoas, usa
se esse falso argumento do impacto ambiental para 
tentar impedir aquilo que será para os nossos Esta
dos, para o nosso País da maior importância: o 
transporte intermodal. Cumprimento V. Ex" por le
vantar mais uma vez esse assunto. Espero que a 
voz do Senado chegue às autoridades e que não vá 
corno um •canto de sereia" sobre o problema da hi
rirovia do Paraguai. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - V. 
Ex' foi ao x da questão, à essência, ao âmago da 
questão. Essa é a preocupação. 

Os americanos, sobretudo, são suspeitos 
quando falam sobre a questão ambiental no Brasil. 
São altamente suspeitos, porque o Brasil é o grande 
concorrente dos Estados Unidos. E o Brasil vai con
correr com os Estados Unidos na questão dos ali
mentos via Centro-Oeste, via nossa Região, porque, 
conforme V. Ex' afirmou, ninguém tem as condições 
excepcionais que temos para produzir. Temos gran
de produtividade, o dobro deles, podemos produzir 
com qualidade melhor, com maior índice de proteí
na, com maior índice de óleo, com maior [ndice de 
vários ingredientes. 

Esse é o "Ronaldinho" que está despertando e 
que vai dominar a politica de comercialização de ali
mentos no mundo, porque temos tudo para isso. O 
Brasil tem várias ·califómias• a serem implantadas: 

--a do Tocantins, a do Mato Grosso do Sul, a do Mato 
Grosso e a do Goiás. São muitas ·califómias• que, 
produzi[ldo, trabalhando, não terão competidores no 
mundo. E isso, realmente, causa uma grande preo
cupação. Portanto, eles querem fazer com que o 
Brasil pare; querem nos segurar pela camisa. Mas 
não vão conseguir. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ouvi 
hoje os Senadores de Mato Grosso e de outros Es
tados que leram as duas matérias, inclusive a do Mi
nistério. Aliás, entendo que o Ministério dos Trans
portes tem que se posicionar duramente com rela
ção a isso, não pode deixar assim. Aliás, amanhã, 
esses senhores estarão vindo lançar um livro aqui 
na Câmara Federal. 

O maior sacrilégio dessa matéria - é cómico, 
Senador Levy Dias; insisto porque isso é cômico - é 
que cientistas de universidades americanas dizem 
que vão fazer o rebaixamento dos rios no Pantanal. 
Isso é piada. Como é que se rebaixa o leito de um 
rio? Isso é totalmente impossível e inviável! Isso é 
uma leviandade! Escreveram isso nesta manchete 
de jornal. Esse rebaixamento vai secar grande parte 
do Pantanai-Mato-G-rosser1se·=-diz a matéria --em 
função do rebaixamento dos rios. Vejam o tamanho 
da asneira que esses homens dizem. Vou fazer o 
possível para estar na Câmara, na Comissão em 
que eles vão estar presentes para o lançamento do 
li'lro, para questionar isso, porque é impossível re
baixar-se qualquer rio-no Pantanal; é uma planície 
que não tem mais para onde baixar. 

O Sr. Júlio Campos (PFL-MT)- Senador Car
los Bezerra, V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Ml) - É 
com prazer que ouço V. Ex'. 

O Sr. Júlio Campos (PFL-MT) - Ouço com 
. atenção o pronunciamento de V. Ex", que traz à 
tona, na tarde de hoje, no Senado Federal, o assun
to da hidrovia do fio Paraguai. O comentário desas
trado do jornal Folha de S.Paulo, por meio do jorna
lista Wilson Silveira, que é o coordenador da sucur
sal de Brasma, entrevistando técnicos norte-america
nos, lança a tese de que o Pantanal poderia quase 
secar se houvesse realmente a implantaÇão da nos
sa hidrovia. Ocorre que, historicamente, essa hidra
via sempre funcionou. O Estado de Mato Grosso 
surgiu através da hidrovia do rio Paraguai. Desde 

_ que me entendo por gente, existe uma hidrovia fun
cionando sobre o rio Paraguai, tanto é verdade que 
Corumbá e Cáceres, que são cidades às margens 
do rio Paraguai, sempre foram os grandes centros 
de abastecimento de Mato Grosso. O próprio trigo 
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que toda vida alimentou o povo mato-grossense ia 
da Argentina pelo rio Paraguai. Então, não tem fun
damento algum quererem esses técnicos america
nos sabotar uma modernização dessa hidrovia, uma 
pequena ratificação que, em alguns pontos, poderá 
ser necessário fazer, mas jamais no sentido de fazer 
rebaixamento. Então, não tem fundamento. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - V. 
Ex" sabe que é impossível rebaixar. Nao tem como. 

O Sr. Júlio Campos (PFL-MT)- Perfeito. Tec
nicamente, não existe essa possibilidade. O que 
está havendo é o lobby de algumas organizações 
não-governamentais ligadas él.o meio ambiente que 
querem, de qualquer maneira, prejudicar o desenvol
vimento da região pantaneira mato-grossense com a 
implantação dessa hidrovía, que já existe há mais de 
200 anos. Desde quando Mato Grosso surgiu, a hi
drovia já funciona, porque lá sempre houve circula
ção de chatas, de barcos, de navios de pequeno ca
lado, que sempre abasteceram o resto de Mato 
Grosso. Portanto, acredito que o Ministro dos Trans
portes, Eliseu Padilha, tem que realmente decidir 
nesse sentido, para evitar que, mais uma vez, lob
bies de detenninados grupos, como as ONGs, ve
nham prejudicar a implantação dessa hidrovia, que é 
tão necessária para o desenvolvimento de Mato
Grosso. Tem V. Ex" a minha solidariedade. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) -
Agradeço a V. Ex" pocseu aparte. 

Quero dizer a esta Casa que, há anos, o Esta
do de Mato Grosso vem discutindo o uso responsá
vel dessa hidrovia. Nossas universidades e nossos 
técnicos têm discutido e estudado esse assunto. Há 
um projeto de impacto ambiental muito bem elabora
do. Está mais ou menos definido que não poderão 
ser transportados combustíveis e agrotóxicos nessa 
hidrovia. A nossa sociedade está tratando dessa 
questão com toda a responsabilidade e com todo o 
respeito que ela requer. 

Esses técnicos americanos deveriam ter ido a 
Mato Grosso, à nossa universidade, para ouvir nos
sos técnicos a respeito dessa questão, mas não o fi
zeram e estão dando essa opinião atabalhoada, ir
responsável e - volto a dizer - cômica. Dizer que vai 
haver rebaixamento de um rio do Pantanal é palha
çada! Isso é impossível. Não há nenhuma condição 
técnica de se fazer isso. 

Volto a dizer que o Pantanal corre um grande 
risco com o assoreamento dos seus rios, dos seus 
canais. Mas o Brasil tomou a iniciativa, no Mato 
Grosso e no Mato Grosso do Sul, por meio do Pro
grama BID!Pantanal, de combater esse assorea-

--------~------ ----------

mente com microbacias, com esgotamento sanitário 
nas cidades que estão às margens do Pantanal, 
uma série de medidas para preservar e defender o 
Pantanal. Essa matéria não tem qualquer responsa
bilidade, é inverfdica, visa pr13judicar os interesses 
brasileiros e latino-americanos e os interesses dos 
dois Mato Grosso. É por ~ssa razão que vim à tribu
na protestar. 

Desculpe-me a expressão, Sr. Presidente, mas 
isso me parece uma molecagem. É um termo que eu 
não gostaria de usar, mas falar em rebaixamento do 
rio no Pantanal é uma molecagem, porque é algo to
talmente impossível: 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. (Pau
sa) 

Concedo a palavra ao Senador José Roberto 
Arruda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma co
municação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco 
minutos, concedo a palavra ao Uder do Bloco, Sena
dor José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE;,. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, 
recebi um comunicado da 0,.. Afda Mascarenhas 
Campos, Presidente em exercfcio da OAB-SE, que, 
a meu ver, merece ser registrado, dada a importãn- · 
cia do que aconteceu em meu Estado. A Dr" Maria 
de Fátima Ferreira de Barros, dígna Magistrada da 
Comarca de Propriá, em Sergipe, decretou a prisão 
preventiva de um delegad9 e quatro policiais milita
res lotados na Delegacia de Propriá, por prática dos 
crimes de tortura e abuso de autoridade cometidos 
contra cidadãos daquele Município. 

Essa decisão é a pioneira do Estado de Sergi
P.I3. após a vigência da Lei n• 9.455197, que define o 
crime de tortura. Entendi que seria importante regis
trar essa decisão nos Anais do Senado, porque se 
trata de uma peça que representa um marco na Jus
tiça sergipana e que enaltece a luta constante contra 
a violação dos direitos humanos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
(Pausa.) 

Está lacultada a palavra aos Srs. Senadores. 
(Pausa.) 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, em primeiro lu
gar, gostaria de dizer que considero um absurdo o 
que ocorre no Brasil, onde a cada eleição, de dois 
em dois anos, temos que fazer uma lei eleitoral. 
Quanto a isso não existe nenhuma lógica, nenhuma 
explicação, nenhuma justificativa. Conforme os inte
resses no momento de se votar a lei, esta vai mais 
para lá ou mais para cá. Na verdade, é um ridículo 
atroz: o prazo de filiação, se é um ano ou se são 
seis meses; o prazo de mudança de Partido; o caso 
de domicílio eleitoral; o prazo de afastamento dos 
cargos, se deve ou não se afastar; o tempo de dura
ção da campanha na televisão; tudo muda ao sabor 
ridículo e grosseiro das circunstâncias do momento. 

Como sempre ocorre, já está em andamento, 
na Câmara dos Deputados, o debate sobre a lei elei
toral da eleição do próximo ano. Como existe um ar
tigo, ainda em vigor, que determina que tais normas 
d.Jvem estar fixadas até um ano antes da próxima 
eleição, há uma expectativa em tomo dessa lei, que, 
se não for votada até um ano antes da eleição, cabe 
à Justiça Eleitoral adaptar a lei vigente às circuns
tâncias do momento. 

Estamos acompanhando no Congresso Nacio
nal o dia-a-dia da votação desS>'I matéria e gostaria 
de dizer que acompanho com respeito o trabalho do 
Relator. Tenho visto o esforço que o Relator vem fa
zendo para aprovar um texto mais ou menos racio
nal. Tenho visto com preocupação os trabalhos, quer 
de oposição, quer de Governo, que estão tentando 
influenciar na lei, ao sabor dos acontecimentos. 

Um dos itens que estão sendo debatidos den
tro do tema reeleição é a questão de o Presidente 
poder ou não usar o avião presidencial. Acho que a 
solução encontrada é correta. Não tem como o Pre
sidente da República não usar o avião presidencial, 
por uma questão de segurança. Debitar esses cus-

tos nos mesmos níveis dos custos com jatinho espe
cial, que é o que todos os outros candidatos fazem 
na minha opinião, está correto, é uma decisão qu~ 
tem lógica. Todavia, não concordo sinceramente que 
o Presidente da República, o Governador do Estado 
e candidatos à eleição majoritária possam participar 
de atas de campanha. Seria uma parcialidade, uma 

· vantagem e um estímulo a que, lá pelas tarita.S;-Ii
véssemos a inauguração de hospital sem enfermei
ra, de escola sem professor, a correria da inaugura
ção sem a obra estar concluída e perfeitamente aca
bada. 

Ora, Sr. Presidente, o atual Presidente Fernan
do Henrique Cardoso foi eleito Presidente da Repú
blica sem o uso da máquina eleitoral. Sua Excelên
cia não precisou da máquina eleitoral para se eleger 
Presidente. No Governo anterior, embora o Presi
dente, os governantes e os Ministros estivessem tra
balhando identificados com a campanha do Sr. Fer
nando Henrique Cardoso, o Presidente Itamar Fran
co fez questão absoluta de dizer que a máquina do 
Governo não trabalharia para nenhuma candidatura. 
E olha que o Sr. Itamar Franco, usando seu estilo 
foi até as últimas conseqüências, demitindo o Minis: 
tro do Planejamento, seu amigo pessoal, pelo sim
ples fato de ter convidado, poucos dias antes de ser 
eleito Presidente, o Sr. Fernando Henrique Cardoso 
para uma inauguração no oeste de Mato Grosso. O 
Sr. Fernando Henrique não participou de qualquer 
ato ou inauguração do Governo até o dia 3 de outu
bro. Nem por isso, as realizações do Governo deixa
ram de somar para o Sr. Fernando Henrique. 

Numa hora em que se quer racionalizar a cam
panha, numa hora em que o próprio Presidente da 
República e o Governo estão dizendo que querem 
diminuir os gastos e até o tempo da campanha, 
numa hora em que, pela primeira vez, teremos uma 
reeleição de Presidente e de Governadores, estra
nho que o Governo e o PSDB, que o meu amigo, o 
Senador Serra - que apresentou, não sei a que títu
lo, um projeto, aqui no Senado, de lei eleitoral, se o 
outro está tramitando lá na Câmara - permite a pre
sença do candidato em inaugurações, ainda que ele 
não possa pedir votos, ainda que o Governador não 
possa falar como candidato. E parece que aqui seria 
normal e lógico manter o projeto do Relator na Câ
mara com a não permissão de atas de campanha. 

Seria um gesto bonito do Governo. Seria um 
gesto positivo do Governo, sabendo, como nós sa
bemos, que, neste País, se formos olhar a todos os 
ataS de corrupção, que eles C()nleçam na campanha 
eleitoraL É o prefeito, é o governador, é o presidente 
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- leia-se Collor - que, na hora da campanha política, 
vai buscar auxilio e tem auxílio, pensa que é gratui
to, mas gratuito não é. Porque, se vamos tentar mo
ralizar a campanha, uma campanha mais delicada 
do que todas as outras, porque, pela primeira vez na 
história do Brasil, teremos reelei@o, algo com que o 
Brasil não está acostumado, creio que caberia ao 
Governo a austeridade de tentar evitar tudo aquilo 
que pudesse ser usado contra ele. Por mais que o 
Presidente ou os governadores queiram participar de 
aios de inauguração em época eleitoral, sem austeri
dade será impossível controlar, nos Estados, os co
legas de Partido, de campanha eleitoral ou, em outro 
local qualquer, um Ministro que tenha interesse na 
inauguração de determinada obra ainda não acaba
da. O Presidente não terá o comando da situação 
~ CORdição.de decidir sobre a inauguração. 

É por isso que sou contrário à participação de 
candidatos em atos de campanha, seja o Presidente, 
o Governador ou o candidato de certo Partido, que 
não tem a Presidência, mas tem um Governo de Es
tado. Penso que o candidato a Governador, o candi
dato a Presidente, o candidato a Senador, o candi
dato a eleições majoritárias-não deve participar de 
inaugurações em véspera de campanha. 

Outra questão polêmica é a do financiamento 
da campanha. Tenho um projeto que copia a Alema
nha e determina que as campanhas sejam financia
das com dinheiro público. Tenho recebido algumas 
contestações, cartas, telefonemas e explicações 
pessoais, como por exemplo: "Só falta essa, Sena
dor Pedro Simon, só falta agora financiarmos cam
panha desses corruptos politicas que andam por aí. 
Isso é ridículo". 

Ridículo seria com o projeto como querem al
guns - dinheiro público e privado. Defendo a campa
nha financiada pelo Tesouro, fiscalizada pelo Justiça 
Eleitoral só com dinheiro público. Uma determinada 
verba, tanto por filiado ao Partido, eleitor do Partido, 
fiscalizada pela Justiça Eleitoral, e só esse dinheiro 
pode ser usado. O Pedro Simon, candidato a Sena
dor pelo Rio Grande do Sul e o Sr. Jorge Gerdau Jo
hannpeter, que tem uma fortuna fantástica, nem o 
seu próprio dinheiro ele poderia usar, só o dinheiro 
da Justiça Eleitoral. Parece-me que, se conseguís
semos isso, terfamos alcançado um grau de avanço 
realmente emocional. 

O Relator está apresentando essa tese. O Pre
sidente da República, segundo o que li nos jamais, 
manifesta sua simpatia, embora considere delicada 
a sua implantação de urna hora para outra, o que é 
correto. 

--~-~-- -------- -- --~---
Mas iffsisto: na minha opinião, dinheiro para 

campanhâ eleitoral deve ser proveniente apenas de 
verba pública. Se em São Paulo e em Porto Alegre 
um candidato tem muito dinheiro e outro tem pouco, 
a Justiça Eleitoral pode fazer a fiscalização, e per
gunta-se: De onde vem o dinheiro? Porque o dinhei
ro tem a mesma origem. Defendo com tranqüilidade 
essa proposta e acredito que seria realmente impor
tante a· sua implantação. 

Em terceiro lugar, embora não veja aceitação, 
defendo com paixão que os programas de televisão 
devam ser produzidos apenas com os candidatos, 
sem a mídia das produtoras fantásticas. Está prova
do: 70% dos recursos gastos pelos candidatos nas 
campanhas eleitorais são destinados à produção 
dos programas de televisão, que são gratuitos. Ima
ginem se fossem pagos! Não haveria preço nenhum 
que pudesse manter uma cadeia de televisão paga no 
Brasil inteiro, pois é gratuita. E mesmo assim, repito, 
70% dos gastos de uma canwanha eleitoral, refere-se 
aos custos de produção desses programas gratuitos. 

Defendo, Sr. Presidente, que o candidato fale 
ao vivo. POde-se até gravar, é claro, mas pode-se 
gravar "ele" falando na televisão. É claro que ele 
pode apresentar dados, números etc., desde que o 
custo de produção seja zero. Isso economizaria 70% 
do gasto da campanha. Essa é a segunda causa. 

Defendo um projeto que proíba a produção 
preparada dos candidatos para a televisão, mesmo 
que gratuita. O programa gratuito de televisão foi fei
to para o povo conhecer o candidato e não para sa
ber qual o melhor produtor e qual o mais competente 
empresário de publicidade. Transfonnar - como 
ocorreu, em São Paulo, nessa eleição para Prefe~o e 
na eleição anterior para Governador- o programa elei
toral numa· concorrência entre duas grandes empresas 
de publicidade! Cada produção mais fantástica do que 
a outra! Cada produtor mais competente do que o ou
tro travam uma guerra semelhante a da Antártica con
tra a Brahma. Têm até a franqueza de dizer que me
lhor candidato é aquele que não tem passado. Candi
dato que não tem passado, que não tem história -
pensam essas empresas -, molda-se como se quer, 
faz-se como se quer, sente-se como se quer. 

O programa eleitoral não foi feito para mostrar 
qual a melhor produtora, qual a mais capaz. O pro
grama eleitoral televisivo foi feito para que o eleitor, 
o mais simples, o mais modesto, o mais singelo, em 
sua casa, possa ver o candidato, ouvi-lo, conhecê-lo 
e tomar sua decisão. 

Sr. Presidente, estou pagando os meus peca
dos. O Senador José Fogaça, que me honra com a 
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sua presença e assistência, lembra-se de que foi 
uma guerra para nós, no Rio Grande do Sul, e no 
resto do Brasil inteiro, na época do •cinema mudo•. 

A Revolução só permitia na televisão a fotogra
fia do candidato e o número embaixo. Para nós que 
assistfamos àquilo parecia-nos •Procurado pela poli
cia•. •oeputado Pedro Simon - 328 - Mos·. Era 
grosseiro, ridículo. O Governo estava tão humilhado, 
tão sem argumentos, tão sem conteúdo_ Havia leva
do um ·banho• em debate. lá no Rio Grande do Sul, 
o Paulo Brossard tinha dado um ahow na televisão. 
E a única maneira âé controlar foi a •Jei do silêncio·, 
a •lei do cala-a-boca•. Era ridículo. 

Agora, caíram no outro lado, agora é a ·lei do 
exagero•, também não querendo que o candidato 
fale; tam~m não querendo que o povo conheça o 
que pensa o candidato. O povo vai conhecer o que 
pensa a produtora. A informação que tenho - não 
sei se é verdadeira, mas o Senador Esperidião Amin 
poderá nos explicar - é a de que o então Prefeito 
Paulo Maluf selecionou 10 ou 12 prováveis candida
tos a prefeito de São Paulo. Fez a biografia de cada 
um. Mais tarde, cada um fez um programa de televi
são falando como candidato a prefeito de São Paulo. 
Feito isso, contratou um grupo de produtores de pu
blicidade do qual fazia parte o Sr. Duda Mendonça, 
que é um gênio nessa área. Dizem que teria vindo 
um dos coordenadores da campanha do presidente 
americano. Baseado nos testes que fizeram, esco
lheram o Sr. Pitta, pois Pitta venderia melhor o pro
duto. Não sei se é verdade. A ser, é uma demonstra
ção do ponto a que chegamos! 

Sr. Presidente, é uma pena que não tenhamos 
a preocupação em buscar o melhor; é urna pena que 
aqui, na Câmara e no Senado, não tenhamos nos 
preocupado com o que é bom para o País. Leis como 
a Lei Eleitoral são fundamentais. É o início da campa
nha. A Lei Eleitoral vais mostrar a finha da campanha, 
a metodologia da campanha Deveria, portanto, seres
tudada com cuidado, com carinho, com amor e com 
afeto, para que buscássemos a mais justa, a mais cor
reta, a mais digna e melhor para a sociedade brasilei
ra. Infelizmente, não é isso o que se vê. 

A Oposição quer votá-la de maneira a criar 
preocupações para o Governo; o Governo quer votá
la de maneira a criar facilidades para si.. Não devia 
ser assim. 

Parece que vai haver um entendimento final 
entre os Líderes do Governo e os Líderes da Oposi
ção na Cãmara dos Deputados. 

Faço um apelo daqui. Primeiro, que votem 
logo. Uma lei como essa não pode, como ocorreu na 

última eleição, vir para cá à última hora com a reco
mendação de que nós Senadores não temos mais o 
que fazer. Tem de ser-nos dado o direito e o tempo 
para analisarmos, debatermos, corrigirmos e emen
darmos o projeto e enviá-lo de volta para a Câmara. 

Não venham dizer que não poderá voltar para 
a Câmara porque não há mais tempo. Isso é um ab
surdo. Somos a Casa Revisora. Se há uma lei que 
temos a obrigação de tentar aperfeiçoar, essa é a 
Lei Eleitoral. 

Então, faço um apelo aos Srs. Líderes. Primei
ro, que votem. Segundo, que tentem se reunir e pen
sar um pouco na Nação; pensar um pouco na tenta
tiva de aperfeiçoar as eleições brasileiras. E que re
flitam: toda com.Jpção na política, da qual temos co
nhecimento, neste País, que é o da impunidade, co
meça na campanha eleitoral. 

Eu estava lendo, no Diário do Senado de 
hoje, o discurso do Senador Edison Lobão. S. Ex" 
fala de uma manifestação do Presidente Clinton so
bre o Brasil e a América Latina. Não conheço. Fico 
com o discurso do Líder Edison Lobão. O Sr. Bill 
Clinton condiciona apoio político e material de seu 
grande Pais às soluções definitivas que a América 
Latina possa encontrar para eliminar a impunidade e 
a COm.JpçâO. 

O Sr. Clinton estaria condicionando o apoio à 
América Latina a uma responsabilização da América 
Latina por terminar com a com.Jpção e a impunidade. 

Que a América Latina, que o Brasil é cheio de 
com.Jpção e cheio de impunidade, é verdade! Mas 
não me parece que o Sr. Clinton tenha autoridade 
para fazer essas afirmativa, se é que a fez. Nunca 
foi preocupação dos Estados Unidos - com toda 
austeridade do governo americano - a democracia 
nos países seus aliados pelo mundo inteiro ao longo 
do tempo. 

Eles apoiaram, deram força - os marines ame
ricanos rondavam a nossa costa - quando derruba
ram o Sr. João Goulart e quando estabeleceram o 
regime da ditadura dramática~ da América Latina: 
Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai. 

Eu não admito o Sr. Clinton como autoridade 
para irifeiVír nõ Brasil. Mas que é verdade, é verda
de. Não tenho dúvidas de que a com.Jpção e a impu
nidade são realidade neste País! 

A hora de se começar a ver isso é agora na 
elaboração da Lei Eleitoral, porque esta vai fiscalizar 
a eleição no ano que vem - repito - pela primeira 
vez eom reeleição. 

Juro por Deus que, se eu tosse Governador ou 
participasse do Governo, teria medo, um medo enor-
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nuh1er da Cé3&, t.i.n que ser honesta e parecer ho
,Jesta". A Oposição vai que(er se valer, vai querer 
c~sar e abusar do argumento de que o Governo esta
,;a abusando da máquina eleitoral. A Oposição vai 
querer inventar fatos que não existem. Lá pelas .tan
tas, um Ministro mais avançado ou um outro quê fi
cou no lugar do Ministro e que quer prestar serviço 
pode fazer algo que não deve, assim como ocorreu 
no Governo Itamar Franco, quando o Ministro do 
Plane)amento quis agradar o candidato já vitorioso e 
fez o que não devia. 

Então, ao natural, o Governador, o Presidente 
da República candidato a reeleição vai ter que se 
cuidar- e como vai ter que se cuidarl - para não di
zerem que a máquina está sendo usada a seu favor. 

Por isso, a hora é agora, na votação da lei. 
Sr. Presidente, apelo aos Deputados que não 

deixem a votação da matéria para a última hora. Já 
estamos no dia 19 de agosto e a lei deve ser promul
gada até 3 de outubro. Nas reuniões marcadas para 
hoje e amanhã, os Líderes poderíam fazer um enten
dimento em prol do interesse público e não do inte
resse de terceiros. O Governo também deve fazer a 
sua parte, tentando buscar uma lei que seja austera, 
executável e que seja o inicio de uma campanha 
digna e correta. 

Muito obrigaJo, Sr. Presidente_ 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. 
Senadores, a crise-viVídapelas Polícias Militar e Ci
vil, durante as últimas semanas do mês de julho, dei
xou um cenário de preocupação não apenas noS Es
tados que foram palco das manifestações grevistas, 
mas também no Governo e em toda a sociedade 
brasileira. 

Passado o fragor daqueles momentos, não se 
pode hoje diminuir ou suavizar a gravidade do pro
blema criado ou revelado por esse movimento, sob 
pena de o País reviver a questão no futuro. 

Qualquer greve, em qualquer setor público, 
deve ser motivo de preocupação daqueles que pos
suem o dever de conduzir a ação do Estado. No 
caso específico da greve dos policiais, no entanto, a 
preocupação é mais forte, porque se tratou da greve 
de um dos braços armados do Estado, braço esse 
que saiu da disciplina por causa dos baixos salários 
ou mesmo pelo seu não recebimento. Deve-se reco
nhecer a razão a quem definiu o movimento como 
insubordinação da pobreza armada. 

Não é o caso de negar justeza à reivindicação, 
pois é de todos sabido que a remuneração paga aos 
policiais pela maioria dosEstados brasileiros é bai
xa: insuficiente e humilhante. Além disso, se, ao lado 
desse falar, forem colocadas as condições de traba
lho e a qualidade dos equipamentos postos à dispo
sição dos policiais para executarem suas atribuiçõ
es, constatar-se-à de imediato a precariedade em 
que aluam os policiais civis e militares no Brasil. 

Essa precariedade atinge-os no trabalho e no 
lar. No trabalho, porque não têm __ ins1rtJJJlentos o_uQs 
tem vergonhosamente antiquados; no lar, pois não 
t~JTl como dar dlgnLdade de vida à própria família. 

Não é meu intento, de qualquer modo, analisar 
as causas de semelhante situação neste pronuncia
mento. Quero, sim, manifestar-me sobre o frenesi 
por reformas nas estruturas das polícias que impreg
nou alguns setores do Governo e da sociedade e ex
pressar minha visão relativamente a um assunto de 
tão grande importãncia. 

Sem dúvida, há necessidade de reformas nes
sas estruturas e o Governo deve encaminhá-las sem 
postergação. 

Dois aspectos, no entanto, quero ressaltar: não 
é conveniente anunCiarinatingfveis refomias durante 
a em<>Ção _t_ra(Jm_átí~_9_<!_jliª@[q~Iia_f_erida, nenn~rre
lecer o ânimo por melhoramento simplesmente por
que os policiais agora se recolheram. 

. No primeiro caso, o País corre o risco de ser 
obrigado a rever a posição tomada diante da realida
de de fatos que poderão renovar-se. No segundo, 
porque os problemas existem, não foram soluciona
dos, e não será com intervenções epidérmicas que 
serão resolvidos. 

Iniciativas superficiais terão apenas o apanágio 
de deixar horizontes abertos para a repetição das 
manifestações em otasiões vindouras. O presente 
não pode ser palco de radicalidades, nem de omis
sões. 

Neste momento, no qual se pretende encami
nhar o processo de-piem:l exerCício -do estado demo
crático de direito e da plenitude da cidadania, é de 
suma importância que a qu6stão da segurança públi
ca e da justiça seja discutida de forma ampla, de modo 
a enfrentar as necessidades do Estado brasileiro nes
se setor e de maileirã a favorecer uma profunda refle
xaõpa"f parte 00 GOV!lmO e de todos OS que têm a res
ponsabilidade de legislar sobre o assunto. 

A segurança e a manutenção da ordem pública 
devem ser tratadas com enfooue sistêmico, levando
se em conta o am01ente social brasileiro de onde 
surge e onde se dá a criminalidade e o aluai estágio 
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de interação das instituições que têm o dever precí
puo de cuidar do problema. 

Seria inadequada, porque eivada de parcialida
de, uma reforma unicamente no sistema policial. 
Todo o macrossistema de segurança e de justiça 
existente no Brasil encontra-se defasado. Portanto, a 
Polícia Militar e a Civil, o Ministério Público, a Justiça 
Criminal, o Sistema Prisional, a Legislação Penal, 
Processual Penal e de Execuções Penais, todas 
precisam de reforma. 

Não há dúvida de que hoje a deficiente ou até 
mesmo inexistente interação entre esses subsiste
mas propicia ambiente favorável ao vicejo dos fato
res multiplicadores da criminalidade. 

Por isso, o reforço à interação representa o ca
minho mais moderno para implementar uma grande, 
profunda, modema e eficiente reforma. O problema 
da segurança, portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, não é apenas uma questão da Polícia 
Militar ou da Polícia Civil. 

É claro que o Brasil não pode mais continuar 
com sua Polícia exercendo papel inquisitorial, não 
permitindo o contraditório e negando o amplo direito 
de defesa do cidadão. Mas há todo um conjunto que 
necessita ser reestruturado;-pata que-o Estado cum
pra seu papel primordial, que é o de zelar pela tran
quilidade dos cidadãos que o instituíram. 

Desse problema, no seu aspecto abrangente, 
urge cuidar com coragem, vontade política e esforço 
conjunto. 

Faz-se necessário, portanto, o empenho do 
Governo Federal, do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário para erigir arcabouços modernos de segu
rança, investindo na preparação e na formação de 
pessoal e na renovação dos equipamentos, elabo
rando uma legislação eficaz e reestruturando o siste
ma judiciário, de modo a permitir agilidade à Justiça 
e conferir racionalidade à política prisional. 

Esses são os campos que precisam ser traba
lhados com firmeza, pois situam-se nesse âmbito os 
anseios da sociedade brasileira em termos do direito 
e da cidadania. 

Medidas paliativas não resolverão os proble
mas existentes e os braços do poder público para a 
aplicação da lei continuarão frágeis, quebrando-se 
novamente ao estourarem as próximas dificuldades. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 

- Os Srs. Senadores Francelino Pereira, Esperidião 
Amin e Gerson Gamata enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

-----

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) -

Sr. Presidente, S,..s e Srs. Senadores, a proporção 
em que se aproxima o dia 3 de outubro, data fatal 
para as alteraÇões visando • as eleições gerais de 
1998, toma conta da mídia a discussão sobre a ex
tinÇão elo segundo turno para Governadores e Pre
feitos, e as mudançasna fórmuLa atual de esa:~lha 
do Presidente da República. 

uma -avi.iliaÇSo da safular diVelijêncra de pontos 
de vista, própria da democracia, mostra que uma par
cela considerável dos formadores de opinião se inclina 
favoravelmente ao retorno ao sistema do turno único 
nas eleições para Governadores e Prefeitos. 

Quanto ao Presidente da Repúbfica. sugere-se a 
manutenção do turno único, sujeito, porém, a uma nova 
regra de quonimâevotos o6tido5pelos Candidatas. 

A fórmula, praticada com êxito na Argentina, e 
objeto de uma proposta do Tribunal Superior Eleito
ral à Comissão de Reforma Político-Partidária do Se
nado, à qual tenho a honra de pertencer , garante a 
eleição em primeiro turno do candidato que reunir 
45% dos votos válidos ou 40%, desde que a diferen
ça em relação ao segundo colocado seja de, no mí
nimo, dez pontos percentuais. 

O segundo turno somente seria realizado se as 
alternativas acima não fossem atendidas. 

Não é nova a preocupação do Congresso com 
essa matéria. 

Somente em 1995 toram apresentadas na Câma
ra doS Oep\JtadOS seis Pioposta.S dil.Emenda à Consti
tuição versando sobre extinção do segundo turno. 

Quatro delas propõem a extinção do segundo 
turno nas eleições para cargos executivos nos Esta
dos e Municípios. 

Urna propõe o fim do segundo turno para es
ses mesmos cargos, apenas nos Municípios que 
não sejam capital de Estado, e outra é favorável ao 
fim do segundo turno para Presidente, Governador e 
Prefeito. 

A proposta em trafnitação nesta Casa, é-de auto
ria do nObre senadOr Júlio Campos, do PFI... do Mato 
Grosso, e foi subscrita por mais 50 Srs. Senadores. 

A ela foi apresentada emenda de iniciativa do 
ilustre senador Freitas Nobre, do PFL do Piauí, esta
belecendo novo quorum para a eleição do Presiden
te da República 

Ela se ajusta perfeitamente aos debates produ
zidos nas duas Casas do cOngresso pelas duas co
missões especiais criadas com a intenção de fazer 
uma avaliação profunda da legislação político - par
tidária e eleitoral. 



ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 

A da Câmara, presidida pelo ilustre Deputado 
Mendonça Filho, tendo como relator o nobre Deputa
do João Almeida, e a do Senado, presidida pelo no
bre Senador Humberto Lucena, tendo e<-mo relator o 
ilustre Senador Sérgio Machado. 

Os defensores da manutenção do segundo tur
no para as eleições estaduais e municipais argu
mentam que, como são muitos os candidatos em 
disputa, consequência do muttipartidarismo que aí 
está, o vencedor poderá eleger-se Governador ou 
Prefeito até com 15% dos votos válidos. 

Isso aconteceria, na hipótese de uma absten
ção de 30"k e os restantes 70% dos votos serem 
disputados por cinco candidatos ou mais. 

Neste caso, a legitimidade do eleito estaria em 
xeque. 

No entanto, a experiência das eleições em nos
so País tem demonstrado que, apesar da prolifera
ção de candidaturas, o eleitor tem se concentrado 
nos dois ou três candidatos mais representativos. 

Outra lição da experiência é que muitos candi
datos, sabidamente sem possibilidades eleitorais, 
estão realmente interessados no tempo da televisão 
para se fazerem conhecidos perante o eleitorado e, 
desse modo, se credenciarem para futuras disputas 
de cargos mais adequados à sua capacidade eleito
ral. 

Outros ainda se candidatam pensando em tirar 
proveito das articulações políticas com vistas ao se
gundo tumo. 

Na verdade, os eleitores já perceberam o fre
quente artificialismo das afianças eleitorais formadas 
com vistas ao segundo tumo. 

Tais alianças quase sempre reúnem líderes 
que uma semana antes se digladiavam em ferrenha 
troca de acusações, aparecendo perante a opinião 
pública como adversários irreconciliáveis. 

De repente, como num golpe de mágica, es
quecem-se os insultos e as ameaças, como se um 
borracha fosse passada sobre tudo o que foi dito e 
mostrado pelos meios de comunicação. 

Daí muitos criticas do segundo turno para Go
vernadores e Prefeitos, como o ex-Presidente da 
República e atual Senador, José Samey, considerá
lo um casuismo, uma forma de gastar mais recursos 
e promover conchavas, produzindo um retrocesso 
no processo eleitoral. 

Já a adoção do turno único para a e-leição do 
Presidente da República está associado à própria 
natureza do cargo. 

O Presidente da República é também o chefe 
de Estado, assume a responsabilidade de guardião 

_" __________ -- ----~ --~~-----~~-
da soberania·nacional, representa o seu pais na co-· 
munidade mundial e tem sob seus ombros o dever e 
o poder de decidir sobre a paz ou a guerra. 

Sua eleição pela maioria dos cidadãos do País 
é a maior garantia da legitimidade com que adquire 
o direito de governar em nome do palio. 

Evidentemente, embora os Estados detenham 
a autonomia que lhes é assegurada pela Constitui
ção, suas relações como membros da Federação 
são menos complexas e não envolvem a soberania 
e outros deveres inerentes à União. 

Por essa razão, há que defender-se o principio 
da manifestaÇão da maioria dos eleitores como condi
ção para que o Presidente da Repúbftca seja eleito. 

Uma forma mitigada desse princípio é a pro
posta pela emenda do nobre senador Freitas Neto, 
que acolhe a sugestão do Tribunal Superior Eleitoral. 

A emenda dispõe que somente haverá segun
do tumo se o candidato mais votado não preencher 
as alternativas de 45% dos votos válidos ou 40% e 
no mínimo 10 pontos percentuais acima do segundo 
colocado. 

Reconhecemos que a extinção do segundo tur
no para as eleições de Governadores e Prefeitos é 
uma questão polêmica, sobretudo porque está asso
ciada ao jogo de interesse dos candidatos, ao pano
rama eleitoral em cada Estado e ao grau maior ou 
menor de viabilidade da eleição de cada participante 

. c!a disputa. 
Todas essas condições aparecem fortemente 

influenciadas pela garantia da reeleição dos aluais 
Governadores, assegurada pela Constituição. 

Apesar da premência do tempo - estamos a 
pouco mais de 50 dias do prazo fatal para a manifes
tação das duas Casas do Congresso sobre a emen
da do segundo turno - acredito que sempre haverá 
oportunidade para deliberar a respeito, desde que 
haja suficiente vontade política das lideranças parti
dárias e dos Srs. Senadores e Deputados. 

Para ilustrar o debate público -que se trava na 
-- mfdia sobre essa matéria, requeiro, Sr. Presidente, 

sejam anexados ao meu pronunciamento o artigo in
titulado 'Igual nos três níveis' publicado na coluna 
'Nossa Opinião' do jornal O GLOBO, edição do dia 
dez do corrente, e o artigo de autoria do nobre Sena
dor José Samey, sob o título 'Soberania e Casuis
mo-·, publicado na mesma coluna e na mesma data. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE o 
SR. FRANCELINO PEREIRA EM SEU DIS
CURSO: 
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TEMA EM DISCUSSÃO; 0 sistema de ele_ições em dois turnos 

Igual nos três nJveis 
esde que a Constituição de 1988 lnstl- menOJ custosas. Tudo Isso~ pertinente e merece 
tuiu as eleições em dois turnos. o sls- pelo menos ser discutido. 
te v s em cada Mas nlo faz unt!dn adotar um sistema para .o 
nlv~l de poder. Isso p~e tempo insu-_ J'oder Elcctutlvo em estados e muntclpios e outro 

ficiente para se fazer um juizo definitivo. a favor n9 ãmbjto federai Oualquer argumento em defesa 
ou contra. Mesmo assim. no Senado Já é grande d.c um,ag~terminada mudança num ilíVêi de põder 
a mobilização a favor da emenda constitucional apl!c~;;;o:s demat:s mvet:s Se o sêiündo túma 
que. extinguiria o segundo turno nas eleições pa- como se tem alegado. provoca esfacelamento dos 
ra governador e prefeito. proposta pelo senador partidos e estlmllia o surgimento de legendas de 
Júlio Campos (Pf'L.Ml). aluguel, então por que Isso nlo aconteceria nas 

Campos fá tem o apoio de 51 senadores. e sua elefcõe:s para -presidente? 
proposta recebeu parecer lavará- • Se. ao contrário, o segundo tur-
vei, na Comissão de Constituição e no confere mais legitimidade. e 
Justiça (CCJ), do senador franceli- portanto condições de melhor go-
no Pereira (Pf'L.MG). os efeitos, vernar. iiO presidente I!SCOihldo pe-

Pode-se admitir que o sistema lo povo, com base em que raclocl-
.:uuaJ merece pelo menos apertei· bons ·ou ruins,. nto pode-se con!=fulr que nu áreas 
çoamentos. Não faz mutto sentido. municipal e estadual o tnesmo não 
por exemplo. que um candidato serão acontece? 
que obtenha 49% dos votos, estan- , Note-se que o diagnóstico que 
do em segundo lugar alguém com necessariamente estA na base da emenda é euta· 
ZO% ou 15%, precise submeter-se a mente oposto ao que respalda a 
uma segunda rodada de voto. os mesmos emenda da emenda. 

Assam, é razoável a emenda à Os vidas que alllgem a politica 
proposta de Campos apresemada eleitoral brasileira podem estar 
pelo senador Freitas Neto (Pf'L.PIJ, sendo estlmuladOJ ou combatidos 

. pela_ 'l!!.~t se.na.xencednr nas eieicões para pre- pela Instituição do segundo turno: deixemos a 
sideme da Republica. quem obtivesse 45%' dos questão em aberto ... 
votos válidos. ou 40% e uma diferença em rela- ..Mas Ql etettns bons ou ruins, seráo necessaria
ção ao segundo colocado de·dez()üf5' poíitcii mente os mesmos em todas a.s esferas. E a.s pro-

, percentuais (enio T0~.!~5:CO~~-eguJ~a-~·~e n.W l~a.JJl~m co~adec~çi!Q ~Sil iógi· 
damente se vem dízêfído ). -~!mi!:Otar acabam por despertar a suspeita de 

' O período entre os dois turnos também pode- • casulsmo - mais ainda se seus autores tiverem 
ria ser encurtado - para 20 dias. pela emenda ~Ões eleitorais. 
de Freitas Neto, que também iá recebeu parecer Neste caso. seria melhor deixar em paz esse ca-
favorável na CCJ. pftulo da Constltuiç!o, pelo menos at~ que tenha· 

O objetlvo é fazer com que o processo ele!- mos obtido mais experiénda com os dois turnos 
torai seJa ma1s rápado e as campanhas eleitorais nos mnlde~ atWII!l. 
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Soberania e casufsmo 
JOStSARNEY 

D ols turnos chamava-se. em 1955. de 
maioria absoluta. Era uma tese msutu
clonal. de apertelçoamento democrátl· 
co. Um presidente da República. chefe 

de E.~tado, detentor da soberania nacJonal. po
dendo decretar a paz e a guerra. n!o podia dei
xar de ser eleito para maioria ab$oluta dos ci
dadãos. 

Como chegar a ela? Atrav~ do mndela..del· 

mldade e do aprimoramento democrático. 
_Depois, os temores foram confirmados, q~o~an 

do Allende !al.eleito no.Chlle.-por um terço do 
elettora.ào....e..n!a..t.eve.lloder Jie .~ustcntaçaa_ 
S'aJu com sua autoridade contestada e a demo
cracia cambaleou no continente. 

No Brasil, quando as eleições voltaram a ser 
dlretas. o prlncfplo foi Implantado, Igualando-se 
nosso pais aos procedimental de todo o...mun· 
do. --.... 

!'9 rru:smon~oo~orre com o segundo turno 
torai da elelcào cm dois turnos. No1 
prrmetro. concorrem todos. No se..' 
gundo. os dois mâls votados e daJ) 
lnexoraveimcme. saJ o eleito pon 
matona ahsotuta.. 

- fiOS ~UilàOJ...L..UlUDicl.p!Os..tOm. 
~~~~~~~~~~ .-~bttaote1 Os C5-

tados e muntdplos tem aut~n_<!_n:!.l~ 

A extensão · mas o dlreJto consUtudonaJ deles 
nAo ~ -~ wesrrlá. c~~-qüe"iiob-era
nla. e3ta vinculada a complexu re
laçóea. tntema.donals _de_Estado a
Estan!J.Ia~-

· O assunto tomou o aspecto de 
decisão. quando, em 1955, a UDN 
levantou a tese. protestando con
tra. <!.4m1.21Tlatãd de Juscelino. que 
tinha ven~t~o o olelto com 30 e 
poucos DOr ce~ A campanha ro: 
mou corpo, chegou aos qmrn~. 
mereceu um forte apoto militar 
com uma mantlestação do general 

foi um 
casuísmo .. - Ass1m. a e.xtenslo foi um casuls

mo sem pé !!em cabeça. para favo
recer grupos que. paradoxalmente. 
nio tem se aprovettado dele. que 
J,2!!1_ente serve para gastar-se dl-

sem pé 
nem cabeça 

Mamede. a situação fermentou. Ca-
fé filho foi lmpedlcjo~atn a "proounctamento''
de ll..de nov4!1Jlbf0=-Ehefl.ao. pilo ltef!er~.ott. 
que se tornou o condestável militar do n.avo Go
verno. 

A tese da maioria absoluta era perfeita. ado
rada em todo o mundo. apenas o momento de 
sua proposta no Brasll/ollnoportuno. pois Jus
celino lá estava eleito e n!o se podia. naquele 
Instante. mudar as r~ras do jogc. 

~fas todos aceitaram como avanço a s~r ado
rado. conjurador de cmes e na Unha da legrtt-

nh~.tro promover conchavas e 
cansut~o no proces

so eleltoraJ.-
A mmha conclus!o é óbvia. Nlo hlsustenta

ção teórica para segundo turno de governado
res e preteltos, mas um presidente da República. 
P.ara ser legttlmamente ttdo co.~.JLQ~or...Da 

·soberania nactonal. tem que ser eleito goc.maH>· 
ria absoluta e ser. como os romántlcos diziam: 
chefe supremo da Nação. --· 

JOSE SARNEY ~ U'fl~srd~nt~ d4 R~pu/JI1ca ~ s~nader ao 
Am<2pd Pf!/o PMDB 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB·SC} - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. 
Senadores, uma característica do Estado de Santa Catarina que certamente muito 
contribui para o alto nível de qualidade de vida de que sua população desfruta é a 
descentralização económica e populacional. Diferentemente do que ocorre nas 
demais Unidades da Federação, não temos uma superconcentração da população 
e das atividades produtivas na Capital do Estado e em sua região metropolitana. Ao 
contrário, temos uma gama de cidades de porte médio, que funcionam como pólos 
regionais, nos quais diversificados ramos de atividade económica se lograram 
desenvolv!3r, propiciando ao conjunto do Estado uma distribuição geográfica 
razoavelmente homogênea das oportunidades de emprego e de negócios. 

A repercussão positiva dessa descentralização sobre a qualidade de 
vida da população é óbvia, mormente na medida em que se observa a progressiva 
e assustadora deterioração dos padrões de relacionamento social nas grandes 
metrópoles, sob o influxo nefasto dos fenômenos da favelização e do desemprego, ' 

·com suas seqüelas de mendicância e criminalidade. Com efeito, o desenvolvimento 
descentralizado e geograficamente homogêneo , contribui sobremaneira para que 
Santa Catarina ostente os indicadores sociais que a destacam positivamente no 
contexto da Federação brasileira. 

Coerentemente com esse modelo de desenvolvimento económico 
regionalizado, a engenhosidade da gente catarinense concebeu e colocou em 
funcionamento, ao longo dos últimos 35 anos, um sistema de ensino superior 
singular e absolutamente inovador. Esse sistema merece hoje o reconhecimento 
nacional e internacional, encantando os estrangeiros que dele tomam conhecimento 
e servindo de referência ao próprio Ministério da Educação, como modelo para as 
reformas estruturais que o ensino superior do País necessariamente haverá de 
sofrer. 

Em vez de uma ou duas concentrações universitárias, tal como na 
maioria dos Estados, Santa Catarina tem 11 fundações municipais disseminando o 
ensino superior por todo o seu território. Em cada microrregião do Estado existe 
uma fundação-universidade, instituída por lei municipal, funcionando em íntima 
sintonia com a comunidade onde está localizada. 

Evidentemente, as Prefeituras instituidoras não possuem condições de 
custear a gratuidade do ensino nessas fundações, mas, como se sabe, até a 
promulgação da Constituição de 1 988 não era vedada a criação de 
estabelecimentos oficiais a serem mantidos com recursos oriundos da cobrança de 
mensalidades. A novà Carta, por seu turno, excetuou do princípio da gratuidade do 
ensino público as instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou 
municipal, existentes na data de sua promulgação, que não fossem total ou 
preponderantemente mantidas com recursos públicos. Graças a esse dispositivo, 
insculpido no artigo 242 da Constituição Federal, ficou assegurada a continuidade 
do sistema fundacional catarinense. Vale ressaltar que, embora cobrem pelo ensino 
ministrado, as fundações catarinenses, dado seu caráter público e comunitário, não 
têm, evidentemente, finalidade lucrativa. 

Para Santa Catarina, o surgimento das fundações-universidades foi 
um grande passo na busca da qualidade e da profissionalização do ensino superior. 
Ao longo das décadas, essas instituições experimentaram vertiginoso crescimento, 
devotando suas energias - não apenas nas atividades de ensino, mas também 
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nas de pesquisa e extensão - ao enfrentamento--das-problemáticas regionais, 
valorizando as experiências de cada região e preparando seus estudantes de 
acordo com as vocações da economia regional, tudo com intensa participação 
comunitária. Aliás, o próprio surgimento e a consolidação do sistema resultaram da 
iniciativa das comunidades, que, inicialmente, enfrentaram grandes sacrifícios para 
superar as muitas dificuldades que se antepunham à concretização dessa 
importante obra. 

Por sua presença em todas as microrregiões do Estado, e também por 
sua pujança, o sistema fundacional cq.tªrioe_nse desempenha importantíssimo papel 
na democratização das oportunidades de acesso ao ensino superior. 

Por um lado, ao concretizar a interiorização desse nível de ensino, o 
sistema fundacional garante a muitos jovens da zona rural e das pequenas cidades 
a oportunidade de obterem uma educação universitária, sem a necessidade de se 
deslocarem para a Capital do Estado. Para uma parcela desses jovens, esse 
deslocamento seria inviável, com o que estariam limitados à formação de nível 
médio, caso inexistissem as fundações; aqueles que pudessem estabelecer 
residência em um grande centro, por seu tumo, estariam engrossando os números 
do êxodo rural e das pequenas cidades, de funestas conseqüências. 

Por outro lado, ao responder por mais de 70% da oferta de vagas no 
Estado, o sistema contribui de maneira notável para o atendimento à demanda da 
sociedade pelo ensino superior. Essa demanda, no caso catarinense, estaria em 
radical desproporção à oferta, não fosse a contribuição do sistema fundacional, haja 
vista a existência de uma única instituição federal, com pouco mais de 16 mil alunos 
matriculados, de uma universidade estadual, atendendo cerca de 6 mil e 300 
alunos, e de apenas duas instituições isoladas de ensino privado, que abrigam 2 mil 
e 500 estudantes. Já as fundações-universidades municipais oferecem matriculas a 
mais de 60 mil alunos, número que, por si só, dá uma medida do sigr:!ficado dessas 
instituições para o Estado de Santa Catarina. 

Mas a pujança das fundações-universidades de Santa Catarina não 
está refletida apenas no contingente de estudantes atendidos e na abrangência 
geográfica da rede. O sistema oferece 218 cursos superiores, nos quais atuam 
quase 4 mil professores, 39% dos quais mestres e doutores e 49% com títulos de 
especialização. Mais de duas dezenas de bibliotecas centrais e setoriais colocam à 
disposição dos estudantes um acervo oibliográfico composto por mais de 1 milhão 
de volumes, além de oferecerem acesso aos bancos de dados nacionais e 
internacionais, por meio da Internet. Reforçando a qualidade de ensino e dándo 
suporte à integração entre as fundações e a sociedade catarinense estão mais de 
250 laboratórios. 

O constituinte estadual catarinense, reconhecendo que o sistema 
fundacional representa o mais avançado modelo de universidade pública 
comunitária, inseriu na nova Carta Magna o compromisso do Estado para com esse 
sistema. De acordo com o artigo 170 da Constituição Estadual, o Estado prestará, 
anualmente, assistência financeira às fundações educacionais de ensino superior 
instituídas por lei municipal, em volume jamais inferior a 5% do mínimo 
constitucional que o Estado tem o dever de aplicar na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. Esses recursos, conquanto representem parcela 
francamente minoritária dos orçamentos das instituições, têm para elas grande 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

importância, sendo destinados "' bolsas de estudos para estudantes carentes, ao 
aprimoramento do corpo docente e à melhoria das estruturas de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Infelizmente, porém, o Governo do Estado não vem liberando com a 
regularidade devida os recursos que, constitucionalmente, está obrigado a repassar 
às fundações. No presente momento, o atraso já é superior a um ano e meio, eis 
que ainda não foram repassados os recursos relativos ao ano de 1996, nem 
qualquer das parcelas mensais correspondentes ao corrente ano. A dívida relativa 
ao ano passado, considerado o conjunto das fundações, ascende a mais de 18 
milhões de reais, enquanto o débito correspondente ao primeiro semestre do 
corrente ano supera os 12 milhões de reais. Trata-se de recursos previstos no 
~orçamento do Estado, referentes a repasses constitucionalmente determinados, e 
que, no entanto, não chegam às mãos dos destinatários que deles tanto 
necessitam. · 

Essa situação aflige os Reitores das Universidades e os Presidentes 
das Fundações. Recentemente reunidos na sede da ACAFE - Associação 
Catarinense de Fundações Educacionais, os Reitores e Presidentes reiteraram 
publicamente, em Assembléia Geral, sua preocupação com asaúde financeira de 
suas instituições, e apelaram, novamente, ao Governo do Estado, em nome dos 
mais de 500 mil catarinenses direta ou indiretamente envolvidos com o sistema, no 
sentido do cumprimento da Constituição, com a quitação da dívida do exercício de 
1996, bem como daquela relativa ao corrente exercício. 

No mês de maio, recebi correspondência encaminhada pela 
Universidade do Vale do ltajaí - UNIVALI, a maior das instituições afiliadas à 
ACAFE, com mais de 13 mil alunos. Em sua carta, o Reitor Edison Villela relata a 
diffcil situação enfrentada pelos alunos carentes daquele estabelecimento, que, sem 
receberem a ajuda a que têm direito, em virtude da inadimplência do Governo 
Estadual, pensam em desistir do curso ou acumulam débitos junto ao setor 
financeiro da Universidade. A dívida do Governo de Santa Catarina para com essa 
instituição, até o mês de maio passado, superava 6 milhões de reais, sendo 3,8 
milhões de reais relativos ao ano de 1996 e o restante relativo ao corrente ano. 

Quero manifestar, desta tribuna, meu firme apoio à reivindicação da 
UNIVALI e da ACAFE no sentido de que o Governo de Santa Catarina regularize, 
imediatamente, o repasse das verbas devidas às fundações educacionais. Mais do 
que as próprias universidades, responsáveis pela formação profissional de dezenas 
de milhares de pessoas, dependem dessas verbas os alunos carentes. Afinal, seus 
sonhos e esperanças estão depositados nas bolsas de estudo por elas custeadas. 
De resto, não se podeadmitir que uma Administração cuja plataforma eleitoral 
aporava a educação como a prioridade das prioridades não cumpra, em relação a 
essesetor, sequer o que a Constituição Estadual determina. 

O sistema fundacional catarinense já tem uma história e uma tradição 
respeitáveis. Criadas pelos Poderes Públicos municipais de suas regiões, as 
fundições se viabilizaram pela vontade e a determinação de suas comunidades. 
Sem fins lucrativos, participam do desenvolvimento de suas regiões, sempre 
integmdas no esforço de equacionar os problemas sociais, colaborando para a 
consolidação dessa verdadeira marca de Santa Catarina que é a qualidade de vida. 
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Hoje, as comunidades que criaram essas instituições de ensino 
superior lutam para melhorá-las ainda mais. Falta apenas o Estado cumprir a sua 
parte. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

~ O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, tenho em mãos matéria publicada na edição de hoje do Correio 
Braziliense, na coluna do jornalista Gilberto Amarai, intitulada 'FHC põe o Brasil 
em ação", que passo a ler para que conste dos Anais desta Casa: 

************************************************** 
I 

DOCUMENTO A QUl SE REFERE O SR. GERSON CAMATA EM 
SEU DISCURSO: 

************************* ' *********************** 

FHC põe o Brasil em ação 

M ais progresso. mais obras. mais 
desenvolvimento, mais em

pregos e melhoria de vida para mi
lhões de brasileiros. Sem sair da Ui
lha da estabilidade econônúca, as
sim será a caminhada do Brasil até o 
final do próximo ano. ' 

• Esta é a determinação do presi
dente Fernando Henrique Cardo
so que deseja mostrar aos brasi
leiros o que seu Governo está fa
zendo, além dessa façanha histó
rica de ter derrubado a inflação e, 
Já agora, festejando índices de 
deflação. ' 

• Esta é a pauta do programa "Bra
sil em Ação", integrada por 42 pro
jetas importantes para o Brasil mo-
~emo e que estão recebendo inves-

'timentos de R$ 31 bilhões. como 
prova do esforço do Governo diante 
de tanta escassez de recursos. 

Entre as inaugurações previstas 
para o próximo ano estão gran

des projetas como a hidreiétrica de 
Xingó, na divisa de Sergipe e Ala
goas, e o porto de Sepetiba, no Rio 
de Janeiro, tão aguardado pela po
pulação fluminense. 

Outra obra importante, já em 
execução. é a duplicação da ro

dovia Fernão Dias, BR-381. ügando 
Minas Gerais a São Paulo. Somente 
ali serão_ aplicados R$ 1,2 _bilhão. 
sendo R$ 590 milhões destinados à 
primeira etapa, que ficará pronta 
ainda este ano. 
• Para as obras da hidrovia no ria· 
São Francisco estão destinados R$ 

11 milhões. O projeto vai trazer 
muitos benefícios, principalmente 
para Minas, com melhores condi-. 
ções para o transporte de cargas e. 
para o incentivo ao turismo. 

Sem falar nas centenas de obras· 
que têm a participação decisiva. 

do Governo Federal mas que estão. 
sendo executadas pelos governos· 
estaduais ou pelas prefeituras mu-
nicipais. FHC quer ver o Brasil em. 
ritmo de construção e de progresso. 

•Muitas e muitas outras obras serão 
~ executadas em todo o pais. E como, 
disse o próprio presidente FHC. ao 
final do próximo ano o Brasil terá 
muito "mais musculatura" e será 
um pais preparado para dar impor
tante salto rumo ao futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão deliberativa de amanhã, às 14h30, a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
Às ISh 30min 

I 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 98, DE 1996 

Discussão, em tum o único, do Projeto de Lei da Câmara no 98, de 1996 t no 
9!7/95, na Casa de origem), que define competênCia, regulamenta os servtços concer
nentes ao protesto de títulos e outros documentos de.dívtda e dá outras provtdêncws, 
tendo 

Parecer sob 11° 349, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e C i dada
ma, Relator: Senador Esperidião Amin, favorável. 

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 25, DE 1997-COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 25, de 1997-
Complementar, de autoria do Senador Esperidião Amin, que crza o Fundo de Terras e 
dá outras prowdênczas, tendo 

Parecer sob no 354, de 1997, da Comissão de Assuntos Econôrnicos, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta, com voto em 
separado do Senador José Serra. 

sessão. 

15:30 

17:30 

18:00 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Está encerrãda a 

(Levanta-se a sessão às 17h12min.) 

Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos Maaalhães 
19/08/97 

Terça-feira 

- Sessão Deliber::ttiva Ordinária do Senado Federal 

- Senhor Paulo Gaudenzi, Secretário de Cultura e 
Turismo do Estado da Bahia 

- Deputado Manoel Monteiro, Líder do Partido Popular 
de Portugal 
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Ata da 1 06.!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 20 de agosto de 1997 

J!! Sessão Legislativa Extraordinária da 5()! Legislatura 

Presidência do Sr. Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Junia Marise 
e do Sr. Carlos Patrocfnio. 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdías Nascimento - Ademír Andrade - Albino 
Boa Ventura - Antonio Carlos Magalhães - Antônio 
Carlos Valadares - BeiJo Parga - Benedita da Silva -
Bení V eras- Bemardo Cabral- Carlos Bezena- Car· 
los Patrocínio - Carlos Wilson - Casíldo Maldaner -
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplícy -
Élcio Alvares- Emília Fernandes- Epitácio Cafeteira
Emandes Amorim - Esperidíão Amin - FemanctO Be
zerra - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Ja
der Barbalho - Jefferson Peres -João França - João 
Rocha - Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho - José Agripino - José Alves - 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 - Lúdio~Coelho - Mar1uce Pinto - Na
bar Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Si
mon- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Ro
meu Tuma- Ronaldo Cunha Urna- Sebastião Rocha 
- Sergio Machado - Teotónio Vilela Filho - Valmir 
Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

A ~ PRESIDENTE (Júnia Marise) - O tempo 
destinado aos oradores da Hora do Expediente da pre
sente sessão será dedicado a homenagear o Dia do Ma
çom. nos tennos do Requerimento n" 550, de 1997, do 
Senador José Roberto Arruda e outros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

- Sr" Presidente, Seis e Srs. Senadores, prezados ami
gos maçons de Brasnia e de outros Estados aqui repre
sentados, meu prezado Grão-Mestre do Grande Oriente 
do Distrito Federal aqui presente, Dr. João Correia Silva 
Filho, meus senhores e minhas senhoras, espalhada por 
todos os cantos de oosso Planeta há uma sociedade 
operativa, cuja idade já se düuíu no tempo. 

Sabe-se apenas que essa sociedade é bem 
mais antiga que a Era Cristã; que os registras de sua 
existência estão impressos nos pergaminhos da anti
guidade e que dela fizeram parte praticamente todos 
os benfeitores da humanidade. Essa sociedade é 
composta por homens livres e de bons costumes; 
homens espiritualmente preparados para se expo
rem aos mais elevados graus de sacrifícios em favor 
da humanidade, da pátria e da família. 

Essa sociedade sempre condenou a explora
ção do homem e díutumamente combate os desvios 
que levam à tirania. Continuamente se opõe à igno
rância e vivifica a virtude. Essa sociedade, por toda 
a sua história, enaHeceu o mérito da inteligência, da 
tolerãncía, da solidariedade e da fraternidade. 

Em todos os empreendimentos bem-sucedidos, 
onde se colocam a li:Jerdade e a virtude em primeiro lu
gar;-existe uma influência proveniente dessa sociedade. 
A sua participação tem sido decisiva na libertação dos 
povos, na luta contra as desigualdades sociais e princi
palmente contra todas as espécies de autoritarismo. 

Sr' Pres1Jente, S~ e Srs. Senadores, não é no
vidade para ninguém o fato da participação de maçons 
na Revolução Francesa, acarTI)taJ""Jdo. a c:lemlOiição do 
regime-feudal que vigia em todo o mundo. Também 
não constituí nenhum segredo a presença da Maçona
ria na libertação das Américas, na independência do 
Brasil e na Proclamação da República. 

Discretos, os maçons também interagem nos 
segm_erJ!os so<;íais, estendendo a mão amiga aos 
deserdados da sorte. 

Sem qualquer ostentação ou alardeio e sem 
nada pedir em troca, a Maçonaria também presta 
inestimável contribuição ao Governo. 

Mediante a prestação de seJVíços e de assis
tência social de natureza diversificada, a maçonaria 
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tem revigorado milhares de famílias, garantindo o 
pão na mesa dos menos favorecidos. 

A Maçonaria é essa sociedade milenar que, 
desde o seu surgimento, tem sido movida pelo senti
mento fraternal e induzido o progresso humano. 

Os maçons são homens que buscam incessan
temente a justiça e a perfeição. Suas inspirações 
fluem livremente pelos canais que interligam o traba
lho mental às realizações materiais, os planos e me- _ 
tas às ações concretas. O maçom enfrenta com se
renidade e bom senso todos os desafios que surgem 
diante de si e assimila esses desafios como sendo 
uma inesgotável fonte de experiências, de sabedo· 
ria, que proporcionam uma existência útil e benéfica. 

No dia de hoje, quero parabenizar a todos os 
obreiros da Arte Real que mantêm vivos os ideais da 
Maçonaria. A Maçonaria brasileira, fundada como 
instituição jurídica há 175 anos, tem servido de esco-
13. para o mundo inteiro. 

Neste ano, no mês de junho, o Grande Oriente 
do Brasil, sob a dir.:;ção nacional do Grão-Mestre Ge· 
ral, Desembargador Dr. Francisco Murilo Pinto, e o 
Grande Oriente do Distrito Federal, sob a presidência 
do Grão-Mestre, prezado amigo, companheiro João 
Correia Silva Filho, mais uma vez, despontou come li
derança ante as pviêndas maçôniCas mundiais: 

Preocu:>ada com os destinos da humanidade em 
uma nova era qu-3 se avizinha, essa potência maçôni· 
ca realizou aqui, na Ca.pé'.al da República, o evento de· 
nominado "Compasso para o Futuro", com o objetivo 
de. examinar e suqerir diretrizes e_ estra1_é_gias para o 
Terceiro 1\~i!ênio, bern come para manifestar sua posi
ção diante das grandes questões nacionais. 

No referido fórum, foram discutidas e examina· 
das teses de excelente qualidade e de profunda im
portância para a Naç.ão brasileira. Estiveram sob 
exame a questão social, a questão económica e 
também as questões institucionais públicas. Ali lo· 
ram discutidos ternas de domínio da Ordem, tais 
como a participação da Maçonaria na vida comunitá· 
ria, os movimentos paramaçõnicos femininos e seu 
relacionamento com as lojas, a ação paramaçônica 
juvenil, assim como o relacionamento maçõnico in
ternacional e seus reflexos internos. 

Também foram objeto de análise vários temas 
de interesse comunitário e governamental. Alguns 
desses temas são: a educação pública como objeti
VO nacional, a privatização das empresas estataís, a 
globalização e o Mercosul, a Amazónia como fonte 
de riqueza e cobiça internacional e os desníveis re
gionais e a manutenção da unidade nacional. 

Esse grandioso congresso ocorreu no período 
de 12 a 15 de junho de 1997 e as conclusões dele 

. extrafdas reperctJtirarn na Europa, na África, nas 
Américas, cujos continentes se fizeram presentes no 
fórum, por meio de representantes de diversos pàf
ses, reafirmando, assim, o seu caráter internacional. 

Srª Presidente, -8:-"s é sr5~Senadores, presen. 
tes em todos os segmentos da sociedade, os ma-
çons, hábeis em crista!izar_os_princípio:; da ordem 
maÇónica em realrdade, transformam o pensamento 
de coragem em autoconfiança esuas}im1es decisõ· 
es em Circunstân-Cias de êxito, fartura e liberdade. 

Parabenizando os maçons pelo lrãnscurso de 
sua data, quero aqui incentivar a todos para que 
continuem a servir a humanidade como Operários do 
Grande Arquiteto, semeando o bem, a paz e a pros
peridade em todos os cantos do Universo. 

O Sr. Odaclr Soares· (PTB - RO) - Permite
me V. E~ um aparte? 

O VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Antes de 
encerrar, concedo, com muito prazer, o aparte ao 
nobre Senador Odacir Soares. 

o Sr.-odaclr SOares (PTB ~ AO) - Querocon
gratular-me com v._ Ex" peta oportunidade do lb"gistro 
que está fazendo nesta tarde, em homenagem ao trans:_ 

"Ulrso âoDiilâo-MaÇOri1. C.omo V. Ex" acaoou de se re· 
ferir, em todas as lutas peJa afirrnação ela nacio.-,aJidade 

- brasileira, pela afinnação da Rep!íblica, p,:;la introdução 
dos costumes e háMos brasifeiru.s. &~ restauraç.ão da 
meralídade, de restauray.J.o dcs compcrtar:1errtos éticos 
da vida nacional, sempre estiveram pre56ntes os ma
çons, através das suas representações em todo o terri · 
tório nacional. De modo que, se o Brasi! é grande, se o 
Brasil conseguiu falar a mesma língua, ter seu território 
todo contínuo e ter uma relação de bca vizinhança com 
os países da América do Sul, envolvidos nessa luta 
toda, envolvidos nesses oÇ>jetivos sempre estiveram pre-
se_ntes os rnaçons brasileiros. Do ponto de vista particu
lar do meu Estado, Rondônia - onde há dezenas de lo
jas maçônicas -, na constn!Çáo do antigo Território Fe
deral de Guaporé, airl(ja à época do Presidente"'Getúlio 
Vargas, postE;!ríofTTIEl.nte Ier:rit9rio federal de Rondônia, 
em 1954, 1955 e, em 1981, na criação do Estado de 
Rondônia, sempre estiveram na unha de frente os ma
çons de Rondônia. a quem quero, nesta oportunidade, 
transmitir, através das palavras de V. Ex", os meus cum
primentos. Portanto. parabéns a V. Ex"_ pela homena
gem que taz a um dos segmentos mais importantes do 

- Brasil, na afirmação de tudo o que o nosso País é até o 
presente. Meus cumprimentos a V. Ex". 

O SR. VALMIELCAMPELO_(PTB- DF)- ~lo· 
bre Senador Odacir Soares, estou duplamente satis-
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leito em ouvir V. Ex". Inicialmente, porque V" Ex-, 
pela primeira vez, como membro do meu Partido - o 
PTB -, utiliza o microfone, pois ontem V. Ex" se filiou 
ao PTB, que se sente honrado em recebê-lo. Por 
isso, fico muito feliz em receber o seu aparte, sendo 
essas as primeiras palavras de V. Ex" como membro 
do nosso partido. Em segundo lugar, porque suas 
palavras são de elogio ao trabalho da Maçonaria. 

Na verdade, eu não poderia esperar outra coisa 
de V. Ex•, urn homem de formação, de princípioS, -que ~ 
luta por aqueles que mais sofrem. De fonna que que
remos, em nome da Maçonaria, agradecer a V. Ex
por suas palavras, na certeza de que V. Ex" tem feito 
realmente um trabalho maçôníco na vida profana, pela 
<>ua sensibilidade política e pelo seu trabalho. 

O Sr. Odaclr Soares (PTB- AO)- Muito obri
gado, Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Muito 
obrigado, Sr" Presidente, muito obrigado a todos. 

Era o que eu tinha a dizer. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Conti

nuando a lista de oradores inscritos nesta sessão de 
homenagem ao Dia do Maçom, concedo a palavra 
ao nobre Senador José Roberto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Nobre Senadora Júnia Marise, que preside esta 
sessão, Srs. Senadores, Srs. membros da Maçonaria 
que nos visitam, o Senador Valmir Campelo, em seu 
pronunc~amento extremamente objetivo, que é profun
do conhecedor da obra da Maçonaria no Brasil, come
teu comigo, infelizmente, uma indelicadeza: S. Ex- me 
tirou absoiLJtamente tudo que havia preparado para fa
lar sobre a Maçonaria no Brasil e em Brasflia. 

Mas, ao cometer essa indelicadeza, S. Ex-, na 
verdade, cumpriu a sua missão como Senador de re
gistrar oficialmente para o País a importância que o 
Congresso Nacional dá a um segmento organizado 
da sociedade brasileira que, ao longo de mais de 
170 anos, tem contribuído, de forma decisiva, cem a 
sociedade brasileira. 

Restam-me, então, duas alternativas e eu vou 
tentar conciliar as duas. A primeira é pedir licença ao 
Senador Valmir Campelo para fazer das palavras de 
S. Ex" as minhas, subscrevê-las integralmente e di
zer que todas as suas palavras proferidas aqui refle
tem o pensamento da grande maioria do Congresso 
Nacional. A segunda alternativa é, rápida e improvi
sadamente, lembrar que falar no "Dia do Maçom• é, 
na verdade, falar sobre a história deste País. 

A Loja Grande Oriente do Brasil especifica
mente sempre esteve na linha de frente da luta em 

defesa dos- interesses nacionais. Desde a Inde
pendência, passando .~qr- t0doª-gs ~ mom~n1Q!i impor-

-tantes da história brasileira, como a Proclamação da 
República, a Maçonaria, de fonma organizada, contri
buiu decisivamente para os avanços políticos e so
ciais da nossa sociedade. 

A h1conftdência Mineira, por exemplo, foi organi
zada e deflagrada pela Maçonaria: Tiradentes, Tomás 
Antônio Gonzaga e outros eram maçom:. O Dia do 

--FICO-;que foi o passona Independência, só se concreti
. zou com a organização do Clube da Resistência, for
mado por Joaquim José da Rocha, Juvêncio Maciel da 
Rocha, Luiz Pereira da Nóbrega e outros maçons, com 
o propósito de impedir o retomo a Portugal do Príncipe 
D. Pedro. A própria Independência teve, por tráS de D. 
Pedro, a posição firme e decidida dos maçons, lidera
dos por Gonçalves Ledo. 

A partir de errtão, todos os episódios importantes 
da História do Brasil tiveram participação da instituição: a 
Lei do Ventre Livre; a Abolição da Escravatura; a Procla
mação d;l República -e é bom lembrar que o Marechal 
Deodoro da Fonseca, primeiro Presidente da República 
brasileira, era maçam-; a primeira Constituição Republi
cana, que foi redigida no Palácio do Lavradio, a sede 
nacional da Maçonaria à época; o Tenentismo, a Revo
lução de 30 ... enfim, esses e muitos outros episódios se 
desenvolveram sob a liderança da Maçonaria. 

Se o Grande Oriente do Brasil teve papel deci
sivo na construção da nacionalidade, hoje a sua par
ticipação no processo de consolidação das 1nsr;tdçõ· 
es democráticas continua a ser tão determinante 
quanto foi no passado. Só que a instituição não faz 
alarde desse trabalho. Ao contrário, sua marca ca
racterística é a discrição. Essa marca decorre de 
uma tradição milenar - trabalhar pelo bem comum 
sem esperar ganhos nem reconhecimento público. O 
lema que rege o Grande Oriente do Brasil define 
bem esta filosofia: 'Dar com a mão direita o que a 
esquerda não está aberta para receber'. 

A Maçonaria está organizada em todos os paí
ses do mundo. E, no Brasil, o Grande Oriente tem 
1900 lojas, com mais de 135 mil !Hiados. Desses, re
gistro, 6 mil são de Brasília, onde existem 53 lojas. 

Seu trabalho ultrapassa em muito o âmbito institu
cional e político. Abrange também um papel social e as
sistencial relevante em todas as comunidadles onde está 
organizado. Só para se ter uma idéia, a Maçonaria man
tém 888 creches, hospitais, asilos, colégios e instituiçõ
es, entre as quais destaca-se a Fundação Gonçalves 
Ledo, exemplo de trabalho social e comunitário. 

Quero, finalmente, dar um testemunho. Duran
te a campanha que se desenvolvia no Brasil a favor 
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do direito da recandidatura, balizada como_campa
nha da reeleição, a Maçonaria convidou-me para um 
encontro reservado, na sua sede naciom:!.l -aqui em 
Brasília. Chegando lá, fui surpreendido com a pre
sença de milhares de amigos do Pafs inteiro, que 
subscreviam um documento - do qual fui portador 
ao Presidente da República - dizendo que a Maço
naria era a favor do aprimoramento das instituições 
democráticas e entendia que o direito do governan
te, de qualquer partido e de qualquer nível de gover
no, de se recandidatar e ser julgado pelas umas era 
um aprimoramento democrático que a Maçonaria, 
portanto, corajosamente defendia. 

Quero-dizer aos Srs. SP'1adores que essa pos
tura teve uma grande repercussão no pensamento 
crít\co da sociedade brasileira. 

O segundo registro é que, no último encontro 
nacional, que se denominou "Compasso para o Fu
turo", que se realizou nos dias 12 a 15 de junho, em 
Brasília, não só o Congresso- Nacional foi visitado 
por milhares de maçons do Brasil inteiro, como todas 
as festividades que se realizaram tiveram o maior 
êxito, pela presença de brasileiros de praticamente 
todos os Municípios, de todos os Estados, de todas 
as Capitais, que discutiram as formas pelas quais, a 
partir de agora, a Maçonaria pode ajudar ainda mais 
a sociedade brasileira. 

Naquele evento, falando em nome do Congresso 
Nacional, eu disse uma frase que, para meu prazer, 
para minha satisfação, foi repetida pelas mais altas li
deranças rnaçõnicas durante aquele congresso. Eu di
zia que, apesar de ter 175 anos de vida- em um país 
como o nosso, quantas instituições podem dizer que 
têm 175 anos? Pouqufssimas. -, a Maçonaria é uma 
instituição que pode dizer que tem mais futuro do que 
passado, pela organização dos seus quadros, pelos 
ideais que unem os seus membros e, principalmente, 
pela permeabilidade que tem na sociedade brasileira. 

Daí por que, S~ Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, o Senado Federal aprovou a realização desta 
homenagem, que não é dedicada apenas aos Srs. 
membros da Maçonaria que aqui nos hon_ram _com 
as suas presenças, mas é uma homenagem a toda _ 
a Maçonaria brasileira. Cada cidadão brasileiro que 
se conecta a essa instituição, esteja onde estiver, 
em qualquer Estado- e em qualquer cidade, saberá 
desta homenagem e receberá esta homenagem 
como um reconhecimento do Congresso Nacional 
pelo que ele, como cidadão, e pelo o que a instttui
ção como um todo fazem para melhorar a vida das 
pessoas, para diminuir o sofrimento dos que podem 
menos, para aperfeiçoar as instituiÇões democráti-

cas, enfim, por aquilo com que ela contribui para a 
_ @nstrução de urna nação de pessoas mais felizes. 

Com estas palavras, Sr" Presidente, deixo aqui a 
minha homenagem, a nossa homenagem à Maçona

-ria, registrando que as palavras do Senador Valmir 
Campelo, que abriram esta sessão, traduziram, com 
muita felicidade, o pensamento de toda esta Casa 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conti

nuando a lista de oradores inscritos, nesta sessão 
de homenagem ao Dia do Maçam, convido a fazer 
uso da palavra o Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
S~ Presidente, S~s e Srs. Senadores, Srs. Maçons, 
apenas venho dar um testemunho, porque depois 
dos discursos dos Senadores Valmir Campelo e 
José Roberto Arruda nada mais teria a acrescentar. 
Mas eu queria dizer quanto trabalham os maçons 
pelo bem-estar deste Pais. 

Como paraibano, seja em Campina Grande ou 
em João Pessoa, permanentemente vejo o que pa
rentes meus, que são maçons, fazem e como se 
mobilizam, como trabalham para o bem-estar da co
munidade, seja instalando creches, seja levando -
como acontece na Paraíba - ônibus com médicos, 
com odontólogos pelas pequenas cidades, promo
vendo fóruns, enfim, buscando melhorar a qualidade 
de vida-do_no_sso povo. 

Por isso, no Dia do Maçam, eu não poderia 
deixar de me solidarizar com os dois discursos e 
_também com cada um dos senhores que fazem par
te dessa grande confraria, que há tanto tempo faz 
bem à humanidade. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador 
Ney Suassuna, permite-me V. E.x4 um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB)- Ouço, 
com prazer, o nobre Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador Ney 
Suassuna, peço desculpas, pois não seria muito corre
to interromper o discurso de V. E.x4. Mas eu gostaria de 
ter oportunidade, até pela amizade que me liga a V. 

__ E_x4, de cumprimentar os Srs. Senadores pela iniciativa 
desta homenagem à Maçonaria. Sou uma pessoa que 
nasceu no meio de maçons. Meu pai, meus tios foram 
grandes membros da Maçonaria em São Paulo. Sou 
sobrinho de todos aqueles que trabalham a serviço da 
sociedade dentro da Maçonaria, que tem somente um 
objetivo: praticar o bem a qualquer preço, a qualquer 
custo; respeitar os seus semelhantes. E a própria his
tória da Maçonaria mistura-se com a História do Brasil 
e, provavelmente, com a da Humanidade. As grandes 
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conquistas brasileiras sempre tiveram o dedo de al
guém aa Maçonaria, ou eia, como um conjunto, par
ticipanoo das suas decisões. TIVe várias opo-rtunida
des de participar de sessões brancas ou do Tribunal 
Superior Maçam, onde os grandes temas nacionais 
são discutidos abertamente, e que eles abrem para 
os leigos, para aqueles que não têm oportunidade 
de participar do conjunto operacional da própria Ma
çonaria, os seus projetas, colocando em discussão 
as suas teses. e que são, talvez, o grande canal de 
convencimento que hoje a sociedade brasileira pode 
ter para a melhoria da sua própria cidadania. No pro
cesso de globalização, a Maçonana. que tem mem
bros em todos os países, pode ser o ponto de equilí
brio da sociedade na materialização de objetivos que 
se voltam mais para o econômico do que para o so
cial. Talvez a Maçonaria seja o ponto de equilíbrio. 
Quero cumprimentar os maçons que aqui se encon
tram e todos aqueles que dão parte de sua vida a 
essa sociedade. Sei disto porque minha mãe recla
mava muito, reclamava que a Maçonaria era mais 
ii"Jl)OI'!ante para meu pai do que propriamente a es
posa ou a família. Mas hoje entendo perfeitamente 
que o maçam destina uma pan::ela da sua vida ao 
benefício da coietividade, o que se reflete na fam1lia. 
E a própria família, quando enfrenta dificuldades por 
falta do chefe maçom, é socorrida por aqueles que 
da Maçonaria participaram por uma boa fase de sua 
vida As minhas homenagens, portanto, a minha 
emoção e os meus sentimentos pe!.:: data que hoje 
comemoramos com tanto carinho. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Agra
deço o aparte de V. Ex-. que, na verdade, vem abri
lhantar o meú testemunho, simples e pequeno. Eu 
até faria uma j:Jonderação: a senhora mãe de V. Ex
poderia freqüentar tranqüilamente as sessões, pelo 
menos as permitidas, porque quando fui por duas 
vezes homenageado pela Maçonaria, pude constatar 
a presença de cunhadas e sobrinhos. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Eu ia a todas 
as sessõe$ brancas, de homenagem. Gostaria alnda 
de dizer, se V. Ex" me permitir, que estou enviando um 
telegrama de homenagem à loja maçônica de que meu 
pai fez parte, da qual foi um dos fundadores, que com
pleta, hoje ou amanhã, 96 anos - a Loja Maçônica Es
trela da Síria, em São Paulo. Fui sempre, então, desde 
menino e jovem, às solenidades. acompanhando meu 
pai, quando havia sessões brancas da Maçonaria. São 
solenidades bonitas. Há o ato cívico permanente em 
suas manifestações, o amor à bandeira, ao hino, en
fim, tudo o que diz respeito aos símbolos nacionais é 
respeitado pela Maçonaria. 

O SR. NEY SUASSUNA (''0r.m.3 - ?Bl - Muiio 
obrigªdo pelo apªrt_?_a~ '.J. c.:.•. 

b Sr. Esperldião nmln (PP8 - 3C) - V. Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. NEY SUASSiJNA rP~AOB - PB) - Com 
muita satisfação. 

O Sr. Eaperidião Amin ,PP3 - SC) - Nesta 
oportunidade, quero aoenas me associar ao Senado 
Federal, no momento em que esra Casa homena
geia o Dia do Maçom. E sem orerender acrescentar 
algo relevante ao que já toi aqw pretendo, tanto nos 
discursos quanto nos apartes, quero apenas dizer 
que o Senado cumpre com o seu :Jever ao 1marte
cer, ao exaltar as virtudes da cidadania consciente, 
da busca da promoção do bem comum e da perma
nente porfia em prol das boa<; causas, que devem 
caracterizar- e realmente caractcro.:am - a maçona
ria e o maçom. Quero me associar ao registro que V. 
Ex& faz para traduzir, com estas palavras, a expres
são do meu júbilo, por ver a nossa Casa premiando, 
pela lembrança e pela memória, o exercício do bem. 
Muito obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Eu 
que agradeço, Senador Esperidião Amin! 

Ao encerrar, eu gostaria de dizer que, neste dia 
do maçom, associo-me às homenagens e espero, 
com muita fé, que essa luta de todos os senhores, 
que formam a maçonaria em proi de uma v1da me
lhor, em prol de uma humamdade mais Jeliz e de um 
Pais !:ada vez mais poderoso. continue. 

Muito obrigado, Sr" Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Encer

rando o tempo destinado às homenagens ao Dia do 
Maçom, esta Presidência deseja se associar a todos 
os maçons de Brasília e de todo o País. 

Faço-o com especial satisfação principalmente 
porque, entre os meus familiares mais próximos, há 
maçons. que sempre se dedicaram à causa do bem 
comum e, certamente, à causa do nosso País. 

Portanto, quero reafirmar as homenagens aqui 
prestadas e associo-me às palavras proferidas pelos 
oradores inscritos: Senadores José Roberto Arruda, 
Valmír Campelo, Ney Suassuna e todos aqueles que 
subscreveram o requerimento de convocação desta 
homenagem, a quem também dedicamos o nosso 
mais profundo respeito e a nossa homenagem. 

Muito obrigada aos Srs. Maqons que estiveram co
nosco neste Plenário participando desta homenagem. 

A SRA. PRESIDENTE (Jún1a Malise) - O Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna, 
procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 
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EXPEDIENTE 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

SENADO FEDERAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 68, DE 1997 

(N" 391/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
deferida à RÁDIO DOURADOS DO SUL 
LTDA. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cida
de de Dourados, Estado do Mato Grosso 
do Sul. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/no, de 24 de agosto de 1994, que renova, por dez 

anos, a partl.r de 12 de Junho de 1991, a concessão deferida à 

Rádio Dourados do .. SuJ: Ltda. para explorar, sem direito de 

exclusl.vl.dàde, serviço de radiodifusão sonora em onda média na 

cl.dade de Dourados, Estacto do Mato Grosso do Sul. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM No 703, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 49. inciso Xll. combinado com o § 1° do artigo 223, da 

Consutuição Federal. submeto à apreciação de Vos5as Excelências. acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto de 24 de 

agosto de 1994. que "Renova a concessão outorgada à Rádio Dourados do Sul Ltda... para explorar 

serviço de radiodifnsão sonora cm onda média. na cidade de Dourados. Estado do Mato Grosso do 

Sul". 

Brast1ía. " de JolOStO de 1994 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' ~.VMC. DE 15 DE AGOSTO DE 1994, DO 
SEI'-o1!0R MINISTRO DE ESTADO DAS COMUl\'lCAÇÕES. 

~xce!enl:ss~mo ~er;nor P~J;>StCente :.! t:~publ!Ca. 

Sl.lbml!-to à aprec1açao ce ."assa E.'(Ceiêncla o Lncluso 
Processo Admlnlslrattvo no;, 29!12.C000':'91S!. em ·aue a RAdlc Dourados do 
Sul Ltda .. ccncesslon~rta do ~erv1co de -ld!Oc: ~~sáo ~onera em onda 
med1a. na Cidade ae Dourados. Estaco Ce vl!.to GrOSso do Sul. sotic.~ta 
renovação do prazo ~e vtg~nc1a de sua ccncessão' per mAIS dez anos. 

::!.. 0 pedtdo de-·re-rrovaçào encontra-c;e devidamente Instrui
do de acordo ~om Q legtstacão ~m v1gor. A estaca~ ~~tá f JnCJonando 
dentro das <...lraclerls~~:::o.s téc~:cas a. ela etr:t-u:das por este 1-iLnlsté
rlo. 

J. ~<>s termos oo § 
de renovação somente proauztré 
~ongresso \~c tonal. a quem 

)Q ~~ar:. ~=J jS (~nStLlUlÇeO, O atO 
efeitOS .egaJ.s a.pos ...:ellber~ção do 
..:evera ser ~~rnet Ido o Processo 

dmtnlstr!lt!vo perttnen:~, q'Je esta oco-panha 

Respe ltosamente, 

\, 
t\ . 

UJALM~ UASTOS ~~O 
'-l1ntstro dc\Est~d-~Oas .orn tce.çóes 

Decreto de .: -1 de l'?OStO a e l994. 

O PRES I OEHiE 
:he .l.lnierem <1.<1 arts. S4. 
termos -io art. oQ, .nc1so [, 
:983. ~ tendo ~m v1sta o que 

D E C R E T A 

Renova a concessão out6rgada .A K~dio 
Dourados do Sul- Li.d6., para ~xplorar 
servrço de radiodlfusio sonora em 
onda media, na ctdade de Dourados, 
Eslado de Mato.Grosso do Sul. 

1A REPúBLICA. no uso das atrtbulçóe~ que 
;PClSo rv. t! .22:3 da. consttt.U.lção. e nos 

.:o Decreto n':J 88.066. Jt! ;!6 de Janeuo de 
ccnsta do Processo nQ Z91l2.000079/9l. 

Art. JQ fica renovada. Je ~cO'Tdo com o '.lrt. JJ., 
§ )Q, Ja Let nQ 4.117 . .:ie .2" de a.gostO de 1.962. por ma1s t.lez anos. a 
partir de 1.2 de JUnho Je 1991 • .t1. conce~sáo Oefertda A Rád1o Dourados 
do Sul Ltda .• peio Decreto nÇ B! .957. de ~ de m4to de .1981. ;;endo man
t tdo o Prazo rcs1dual de. t)Utor~a re te Decreto de 10 de me. to de 1991. 
para ~xecutar. ~em dlrctto de exclusJvldade, ~ervtço de radiodifusão 
sonora ~~onda med1a. na Cidade uc D0urados. Estado de ~ato Grosso de 
Su I, 

r'.::. r ll.:.j r.::. t.:; ..... ~. 
sáo. :~)a nut•Órr;:u ~ reno\•r. .1 I'Or 
;3ra.Stt.:tro ~c rclccomunl~D.~.--)cs 

• ,•xec-.c;."io .;..:. :,crv;ço '" :adiodlfu·~, 
~"HC !lecrcto. :e:~Zer---?-f!.~_r_~lq r"Qd_t~O. 
~IS subsequ~rltC~ ~ ·.eus ~~~Ulamento~. 

~rt ~ fstc ~t~ ~.lmentc produztr~ ef~1tos lc~a1s ~pos 
~ellbcraçao (;..., \ 0nRTC!>!)0 :-<.tClonal .. os .termos uo § 3·! ao drt. ;:u dA 
::ons t.: ...1 • ..;ao 

AGOSTO DE 1997 
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~rt. :J Este Decreto entrarA em vigor ~!a data de sua 

.==raSII:a . .:; •1e ..:.:;cst::. de I994: ~7.:JQ da :!'ldepe,ldênclll. 
!'.~~ :.l 2erubl ~~a. 
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Brasília, 9 de agosto de 1994. 

11 I JOLEF 

' ri·• 1 •"•' '· \ • •. I. r. 1'.• III •: t '·' ·:, ::, ·~·, 

Brasília, 11 de agosto de 1994. 

(A Comissão de Educação.) 

187 



188 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1997 
(N" 392/97, na Câmara dos Deputados) 

AGOSTO DE 1997 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO GUARANY DE SANTARÉM 
LTDA. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqúência modulada 
na c~dade da Santarém, Estado do 
Parà. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. lo. Fica aprovado o atõ- a que se refere a 

Portar~a no 656, de 5 de setembro de 1994, que renova, a 

part1.r de 5 de março de 1992, por dez anos, a permissão 

outorgada à Rádio Guarany de Santarém Ltda. para explorar, sem 

direl. to de exclusl. v~dade, serviço de radiodifusão sonora em 

frequénc~a modulada na cidade de Santarém, Estado do Pará. 

Art. 2°. Este Decreto Leg~slativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 78_!), DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do artigo 49, inciso XII. combinado com o § 1° do artigo 223. da 

Constituição Federal. submeto à apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposíç!o de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante da Portaria no 656, de 5 

de setembro de 1994, que renova. por mais dez anos. a pennissão outorgada à Rádio Guarany de 

Santarém Ltda.. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqUência modulada. na cidade de Santarém. Estado dõPará. 

Brasília. 2 2 de setembro 

~{t• :/ :.-v, 

de 1994. 
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1oXPOSli;AO !J(; clcli'I\'OS ,\'.' 120/MC, Je 13 de setembro 

de l'.l~).j, elo St'JJhur ~1tnlstro Je F.staJos Jas Comunicuções 

&xcelentiss1mo Senhor Presidente da República, 

Submeto a aprec1ação de Vossa Excelência a inclusa 
Portar la nQ 656, de 5 de setembro de 1994, pela qual renovei 
a perm1sslo outorgada à Rádio Guarany de Santarém Ltda., para explorar 
serviço de radiodifuslo sonora em freqüênc1a modulada, na cidade de 
Santarém, Estado do Pará. 

2. Os órglos competentes deste Ministério manifesta
ram-se sobre o pedido, considerando-o dev1damente 1nstruido de acordo 
com a legislaçlo apl1cável, o que me levou a defer1r o requerimento de 
renovaçlo. 

3. Esclareço que, nos termos do § 3Q do art. 223 da 
Constituiçlo, o ato de renovaçlo somente produzirá efeitos legais após 
deliberaçlo do Congresso Nac1onal, para onde solícito seja encaminhado 
o referido ato, acompanhado do · Processo· -Administrativo nQ 
29720.000265/92, que lhe deu origem. 

Respeitosamente, 

DJALKA ~S'roS D~ MORAIS 
Hinlstro de_E~tado ~:\comun1cações 

Portar1a nQ li 56 , de 5 de setembro de 1994. 

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES, no uso de suas 
atr1bu1çôes, conforme o disposto no art~_~Q, inciso II, do Decreto nQ 
88.066, de 26 de jane1ro de 1983, e tendo em vista -o QUe- consta do 
Processo nQ 29720.000265/92, 

R E S O L V E: 

I. Renovar, de acordo com o art. 33, § 3Q, da Le1 nQ 4.1,7, 
de 27 de agosto de 1962, a parti~ de 5 de março de 1992, por mais dez 
anos, a perm1sslo outorgada à Rádio Guarany de Santarém Ltda., pela 
Portaria nQ 42, de 3 de março ae 1962, para _exp!,orar, sem direito de 
exclusiv1dade, serv1ço de rad1odifusão sonorã effi freQuênCia --ffi-odufa-dã, 
na <;idade de Santarém, Estado do _ _par~--

II. A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta 
Portaria, reger-se-á pelo Código Brasile1ro de Telecomun1c8çõe·s, le1s 
SIJbSeQOentes e seus regulamentos. 

III. Este ato somente 
deliberação do Congresso Nac1onal, 
Const1tu1ção. 

produz1rá efeitos 1ega1s após 
nos termos do§ 39 do art. 223 Ca 

lV. Esto. Portar1a entrar'ª-"ª'-m v1_g<?r r~a ~_:~ta de sua publ1caçao. 

DJALMA ~~-D~MORAIS 
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- '-'~"ú•8TES E DAS COMUNICAÇ{lEÇ 

',., ' ':. 1 ,' '~'(,IJNAL NO PARli 

~~[C[P ~~JUR n9 034/92 

1 C"C:"Jr'iC!fl: PROCES'SO n9-Z9lZ0.000265/92 

··;IUE>f: ~1i4TC/PA. 

~:;u,no: };;;novacão de Outorga. 

AGOSTO DE 1997 

··::EfiP: 0 nrmissão para executar serviço de radiodifusão sono

.-'· .ujl) prazo teve seu termo final em 05/03/92. 

Fedido apresentando tempestivamente. 

- Regulares a situação técnica e a vida societãria • 

.iJilCLUSlíü: PP1o deferimento. 

· ,'•['~' · :J··''•1'!Y f•t. SNHf1REH LTDA, permissionária do s~r_•.j_ç_o~~eJad!odifusão 

:onu>' • "'' 1 t! .···' ·. :.l~'é ·'ro Suntarem, Estado do Pará, requer renovaç_ão~_cjq,pr;,.zo d_e_ 

''l'JEi<'. 1d ,,,. :·uJ u-mn1s:.;ilo, <:UjG tennÕTinal ocorreu em 05.03.92. 

I ~ ' '-

I_J\J 1,1_,'7'1),! 

n.1:·1-l r:•c' 4?, ·Je 03 de março de 1982, foi autorizada rermissão ã 

--. Ú·~; •,'jJ Pur·a et.plorar, por 10 anos,o serviçod_e r9diodifu

'} • j~ade ~~Santarém, Estado do Pará. 

''"-' • ~m<?cou a vigorar :m ~5_d(? Tar~o dej9B?, cj_at'L,.®~public~ 

'"l'éSJ•) ''" Diário Oficial. 

:. '-'""'"-~ ····:-" ,,. ''"· ,11n·ante o per-l'odo de vigência da outorga, a entidade so-

,;.;;er·'~ Ll, conforme se verifica na irÍformacão procedente ga Seção 
i!? i i'_\, l i 1 • ; '. t 1 • ; i . 

-~;- ~-~·:"-""':"" -~_.... _..,.., __ - _:_· __ -~ 

. :. c·t' ' ·;,.,,, ._,,n ,, :n;o,-r~açá•J da Seção iJe Se-rviços Privados a multa foi _r~cgJI)_iga, 

~~Jnrct'IW? 'nr1c:"": t--.~...;rr: :'lr''~•~t:sS::~ Js fls. 39. 

'. u t uJ i <l'J · · 1·: 1 i ·''n' de• >1 econ1Un icac-Õés, ins ti tu 1 do pela Lei_ n_2_4.]_U, ...ó<l _27 .. 

·>: ''l''~· · .. , . -·:.oue''">' Os prazos de 10 (dez)arws_pi\rél__o s_ervico de radiod_!_ 

'-.J\1 i 

,.,,,·~·:• •ws pJra o serviço de télevis_.3'o-'~~-QQJJ.erão.s.er reno---

·':-; ,o•j: inuais (art. 33 ourágrafo 39)_,_per:_iodos esses man- -

. :r;,·•; 'n-t. :23 - pJrágrJfo 59). 

·: ''·' ·;,•rrr.<J ·los s,•r·viços dr;_ B.·ldJe>dif.us.ão, Jpl'Ovado pelo Decreto 
':,:t>:._q-t) dr· lqli3~ declara: 
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" Art. 27 - Os orazos de conces·são e· Jíêrmissão serãcr de 10 (dez) anos para 
o serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze)_ anos para o de televisão ". 
7. De acordo com o artig~ 49 da Lei n9 5.785, de 23 de junho de 1972, as entidades 
que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao 
Õrgão competente, no periodo compreendido entre o i;Q (sexto) e o 3Q (terceiro) mes 

anterior ao termino do respectivo prazo. 
8. o prazo de vigência desta permissão tem seu termo final dia 05 de março de 
1992, porquanto começou a vigorar em 05 de março de 1982, com a publ icacão do ato 
correspondente no Diãrio Oficial daquela data. 
9. O pedido de renovação da outorga, ora-em exame, foi protocolizado nesta Delega
cia no dia 25 de fevereiro de 1992, dentro, pois do prazo legal (fls. 01). 

10. -A requerente tem ·seus quadros societãrio e diretivos aprovados, respectivamen
te, pelas Portarias n9s 095, de 21.08.90, e 042, de 05.03.82, com a seguinte campo-· 
si cão: 

COTISTAS 

ADEMIR MACEDO PEREIRA 
ADE~11 LSON MACEDO PEREIRA 

CARGO 

SOCIO-GERENTE 
SOCIO-GERENTE 

COTAS 
75.000 

75.000 

NOME 

VALOR EM Cr$ 

_ 7_~ ... OO_Q, Q_O_ 

75.000,00 

ADEMIR MACEDO PEREIRA 
ADEM I LSDN -MACEDO PEREIRA 

11. ·A emissora se encontra operando regularmente, dentro das caracteristicas técni

cas que lhe foram atribu1das, conforme mencionado ãs fls. 40. 

12. e regular a situação da permissionãria perante o Fundo de Fiscalização das Tele 
comunicações - FISTEL, consoante 1nformação de fl. 39. 

13. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, 

Seus SÕcios e dirigentes não ultrapassam os limite; fixados pelo artigo 12 e seus 
parágrafos, do Decreto-Lei n9 236, de fevereiro de 1967. 
14. Fina_lmente, observa-se que o prazo de vigencia da outorga deverã ser renovado 
a partir de 05/03/92, tendo em vista ser a data de publicação da Portaria de permi~ 
são, no Diário Oficial. 

CONCLUSII:O: 
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido em apreço, sugerindo o 

encaminhamento destes autos ã Coordenação-Geral de Outorgas, do ONPV, para sub
missão do assunto ao Senhor Diretor d0 Departamento Nacional de Serviços Priva
dos. 
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E o parecer ''Sob-censura". 

Belém, 28 de agosto 

Edivaldo 

Encaminhe-se ao SCOM. 

Em, 123.03.92. Ediva!Jo 

Conforme despacho sunra, encaminho o presente processo i Coorde 
nação Geral de Outorgas do DNPV oara os devidos fins. 

Oelém, ül de setembro de 1992 
''\ 

//- .• /· /)' I 

---·· \_ ·"L.t.z .• - .c,<-. <> .•• c:,""'· 
Lu i z r ê"rn ando H orá c i o Castro 

Deleqado do MTC/PA 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 70, DE 1997 
(N" 393/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o a to que renova a pe:r:rtú.ssão 
outorgada à RÁDIO TV TROPICAL LTDA. 
para explorar serviço de radiodi"fusão 
sonora em freqúênci.a modulada na ci
dade de Manaus, Estado do Amazonas. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. F~ca aprovado o ato a que se refere a 

Portar~a n° 659, de 6. de s.e.tembro de 1994, que renova, a 

part~r de 10 de dezembro de 19_88, por dez anos, a perm~ssào 

outorgada à Rádio TV Trop~cal Ltda .. para explorar, sem dire~to 

de exclus~v~dade, serv~ço .. de --l:'ad~_o_d~Lus_àp _s.Q=ra_§!!t_J:r-egtl_'ªf1C:L_a 

modulada na c~dade de Manaus, Es_t<'-do do hffiaz_onas. 

Art. 2°. Este Decreto Leg~slat~vo e_ntJ;"Çl _em yigor_ na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 819, DE 1994 

Senhores Membros tlo Congresso NaciOnal. 

Nos termos do artigo 49. inciso XTI. combinado com o § lo do artigo 223. da 

Consutuição federal, submeto à aprecwção tle Vossas ExceWncms. acompanhado de Exposição de 

Mollvos do Senhor Ministro de Estado das CcmurucaçõGs. o ato consl:J.Iltc do Portaria no 659, de 6 

de setembro de !994. 4 uc renova. por m3ls dez anos. a permissão outorgada à Rádio TV Tropical 

Ltda.. para explorar. sem direito de e~clusivida_cle._ ~1'\'i'L() de radiodifusão sonora em freqüêncía 

modulada, na c;dade de Manaus. Estado do 1\!Jlazonas. 
Brasx1ta. ll de outubro de 1994. 

c:::> I ! 
---::/ (_J,.i_ v -

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N° 136/MC, DE 27 DE SETEMBRO DE 1994, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelent1s~tmo Senhor Pre3idente da Repáblica, 

Submeto A aprecJaç!o de Vossa Excelenc1a a Lnclusa Portar ta 
n~ fi~9. de 6 de o:;et.e-mbro de 1994, pela que.l renovet a permts.são 
outorgada à R4dió TV Troplcal Ltda., p~r~ explorar servtço de 
r~d!Odlfu~ào sonora em freqdênc1a modulada. na c1dade de Manaus. 
Estado do Amazonas. 

1 Os órgãos competentes deste M1n1stérto mantfestaram-~e sobre 
o pedtdo. ~onstder~ndo-o dev1damente 1nstruldo de acorao com a 
legtsloção spi1c.6.vel, u que me levou defer1r o requerimento de 
renovação. 

), Esclareço que, no3 termos do 32 do art. 223 da 
ConstttUlçAo. o ato de renovação somente pr'oduzlrt efelto:s tegals após 
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dellberaçáo do Congresso N'll.cional, para onde -sÔtiCtto :SC:Jtl. encam1nhaao 
o refertdo ato, acompanhado do Processo Adnuntstratlvo nQ 
19111.000061/3~. que lhe deu origem. 

Respettosamente, 

UJALJ;'BASTOS D NORAIS 
~ /\\~ 

Mintstro de Estado d4s Camuntc4Ç0es 

Portar1a nQ 6 5-9, de de se~embro de 1994. 

O UINISTRO OE ESTADO DAS COUUNICAÇOES. no~ uso de suas 
atr1butçóes. contorm~ o dtsposto no art. 6Q, 1nC1SO Il~ .. do Decreto nQ 
88.066, de 26 de )anetro de 1983, E tendo em v1sta o que consta. do 
Processo nQ 29111.000061/89, 

R E SOL V E: 

[. RenoYar, de acorao com o art. 33, § JQ, e1a Le, nQ 4.117, de 
27 de agosto oe 1962, a parttr de 10 de dezembro de 1988, por ma1s aez 
anos, a oerm1ssão outorgada A A6d1o TV Troptcal Ltda .. oela Portar1a 
CONTEL nQ 440, de B oe nove~mbro de 1968, para exo.lorar, sem dlre1to de 
exclus1v1dade, servtço de rad10d1fusõo sonora em freQuénc1a modulada, 
na ctdade de Manaus, Estaco dO A~azonas. 

II. A e~ecução do serv1ç0, cuJa outorga é renovado por esta 
Portar1a, reger-se-A oelo C6d1go Brostletro ae Telecomuntcações, lets 
subsequentes e seus re9ulamantos. 

III. Este ato somente oroduz1r6 efe1tos lega1s coós del1beração do 
Congresso Nac1onal, nos termos ao § JQ do art. 223 da Const1tutç.ão. 

t\ //W~ OJAL~A Bxsfos ot' MORAIS 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇõES 
CONSULTORIA JUR!DICA 

PARECER CONJUR/MC NQ f) 0 J /94. 

Referência Processo nQ 29111.000061/89. 

Origem Delegacia 
Amazonas 

do MC no Estado 

Interessado: Rádio TV Tropical Ltda. 

do 
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Assunto 

Ementa 

Conclusão 

Renovação de outorga. 

Permissão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em. freqüência 
modulada cujo prazo teve seu termo 
final em 10/12/88. Pedido 
apresentado intempestivamente. 
Regulares a situação técnica e a 
vida societária. 

Pelo deferimento do pedido. 

I - RELATóRIO 

A Rádio TV Tropical Ltda., permissionária do 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Estado do Amazonas, requer a renovação do prazo de vigência 
outorga, cujo termo final oco~reti ~~ 10 de dezembro de 1988. 

serviço 
Manaus, 
de sua 

2. Mediante Portaria CONTEL nQ 440, de 8 de novembro de 
1968, publicada no Diário Oficial da União em 10 de dezembro do mesmo 
ano, foi autorizada a permissão à Sociedade Rádio Tropical Ltda., para 
explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Manaus, Estado do Amazonas. 

3. Ao examinar as pastas cadastrais Jurídica e Técnica da 
entidade, verifica-se que 3:-permlssao-üii Outorgãâa a-sociedade· Rádio 
Tropical Ltda., cuja denominação social passou para Rádio TV 1ropical 
Ltda. através da Portaria·nQ 116, de 4 de~etembro de 1986. 

4. A outorga da em1ssora foi renovada 
694, de 13 de agosto de 1979; por mais 10- anos· a· 
dezembro de 1978. 

II - DO MÉRITO 

pela Portaria 
partir- de 10 

nQ 
de 

5. O Código Brasileiro de Telecomunicações, insti tu ido 
pela Lei nQ 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece prazos de 
outorgas de 10 (dez) anos, para o serviço de radiodifusão sonora e 15 
(quinze) anos para o serviço de televisão, que pc1erão ser renovados 
por períodos sucessivos e iguais ( atl: .- 33- :..----:-:§:-::-:3Ql-~ --p-erioaos · esses 
mantidos pela atual Constituição (art. 233- § 5Q). 

6. Por sua vez, o regulamento dos 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nQ 52.795, de 31 de 
1963, declara: 

Serviços 
outubro 

de 
de 

''Art. 27 - Os prazos de concessão e 
permi~são serão de 10 (dez) 
anos para o serviço de 
radiodifusão sonora e de 
15(quinze) anos para o de 
televisão". 

.. f95 
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7. De acordo com o artigo 4Q da Lei nQ 5.785, de 23 de 
junho de 197 2, as entidad~e$ que desejarem a renovaÇão do prazo de sua 
outorga, deverão dirigir requerlmento ao órgão competente, no periodo 
compreendido entre o 6Q (sexto) e~ o ~ 3"Q ~~~lterceircn-- mes ant:eriot ao 
~érmlno do respectivo prazo. 

8. O prazo de vigência desta permissão teve seu termo 
final dia 10 de dezembro de 1988, sendo que seu pedido de renovação, 
ora em exame, foi protocolizado naquela Delegacia~ éfif 30 -de -raneiro de 
1989, intempestivamente portanto. 

9. A peticionária tem seus quadros societário e diretivo 
aprovados pela Portaria nQ 1l6, de 4~ de~setembro de 1986, com as 
seguintes composíçõe~s: 

COTISTAS 

Antônio Teixelra 
Antônio Alencar 
Ricardo Alencar 
Cláudia Alencar 

Malheiro~s 

Malheiros 
Malheiros 
Malheiros 

Quadro Diretivo~: 

Antónlo Te1xeira Malheiros 

COTAS 

2.339.200 
137.600 
137.600 
137.600 

VALOR 

2.339.200,00 
137.600,00 
137.600,00 
137.600,00 

TOTAL= 2.752.000,00 

Gerente. 

1 O. Vale ressaltar que, durante o último per iodo de 
vigêncla da outorga a entidade sofreuaâvettêncTas-~~vâ-rYaEr~penas--de 
multa, conforme se verlfica na IhfõtfifaÇao-SFIS nQ 02/89 (fls.12 e 13). 

11. A em1ssora se enccrnrra- ope-r~an~do ~re-gularmente, dentro 
das caracteristlcas técnlcas--que lhe foram atribuidas. 

12. • regular a situação da concessionária perante o Fundo 
de Fiscalização das Telecomunlcações ~ FISTEL. 

13. Consultado. 
verificou-se que a entidade e 
fixados pelo artigo 12 e seus 
de fevereiro de 1967. 

o Cadastro 
seus sócios 
pará-g~r~afos, 

Nacional de Radiodifusão, 
não ultrapassam os limites 
âo Decreto-Lei nQ 236, de 28 

II I - CONCLUSÃO 

14. Mediante o exposto, o~ino pelo de-f-errmtrnto do pedido 
de renovação da outorga por mais dez anos, a partir de 10 de dezembro 
de 1988. ~proponho a submissão do assunto ao ExmQ Senhor Ministro 
para en~aminhamento do ato e Exposição de Motivos à Presidência da 
República. 

15. Esclareço ainda, que de acordo com o art' · ' 223, § 3Q 
ja Constituição Federal, a matéria deverá ser aprecia~ 'eliberada 
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pelo CongressoNacip_naL_ a fim ·de ·que -o· ato. -de. renovação possa 
produzir efeitos _legais. 

!1: o parecer "sub-censura". 

Brasil ia, :i.S' de ~ 

yQli~ 
VIVIAN ENCINAS COSTA 

Belª em Direito 

de 1994. 

Aprovo. Submeto ao Senhor Consultor Jurídico. 

Brasília, .2.~ de ,,_x T._,.:, de 1994. 

ARISLANI ~~~ MIJO LER 
Chefe de ~ivisão 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 71, DE 1997 
(N" 394/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o a to que renova a concessão 
da RÁDIO MARUMBY LTDA. para explorar 
serv~ço de rad~odifusão sonora em 
onda curta na cidade de Florianópo
lis, Estado de Santa Catar~na. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 a. Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n°, de 16 de ma~o de 1996, que renova, por dez anos, 

a part~r de 1° de novembro de 1993, a concessão outorgada à 

Rád~o Marumby Ltda. para explorar, sem direito de 

exclus~v~dade, serv~ço de radiod~fusão sonora em onda curta na 

c~dade-de Flor~anópolis, Estado de Santa Catarina. 

Art. 2°. Este Decreto Leg~slativo entr<';l em vigor na 

data de sua publicação. 
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MENSAGEM No 457, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do anigo 49, inciso XII, combinado com o § 1• do anigo 223, da 

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 

Motivos do Senhor Mirústro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 16 de 

maio de 1996, que "Renova a concessão da Rádio Marumby Ltda., para explorar serviço de 

radiodifusão sonar:: ::~ nnda curta:: iüicldadeâe Flonarll:íp-ólís,~süldo-de Santa Catarina". 

Brasília, 2 2 

\~ 
/. 

/' \/1 .1 :........J., c..,._}v,_ 

de maio 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 44/MC, DE 07 DE MAIO DE 1996, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. 

ExceJentrsstmo Sennor Pre~taeme oa RePuoltca 

Suometo a aorectaç..ão ae Vossa Excelênctá -o ·mc!USO-Prõce~Só Adintn•$trãt_rVO 
r.~ 50820 00061 7/93 em aue a R ao_• C? fv!~r~~oy ~tSJ~~- executa_m~_ ao s~rvtço ae rwa•oat~usão 
sonora em anca c:...~na na craaae ae F!onanoPciltS- E-Staoo-ce-sãr1tã-Catanna sot1cna 
renovaç.Jo co orazo a e v•genc1a Oê suaconcessao oor mãiSãêfai'i-s-~r 

~ A concessão em aoreço for outorgaoa oela ~ecreto n° 37 471 de 13 de 1unho 
ae 19 ... 5 senco oo1eto ca renovação alraves 90 Pecr~tQ r"' __ 86_.829 ·ae 10 cte· outuorO oe 
1983 CLJIO orazo residUal fOI manuao pelo Decreto oe 10 ae maiO ae 1991 - -

3 A reauerente esta JUndlcamente amparaaa nos termos oas diSPOSIÇÕes aos arts 
2' e 4' a a Le1 n' 5 785 a e 1972,-e ao art 9' do Decreto ri' 88.066. J:ie Tl>83, e1s c.ue. ·no~
termos oa 1e1 o oeO!OO apresentaao na tnrrna deVIda, no prazo 1egat e com a aocumentaçào 
habil. ter·se-a como detendo. porquanto não aecJdldO_ ao_termu.oa..respeGnva_ co_ncessão ou 
permtssãa e permttlc!O o funcionamento. em carater~precãno. dos servtços outorgaoos e não 
renovados em tempo hab1! senao pots. lictto se concluir. que a terrmnação do prazo da 
concessão 01.. a pendéncta oa sua renovação. a cuno ou tango prazo. não oetermma 
necessanamente> a extmção oo_ se_ry1ço prestado 

4 O pedtdo ae renovação encontta~se dev1dameme Jnstru_ido _Qe açorda com a 
legislação em v1gor e a estação esta funcionando dentro das caracteristiC<Js Jécn1cas a ela 
atnouioas por este Mm1sténo 

de 1996. 
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5 Nos termos co ~ 3° ao art. 223 da c_an_~t_J_t~t_ç:â_o. o ãt_o oe renovação someme 
proouztra efeuos tega1s a'-'os deliberação do Congresso Nactonal. para onae SOlJCito ·seJa 
encammnaao o processo aommtstrattvo pentneme que esta acompanna ooservanao oue 
em senao ae1enaa a renovação em apreço. e_s_t_a _aevera ocorrer a parnr a e 1 o a e novemoro 
ae 1993 

Decreto oc 

RespeitOsamente 

__ :r--=~-------/-'~< 
/SERGIO MOTT~ 

Mtms!J"Ó de Estado das ComunJcações 

"."'! ae 199o 

Renova .1 concessão da Raa•a Marur.::-. t ::.: O.Jra er01orar 
serv1ço ae raatoatfusáo sonora em or.aa C...J;õõ na c1aaoe ce 
FlonanoooiJS Estaco ae Santa Carann.:: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso aas atncuu;óes Coe 1ne conterem os ans 
94 tnc,so IV e 223 aa ConstJtuJção. e nos termos dO an € 0 tnCJSo 1 -..::::: Decreto n<l 88 066 ce 
26 ae rane1ro a e 1983 e tenao em v1sta o __ que consta do Prccesso Aam1nJstra11vO ~~ 
50820 00061 7193.- _.: 

DECRETA: 

Art 1° Ftca renovada de acordo com o art. 33. § 3°. c.J Lej ,..J ..! 1 i 7. de 27 de 
agos1o oe 1962. par ma1s oez anos. a par11r de 1° de novemoro co?- 1993 a concessão 
outotgaaa a Rádro Marumby ltda .. renovada pelo Oect&to noJ 88 829 ae·~o de.outuoro ae 
1983. CUJO prazo residual fo1 manttdo pelo Dectelo ae 10 de-maao ae 1S91. para exolorar. sem 
orrerto a exctussvaaaae. serv1ço de radrodJfusâo sonora em onaa cur.a r:a c1aaae ae 
Flonanopalis, Estaaa ae Santa Catanna. 

Paragrafo un1co. A execução do serv1ço de raaaodJfusão. cu;a ou:orga e renovaoa 
por este Decreto. reger-se-â pelo Cód1go Brasileiro oe Telecomumcações. Je1s suoseouemes e 
seus regUiamemos 

Art :!c Este ato samenre produZira efeitOs legass apos deJ1beraç...2o ao Congresso 
t-tac•onaJ. nos termos ao § 3o· oo art. 223 da Consululção. 

Art 3' Este Decreto entra em vogar na dala de sua puclocação 

Brasil/a l o oe 
ReDUbhca. 

ma.1o ae 1996. 175(1 oa maeoenaenc1a e 108" aa 
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MINIST~IO DAS COMUNICACOES 
DELEGACIA EM SANTA CATARINA 

SERVIÇO JURIDICO 

AGOSTO DE 1997 

PARECER/SEJUR/DRMC/SC - NQ 085/95. 

REFERENCIA: PROCESSO NQ 50820.000617/93 

ORIGEM: SECOM/DRMC/SC. 

ASSUNTO: RENOVACAO DE OUTORGA. 

EMENTA: Concessão para executar serviço 
de radiodifusão sonora em Ondas 
Curtas cujo prazo teve.seu ter
mo final em 01/11/93. 
Pedido apresentado tempestiva
mente. 
Regulares a situação técnica e 
a vida societària. 

CONCLUSAO: Pelo Deferimento. 

RADIO MARUMBY LTDA. concessionária 
difusão sonora em Ondas Curtas na Cidade de 
requer renovacão dO":prazo de vigência de sua 
mo final ocorreu em 01/Li/93. 

do servico de radio
Florian6polis, SC, 

concessão, cujo ter-

I - -OOS FATOS: 

Mediante Decreto no 37.471, de 13 de junho de 1955, foi 
outorgada concessão a RADIO MARUHBY LTDA para explorar o servico 
de radiodifusão sonora em Ondas Curtas, na cidade de Florian6po-
1Ls, Estado <le Santa· Catarina. 

A Outorga cm questão começou a vigorar em 17 de 
de 1955, data da publicação do contrato de concessão no 
Oficial. 

junho 
Diário 

A Ou torga em apreço foi renovada por _ 02_ duas ve_zes. 
conforme Decreto 74.592, de 23 ile_..S~ii;;o_mtu:º __ J:Le __ LaJ-4_,~-<"--~lle.cr~tQ 
88.829, d.e. 10 de outubro de 1983, publicações no Diário Oficial 
de 24/09/74 e 11/10/83, respectivamente. 

A concessão em tela foi objeto de transferência <lireta. 
mediante Decreto nQ 83.551. d_e 05 _de junho de 1979. pul>l icado no 
Diário Oficial de 06 de junho de 1979. 
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Cumpre ressaltar que durante , pt•t'l '·''" 1 :1. • -.. ·~ ' ' : i . ..:. 

outorga a entidade foi advertida pc.>r IS ,,·[nr>• H .1 ~;" ll;, : . : ,; , ! t. 

conforme extrato emitido pelo Departament<~ \acl·Ht.,. 
ção, as fls. 56 e 57. 

. . :. ~- :._ . : ~:..; 

De acordo com informação do Depu r t Dm•.?n t•.• :H· i .!ld ~ :e 
Fiscalização, foram corrigidas todas as ir·r<'f\Ular·i·!:td'"c '" ··on· 
cessionâria, estando esta apta a RENOVAC,\0 DE t.'iT•1HV. 

II - DO Hlm!TO: 

O COdigo Brasileiro de TelecomtHlic~:.u..:ot:~s ::tsr í tliJ.:!-. '~".1 •~ 

Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, <'stab"l''''" "s 1·r;u.os :r ':t 

(dez) anos para execução para o serviço de raoiudJ i u::<~c: ~.:.tJ1d•t a 
15 (quinze) anos para o serviço de tele,·isào, qttP •·otil't'ào '"r .. ,_,_ 
novados- por per iodos sucessivos e iguais ( art. :,J. J~~J. !,e,·• t)-
dos estes mantidos pela atual Const i tui<:à•J • art. ···• -;!1!. 

Por sua vez. o Regulamento dos ~)t.•r\'lt:U ~k· Had:r).lil'u~a·.'· 
aprovado pelo Decreto 52.795, de 31 de OtilUilrO d·: i'lrl:l. cl·"Cl.trn: 

Art. 27 - Os prazos para concessao e 
10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão 
anos para o de televisão. 

~erfio ou 
: <!'1 ;' !JZP) 

De acordo com n art. 4Q da Lei nQ :)~. ;:'5. '" _,; "'' .<t-
nho de 1972. as entidades que desejarem a t'PI\D\'ilt.:<1•., ,~,, •a•··" ·><' 
outorga. deverão dirigir requerimento ao ot·g<i<.l ··nmt><:c<ctltc· .lu ,,_,_ 
riodo compreendido entre o 6o (sexto),, n :;,_, 1 t•'JTt·i·nJ ''"·'S ;;ntt.·
rior ao término do respectivo prazo. 

O prazo de vigência desta concPs.süo. : ._•m ."':'~'~ t t~rmn '1-
na! dia 01/11/93, pois começou a vigorar· •.•m til ·!; H:3. , .. ,m noll; li-
cacão do extrato do correspondente ~ontrato dr· ('''ncc-~,_l;:u •. 10 D!<'t
rio Oficial de 11/10/83, e os efeitos ,jurldicus da nulot-L\2 •·,,ram 
mantidos pelo prazo residual, confdrme disposto n•' Ot:rr'<>ln 'tl .r:,, 
10 d'e maio de 1991, publicado no Diâriu oficial dü dLi ,3 cdl•st:-

qOente. 

A Outorga originària de concp·ssao ··m •li'I'L't:il 1 • 1 i 
da automaticamente conforme determinado nos 'rwi;,ns ' 11 
art. lo da Lei no 5.785, de23 de junho d•• 1'17::!. tlé ''~de 
bro de -197:1. motivo pelo qual.~ "pr-az-o-~.-,~-~ · i i.\(~i':l-;·:,,;-_:;," 
contado a partir de 1Q de novembro. por· 11:ais ·11n ,.,.,., •<lu 
(dez) anos. 

Por conseguinte. a r·enova<.:au .tqut i'il'Jtt·;~da 

ocorrer a partir de lQ de novembro d0 ! 1!:1:1 .• <~-..; ,.(,·i l ... s 1.1 

ga foram mantidos pelo prazo rr?-siJuaJ. ~·unt'tlt'!llt: ·!J:.;pu:--,lc, 

creto de !O rlc maio de 1991. publicado"" llian" tll'i>'tdl 
13 subseqilentc. 

, 'r l t ~ 

11< H'Pm-

',, 

J 1'\'t !' :· .. 

( 11 1 1 1 ~ r 

dn 1 :<I 
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O pedido ele n~novac,;ào de outor-ga. ora 
pr·otncol izado nesta Delegacia no dia::::> de ,julho 
pois do pr·azo legal ( fl. 26). 

AGOSTO DE 1997 

em exame. foi 
de 1993, dentro 

t\ Hequerentc tem seus quadros societàrio e diretivo 
aprov'l.dos pela E.:-1. fiQ 78/79, de 14 de maio dv 1979, com a se
guinte composição: 

COTJSTA COTAS VALOR EM CrS 

MATHEL'S IENSE:'\ 1. 000 1.900,00 

MERCEDES FLAVINHA IENSEN 95 95,00 

JOAO FLAVINHA IENSE!\ 1)5 5,00 

TOTAL ... _-_ ..........•..•........ 2_.000 .... 'c''. __ .• _ ••• 2.000.00 

• SOC I O (,Tffif:'NTE /'tA 111EUS I ENSEN. 

·\ Pmi~!~t)ra se encontr·a 
das r'nrarter!sticas tr'cnicas que 
mencirinado a rl. co. 

operando 
lhe foram 

regularmente. dentro 
a~~lbuidas; conforme 

E regular a situação da com::cssionària perante o FUNDO 
DE FISCALI7.ACAO flAS C'OM!JNICACOES. 

Consultando o Cadastro Nacional de Hadiodifusão. verfi
rou-se que a entidade. seus sócios e dirigentps não ultrapassam 
os I imitl·~ fixos pelo artigo !:! e seus parágrafos, do Decreto-lei 
11Q :!:lfl. dP 28 dr fPverri ro de I !167. 

Finaimcntl· observa que o prazo ria outorga devera ser 
rPruwadn a partir de 01/11/9:1, l<'ndo <'m ,·ista a manutenção do 
i"·azo de outorga por· Decreto de lO de maio de lél9l. 

III - CONCLUSI\0: 

Do exposto, concluJmos p••lo deferimento do pedido. su
gerindo o •~ncaminhamento dos autos a Coordenação-Geral de Outor
gas. do D~PV, para a submissào do assunto ao Sr. Diretor do De
partamento i':acional de Serviços Privados. 
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E o parecer " sub-censura ." 

Florianópolis, 09 de agosto de 1995. 
I ~ 

~JfiU;Jv.o c/ll f .Jt~t~r 
S CUNDINO DA COSTA LEMOS 

OAB/SC - 4088 - II 

~rd_ 
--~~-~0 

OAB/SC"- 7577 

De acordo. Encaminhe-se o 
do Departamento ~acional de Serviços 

presente processo ao 

Pr~. 
Diretor 

I. RELATÓRIO 

( I 

PAREC,ERES 

1\._. \ ::.. 

ZAR COELHO 
o doi!'1C/SC. 

I 

(A Comissão de Educação.) 

PARECER No 416, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o 
Projeto de Lei do Senado no 106, de 1996, de 
autoria do Senador Waldeck Orne/as, que 
"altera a Lei n° 8.036, de 1990, que "Dispõe 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências". 

RELATOR Senador C AR LOS WILSON 

E submetido ao exame Jcsta Com1ssão de Assuntos 
Soc1a1s o Pro1e10 de Lc1 do Senado n" 106. de !996. que tem por tinalidade 
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dar nova rcdação aos artrgos 9° e 1 O da Lei 'rt" ll OJ6. 'de -1·1-de ma10 de 1990 
que trata do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. 

Ao j!tstrticar sua iniciativa. o autor assim argumenta: 

"Impossível ne~ar u .fim~úo do 1-imdo de 
utn•tdudes 1ws setores /whllactonú/ .1: de saneamento 

opowr 
(', JIO/" 

conseqiiêncw. de fmancwmellfo da mfár-nlmlllra 1/r.:c~.:.uúrra ú 
dll.:ÚCIU dos {JrOgramas hahi/UC/()/Ja/S lflle hene/U.:WI/1 não StÍ i/ 

classe trahalhadora como toda a comumdade· onde \'ll'e. I )esse 
modo. jà::-se necessúrro expirei/ar de forma clara os operw,:lies 
na úrea de mfi·a-estrlllura urhana passil·e1s de /inancwmenro u'u 
H i/:'-,'" 

No projeto. destacam-se. como mais rmportantes, os 
.. segmntes aspectos: 

I. reura-se da lei o elenco dos componentes que 
constnuem as garantias nas 'operações com recursos do FGTS. que passam a 
ter prazo máximo de vinte c cinco anos: 

2. a rentabilidade média das operações de crédito deverá 
ser não só suiiciente para a remuneração das contas vinculadas como também 
para a cobertura de rodos os custos administrativos c operacionais do FGTS: 
não se explicita. porém. a preocupação pela formação de reserva técmca 
desse patrimõnio: 

3. para os próximos quinze anos. os recursos do FGTS 
deverão ser aplicados nas áreas de habitação. saneamento e infra-estrutura, à 
proporção de cinqiienta por cento para habitação, trinta e cinco por cento para 
saneamento e quinze por cento para infra-estrutura: 

4. explicitação de princípios que deverão nortear o 
Conselho Curador quando da fixação de diretrizes e critérios técnicos para 
distribuição dos recursos do FGTS. 

É o relatório. 

li - VOTO DO RELATOR 

Preliminannente. cabe-nos ressaltar que a primeira grande 
inovação presente neste projeto reside no fato de ele dotar o Conselho 
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Curado1 de: prutcipiO~ claros e conc:retos que servmio de mstnnnento para n 
lixaçãu de d1retnzes <.: estabelecimc:_nto de c menos tccn1cos para ~IIstnbui~,:áo 
Jo~: ..:ursos do FGTS. Nesse selltJdo. a aplicação tksses recursos na area de 
hnb!l.-:;:áo estará SUJeita a cnterios que le\'em em conta a aiTecadaÇáo brma 
das contas \'I!Iculadas por l J111dades da Fedcrnçáo. a população urbana e a 
demanda por habitação Por esta se concentrar )!t.:ralmente nas arcas de maiOr 
densidade c:conônnca. os recmsos para habitação sa_@n destmados em 
tünç<io da ongcm das receitas. Isto e_ arrecadação bruta cloF(iT$ 

() cnténo a ser se)!tundo para aplicações do FCITS no 
,;aneamelllo bas1c0 ( a[!ua e eS!,!Oto l não considerara nem a arrecadaçãci_ nem a 
densidade populaciOnal e s1m o déficit de ser\'H,:os de <i)!ua c esgoto cm cada 
Lstndo .·\ propnsta e C<lerentc com uma politica tk saneamento básico que e 

um scr\'1(,:0 es:=;cncwl il elcva(,:áo dJ qualidade de \'Idn das pessoas e qne sc 
encontra estreitamente ligada aos ni\'t:IS de monahdad..: mfantii. de.: morb1dad..: 
e de e;;peetattYa de \ tda. 

f-inalmente. tlll que tan[!e aos recursos dc!stmados para ~h 
obras de mfra-estrutura. u autor do projeto propõe de manetra correta quc o 
cnteno para sua aplicação tera como base a denstdade da população urbana 
de cada Unidade da federação. 

Vale lembrar amda que a psesente Imctatl\'a_ preocupada 
c:m equacwnar a falta de saneamento básico nas regiões mats pobres do pa1s. 
tlxa cnténos mais explicitas c objeuvos a !im de carrear recursos para as 
areas mais carentes que hoje \'ê:m recebendo menores \-olumes de 
mvestnnento provemenres dos recursos do FGTS_ 

Em segundo lugar. há que se louvar o cnténo ndotado pelo 
autor no sentido de estabelecer_ para os proxnnos qumzc anos. a distnbu1ção 
setonal dos recursos onundos do FGTS 

Assim. detenmnou que a metade sep destinado para a 
ltabitaçao. Outros trinta e cmco por cento para o s<meamento básico. setor 
esse ainda muito carente entre nos. Por ultimo. os restantes qumze por cento 
aplicados na melhona da mfra-btmtura urbana. possibtlitando desse modo 
melhores condições de vida nas ctdades 

Não resta dúvida de que o projeto e meritóno. pOis traça 
metas concretas Yoltadas no equaciOnamento do problema da moradia. 
saneamento básico c: mira-estrutura, ao mesmo tempo que propõe cnténos 
mms explicitas para o uso mats racwnal dos rewrsos onundos do FGTS. 
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i'ROJETO fK LEI DO ',l-:\.\DO :-,' i'•'-'· DE 1'·'11> 

\SSINARA:\1 O 1':\RLCER. l.\1 REL·.--:r,\0 DE 13 DL :\GOSTO DE: !•.107_ OS 
',El"HORES SE:\ \DORES 

•ii- .-\DEl\11R :\.'\DRADE- PRESIDE'\TE 
<!2- CARLOS \\'ILSO\ - REL.\TOR 
<!3 -JOÃO FRA0-(A 
<14- ERNANDES AMORIM 
IJ5- LEOMAR QUINT..\:\ILHA' 
iJó- OTONIEL \1ACIL\DO 
IJ7- ROMERO JUCA 
1!8- 13ENEDITA DA SILVA 
09- OSMAR DIAS 
I O- JOSÉ ALVES 
II -SEBASTIÃO ROCI-IA (abstenção) 
12 -JONAS PINHEIRO 
IJ- VALMlR CAMPF.LO 
I -1- ABDIAS NASCn'-1ENTO (sem voigJ __ 
15- MARINA SILVA (abstenção) 
10- JOÃO ROCfiA 
17- BELLO PARGA 
18 - NABOR JUNIOR 



CO;\IISSAO DE ASSUNTOS SOCjAIS 
LIST.\ DE VOT.-\Ç.\0 ~Oi\111\AL /PLS N" t · .' : 

TITU.ARES- PFL SI\J :-..\() 
ROMEROJUCA v 
JONAS P()JHEIRO v 
JOSE ALVES v 
BELLO PA.:<GA v 
WALDECK ORNELAS 
EDISON LOBAO 
ODACIR SOARES 
VAGO 

TITtLARES- P~IDB Sl~l ~-\o 

CARLOS BEZERRo\ 
GIL V AM BORGES 
JOÃO FRANÇA v 
CASILDO MALDANER -
MAURO f\.!IRAl'-iDA 
NABOR JUNIOR v' 
MARLUCE PfNTO 
OTONIEL MACHADO 1/ 

TITlLARES - PSDB Sl~l :-..w 
LUC! O ALCANT ARA 
OSMAR DIAS v' 
LL'DIO COELHO . 

CARLOS WILSON t/ 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
n-l LARES· BLOCO OPOSIÇ . .\.0 sm • :\.\0 

iPTIPIJTIPSBIPPS) 

BE!'<EDIT A DA SIL VA-P ,· v 
MARINA SILVA PT 
ADEMJR ANDRADE-PSB . 
SEBASTIAO ROCHA-PDT 

TITlL.\RES- PPB 'ii" :-.io 
'ERNANDES AMORIM v 
LEOMAR QL'1NT ANILH.-'. v 

TJTl"l. \Rn · PTB ol~I \AO 

V -\Lf\IIR CAlv!PELO v 
" 

TOTAL_' _SIM , NAO - ABS 

.\BSH\('\0 SUPLE:>.TES- PFL ,1~1 

GUILHE!Uv!E PALt-.IEIRA 
JOSE BIANCO 
FREITAS NETO 
JULIO CAIV!POS 
JOSE AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL 
ROl\ lEU TUMA 
JOÃO ROCHA v 

AllSTE"\Ç.\0 Sl"PLE:'õTES- P\IDB Sl~l 

JOSE FOGAÇA 
VAGO 
ONOFRE QU1NAN 
JOSE SARNEY 
RENAN CALHEIROS 
VAGO 
VAGO 
VAGO 

Alhfi-.\C.\0 SlPLE:'ITES- PSDB SI\ I 

ARTUR DATA VOLA 
BENJVERAS 
SERGIO MACHADO I 

COUTINHO JORGE 
JEFFERSON PERES 

.\lbTE\~"AO SLrLE:>õTES- BLOCO OPOSIÇ..i.O SI\! 
rPT il'IJTiPSBIPPS) 

JOSE EDUARDO DUTR'.-PT 
v LAURO CAMPOS-PT 

ABDIAS NASCIMEN fO-P[)T 
-c/ ROBERTO fREIRE-PPS 
. \B"TF'\C_\Q Sl"PLE\TE,.J'PB "I\ I 

' EPITAC!O CAFETEIRA 
ESPIRIDIÀO AMIN 

· .\B:-..·, l>"'L\0 .S!"PLF.\TES · P l"B . :_.jJ:\j 

EMIUA FER.,'-IANDES 
" 

SALA DAS REUt~IOES, E\1 

Senador 
Presidente ilh\ 

.\.lO .\II' fE:>( i. O 

:-o.\o AIIHE:\( .\O 

:-.\o .lBSfE:-(.i.O 

I 

\.i.O AIISTE:'õ(,..\0 I 

' 

~.~0 \BSl E\Ç\o 

...... _\0 \lhTE'( .\0 
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PARECER No 417, DE 1997 

Da COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA
ESTRUTURA sobre o Projeto de Lei do Senado 
n° 319. de 1995, de iniciativa da Comissão 
Temporária do Vaie do São Francisco, que 
"Cria o Comitê · de Gestão dos Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Selo 
Francisco, e dá outras providências". 

RELATOR: Senador MAURO MIRANDA 

I. RELATÓRIO 

Vem a esta Comissão de Serviços de lnfra-Estmtura o Projeto 

de Lei do Senado ll0 3 I 9/95, que trata da criação do Comitê de Gestão dos 

Recursos Hídricos da Bacia HidrO!,'tÍlfica do Rio São Francisco, e dá outras 

providências. 

Proposto por iniciativa da Comissão Especial Temporária para 

à Vale do São Francisco, a proposição so!J_ exame foi inicialmente remetida á 

Comissão de Cpnstituição, Justiça e C:dadania, onde recebeu parecer 

favorável, com emendas do relator. 

A inclusão do PLS na Ordem do Dia foi sustada pela 

aprovação do Requerimento 11° 148, de 1997, solicitando a audiência desta 

Comissão em virtude da recente promulgação da Lei n° 9.433, de QS de 

janeiro de I 997, que instituiu a Politica Nacional de Recursos H idt:ícos c criou 

o Sistema de Gerenciamcnto de Recursos Hídricos. 

O PLS 11° 319/95 propõe a criação do Comitc de Gestão dos 

Recursos I·Iídricos da 13acia Hidrográfica do Rio Siio Francisco -

COMSFRAN, contempla sua competências, fonna de estruturação, 

composição c fonte de recursos, prevendo tambcm as prioridades a serem 

consideradas na elaboração do Plano Diretor da Bacia. 
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A Lei de Recursos Hídricos ·acnrm referida. ·na verdade,_ dispõe 

em seu Clpítulo 11 I sobre os Comitês de Bacia Hidrográfica. estabelecendo os 

seguinte pontos básicos sobre sua criação e competências: 

a) a criação dos Comitês cm rios de domínio da União. como é 

o caso do rio São Francisco, será efetivada por ato do Presidente da 

República; 

b) as competências dos Comitês estão referidas à promoção de 

debates sobre recursos hídricos, articulação das entidades intervenientes. 

arbitragem em primeira instância administrativa sobre conflitos liídncos. 

aprovação e acompanhamento da execução do Plano de Recursos Hídricos da 

bacia, sugerindo providências para cumprimento das metas; 

c) compete igualmente aos Comitês a proposição aos 

Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos quanto aos usós de 

recursos hidrográficos de pouca expressão, a serem isentados da 

obrigatoriedade de outorga de direitos. o estabelecimento dos mecanismos c 

valores a serem cobrados para o uso da água. bem como o rateio de custo das 

obras de uso múltiplo. de interesse comum ou cÕietivo; 

d) a composição dos Comitês contará com representantes <.la 

União, dos estados c municípios que integrem, ainda que parcialmente, a área 

de atuação do Comitê respectivo, dos usuários das águas e das entidades civis 

de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia; 

e) ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos caberá aprovar 

a instituição dos Comitês de Gacia Hidrográfica c fixar critérios gerais para a 

cláboração de seus regimentos (Capítulo II, art. 35, inciso VII). A Lc1 não 

prevê quem deverá (ou poderá) apresentar proposta para criação de Comitê ao 

Conselho, entendendo-se. no entanto, que estaria subentendida a competência 

do Poder Executivo para tal. 

Além dos dispositivos acima resumidos, que interferem 

diretamente sobre a matéria objeto <lo PLS 11° 319/95, ..:abe uestacar o 
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Capítulo IV da mesma Lei de Recursos Hídricos, que trata das Agências de 

Água, as quais exercerão as funções de secretaria-executiva dos Comitês. Tal 

função revela-se fundamental no Sistema de Gerenciamento instituído pela lei, 

de tal fonna que o art. 53 prevê um prazo de 120 dias a partir da sua 

publicação para que o Poder Executivo encaminhe ao Con~:,rresso projeto de 

lei dispondo sobre a cri<Jção d<Js Agências de Águas. 

É o relatório. 

II. VOTO 

É evidente o mérito do PLS 11° 319/95, c as disposições da Lei 

0° 9.433/97 vieram rcforç<Jr sua importância no contexto de melhor 

aproveitamento econômico, preservação e função social das bacias 

hidrográficas. 

Entendo, todavia, que cabe, à luz do estabelecido naquela Lei, 

uma adequação à proposição sob exame, seja no que tange às competências e 

composição, seja quanto aos recursos para seu funcionamento. 

Na vcrdildc, o Sistema de Gerenciamento instituído pela Lei 

acima referida remete às Agências de Água parte das competências previstas 

no projeto de lei para o COMSFRAN, dada sua função essencialmente 

executiva, já s<Jlientada. 

Diante do exposto, posiciono-me favoravelmente à aprovação 

do PLS 11° 319/95, nn fonna do substitutivo a seguir: 

PROJETO DE LE.I DO SENADO N" 319 (SUilSTITUTlVO), PE 1997 

Di.lfilie sohre o Comttê da Bacia Hidrow-cifica 
do Rio Süo !·i·ancisco e dá ou Iras pl'(widências. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I" A área de atuaçào Jo Comitc da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco - COMSFRAN abrangerá a região da bacia fonnada pelo 

rio São Francisco c seus atlucntcs nos estados de Goiús, Minas Germs, 

Bahia, Pernambuco, Scrgtpc, /\lagoas c no Distrito rederal. 

l'arágmfo único. O COMSfRAN integrará o Sistema 

" Nacional de Gcrcncinmento de Recursos Hídricos segundo ns disposições da 

Lei n° <J 433, de 8 de janeiro de 1997. 

Art. 2" Compete ao COMSFRAN, no àmbito de sua área de 

atuação: 

I - promover estudos c estabelecer dirctrizes visando n 

compntibi1izaçào dos múltiplos usos da água na bacia Jo Rio São Francisco~ 

li - promover o debate Jas questões relacionadas a recursos 

hídricos c a articulaç<lo dos agentes públicos e privados atuantes na bacia: 

III -arbitrar, cm pnmeira instància administrativa, os conllitos 

relacionados aos recursos hídricos da bacia; 

I V - produZir, atualizar e divulgar dados e infonnações sobre 

os recursos naturais da bacia: 

V- aprovar o Plano de Recursos Hídricos da 8acia do Rio São 

Franctsco: 

VI - acompanhar a execução do Plano de Recursos llídricos 

da bacta c sugerir as providencias necessárias ao cumprimento de suas metas: 

VII - propor ao Conselho Nacional as acumulações, 

derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de 

isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos~ 
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VHI - promover a preservação e aproveiwmento dos recursos 

naturais da ba<.:ta, no sentido do desenvolvimento sustentável de toda a sua 

área~ 

IX - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos c sugerir os valores a serem cobrados; 

X - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das 

obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo; 

XI - apreciar c aprovar a proposta orçamentária submetida 

pela Agencia de Água respectiva; 

X 11 - apreciar e aprovar as propo~ias de convênios c contratos 

de linanctamcntos c serviços a serem c:-.ccutados pela respectiva Agência de 

Águas na ~rea de atuaçào da bacia; 

XIII - aprectar e aprovar o enquadramento dos corpos de água 

nas classes de uso, para encaminhmncnto ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídncos; 

XIV - apreciar c aprovar o plano de aplicaç:!o dos recursos 

arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a ele submetido 

pela Agência de Água; 

XV - eleger sua Diretoria; 

XVI - executar outras ações que lhe forem cometidas pela 

legislação cm ,·igor. 

!'arágrqfo úmco. O COMSFRAN elaborará o seu 

regimento de confonnidade com os critérios estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos. 

Art. 3" Na elaboração do Plano de Recursos Hídricos da 

bacia, o COMSFRAN observará o disposto na Lei n° 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997, e as seguintes prioridades: 
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I -abastecimento humano e dessedentação de animais; 

II - preservação da capacidade instalada de geração de energia 

no curso principal do rio São Francisco; 

III - aproveitamento do potencial de imgação existente nas 

margens do rio São Francisco e seus at1uentes; 

IV - preserv:~ção das condições de navegnbilidade do rio São 

Francisco e de seus afluentes. 

Art. 4" O COMSf-RAN será composto por representantes: 

I - de cada um dos órgãos e entidades federais com atuação 

predominante na área da bacia; 

II- de cada uma das Unidades da Federação integrantes de sua 

área de atuação, confonne definido no art. I 0 ; 

III - de <:nda· conjunto de municípios das subárens da bacia; 

I V - das entidades civis de recursos hídricos, legalmente 

constituídas e com atuação comprovada no âmbito da bacia; 

V - de grupos de usuários, de associações fonnais de 

produtores e cooperativas de produção, da área da bacia, respeitado o limite 

máximo de .um quatro avos do número total de votos; 

VI - de cada Subcomitê que vier a ser constituído em bacias de 

tributários do rio São Francisco. 

* I o O número de representantes de cada setor mencionndo 

neste arttgo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos no 

regimento do COMSf-RAN. limitada a representaçi:J dos poderes executivos 

da União, estados, Distrito Federal e municípios à metnde do total de 

membros. 
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* 2° Poderão patiicipar das reuniões-do Conlité 111Cinbros da 

sociedade civil e usuários. sem direito a voto. 

r\rt. 5" O COMSFRAN será dirigido por uma diretoria. 

compost~ tk Pt\!Sidente, V ice-Presidente e Secretário-Executivo. eleitos entre 

os seus membros para mandato de dois anos, penilitida a recleiç<'io por igual 

periodo 

l'arcígraji 1 úmco. O Secretário-Executivo, eleito nos tc1mos 

deste artigo, scra o dirigente da Agencia de Água que atum·a como órgão 

executor das ações do COMSFRAN. 

Art. 6° Para seu funcionamento o Comitê contara com as 

seguintes fontes de recursos: 

I - contribuiç<io obrigatóna dos seus integrantes. confonne 

definido no regimento~ 

11 - doações e receitas onundas de conventos c contratos 

celebrados com cnttdades públicas ou pnvadas, nacionais ou estrangeiras c 

agências de desenvolvimento: 

11 I - dotações orçamentárias que lhe venham a ser dcstmadas 

pela União, estados c municípios: 

I V - produto de receitas provenientes do uso da úgua. de 

acordo com a legislação cm vigor. 

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua publtcaç<lo 
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A rt. 8" Revogam-se ns disposições em .CQJttrádo .. 

L[G!',lACAO r.ITAUA, AHEXADA !'ELA SECRETARIA G[RAL OA ~ESA 

; :- lnilcp<:n<le do: ;;:on~;U\.10, permm.1o ou ••.uonu~o o n•n"P()ne de car~.al pelos 
meiOS r(l(lo•nn<l r iOU~\1&110 

Ao 22 P.~I!M"·~ o Oec:rctG4a •• 1 14), IX JO de dezembro de 1970, e o an 6• 
.::... L.a n' 7 6S2. de 3 de fcvt:fcno ck 1981 

de 1997, 176• da I~ • 109"' d. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
M~ro Cesor Rodnguu Ptntra 
A/cada Jost Sal&anho 

L.U N9 9.4ll, 0:~ 11 ;;:IE J'A!IEIRO DE 1'H7 

lnlti1UI • PoluQ Naaaa.i de ~ 
Hidncos, aa o Si:s~aaa N--.1 4c 
~o de R.c.:uno. ffidrico&, 
~ o ~na.o XIX 4a an. 21 4& 
COASURIIÇio fedenl. c dtcn o an. 1• d.a 1M 
rf I 001. de IJ de ln&IW de 1990, ... 
II10dmoou • lo n• 1 990, do 2J de ~ ...... 

O PRtSIDtNTE DA. REPÚBLICA. 
Faço uber qoe o Cem~ N~ decn:u e t:u lo&tlciona a ~ 

TITULO I 
OA POL11'1C l. N,>,CIONAl OE RECURSOS HIDRJCOS 

CAPrnJtOI 
DOS FUNO..V.1E' TOS 

I • 11pa c um bem dr c1ommoo pubac:o. 

nl · em 51ru.ae0e'l. de e1UI$a. O US.O po'IOI"'tann 001 IO:CUI'1.01 l\ldncos (' O CQftiUtMI 

r.ui'I\U'IO e a dulo('()cllti.Ç.Io de arum1.11 

\ • 1 b.aeu.llldrollfl!lu c: 1 u111dldt 1ermonal pua lmolem('nuc.lo da Pohnc• ~~ 
,je Fl.ecurso1 H1dncos c: Jlu.&Uo oo !uucrn.. "'.c:ION.I de GetC1'1et!mcnlo lk' Re.:;uno1 H1dt1e01. 

\-1 · 1 gnc:lo d•n feçw"S.OI Nd..1001o d.oeYc la' di:1UnlrLh.u.da e «miar com. 1 p&n~ 
..!~> Pooer fubiJCo. do1 USIW"'01 e d.u eomunod.tda 

CAPITIJLO 11 
DOS OBJETIVOS 

1 . --.w• .a ,......,. e u M .. u •erac:óes 1 noecn1.&tl• o"poruboll<4de de··~· 
p•dtôo<k~~~l<>ltC~W'IO"', 

11 • 1 •oküdo r~ c -ld.a ~ r~urw' ludneo1 •nc:kwl&o o u~c 
~ .. w~ww. ~ "" .. ao ok..rnwol•..,..,..o w:uen~ ........ 

11J • .a ~;lo t 1 ôdc-w. COMnl I'YCT'COS.IIIdn..MO!ICtiS (~IIC!» 4c UO~ nmwoll OU 

Jcconmn do \UO ~o datrKW1011Ufta"M 

cAJ>iniLO III 
O.a.S"OII\ETlUZES GCil/liS CC A.CÁ<) 

Art J' t·.:n~:nurm Olf('!run ~UI <k ~ ~~ •<TI9icmm••c.&o <11 • 11(.1 N1e.oona.l de 
M.ccw101 H>d.l'l«n 

. ~ 5ncio 'lolll~.a J<)S 1«ui101 hldnco1. ~m d<l~kl tios UflOC'UI de 
<.~.....UU>d.Wt .. C)WIIlbcX, 

ti • 1 ~o u~ !'n.l~ <k reau101 Ndnoot u d"""uda.dn fi""-'.l, bl.ut•cu. 
..Jcn>Oo![J'IYIGD, (>:"~- !.<K ... ~ C c.ubW .. I d.u dl'i'CnU l('jOÓCI do f'&ll, 

fV , 1 ~ 1M ~~~ K fiiXUI'Wt ~ Wlll o ÕOI ICUfts UW&nos c 

CIMIOL~OI~~·~. 

V • 1 ~ 11111 tudo de I'UUl'W5 bdneos com a do mo 00 ~Qk), 

111 • 1 .aqnç~o 11111 ~ 4u ~ hodr091fie.n com a doi 1n11-.u n~u.,I'O'I c --
An .r A Ulllio arua&llt·- c.om 01 fs.tt4M letldo o:n'l "u" o ~o 6Q~o 

~hldnootck .. ~-

... _ 
CAPm.Jl..OIV 

005 INSTIUJMENTOS 

1·•"-·---~ 
n., • __ ,.. __ 0o1 C(lqiO$ • qw- ciwn. ~os \nOI ~~ 

lO • I outolp ...... ot cic UIO de '-WI ~ 

rv •• ~,._.·--~ 

V-a~a~ 

V1·•"-• ............... "'--' ....... 

SEÇ),ol 
OOS PlANOS DE UCUUOS H1DM:os 
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l.ll t> U1 i'i111')1 c~ flr-:<Ji"Y.n H,dn~.o~ !.AQ pl400s <llfctCreJ que V\2ffi • funcbm.enw e 
1ncn:v a ~'n~lem~r.t~:..:l~ <Sa l'uuuu )';aQo!\U de fleo..r-.os H.dnws e c RttenaamcotO <!os fCCUI'Wl 

r~'lr.eos 

... , ""'I h l'1afl<l~ M ileeu.-w~ !J,ctn,...c\ ~o planos d~: loru~a pruo. coCI bo11Z0nle de_ 
ÇL.I.flq11.:nemo ~mv~h>.:i (()""-o t""rl'M<:: <le 11'11PIJ..nU.'""o ck !.<ius prognmu e· próJ<:~:Os e (dii:l Q
~r.;e ç.•~teuac 'T'Jn.mc 

.. !.nJJ'<:- '1<: s!rrrm•1>U .:!e n~.rnenro d,.:noltUi'ico. ,je <:YQ}uçl.o de ~•t•VIG&.des 
1'-"JII!I>a.l e ·~e I"'OJ.IiC...ÇIX'S <lc>\ N~IÓ-r"\ a~ OOJP~Ç-.10 do '-010 

::1 - t.uwçl.l e.•tr- c.-r~ronmoliCil!c:s. e Jem&ndu futuru dos~ hsm;tOl. -em 
,lJ.J..'lHc.&.:e c t.l\l.lJI.::..l~' com t•:er<·r-,.:u;!J <:!e eorultro~ pO\Ct!CI&JS 

f'( ,., •. H o;! f~~-wr~~'Ll.,l;l,~ ..:~ J\.-~, IJmnliO ds QU&llliÓ&dc:.:: meJhoru da .;uabdadc 
é~lfCo;U>!01NÓrlC:•.I C !Ç()ruH•o\ 

-,'"•1HI.u a l.':ll1""'1 !'~~- ••?crL"N.J a :~.erem desenvol~t~do;~ c prQJelOS & wcm 
. --,;~,.:,,m.o~J;;,I ;:-Ja ·• •:~,·!or'lcnt•' •)I\ 1tr:u ~'f>l~W. 

1., ,\r r <00) 

"·I!.'\ f T \fl(J! 

\ JtllPOI<P.I pa.r~ ~ ,: 1.!1. .J~ uu1 lo,ett..; a tnmi;Jo ~-:uso, c.om Yl:ttU a prot«Jo 
i<)l I~{Ur\L)~ lll<)f·to>\ 

,,. ~ · ' ' t'l U!'"' ;• · ~ .t \ • il ''1• ·" Y"t40 ~.~•.ut~~, .. ~ P<>< bl~tl hJiitogutu;a, por 
I ~:•~otr~ l•. ~"-' 

~LC\0 11 _ .. . ... ·-
~:\) F"'(ll ·\D~. \\ti. '-."TO Dt...'~ \t)fiJ>!JS DE A( UA f.M C L..-'t.S~ES. SEGUNDO OS l"SOS 

i>IFPf)'.:DfR.'\~•"11 S O_., IIIJUA 

~I! .;-• ' ' •r . .:;yaJ.a.-·<rt' ..:._, .JfP:>I dt ·~·C''" c;IU5C'I. ~C"t,jW100 O~ wl-01 

·•~pwnJ~tL"'lt~l c~ •~•a .. >1l.a ~ 

'SEÇÁO III 
011 OU1'0RGA. D.E Drn.EITOS DE USO DE R.ECl'R.SOS HIDR.ICOS 

An ll O ~ de outorp:l d~ dttC1IO!. de w.o de reo.tnos tlt4ncot tan corno~ 
~o oomrcle OI.WltrtattVI:l c OLJtliHaDvc doJ LJt.01 da ac;u.a e o tfe1:rvc o:I:I"QQO dos dirert01 de =·-

Nt I~ E..st!o SUJeriOS a OUlor~ pelo Pode-r l"ublieo os dtrntoa d01: segumt~a U$0$ de 
<::a.Jrsosludnc:o1 

I • dcn..,.lll;-f;o O<.t ea(Yiaçio de parecia da ·~ naDCI!It em wn cotpO de agua ~ 
t)nsumo tírW. InclUSive a.buu:omemo publte.o. OL.l •IUUnlo de proeesso p-rndunvo, 

-· m · ~o em CO'llO o:k lgtla de o~tos e do:nws res:.duos liqutdos ClLII psaiQ,_ 
~Idos 011 n.I.Y, eom o fun de: sua. d!lwçlo. tr.ttllpone ou <h~o lin.al, 

rv • aprovenmcmo dot (!Oteno.&.tl ludrd~neos. 

V· outros USC1I on.te alta-em n rTVHtw:', 1 quumda.d~ ou a qyal.Jdade da agua ~cme em 
1m eorpo de 'sua. 

§ l"lrw:lepcndcrn de outorp pdo Podc:r Publico, c.otU'orme deúnido em regulammto 

t • o \hO de ~ hldncoa pen. a s.ausf-'Ç.io d.u no::cc:u>dadCl de pequut~ nuc:lax 
popui&ao!IIJL. dJ..'Vit:WCos no JT)(>Q ruru. 

ri ·Udenvaç0es..c.apt.l90esclazx;8.me:rrtos~~; 

§ 'r A ovcarp c a utiltzat;.lo de ~~~ ludnc:ot pan fms de (!CnÇio de cnup 
eiCtnc&csth subordLn&da.ao Ptano NllOOnl.l ck RCClinas HldncoL, lP~ n& focma do daspctao 
no rnaso vm do an JS desta Let. obc:dtada a dlsaphna da ~l!açio so:orW ~ 

Art JJ rod. outorga C'RII"l. c:ondtctona.dl u pnonda(;es de uso es~abc.l=W no1 
PlanQS de Reeunos Htdncol e ~even~ l'n!?<:"\&1' 1 clu~ em q...c o c.otl>O oe •~ estiYel" C'I"IQ1Jidr.ado 
t a ITWIUtalc.to de condtçOcs adÕ:!u~du lv transpene aouaY'IU1o OLJ&ndo (or. o caso 

Panirafo· u~C9-~_0l...!m"~-~='!Lq__C!9L~ç-~_tudncos-deYer;r. prcsC"~"Yu o uso 
muluplo dr11~ 

A.'1 lotl ~ outoc~ da~"·!~_JC'_:_ .. _por_~IO d.a .l\ltonq_a!,le eompe1entc do Poder E.11,;:a.,uvo 
- tcddi.l doi EswtosQU óo Ouinro federal 

§ ,. o Poda" E~teoJII\IQ FC'dC1'"11 m~l~!!ZLWI_E.mdos-e lO Otrtnto feCeral 
:ompctei\Cii.-o'üitconcodC1" OUIOr111 de dtr!'ll'l de u,o de rc~urso htdncfl d! Comtmo d.a UntJo 

An J! ), oLJtC!.rp de dl.!:~to de uso d~ re-cursos htdnccn poder• ser susp-en,_,. parctll ou 
IOillrnertte. cm d.~.li~R\19-º!.!.R!l.f_P.fllZO dC"to:rmonsdo. nas l--1:1!\Jtfl\d c~rcunstsnctu 

1 . nio c;umpti!T>ÇniQ .. P"C'IO outoq~ado dos ttrmor da ~~o~~·. 

D • auKnált de u1.0 por 1n!-t anor c:otuecut<vcn . 

m. ~~~~e dr attUa pua a101der a srrui(.Óe"J de caltm~dJde. tncluS.t~ u 
~~de C9~__flmli!~a..d.,.~. 

~.:=~~~_deu or~r OU.[~et._tt!;!."Ld.~m:ldacio vnbtemal, 

V. ~1: de s.c.llc:ndC1" a U'IOS pnontinQ~. de 1111eres~ ~IC\1"1(), pua os qua.1 n.lo 
'le dtsponl\& de fontes allcrrwwu, 

An, 16. Toda OU!org.a de d1mtt:u de uso de rtcunor luéneos far·~• pot prutl n.lo 
--e:ttiXÔentCalnnll c Qnto lliOS.. renava\'CI 

An 17 (VETADO) 

An 11 A outorga nio lmt~ltea a ahcnaç.l.o puctaJ du llfUIS que slo •naJIC"Il,hes, mu o 
~ . ...llmpfe!. dtretiO de !.CU IJSO 

•.alor. 

~r c Ao rv 
DA COBR~_A_ DQ lJS9._D[_BJ.<.-'t:!ISOS.f!lnRICO<; 

"" .JQ A- cnb11UIÇI p~LO uso de- ~~~u•~n~ nodn.:os o.H>tc-l,,..i 

1ll • obter rccunos financero1 para o {manc:tamento dos progruna1 r tnl~cn.:..oct 

.:.omem!)lados IIÕs plano~ de r~ h1dne.es 

A!1~2Q .Sedo aJbndof._01 USOS de TC"O.Il"W!. hidneot WtctiC1 a OU"Io.'p,. IIOS ICITTIOa de 
- an~ i2 dota lo 

l'rilnfo unco (-.nf.OO• 

An. li Na liuçl.o de» valores • scmn oobndo$ pdo uso dos l"'taftOSJstdrieoa d.cvttn 
@..~ócrtu'loo.ttf':)t 

1-.. -~:-a~ e-Ç..;t"raçóa ú-~·o-~rume ..andO. -eu~ de 

II • nM ~Mçamern:cn de ~OJ e demus r=duot hqwdos ou ps:.ot.. o YOkunt 
lmç:.80o c K:U rqune óe ....n&Çio c: u ClfKIC'rlmeu ~ blcJiotpc:u c de tO'!Odade elo ..._ 

Art. 22. OJ va1ota ~ com a ~ pdo uso de fiXWICI bidncos loCriO 
~~e na baaa /llé~emquc foram Set'"IÓQI e K"f&ounlu::adof; 

I • 110 ~o de csrudol, prognmas. ~ot e obn.l anciuidOI !lOS P1ano& de --II. M ~o de~ de: ~mÇ~latdç!o c adlao ~ óot ~" 
~ dqnrnu do Ststc:ma Naaonal tk Gerenaarncmo de Rco;:unos Hidriool 

f I·A~rw~~~..~.no~I.OIIddlriiUsoekrnitad.aa~e~ec:rnao 
pc;ll"oonlOdo!oul~ 

f 'r 01 ~ ~os ., c;opttt desre uttgo podctto ICf aplic:QM, • fundo ~ 
ent -p-cii«OI 1: ()bru - lllemn, de modo COMd~O benefioo l coletmd.ide. I quai..:1tdc. I 
~c o TqUM de vuto de: um corpo de a;u.a 

§ ;r CYET ADOL 

SEÇÁOV 
0.-\ COMPENSAÇÁO A MW-o1CIPIOS 

An. 24 fVETADO) 
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~Ec .. o ... , . 
D() SrS J[ \1'1 Ol l'.f();!\'fÂ((}E 5 <;OnRf Rrrt.'RSOS HTDIUCOS 

\n :~ n ~IS!t'm& ut lr'lf<lrn'LI<;ÓCI 'I<'N~ fteO.H'S{a H.d:lCCI e um IIUelfU de «llet.J... 

:~~O Ull"..O.Z.c'fUIIl~IO e rl'(:IJ~ç.!o d~ >'lr"ormao.X"s S(lt)fe reo.:unos h.ldr1CC1 ~ fJ.!O<n_ 

IIIU:r'V'enJentes cm sua B.st'o 

l'.ln.IVI.!O •trl(~ ' ' dadr:s ;n1do1 t"''"'' or~rlos •n•e"'arun do Smenu N1ctorW .::k 
Gen:ne~untnlo de Re'Cl.Jr$<~1 iJ .. J~,Cils 1era<' •~c.aror,tl~OI ac ''"=' ·""'nn.ú de !nfc~~ worc 
Recuuosllodneos 

A,J"1 ;e c,~,, rn~cor>"'' "'''•''' l'>.tl ~ ~J,<:o<:>nlfl'en•o dll Smem1 ae lrúorm&çlw:.~ soore 
Reeursas IIHinc:es 

I · r~rur d1.1 cons,s:e~cll e a•vul11u os ..:acos c mforrn•GO<:s sobre 1 111Uaç.lo qu&ht111Va 
~ Cl.!l.li!U.II'"I do\ 10!'1;\Hsos r.ço,ccn no BrUll 

I! · uuaii.U.' rer'l''-ncmemo:nte u 11\!~'TT'!IC~ S(ltre dis~rubllidl.de c do:rnatldl de 
tC'I:\J"-OSiudneos cm IOOQ o IC'Tl!"'"'n "'''r>nJJ 

<_AP!Tt 1.0 V 
DO RA TTJ(J Of <t ·~~<i<; O~<; 0Afl A,~ DF l q) \ll1. Ttf'l O DE l'NT!R.ESSE COMU~ 01.' 

<'l)l,EH\'0 

'rlft \ n \I 
"•\ '' •tHIOI'<il\f R PI III li O 

"''' ;<~ '• •"'Pit'mtrlll(l() ol• 1'·•1•1•(.1 ''''''"J' o.k fl~eurm1 lhdncot ~Ompete 10 
f'odt:"' E~«ull~o t!'C!ni.J 

I · tomar LJ pro...,d.-n.::~u nf!"C~I1 a LI'T'Oit<m<:'f\!lei.O e 10 fun,•o11&11la!to do Stnema 
,..,~de C~arm-nro ~c ROC>Jrwi II.Jdncos. 

li • outorp o' .:1<1~101 de u~o de recvr~ocn ludn>:~Ji e ro:-gul.lmCI'JW e fi~ O\ "K>s, 

'" ~ e~lc:u ée eompc~cne>-~-. 

P&rA8f'JO UJU«l IJ Poda E.xecuuvo Fedeu! 1114~-.. por doc:reto. 1 ~J.;tond&dc 

reworu&vd pc:lt deuv•ç.w lle outorgu de dLiato de uw elos = i'udncos $Ob do=G <ii 
u .... 

""- JO Na •mplo:mcnta.çlo <ii Poltllc& l"aoon&l4c Rccursf.S 1-lidm:oa. -...be: 1.01 Poderes 
E.xecuuvos bu.du.a~s e dQ Olru:tG fodtnll., ru K.L& e~rc:n de <:DmpaCno;;u 

11 . re&lu.U o controle ICCIUCO d.u «lru de oferu h.tolna. 

III • tmcnanw e ~au- o Smcma 4c: lnfof11\&ÇÓa !.OIIrc Rec:unos Hldnccs.. cm ~IG 
e:su4uaJ. c do OtltniO federaL 

M J I Na tml'lcmcnuUc ~ f'o~IK.I. f'!aoona.! 1ie ll.ccun.cK HidncoJ., os J'odcr= 
üoc:uuvos do Ou.tl'llO fecl.d'll • Qos ltiW\li:IPIOI p/omo~ert.:l 1 am~ d.U po~tK:.U lcx.us 4c: 
UDt.lltfloen(o ~- de use OOl~ e wn.aava.ç.AQ do toi.J c Oc me.o ~ com u polnK.&J 
fo;kn.l • n~ de l«w""CS llldncol 

nTULO u 
DO SISTEMA NACIONAL OE.CEAENCI.AMENTO DE RECt'RSOS HIDiUCOS 

CAPm.JLO I 
DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÁO 

M 32 FIU CNólo o St$1cmt N~orW de ~ de Rcalnoa ~~ ~~ 
01 aqp.llntt:l 00,ct.t'IIOI 

111 • tmplc:m=w 1 Polruc.l t-'IOQNJ de IU:curlos H.u:fneos. 

fV • pl&/lqu, re-gular e ~IIU'(ll&f O USO, I pi'CICr'V&Ç.io C I ~ dOI ICQJI"IQI 

fl · 01 Comc.Lho~ de Re-Q~rsosli.Jdncos dos Esttdol c do Oll:lnto Fcdcnl, 

UI • cn ~onvm d~ B.cta 1-L·<!;Ow..m.a 

fi: M or~ac~ tllll podcrn o<~bh«!t fl:'dcrat (~ta<hl.als c m"ructp.w~ .:utu .:ompe'lell(ll~ 
~ ICIKHinctl' CQm a O(CIIII) dC I CC\: I!-()! tudnCOS 

CAPITULO 11 
00 (O'ISELHO NACIONAL DE RECURSOS 1-UDRJCOS 

V1 .i4 0 C~ractho r.acrotw de RCCW'101 H.<!ncc~ c composto por 

· rcore1-Cm&ntcs dos \trr'ltstmÕI c Sccrc;~.nu d.a PIT"td~t di RcpubUQ. cem 

~H.Lii;JC no ~crencr.amcmo ou no u:1.0 de rccutfl)llu~_p.:;t!,_ 

Panwúo un.co Q numero de rt1lfC'ICat&IIIC1 do Poda E~e-cuii\IQ 1-'cdcnl nto podera 
e.>.U'Ct<:"r • mc;a:lc m_.s um dO tot&J dos membros do (orucmo l'lactOnll de RCQ.ln.os Hldnco1 

I · promo~a s .z·uc:W.açil) do plu>e~lmCiltO de reo1001 tucinl:os o;om 01 ptanq~memos 

/IKtont.l, reworw, c~u.aa c dos ~on.:~rc;s ui<J.olfiOs, 

ID . dclJ.buu JQbre 01 IH'CJetOI de tprovawncnro de rerursos twdneos "'I.U 
rcpc1Ct.:uóc:l extn.polern o imbno dos f.atado1 cm Que ~io tlniJIIllt&dos. 

rv . de!JOuv 101lA u t~Uai.Oel que lhe (Ct\h.a.ln Stdo ene&mmh.a.du pelos Coru.cmos 
E11a4u.ilsde Rccunol HJCnccll ou pc!OI CQmltCi de Btets H>dro~nlic.t. 

\' . an&!IW propoiU.I de tltcraçf.o dt IC(!ISII.i;.!O peruncnte & recursos 111dnco~ c .1 

Pchuca t>.wona.J de Recun.os Hldncos. 

-..1 • nubdcoct duttrun complcrncntans pan unplcmtrllaç.io da Pob.IJca Nt~;~onlll. de 
R~s H.uinccs. ap~cacto de KUS m.Rrumemos c 1ru.a.c.lo do St~~tcma. t'<&C!Ona.l de 

Gere:ncutnocDtO de ~~ Hldnoos.: 

'\,11 • çrovu proposlU de IIUtlnuçi.o dos Com11C$ de Sa~;~a 1-LdtogrWca e embcloeer 

ert1COOJ JCfatl P&rll • dabot1.çio de seus ~os.. 

VlU·(VETADO) 

1X • aeompantw' • ext'tCIJÇJo do Pl.t:'IO Ntcion.d de RCQU'SOs Huineos e dctcmull&f u 
provsdo!ncw I\CICC$IIl1P 10 r:wnpnrna1IO d-r:t """' mctU, 

X • ~ aublol Bc:Rll p&l'll 1 autora& de d~te~tOI de u~ de rCCW'$0S hsdneos e 

p&n. I~ por IOllUO 

1 • U.lll ~ qw -* o MWtuo uwJ.ar do ..WU.eno do Mao Arnb<crue, <$0-1. 

RD::t:no& Hldncol•" ~ t.pJ.. 

II • um S«ntano ~. qu. Mr& o tnu1&r do org&o IJUqpule di auuturt d.o 
~do Moo ~e. Oo. lt«urroo Hldnc::o. • d.l Am&zótu LegaL. r~ponavd pela grn.Lo .,._,.,....,_ 

CAI'rruLOW 
DOS COM!rts DE BAClA HIDROORAFlCA 

Art J1 01 c:oa-uu. de BIQS ~!Ado ooat0 are. 6e ~ 

, .• ~ .. -..b..a.~ 

n • ~ ~ de- lribuUrio do cuno 6<1 iaua pnnap&l di Ucu. ou d.c 
trob.uno dc:ua b'lbuWio. 01.1 

217 
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Pan~n.t'o u111eo A umm.uc.to de Com.l!b de Bac:a Hidrogn.fica ern nos de oonuruo <a 
ltulo scn CICUHda por 110 4o Pres.dmtc 01 ~LCI-

I· p!OR\O'<Cf odeb.ltc Q.Uque:uôes r~o~&nQ.lf1,01bldnan•aruwlu 1 ~o 
du cnu~ L!ltcncn~a~tn, 

11 · &:1llti'V, mt pnmara tnstinoa &d.mirustru~~.._ os 1;.0nfutos rd&aon&do1 aos reo.il'\0~ 

UI· apr~;~vu o Plano de RCCI.IrSOs Hldneosl14 bLC.ra 

IV • ..eomp&n • .'\lr & a;IDCUç.io Oo PIUIO ee R.ccun.c• Hltineoa d.L ~cu. c wgenr u 
pro-..wler~~;~as ruxc·u&rUJ ao CUIJillnmeniO cc suu meus. 

\' . pulpar 10 Comdho NaciQ!Itl c 101 Corueihos Esu.d.u..IJ.a de R.ocwsot H.Jdneos u 
•~. dawaeóa. t.a!!UÇÕcs c !~tos d<: ~ca c•pl'nl!o, pua tfato de nmç.IQ 114 
•Jbtl~lonabdc de outorga de drre.tot oc u'O de ro:eun.o1 ludneos.. de I.CQfdO eom os doauruos 
Óffi~ 

\.1 · ~ cn ~nC~::G~SffiOI de cob!VI(.I ~lo 1..110 de ru:unos hldricos e PJS<:fV os 
\l&lOf'a I ~ '-Obra.dol, 

Ytn • fVEl ADO) 

IX • ~ c::menos c promovu o ruao de cw:co d.u ~de 1no nwltlplo, de 
Lntereuc comum cu eoh:uvo 

Partgra{o urueo Du dcasllf:t dos Comllb de Baa. Hidrosrafica c:abaa rto.U"W ao 
Callfdho t-u.:oM..I 0<1 0.01 CoMtlbos E~s de R..:un.oo H.!dn1;0L, de .ccrdo com ..... ulcn ce 

~--
Art J9 Os Ccm.ttC:s de B&ea Hidrogrúica ao CO!Up()IIOI por repra.catamc:s 

I ·.S.. UNJo. 

n · dot ~05 e do Outnto fcdcn.J Cllltn remtoncx K suucm. &J.ndJ. que pattlli.'Tl~i<' 
.. m ~~UU respecuvu ueas de aru&l;.io, 

m ·dos Muructptos ~ttuado~ no tOdo ou ~m pane cm sua ara de atuaç.l.o 

§ l" O numcta Clli' n·prt'S~II.mes dc cad;~. ~or mcnacn.do neste artigo, bem como cs 
cruoeoos pan. IUI mdttaçlo.. scrio ~lec•dos nos r~rnc:ntcx dos c.cmuO, ~mzada a. 
roepre-senta.çJ.c aos !)O'Ikfn exrcunvos d& UlUlo, Esudos, Ot-nnto fedcnl c Mur.apooa a mct~ 00 
total de manbros 

§ r Nos Comu6 de SaCJa HldroJVI,lic.a de baciaS ac nos frontonços c transfront<'lnç:o' 
de gntio c.ompv11lh.&d&. a teprle$elltlç.ic da Urulo devera uw:lutr um rcprnemante do Mllllsta"K) 
llu Rclaçócs E.XIenorc-s 

~ 3" NOt Cornrlios lle SIQ.I Htd.ro~lica dc bactas CUJO$ temtoncs abnziJlll'l ten'U 
•ncbgenas d~ .a tncluldos TC'IffCSC't'lltntn 

I ·da Fund&cJ.o l'<aoonú do lndto • fVNAt, como pane da reprcscmaç.lo dz Urulo, 

I! · Cu ccmurudadcs tf\dl'!tna.S llt r~1dcntt'S ou com tnt~!.CS n11 bata 

~ .t• ~ parue~p-.ç!o da UAIIO nos Conute, de BICII H'tdrosn.fica. com vu de aruiÇJo 
•""'tt"'U. a 1:1aou de oos sob domuuo c-çtadual. du-w-1 lU forma na.beleoda no1 n:tpec:uvos 

--~ 
A.st 40 Ot Cocrutn de B.ca Htdrowlfiu. \CI'iO dtn!!•dO$ por um PI'U!Identc e um 

Soc:roeú.no, elt~1os dentre tetU memoro• 

CAPmJLO IV 
DAS ~GENClAS DE AGUA 

An <11 A.l ~CT~c:!u de Agua na=rlo a funo:Jo de SCCI"'::aru. o;ccuuva do rc:spcc:uvo 
ou rc:soecuvos Colllltb de Baea ffidrcgn..fic.a 

An ~2 As Aljêf!ou de Agwt terto a~ uu de "U&Ç.to de um ou mLtJ Comrto!:l!k 
Baaa 1-údrDgi"ÚÚa. 

Panç.ío urtiCO .lo. en&Çlo du Agcnca&s de A~ soet'l. II.IIOTU.Ida pdo Cons.riho 
N&OON.l de R«Unos Hldncot ou pe1os Con:ldhot Estidll&ls de P.erun.os H.tdnc.os med•une 
~hgu.;Ao de um ou nws (omnes de Suaa Hldro<~:nfic.a 

.vt 43 A <:tU.clo de uma A11met1 dt A~a c conchaonacb. ao ucno;bmento cio! 
~ll;lJtlltCS ICIQ\,1l!tl.OS 

l .. pA:'VIa euS'Iena.. do rc-spccu"'l OY re.~pe.:'!tYOI Comttt1 de B.~e~1 ~ 
11 • 111abütdade finatl«''~ uJC'Itllnola pel1 coe~ do uso dos ~ htdneos em ..,. 

ara ôc atu.tÇio 

•clo. 

11 · mar.tC'!' o Ud~tro de uSl!UICs de re.: .. rsos hodncos. 

m · eferuu. medtltllc dclet:ra;.io do ouror~ante ' col:lrança o-<:lo uso de feQirwi 

hldncos, 

tv · a.naiJ.$.1.! e nnmr ~eeero:1 'IObre os prou:tos t ohnn 1 s.es-ern 61'11nC1ado1 com 
rCOJ.tSOs ~cndos pela eobi'Wlea pelo uJ.O de Ra:ul'lOs Htdncos t cnc.urunha·lol 1 tMUtutç.lo 
t\:arlCQra f<'1PQII!..I~d pela admtq,stnrc.io dt,5CS r«Ursos 

V • ICO~ a llinul'tlnnç.lo financau dos re.:ul'lOs ll"I'C'CIId.l.dos com a cobrUIÇ.l 
pejo 11!.0 de recursos tudncos em wa ue.a o .. &fiUI:..io. 

lfl · geru o S<S'Ieml. de lnforrnlc6es sobre Rccurws Htd.,eos em sua uca de llua.clo. 

vrt · cdebnt cor!Venros e conrratll linanco.amcnros c sCI'VIcos pua a C"leo.:ç.iO de suu 
oompetênc1u, 

VIII • c.!.oon. 1 N.l PfOp<lfll OrÇII'IIcntana e PJbmli'\e-la a apr«laçJo do rapecn~o ou 
IC10CC'Uv<ltComnb de Bae~a Krdrolti'Úit:a.. 

de atuaclo. 

.'>: elaborar n Pl&no de ke~~~~~"~ ll"l.,to• {'lU •r•..c•acio dn <t<f'<'.:t<Y<l (nmrrc de 
lhcoall"l<n<:,.r'•c• 

. ,\I n cnquadu.men•.~ •1"1 ·""~'"'.;e J~ul ra- (1,,..,.., re '"" rlf' tncammt~o~mnuo ao 
'""\\'1<'(11~<" I ''"'cthO"N1cmn~t ""''-'~'"'~""I I \ll<.lo.JI•~ ,,,. ~'~•'•""'~"' ll•dncos JC' ~::.ordo cnm o 
tnmmonde•tcs, 

cf o plano <1e 1phcac;io dos recur"SOs lfl'ce.adadol com a eobnnç.a pelo uso de rec:unot 
htdncos. 

d) o mCio d~ cus r o du obru de u'SO m<Jiilplo. de ontl!"f'ene comum ou c.cl<'lrvo 

CAPinn.O V 
DA SECRETARIA EXECt:TI\'.._ DO CQI>JSELHO NACIQ-.A.L DE RECURSOS HlDIUCOS 

An >4~ A So;n:w,a E~oc:u~tva do Coru.dho Nae~onaJ de Recunos Hidneos 110111 
a;ttt:lda pelo Of'81o mlqp-vttc da ~rurun do Minme:no do Mero Ambiente, do1 Rc:aJnO• HK!ocos 
e di Amu6ni1 Legai, IC1PQfiSIVc.! pei1 gc:stio dOI t't'CUn01 ludncos 

HidríCOI, 

rt • coordcru,r 1 el~uçJo do PIUIO Nlt!Onlt de Rceursot Hldneos e ena.1n•!'Lh1·lo a 
~ç.lo do Ccn,elho NaCional de Rec:unot Hidrtcos. 

tn. inmutr 01 ~" ptovenrmtc:s dos Coruclhos Eru.du.&~s doe Reellf10t Huincos 
e dos Comit& de B10.1 Hidrngrafica. 

V • d.&borv Kll programa de trabal.lx:o e rcspceuv1 propo111 c~ anual e 
submet!-los a~ do Comdho NIOORLI de Reeunos JiJdnoos 

CAPITULO VI 
DAS ORGAN1.ZAC0ES CIV1S DE RECURSOS HIDRJCOS 

An 4 7 Slo con1u;kndu. p11"1. os cfCIIOt de-~u LCI. crginaz.lçõe:t avts de rccunos 

II • ~ l'e'90fWl.. loe&u ou s.eo:on1.1t de UWII"'ot de ra=ursos tudnoo1. 

"""""'· 
IV ·o~ nJo-govm'I&ITI(r1tiJI eom Ob)etLYOI de defesa de ln(CfaSC:I drfusos c 

~da~ .. 

V • oucru orun~r.ac:óe'S r«onlloeodn pelo ü:mKiho Na~tonal ou pdol Con.sdho1 
Estado.w1 de ltceunos Hldneot 

An 41 P1BIIIIC8fVOSI:s~ema.NaaonaJdcR<:Q..tr'SOtH«<I"'IOS..U~cmlde 
l"'iiCW''It r.dnoo1 devem 1Ct lesalmeme OOflJCIT\ltdu 
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nnJLOut 
DAS fNFR.AÇÓES E PENALIDADES 

M •9 Conu111.11 lllftl,ç..lo d.u normas de unhuç.lo de rocunos tudn«ls .upufic..&JI ou 

llJb'!uriJ'Io:)l 

1 • denvu cu uulu;u realf'J.OS hldnoos pua ql.talquer M.alukde. km a rnpcenv~ 
OU(~ de Wre!Jo de IUCl, 

11 • I!IICW" ll unpbm.Uo ou lmtll&lltU ~pr't'Cfldune1!1o rcl&oonado c:om a dcn,...o;J.o IOIJ 

a ut•hz.aylo de reo::unQS tud:'\GC)t. su~s ou rubtnrt:>cos, q<.U: unphquc allcn.çóet na 'efl"'C. 
qunudaoic ou qu.a.IICbde doi meJII1oQS. ~ autoru.~ç&o do$ orgtos 01.1 c:nudada. c:cmpaanes. 

H1·(VETA00l 

IV. urllu.at·Jc dos rccui'JOS h~e:lneo~ ou '"~·cutar obras ou sri"V!ços rclaQOIWSos com DS 
metlftol em dd.J.çorda c.om u c.ood1ÇÕd ~ut:-elec•dU na 01.110rp:a 

vtl · •nfrln~r IIOI'Tn.ll~ ntabdc:u:l .. , ncl rcorui&~!O dcsu Le. c 1101 rctulam~los 
admu·~~:s!U!1VO'l. C(lmpt~endo '"'""'~ r rrO<:tdomernos ftullos pelai orQtol ou cnltd&des 
((]l'nf'C'If:n!C1, 

V !I!. "b"ar ou do(w:utllr 1 ac.tn r~<aJoullora dH ltt!Mldadn comnntrnc' nfl ~·~rct.;.oo 

~n ~fl Por ""'lt.lo de Q<J~I<Jilfl do~r>n'<~~o tc'll~l _nu_lrllUI~!fl_<!'lllf _rr_!_rgnr_ .. , 1 
nCQ~ç,t.o de obru c SC'n'CO, hldrJuhcM dÚr••t1o ruJ u1rlt1..J~Jo oe recvr~1 hlcr~t de domrr11n 
ou tdrrunrtlrac.iO d• IJ•11Jo cuJ poc'IO oin "'~'ndomrmo Ou s(lioCuJ.C-'es ~~"IS c orllhiOf 11 .:nrerw dJ. 
wto:mdJ.c1~ .:nmretent.: ftQI'l ltJteoto •~ l-('I.'Urntn ~nllod~rl.:~ rnr1ti'IC'ndt'ntem~te c:lc lU nrdent dt' 

~aç.:ào 

I . .dVU'I~J. por c~to, "' qt.W serio estabclectddl pr&Z()'l pva com:Qo ôiu 
~a. 

11 • rnc:dtJ... :umpl.:1 ou diU1J.. ptQporaonJ.J 1 grl.vtdJ.de dJ. uúi"aç.lo. de RS 100.00 (o::em 

ttaaj) a RS lO 000,00 {dc.z rNI re&.~tl. 

DI • cmbatJO pro"'li.OI'\0, por pruo dctrnru~. para a:eeu;iQ de ~~ c obn . .s 
fiCIC:C:UVIU ao ch:uvo cumpnmcruo d.u ~ndt.Ç6cs de outorsa ou par• o oompnmauo d.: normas 
rcfeta~~tes ao uso, eonuolc, ~~ .- protdÇto dos ~~ tudnc:.os, 

IV • oe::rnMrso dc:fU.uvo, .:.orn ~ d1 Clc.ltoqjl. se for o cuo, ~~ repor 
~ 110 iiCU anugo ctlJ.do, o1 roxunot.llld:liXII. latos c tnarlcn&. nos termos do1 ms 31 c 
S9 do Codlso de Afuu ou umponu cs poço. de~ dê qua dlcCI'Tino:a 

§ 1• Sempre qu. oU rntraç.&o corneada ~ ~ •a ~ pvblrc.o de 
Wul:a:::uoemo de ~ nseot a Ul'dc: ou a ...,da. per«:UDDII!!.Q de bena ou llllllW&, ou prqu1.1.01 de 
-l~ ~~o~rurct~~ • c~. a moJt& a ~<er ~llcad.& I'&IIIQ 1en. uúcnot a metade: do ~Of ma.umo 
COfDIMdo em ab$trUo 

~r No euo ddt rr~Qsos III c IV. mde-pmdanCfN:ntc ela pe:n.1 de fnJ!u,., .cdo eobrad.u 
do rnfr.t.tor u d~ cm que U~~;DI'Tr:r I Adntml~ para tomar cletrvu u medidas PC'CV!Jt&S 
no• Ql&ddl II\CUOS, 1\11 forma dOI l/11 36, n. 56 t n do Càdl!JO de Agu&$, s.an prqUWl oc 
r~er pela~ dos d.u.QII qlledr:r ewsa 

§ r D1 &plu;aç.l.o elas unçba. P'fCYil:tll nome mula cabera r~ 1 a.u1ondade. 
adl'fWIIPr&U~ eo~c. n.os rcrmct o o rcgulzmerno 

rmn.o rv 
DAS DtSPOSIÇÓêS GERA!S E TRANSJTORIAS 

An ~ 1 ~ consore~ot t ~ tnlti'TnuruClp&ll de ll-&QU hldrcg:raficas 
I'T'ICnCIOn&dos nd &n H ~ 1~ ddCIJIÇ.Io do Cc:ti\.Mllho NaerotW QU doi Consdhos 
~~ de Re=noa Hidr>oet.. por f!I'ZO determrn.do. 1)&11. o e>::tr'QQO de fi.mçóeJ de 
Odfrlpft01a&. c1u "~ lk: ~ ~UA:\\0 cue~ or!l&l'll-lmO& Mo auvcrcm ~ 

------
An S:Z. Enq\ww:o UcJ a:uvcr IP")..-.ôO • ~o,..._~ • ~ 

Hidncot. a uu.lu:&ç.lo das ~cnaa.. ~~ para &u de ......,., • 1111q1a .WU.. ~ 
subor~.a daelpi.ln&d& ~ Kloral ~ 

A.rt ~J 0 I'OdCJ t:..'ce>::uUY<l,"" J)taul dt: oer'IU) C 'Vullor 6iu I p&nJI' C........, oklul 
!...a. ene&mlllfl&l'l W COAJI'CUO NwonaJ J!f'OfaO de lef d.upoQdo toMr: a cnaçJo Cal ~ clof ...... 

An S-4 O an 1• d.a t.. tf too!. de: 13 • ~ M 1990,,... • "'FAf'- t -·--Art. ,. 

.. ....... ~ ........ ~ ........... . 
lfl • QIWRl WCU'OI t qullU'O dta:tnos po1 OMIO & .5«nuna M ,.._... lüdrioat 

do Mmucet1o de Mao ltn:rii:IMIU. dot Ro::unot Hidncos c d.a..,...... LAirrtl;. 

IV· trol:t waros ~ll!LII ~ pot Cl!ftlo ao~~· A~ C 
Erwp E.ietne.&. ONA..EE.. ~ Mlrut.no Oc """"-I e--..., 

V· dottpof unto ao Mmr:~t.oo 6& Cienaa e Tcatolotur 

~ 4' A cou de$UIIIoiU • ~ttreun.a dt Recvn.os HJdneo$ 4-o ~ do Mao 
.Ambfatec. dos JI.CO!nos tüclmd c da Amuo~~~.& Lctpl kn ~"' ..........,.~ U 

Pohr'tl Nacional de P.to.n01 Hidnatl c do S1aemJ NaaoMI di a.---, • 
ltc:cunos Hldncos c N JCUo d1 rCII~ h.ldf'oTnaCCII"'Oopu naaoaal 

iS' A.OO!Id~ ao DNA.EE strl ~ rta ~ t ~Qc
rll~H: Ndi'Qfi'ICCCOI"'))cp~ ., ~ deis ftEQinai htdMC01. c em ~ ..._... KJ 

-~~~~_o_d.iL~JIII~· 

P&t'llr'IIÜI untQ)_ Os novos pcn:ciiUI.tl óc:fiaitkt no ~ Mil• llilnii'O .a1t'lo ..., 
...,I!IQI'I'IOpnJ:Odc:ICCIIIOCOII ... tliucotlt&ÔOI&p&rtli'Âdzuclc~ .... J... 

A.r1 ,, 0 Po.;Mr é.o:-=t..'tlvo FeõcA.l r~l aq lM .o ~de -• c 
Ottt:rltlo d!U,cont-.dcnibtdai.& oe-~ 

Ai1. '6 Esii. Lei..,. cm "'!lo r..., d.au de .a~ 
M. S7 R.cvo ........ Ucl.l.apoiiÇóa-~ 

Atoa do Poder Executivo 
KEDIDA PROVISOaloJ, N'i' 1, 5U, OE I DI: JMClJtO OE 1Ul 

A~ o Poder e...:.w a .... .., &,.,.. • 
~do p~ c~. cri*to 
~aMe U.. • Q 14000000,00. 
pnUf:edl:r 1101!..-. M-.Ga-., ltae. 
1u.ro•~aos.... 

O PRESIJ)ENTE DA RU0.UCA. DO ao da ~ !fali: llw .,.,_ o an 62. 
~OOfll; t 31 do &rt 167,clrl~adca.·....- Mei:Wa ~c..-.... lAu 

An.l• Fic:t.oPodlrf..da&vo~•ahnr.emla_.do~•~ 
toe~.crõdito~aw.obla.na•RS 14.000.000,00(,._.. ......... ,....1.,.. 
.auadc:r I. ~ OOCiiQUllldD Aliem I doa Mecidl. Pnmlóra 

An. ~ Em, MocWI PnMiónl mDCI VIJOf IIII d&ar dr.._.~ 

Bruüia. 8 o.,;....n•1991: 1'11Pdi~•IOfl .......... 

FERNANDO HENRJQUE CMOOSO 
Atttt»tlO Kandi,. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) _O expediente lido vai a publicação. 
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Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna. 

É lido seguinte: 

- COMÍSSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFICIO N° 50/97 - CAS 

Brasília, 14 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 

A matéria, anexada ao processado do Projeto 
de Resolução n° 39, de 1997, vai à Comissão de As
suntos Econômicos. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Piesi
dência recebeu a Mensagem n" 139, de 1997 (n" 
931,"37, na origem), de 20 do corrente, pela qual o Presi
dente da República comunica que se ausentará do Pafs 
nos dias 22 e 23 próximos, a fim de participar da XI Reu
nião de Chefes de Estado e de Governo do Mecanismo 
Permanente de Consulta e Concertação Polftica (Grupo 
do Rio), a realizar-se em AsSunção, Paraguai. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N2139, DE 1997 
(Nli931J97, na origem) 

Nos termos do parágrafo 2°, do artigo 91 do 
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Se
nado n° 106, de 1996, que "Altera a Lei de n° 8.036, 
de 1990, que (iispóe sobre o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço e dá outras providências", em Senhores Membros do Senado Federal, 
reunião de 13 de agosto de 1997. Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-

Atenciosamente, _ Senador Ademlr Andrade los de que ausentar-me-ei do Pafs nos dias 22 e 23 
-Presidente. de agosto de 1997, para participar da XI Reunião de 

Chefes de Estado e de Governo do Mecanismo Per-
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - 0 ofí- manente de Consulta e Concertação Política (Grupo 

cio lido vai à publicação. do Rio), a realizar-se em Assunção, Paraguai. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre- A reunião permitirá 0 tratamento de temas de 

sidência comunica ao Plenário que, nos termos do grande interesse para a região, como é o caso da 
art. 91, §§ 3° a 5°, do Regimento Interno do Senado defesa da democracia, da educação para a demo-
Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para cracia, da integração regional e das políticas de de-
interposição de recurso, por um décimo da composi- senvolvimento, para citar alguns. Constituirá, ade-
ção da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado mais, oportunidade para examinar alguns assuntos 
n° 106, de 1996, cujo parecer foi lido anteriormente, bilaterais com outros Chefes de Estado e de Gover-
seja apreciado pelo Plenário. no que participarão do evento. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os A reconhecida importância do Grupo do Aio, 
Projetes de Decreto Legislativo n•s 68 a 71, de como elemento de fortalecimento e de sistematização 
1997, lidos anteriormente, tramitarão com prazo de- da_concertação politica dos Países membros, através 
terminado de 45 dias, nos termos dos arts. 223, § t•, de um processo de consultas regula_~ sobre temas 
e 64, § t•, da. Constituição, combinados com o art. de interesse comum, no contexto de uma crescente in-
375 do Regimento Interno. tegração latino-americana, justifica a presença do Che-

De acordo com o art. 122, 11, "b", do Regimento fede Estado brasileiro Í1a reunião de Assunção. 
Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• Brasília, 20 de agosto de 1997.- FERNANDO 
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias pode- HENRIQUE CARDOSO. 
rão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, A SRA: PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pra-
perante a ~omissão de Educação. sidência recebeu a Mensagem n• 140, de 1997 (n° 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- A Presi- 928/97, na origem), de 19 do corrente, do Presidente 
dência recebeu a Mensagem n• 138, de 1997 (n• da República, restituindo autógrafos e comunicando 
926197, na origem), de 19 do corrente, pela qual o Pre- a promulgação das partes vetadas e mantidas pelo 
sidente da República solicita aretitica~(J d<!_R~k_ _ _fongresso Nacional do Projeto de Lei do Senado n• 
ção n• 30, de 1997, que autorlza a República Federati- 114, de 1994 (n° 209/91, na Câmara dos Deputa-
va do Brasil a contratar operação de crédito externo no dos), transformado m(Lei n• 9~2ô3, de 12 de janeiro 
valor de 51 bilhões e 750 milhões de ienes, equivaJen- de 1996,_que regula g_§ 7º do __ a_rt. ,226 dª--C_onstitui-
tes a 450 milhões dé dólares norte-americanos, Junto ~ __ Ção Fe@~l .. Qlle trªta dQ. planejamento familiar, es-
ao Export Impor! Barik of Japan- JEXIM, destinado ao tabelece penalidades e dá outras providências. 
financiamento do Projeto de Duplicação da Rodovia A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se-
São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis. nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
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Nacional a Medida Provisória n•1.581, adotada em 
14 de agosto de 1997 e publicada no dia 15 domes
mo mês e ano, que "autoriza a União a adquirir ações 
da Companhia Energética de Alagoas - CEAL, per
tencentes ao Estado de Alagoas. • 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n° 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares 

Guilherme Palmeira 
Gilberto Miranda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Jonas Pinheiro 
João Rocha 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Benedito de Lira Ademir Cunha 
Talvane Albuquerque Antônio Geraldo 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 
Geddel Vieira Lima José Luiz Clerot 
Wagner Rossi Confúcio Moura 

PSDB 
Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Aldo Arantes Alcides Modesto 

PL 
Antônio Joaquim Araújo Remi Trinta 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 20-8-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 21-8-97- instalação da Comissão Mista 
Até 20-8-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parece• 
sobre a admissibilidade 

Até 29-8-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-9-97 - prazo no Congresso Nacional 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Senhor 

Presidente da República enviou ao Congresso Nacional 
a Medida Provisória n21.582, adotada em 14 de agosto 
de 1997 e publicada no dia 15 do mesmo mês e ano, 
que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 

FISCal da União, em lavor de Encargos Rnanceiros 
da União - Recursos sob Supervisão do Ministério 
da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de 
R$61.000.000,00, para os fins que especifica." 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n° 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Francelina Pereira 
RomeuTuma 

Jader Barbalho 
Nabor Junior 

·sENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Bello Parga 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 
Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Valmir Campelo Regina Assumpção 
--- DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Manoel Castro Costa Ferreira 
Paudemey Avelino José Egydio 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPRONA) 
Geddel Vieira Lima José Luiz Clerot 
Wagner Rossi Confúcio Moura 

PSDB 
Aécio Neves Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Aldo Arantes Alcides Modesto 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2Q-8-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 21-8-97- instalação da Comissão Mista 
Até 2Q-8-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-8-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 13-9-97 - prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Sobre 
a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 
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OFICIO N2 300/GSOS/97 

Brasflía, 20 de agosto de 1997 
Senhor Presidente: 
Comunico a V. Ex' que, a partir desta. desfilio-me 

do Partido da Frente Uberal - PFL e passo a integrar a 
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. 

Atenciosamente, Senador Odaclr Soares. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O ex· 

pediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° 

Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna. 
É lido o seguinte: 

OF. GLPTB/243/97 

Brasilia, 20 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente, venho à pre

sença de Vossa Excelência. na condição de Llder do 
Partido Trabalhista Brasileiro- PTB, indicar o excelen· 
tfssimo Senhor Senador Odacir Soares, para ocupar o 
cargo de V~ce-Lider do Partido, em substituição a Ex· 
celentíssima Senhora Senadora Regina Assumpção. 

Aproveito a Q90rtunidade, para reiterar a V. Ex" os 
protestos de elevada estima e distinta consideraçãc-. 

Senador Valmlr Campelo, Líder do PTB. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O ex· 

pediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr. t• 

Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna. 
É lido o seguinte: 

OF/GABIIIN• 728 

Brasilia, 14 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Roberto Paulino deixa de participar, na qualidade de 
Suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e FIScalização. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Geddel 
Vieira Uma, Uder do Bloco PMDBIPSDIPSLJProna. 

SR. PRESIDENTE {Júnia Marise) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1• Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

OFICIO N2 1.408·L-PFLJ97 

Brasfiia, 18 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Exr::elênda que o Deputado Ro

berto Jefferson - PTB, deixa de fazer parte, coroo merrtJro 

lilular, da Corrissão MISta clesti aada a errltir parecer 
à Medida Provisória n" 1.477-39, de 8 de agosiO de 
1997. que "dispõe sobre o valor táal anual das rnen
saidades escolares e dá ouiJBS prDIIOêrl::ias", sen
do substituldo pelo Deputado José Louren;:o. 

Atenciosamente, Deputado lnoc6nclo Olivei
ra, lf der do PFL. 

OFICIO N2 1.424-L-PFLJ97 

Brasllia, 19 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Talvane Albuquerque deixa de fazer parte, como 
membro titular, da Comissão Mista destinada a emi· 
tir parecer à Medida Provisória n" 1.567-6, de 8 de 
agosto de 1997 que "dispõe sobre a regularização, 
administração, aforamento e alienação de bens imó
veis de domlnio da União, altera dispositivos dos De
cretos-Leis nOS 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 
2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o§ 
22 do art. 49 do Ato das Disposições CoTIS!itucionais 
Transitórias, e dá outras providências", sendo substi
tuldo pelo Deputado Paulo Gouvêa. 

Atenciosamente, Deputado lnoc6nelo Olivei
ra, Llder do PFL 
OFICIO NR 1.427-L-PFLJ97 

--~~Brasília, 19 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Luiz 

Braga, como membro titular, para a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e FISCalização. em 
substituição ao Deputado Roland Lavigne. 

-Atenciosamente, - Deputado lnoc:6ncio Oli
veira, Llder do PFL. 

A SRA. PRESIDENTE {Júnia Marise)- Serão fei
laS as substituições solicitadas nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, re<JJ9!imento que será ido pelO Sr. 
12 Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO~ 584, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 172 inciso I, do Regimento 

Interno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelên
cia submeter à deliberação do Plenário para a inclu· 
são em Ordem do Dia o PLS n2 22, de 1997, que 
"esfabelece uma sistemática de financiamento da 
Politica Regional e dá outras providências". por não 
ter sido proferido o seu parecer no prazo regimental, 
pela Comissão de Assuntos Económicos. 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1997. -
Senador Waldeck Omelas. 
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A SRA. PRESIO;:;Im: (Júnia Marise) - O requeri
mento íido será incluído em Ordem do Dia oportuna
mente, üpás a manites:aç&o Go Presidente da Comissão 
de Assuntos Econômixs, em ct:ediência ao disposto no 
parágrEío único do &r L 255 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ; -equerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1 º Secretário em e;tercicio, Senador Ney SUa.ssuna 

São lidos os seguintes: 

REQUERI~~<;[·ITO r~2 585, DE 1997 

Senhor PresiOGme, 
Nos termos ao an. 258 do Regimento Interno, 

solicito a V. ~ submemr à deliberação do Plenário o 
presente requerimemo para permitir tramitação conjun
ta para o Projeto c.~a Lei da Câmara nR 105, de 1994, 
que "Concede aàiciorJaJ de periculosidade aos empre
gados que especif:ca', e Projeto de Lei do Senado n" 
139 de 1996, que 'Institui o seguro-periculosldade para 
os empregados do selar de energia elétrica que exer-
cem atividades, em condições de periculosidade, con
forme definição estanetecida pela Lei nR 7.389, de 20 
de setembro de 1995, e dá outras providências". 

Justificação 

O art. 258 do t=legimento Interno do Senado 
Federal, estabele-:;e aue "havendo, em curso no Se
nado, dois ou mais projetas regulando a mesma ma
téria, é lícito promover sua tramitação conjunta; me
diante a delibemcS:o ao Plenário, a requerimento de 
qualquer Comisz<ic .:>u senador". 

Sala das t:'õ!ssões, 20 de agosto de 1997. -
Senador WaldeP.~ Ome1as. 

REQUE[IôMENTO N2 586, DE 1997 

Senhor Pres;aente, 
Solicito, nos termos regimentais, tramitação con

junta do Projeto de Lei do Senado nR 27, de 1997, que 
"dispõe sobre a comercialização de produtos através de 
vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis e dá 
outras providênc:as·, com o Projeto de Lei do Senado nR 
60, de 1996, que 'dispõe sobre a comercialização de 
produtos contidos em llaSilhames, recipientes ou emba
lagens reutilizáveis e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1997. -
Senador Júlio i~ampos, PFL - MT. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os re
querimentos lidos serão publicados e, posteriormen
te, incluídos em Ordem do Dia, nos termos do art. 
255, 11, "c", 8. co Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 º Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É íido o seguinte: 

REQUEP.!MENTO N• 587, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência nos termos do a.rt. 336, alí

nea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara nR 89, de 1996 (nR 6õl/95, na Casa de origem). 

_que_autoríza a_Govemo FederaJa_conceder apoio finan
ceiro ao Disbito Federal e aos Municípios que instituírem 
programa de garantia de ffioda mínima associado a 
ações sócio-«<ucativas. tramitando em ~unto com os 
Projetas de Lei do Senado n"s 236, de 1995, que ena a 
renda mínima na educação e dá outras providências, 
84, de 1996, que cria o Programa de Bolsas de Estudos 
e altera a Lei 11" 9.131, que fixa as diretrizes e bases da 
educação nacional e 201, de 1996, que cria a Bolsa-Ci
dadão e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1997. -
José Roberto Arruda - Valmlr campelo - Jader 
Barbalho - Elclo Alvares- Sérgio Machado - Edi
aon Lobão. 

_ A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - De 
acordo com o disposto no art. 340, inciso III, do Re
gimento Interno, este requerimento figurará na Or
dem do Dia da sessão seguinte. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Passa
-se, agora. à lista de oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu 
pronunciamento. 

o·sR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr' Presidente, Srs. Sena
dores, é gravemente preocupante o estado da infra-es
trutura rodoviáriia brasileira. O mau estado das nossas 
estradas de rodagem, que estão numa situação intole
rável vem causando vários prejuízos ao País. A malha 
roc1o-M.riia é fundamental para a saúde da economia. A 
rodovia é indispensável. Mesmo quando existe a alter
nativa de boas ferrovias e hidrovias, no caso brasileiro 
a rodovia é a preferida, pela rapidez e pela segurança 
de se receber e entregar na porta a rnercadoriia a ser 
transportada. Essa situação vai persistir ainda por mui
tos anos - pelo menos é em que se acredita 

Isso significa que é totalmente inaceitável o 
mau estado a que chegaram nossas estradas de ro
dagem. Temos de reconhecer que somos, co~ 
acabamos de dizer, predominantemente rodovlans
tas e é no plano da rodovia que, antes de mais 
nada, se deve travar a luta contra essa crise. 

O Brasil não investe devidamente em rodovias 
há muitos anos, não expande a malha nem investe 
na conservação da malha existente. A chamada dé
cada perdida dos anos ao· alongou-se, no caso das 
rodovias, até o início dos anos 90. 



224 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 -----------------------------
Os orçamentos federais para o !:fltor de rodo

vias vêm sendo a metade, ou me11Cs, _;.., que seria 
necessário para a normalização dos programas de 
expansão, melhoria e conservação. Estados e Muni
clpiQS também se vêem envolvidos em suas próprias 
crises fiscais e não têm possibilidade de tratar da 
qualidade de sua malha rodoviária. No ano passado, 
o DNER teve apenas R$771 milhões para cuidar de 
todos os 52 mil quilómetros de estradas do Brasil. 
No ano de 1997, tivemos R$746.424.506,00 para 
expandir e conservar a malha rodoviária. 

Ainda neste ano, o Ministério espera ter à dis
posição do DNER R$1 ,62 bilhão, mas já sabemos 
de antemão que, diante dos graves cortes que tere
mos que fazer para o Orçamento de 98, urna vez 
que a despesá de pessoaVPrevidência expandiu-se 
em cerca de R$29 bilhões, teremos menos do que 
esperávamos ou do que queríamos para a conserva
ção dessas estradas ou mesmo para expansão da 
malha 

Agora, vejam os senhores, o próximo ano é um 
ano eleitoral. Esperávamos que, por essa razão, o 
Governo Federal pudesse investir mais em estradas. 

sr- Presidente, Srs. Senadores, o Brasil não in
veste devidamente em rodovias há muitos anos. Isso 
está nos criando problemas, porque o leito das es
tradas está acabando. Se essa situà.Ção persistir, 
quando se for consertar, o custo será muito mais 
elevado. 

Os orçamentos federais para o setor, como 
acabei de dizer, vêm sendo a metade, ou menos, do 
que seria necessário para a normalização dos pro
gramas de expansão, melhoria e conservação. 

Assim, as estradas estão em estado precário. 
Por exemplo, dos 52 mil quilómetros de estradas fe
derais, apenas um terço encontra-se em condições 
razoáveis. O 'resto se distribui entre regular, mau e 
péssimo. 

O efeito dessa decadência sobre os agentes 
econõmicos é extremamente nocivo. ·O usuário das 
nossas estiadas gasta muito mais do que deveria 
Seu veiculo se desgasta. Ocorrem atrasos e perda 
de tempo nos transportes. Ocorrem acidentes que 
se refletem, afinal, em custos elevados, principal
mente em perdas de vida - coisa terrfvell -, e é 
maior devido ao problema do consumo de combustfvel. 

Quando não é o mau estado de conservação, o 
nosso problema é a Via com excesso de demanda. 
Isso acaba causando os mesmos tipos de prejufzo 
que a via mal conservada. Não há recursos para a 
duplicação ou construção de via alternativa. O con-

gestionamento é a outra face da mesma insuficiên· 
cia de recursos públicos para investir em rodovias. 

O reflexo dessa carência é um custo de trans· 
porte exagerado. Isso nos vem golpear como uma 
praga, uma epidemia que contamina todos os custos 
nacionais: ficam encarecidos os produtos agrícolas, 
os produtos industriais, os custos de comercializa· 
ção. Enfim, todos os bens e serviços. É o custo Bra
sil, tão propalado e tão concreto. 

Nesse caso, Sr. Presidente, SJ48 e Srs. Sena
dores, é atingida nossa vitalidade económica e so
cial, e a capacidade de nos apresentarmos competi· 
tivamente nos mercados interno e externo. São difi
cultadas nossas exportações e facilitadas as impor
tações. 

A falta de investimento nas rodovias não pode 
continuar. Mas recursos públicos não há. Frente a 
uma questão de tal porte, é obrigação dos governos 
formular novos caminhos que aproveitem as ener
gi&s e recursos existentes na sociedade. É preciso 
canalizar tais energias e recursos produtivamente. 

Os novos caminhos são a privatização, a utili
zação de hidrovias, a busca de outras soluções, 
mas, com toda a certeza, a privatização será um 
item importante, onde o capital e as gestões priva
das devem ser chamadas a solucionar o impasse. 

A construção de novas rodovias deve ser dada 
em concessões, através de licitações a entes priva
dos. T ada rodovia em operação ou a construir, que 
possa apresentar atração para o capital privado, 
deve a ele ser repassada, para que nele invista e a 
explore comercialmente. 

Apesar de isso significar um custo para o usuá
rio direto, em forma de pedágio, essa usuário termi· 
na sendo favorecido em comparação com seu sacri
fício diante de estradas mal conservadas e da malha 
insuficiente. 

Com a ~rivatização, o custo global para a eco
nomia nacional representado pelos pedágios será 
muito inferior àquele causado pela situação atual. 

O Poder Público deve insistir naquilo, que cada 
vez mais, passa a ser a sua prioridade: as deman
das sociais, tais como saúde, educação, segurança. 

O combate às carências sociais ocupa hoje, 
nas preocupações dos governos, o espaço que era 
dedicado, am décadas anteriores, à construção de 
infra-estrutura e da indústria de base. 

O papel que cabe hoje aos governos, no setor 
rodoviário, é planejar a malha, cuidar da porção não 
privatizada, tratar de privatizar o que for adequado e 
fiSCalizar os entes privados que operam as rodovias. 
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É e ;>õ~oel não só do Governo Feoerçl, 111as também V. Ex" dispõe de 20 minutos para proferir seu 
<:ia:; <"'':>vemos estaduais e municipais. pronunciamento. 

>~o Programa Brasil em Ação, teremos, com O SR. ERNANOES AMORIM (PPB-RO. Pronun-
tode a certeza, um investimento grande em estra- cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr' 
das, mas se trata de quatro estradas que não resol- Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna 
vem o problema interno do Pais. Uma estrada sairá para, mais uma vez, extemar minha preocupação com. 
de Manaus para a Venezuela; uma outra, do Mato o desgoverno que impera no meu Estado. 
Grosso também para o exterior; e, na realidade, ape- Creio que não existe, na História contemporã-
nas duas estradas serão duplicadas no Sul e Sudes- nea do nosso Pais, noticia de um governador que 
!8. O restante da malha não vai ser atingido. tenha conseguido reunir toda a fam!lia para saquear 

Sr' Presidente e Sr's e Srs. Senadores, é pre- os cofres do Estado sem o menor pudor. Dá-nos a 
ciso que tenhamos cuidado com o que ainda existe, impressão de que o Governador Raupp implantou 
:Jois. como já disse, a situação é tão ruim que daqui em Rondônia o império da impunidade. 
a pouco o próprio leito da estrada vai estar prejudi- Temos denunciado todas as falcatruas cometi-
caao e terá que ser refeito. _ctas por S. Ex" e seus familiares. Ofereci dezenas de 

Pensa,-se gastar, no final do ano, R$150 milhõ- denúncias ao Ministério Público, que resultaram no pe-
es para se realizar a operação tapa-buraco- o que, dido de prisão de 12 pessoas, entre as quais, um so-
a meu ver, considero um dinheiro jogado fora. E por brinho e um cunhado do Governador, assim como um 
quê? Porque se vai fazer isso no final do ano e no Secretário de Estado e dirigentes de empresa estatal 
próximo inverno outros buracos aparecerão. Era me- envolvidos em desvio de dinheiro para aparte de capi-
ihor que se fizesse uma conservação, não só a ope- tal da empresa de energia elétrica do Estado, a Ceron. 
ração tapa-buraco, algo mais substancial. Sr' Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tenho 

Dizem que não há recursos, mas custará mais acompanhado bem de perto os esforços da nova ad-
caro na hora em que os recursos existirem. Talvez ministração da Ceron na tentativa de sanear a caóti-
fosse melhor um sacrifício agora. __ ca_s.ituação em que se encontra a empresa. O des-

De resto, existe hoje urna ponte legal para que crédito da Ceron atingiu proporções alarmantes, alia-
a estrada federal passe ao domínio de _E)stad()§_ e __ @_<'!_ péssima qualidade do serviço de fornecimento 
municípios. É a Lei n• 9.2n, de 1996, que autoriza a _de urna energia_ C(l_nfiável á população, pela ausên-
União a delegar às outras esferas do Poder Público cia absoluta de re<;ursos para investimentos no par-
a administraçã_o e exploração de rodovias federais. que de produção e de transmissão. A empresa não 

Segundo essa lei, o estado ou o município, por dispõe de recursos para combater rabichos, também 
:;ua vez, tendo recebido uma estrada federal, poderá dar c;onl:le<:id_os_ como_' gatos", para promover melhoria 
sua exploração como concessão à iniciativa privada. na distribuição e para aquisição de transformadores, 

Sr" Presidente, é esse o caminho que devemos capacitadores e medidores. 
trilhar. Aliviar,se-ão, pela via da privatização, os or- Diante desse quadro, pergunto-me: de que tipo 
çamentos públicos. Melhorarão as contas nacionais. rle mágica lançarão mão os dirigentes da Ceron? 
Reduzir-se-ão os déficits fiscais e aumentarão os in- No dia 20 de dezembro de 1996 foi assinado o 
vestimentos sociais. Acordo de Acionistas e no dia 24 de janeiro de 1997 

Portanto, a privatização intensa e extensa da houve a posse- da-nova cliretoria, mas, desde então, 
malha rodoviária acabará por fávorecer, por múlti- os recursos que entram na empresa são destinados 
.Jios caminhos e efeitos, a sociedade-e a economia. ao pagamento da folha de pessoal. Os recursos de 

Finalizando, digo que apresentei, há um ano, monta; que deveriam ser investidos, são repassado 
um projeto para que, ao se comprar combustível, se diretamente ao corrupto Governador do Estado. 
pague um imposto que se constituiria em um Fundo Ainda na semana passada. chegou ao meu cc-
para as Estradas, o que já existia e foi tirado pela nhecimento um repasse da Eletrobrás/BNDES, via 
Constituição de 1988. Geron,ao Governo do Estado._no valor deR$12 mi-

É preciso que se pense numa solução a curto lhôes, o que caracteriza mais uma decisão altamen-
prazo, porque custará muíto caro ao País se nãq to- te lesiva aos interessesda empresa. 
;n~rmos conta de nossas estradas. : _. ('lij.Q . ejltendo glJ_e:_~~terihélle~()_ um ~lal"lo_. 

Muito obrigado. Emergencial de Ação, concluído em março passado, 
A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce- e, até hoje, a Eletrobrás/BNDES não tenha repassa-

do a palavra ao Senador Emandes Amorim. do qualquer recurso para retirar a Ceron da UTI. 
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Como manter um paciente terminal sem um trata· 
mente adequado e diferenciado? 

S~ Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por ou· 
tro lado, devo fazer justiça à Eletrobrás pelo modelo 
de recuperação empresarial implantado na Cerna!, 
no Estado de Mato Grosso, onde, a partir de um 
diagnóstico, iniciou-se uma operação de saneamen
to e de revitalização do parque energético, com a 
construção de novas linhas de transmissão, aquisi
ção de medidores e transfonnadores, recuperação 
na área comercial e um eficiente combate às frau
des, o que somente foi possível com o irrestrito 
apoio do Dr. Finnino Sampaio e da isenção total do 
Governador Dante de Oliveira. 

Faço desta tribuna um veemente apelo ao Dr. 
Finnino Sampaio para que, a exemplo de Mato 
Grosso, dê também a Rondônia o apoio necessário 
para o saneamento da Ceron, repassando recursos 
para investimentos na empresa e não para o Gover
no Raupp, pois, a continuar como está, a Ceron sai
rá da UTI para o necrotério. 

Sr" Presidente, S~ e Srs. Senadores, faço estas 
denúncias tendo em vista que, ao iniciar as privatizaçõ
es, o Governo Federal assumiu, em parte, a empresa 
de energia do Estado de Rondônia, que se encontra 
falida e com uma dívida de R$450 milhões. O Governo 
Federal repassa recursos, através do BNDES e da 
Eletrobrás, para a recuperação da empresa, mas eles 
são desperdiçados pelo Governo do Estado. 

Percorrendo o Estado de Rondônia, encontra
mos várias cidades às escuras, pois muitos selares de 
extensão de linhas não estão sendo feitos por falta de 
recursos. Existem hidroelétricas no Estado de Rondô
nia gerando energia, mas não existe linha para levar 
essa energia a detenninadas cidades, como é o caso 
de Cerejeiras. No entanto, o dinheiro da Eletrobrás, 
Eletronorte e do BNDES tem sido repassado para um 
Governo que, como constantemente tenho denuncian
do, está envoMdo com corrupção. 

Não sei como existe, dentro do BNDES, esse 
,;fio de neg~iata, pois seus recursos são do traba
lhador, pertencem ao povo. Deve haver algum com
prometimento das autoridades governamentais do 
Estado de Rondônia, assim como a aquiescência do 
setor económico, principalmente do BNDES. 

Estou solicitando ao Tribunal de Contas informa
ções sobre como se repassa tão facilmente a um Go
verno como o do Estado de Rondônia dinheiro para 
ser desperdiçado, enquanto empresários ~ Oll dél. 
Região Norte têm inúmeras ditk:Uidades para obtê-lo. 

Por outro lado, apresentei um requerimento à 
Comissão de Assuntos Económicos solicitando a 

presença do Presidente do BNDES e do Presidente 
da Eletrobrás, Dr. Finnino, para que também nos 
dêem explicações sobre o de~io desses repasses 
destinados à !m1presa que fornece energia aos con
tribuintes, ao povo de Rondônia. 

Também fiz estas denúncias ao Senhor Presi
dente da República, quando viaja11a de Manaus a 
Rondônia, na preser1ça de toda a Bancada, mas ne
nhuma providência foi tomada. 

Muito dinheiro tem sido encaminhado ao Esta-
-do de Bondônia para ser desperdiçado ou, então, 
para ser destinado às campanhas, no próximo pleito. 
Existem boatos de que, além de o Governador ter 

.acesso à máquina governamental, ainda possa estar 
. guardando __ dinheiro "por debaixo dos panos", man-
tendo a corrupção no Estado de Rondônia. 

Queria aproveitar esta oportunidade para falar 
sobre outro assunto que tenho sempre defendido en
tre os meus Pares. 

Foi publicada nota em jornal dizendo que esta
mos brigando por salários. Na verdade, em reunião 
secreta nesta Casa, falei sobre as condições de tra
balho do Senador. Naquele momento disse que não 
é certo um Senador receber R$5.200 para manter o 
seu mandato. Dai aparecem negociatas, em deter
minados setores parlamentares, e nós l"'lo quere
mos gue isso_ o<;OITII J1Q Se!lado .. Um Senador não 
tem condições dignas de manter o seu mandato com 
esse salário. Não queremos esse salário para a nos
sa sobrevivência, <!.1~ porque R$5.200 é bastante di
nheiro; a nossa briga é para que o Senado dê ao Se
nador condições de trabalhar. 

Soube, pela imprensa, que o custo de um gabi
nete é de R$70.000. No meu gabinete não existe 
esse custo, pois temos apenas seis funcionários. 

Não é justo um Senador da República ganhar 
R$5.200 para defender os interesses do seu Estado. 
Eu, por exemplo, quando viajar para o meu Estado, 
Rondônia, tenho que pagar hotel, transporte, moto
rista e um assessor em meu Estado. Então, dizer 
que R$5.200 são suficientes para manter um man
dato de Senador é ser incoerente, é querer apare
cer! Até porque, na Casa, há recursos suficientes 
para pagar as despesas do trabalho de um Senador: 
Não queremos aumento, ao contrário. Falei com o 
Senador Jefferson Péres: S. Ex& condena o décimo 
terceiro salário. Não o queremos; queremos os doze 
salários, se _f_or o c;~so. O que queremos mesmo é 
recurso para exercer dignamente o mandato de Se
nador. Estamos tirando do nosso bolso para mantê
lo. Deve haver alguma coisa errada. porque não é 
possfvefatender aos eleitores com R$5.2001 
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Quero deixar bem claro que não estamos brigan-
do por salários: brigamos pela dignidade do cargo de 
Senador e para termos condições de exercê-lo. 

A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) - Peço li
cença ao nobre orador para informá-lo que prorroga
rei a Hora do Expediente por mais 15 minutos, a fim 
de que v. Ex" conclua o seu pronunciamento. 

Informo a V. Ex" que ainda há três comunica
ções inadiáveis a serem feitas. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Srl 
Presidente, peço a V. Ex" que faça constar dos Anais 
urna nota do jornalista Sebastião Nery, publicada no 
Jornal de Braania, que apresentarei logo mais, a res
peito da questão salarial dos Parlamentares. 

Era o que tinha a dizer, Srl Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

5EBA517ÃO NERY 

DEUS E O QUINTAL 

SAI..AR/0 PARLAMENTAR 

Jornal de Brasnla 

Deus jamais poria um monge numa ilha com Vem FISCher. 
Seria uma "tentação irresistivel'. A tese é do grande e generwo 
Santo Agostinho. Os pós~atinos disseram isso em termos juríd~ 

cos:- 'Ad Impossibilita namo tanatur' (Ninguém está obrigado às 
coisas impossíveis). 

Por hipocrisia. medo da patrulha da imprensa. !alta de au
tenticidade politíca. o Congresso está se Inviabilizando, por que 
não tem ooragam da enfrentar o problema dos subsidiaS parla
""!fltarBS. Consaqüêocias inevilâveis: oonupçâo. ausência cada 
dia maior da gente qualificada que não vai para o Parlamento por
que não poda viver com os alUais salários e a invasão do Legisla
tivo pelos empresários, que não precisam dos subsídios. 

Por Isso o Congresso tem hoje uma arrtidemocrática maio
ria de empresários e aposenlados. Um senador ou deputado não 
tem a manar condição de exercer o mandato se não tiver outro 
tipo de raceita (empresarial ou aposentadoria). E Isso só se en
frenta com a verdade. 

OS NÚMEROS 

Senador ou deputado ganha 8 mll. Com os descontos. fica 
com 5 mil. Qual é o brasileiro que vive com 5 mil reais, tendo as 
necessidades de viagem, trabalho, atueção e representação de 
um pariarnantar? Ele não paga passagem, telefone, aluguel em 
Brasma e gastos de gabineta. Mas tem que marrter casa e escri
tório politico no estado de onde vem. 

Com 5 mil é impossfvel. Dirão que a maioria da população 
não ganha Isso. Mas a maioria da população não exerce tarefas e 
deveres de um senador e deputado. Por mais que ele seja um 
par1amentar displicente, não há hipótese de reeleger-se se não se 
movimentar politicamente. E isso custa. · 

A Imprensa acusa o par1amentar de 'ganhar muito para 
trabalhar três dias por semana'. Pois a única maneira de gastar 
menos é ficar em Brasma. Pisou no estado, começa a gastar. Por 

maJs que ele seja um unha da fome, um Justo Verissimo, as soli· 
citações do eleitor são tão constantes que não há corno ele livrar· 
se delas senão atendendo. Ou então larga 9 não volta ao mandato. 

Não conheço um únloo jornalista de nlvel médio que vive e 
tmbalhe em BrasRia ganhando só 5 mil rMfs. Por isso todos nós 
trabalhamos em jornal, revista. rádio, TV. Se você paga 2 mil de 
aluguel, como viver com 5 mil? Inviabiliza a profissão, como 5 mil 
Inviabilizam o mandato partamentar. 

GABINETES 

Os gabinetes se tomam de compulsória hlpócrisla. As che
fias do Congresso ganham Igual ou maJs do que os senadones e 
deputados. As dos gablneta quase Igual. Os principais assesso
res, 4 mil. É uma tentação Irresistivel deixar um senador ou depu
tado com 5 mn reais o lho entregar 20 mil para fixar e pagar salá
rios da gabinete. Acaba dando em um Chlcão. 

Selá que o Conijresso o a Imprensa pensam mesmo que 
só o Chlcào retalhava os 20 mil de gablnetas? O parlamentar 
acaba destinando gmnde parte disso para atender a sau esctltó
rio politioo no estado. Mais COfT9Io o transparerrte seria aumentar 
os subsidiaS e deixar menor a verba de gabinete. 

Ou o Congresso aproveita esse último ascândaJo o põe as 
coisas claras 9 verdadeiras, ou vem outro aJ e só aumenta o des-
gaste.~ d<>.P!IIS. ___ _ 

O SR. OOACIR SOARES (PFL-RO) - Sr' Presi· 
dente, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

A SR1 PRESIDENTE (Júnia Marise) - Dentro 
da prorrogação da Hora do Expediente, concedo a 
palavra ao Senador Odacir Soares para urna comu
nicação inadiável. 

V. Exl dispõe de cinco minutos. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr' Presidente, agradeço a V. Ex" por ter-me permiti-

- do fazer esta comunicação. Quero apenas comuni
car à Casa - já o fiz em documento encaminhado à 
Presidência - que, neste momento, estou me desli
gando da Bancada do Partido da Frente Uberal e in
gressando na Bancada do Partido Trabalhista Brasi
leiro. Esse fato decorre da conjuntura do meu Esta
do e de eu não ter concordado com a decisão toma
da pela Executiva Nacional do meu Partido. 

Lamento deixar de ser Liderado pelo Senador 
Hugo Napoleão. Mas, ao mesmo tempo, sinto-me 
honrado e feliz em obedecer à Uderança do-serik
dor Valmir Campelo. 

Ditas essas palavras, agradeço a V. Exl a 
oportunidade. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL·PI) - Srl Pre
sident~. ptl90_a ~a~ra c:orno_ !,.[<ler, _ 

A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce
do a palavra ao Senador 1-f_u_gQ_t>j<;~p<:>l~ii_o, GOmo LI
-der; po-r cincO minutos, para uma comunicação ur
gente, de interesse partidário, nos termos do art. 14, 
11, a, do Regimento Interno. 
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como Uder. 
Sem revisão do orador.)- Sr" Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o Plenário acaba de tomar conhecimen
to do desligamento que ora faz do nosso Partido, o 
Partido da Frente Uberal, o Senador Odacir Soares. 

Não quero entrar no mérito da sua decisão, até 
porque certamente terá sido de foro íntimo e, igual
mente, de foro conjuntural, em virtude de situação 
política no seu Estado, Rondônia. 

Mas gostaria sim de lamentar o fato, aqui na 
presença do próprio Senador, que sabe o quanto 
procurei fazer para tentar harmonizar uma situação 
que lhe fosse adequada. Infelizmente, o resultado é 
este: o Senador deixa o PFL. 

Gostaria de lembrar que sou seu colega desde 
os idos de 1979, na Câmara dos Deputados, quan
do, lado a lado, ombro a ombro, defendíamos as 
mesmas causas. Deixa o liberalismo e vai para o tra· 
balhismo. Mas não deixará o seu Estado, nem deixa
rá o País. S. Ex- tem muitos serviços prestados. Eu 
lembrava que S. Ex" foi um dos primeiros sete Sena
dores a ingressar, nos idos de 1985, primeiramente 
na Frente Liberal, e, nos idos de 1986, no Partido da 
Frente Uberal. 

Sr. Presidente, é reaimente com pesar e com 
tristeza que registro a saída do nobre Senador Oda
cir Soares do nosso Partido, com quem mantenho 
as melhores relações de amizade. 

Evidentemente não posso deixar, ainda que a 
contragosto, de cumprimentar o nobre Líder do PTB, 
Senador Valmir Campelo, pela aquisiÇão que sua 
Bancada acaba de fazer, formulando os votos para 
que o Senador Odacir Soare::; possa prosseguir na 
luta que vem empreendendo em favor desta Casa, 
de cuja Mesa Diretora já foi membro; em favor do 
seu ex-Partido, do qual chegou a ser Uder, e agora 
do PTB. 

Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napo
leão, a Sra. Júnia Marise, ~ V"ICe-Preskien
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-OF)- Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex" a palavra, corno Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex" tem a palavra, corno Uder. 

Informo a V. Ex" que ainda hã outros oradores 
inscritos. Às 15h45, encerrarei a Hora do Expediente 
e passarei à Ordem do Dia. Após a Ordem do Dia, 
V. Ex"s poderão fazer uso da palavra. 

-------~ 

O SR.-VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como U
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como 
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, não poderia 
deixar de, nesta oportunidade, dar as boas-vindas 
ao nobre Senador Odacir Soares e dizer o quanto S. 
Ex" representa para o nosso Partido. O Senador 
Odacir Soares é uma figura respeitada e querida 
pelo seu trabalho e pelo que representa para o seu 
Estado e para o nosso País. Nós, do PTB - Partido 
Trabalhista Brasileiro - estamos felizes com o seu 
ingresso no nosso Partido. O PFL é quase que a ex
tensão do PTB, assim como o PTB é a extensão do 
PFL. Existe realmente um trânsito muito bom entre 
esses dois Partidos, e o Senador Odacir Soares, por 
certo, adaptar-se-á muito bem ao nosso. 

Senador Odacir Soares, seja bem-vindo ao PTB! 
A SR1 EMIUA FERNANDES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma breve comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fer
nandes para uma breve comunicação. 

A SRll EMT~_FERNANDES (Bioco/PDI-RS. 
Para uma breve C<l111Unicação. Se111 revisão da ora
dora.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, infor
mamos à Mesa e aos ilustres Pares a nossa deci
são, já comunicada hoje pela manhã às Uderanças 
das Bancadas do Senado, por intermédio do Sena
dor -Sebastião Roclia. e às Lideranças da Câmara 
Federal, por meio do Deputado Neiva Moreira, de in
gressarmos nas fileiras do PDT - Partido Democráti
co Trabalhista. 

Entendemos que, cada vez mais, hã a necessi
dade de buscarmos a coerência de uma política sé
ria, comprometida com o nosso discurso e com a 
nossa prática. 

Assirri, na sexta-feira, em Porto Alegre, com a pre
sença do ex-Governador Leonel Brizola. de Senadores 
e Deputados, estaremos. assinando a fictla do PDT. 

Optamos por esse Partido por ele estar identifi
cado com as questões trabalhistas e cem o naciona
lismo, visão que este Pafs precisa urgentemente res
gatar. O PDT é o Partido de Getúlio Vargas, de Pas
qualini, de: Leonel Brizola. Tem, sem dúvida, urna 
proposta viável para construir este Pafs, uma pro
posta que, conjugando forças populares e progres
sistas, busca alternativas para as polfticas que vão 
contra os direitos do trabalhador, contra a produção 
nacional, contra os aposentados. 

Portanto, ingressamos como militante de um 
Partido que tem passado, que tem história, e que 
tem principalmente uma procv-~•~ de mudança para 
este Pafs. 
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Era o registro que gostaríamos de fazer. Den
tro em breve, encaminharemos à Mesa, oficialmente, 
nossa decisão, na certeza de que, cada .ez mais, a 
sociedade brasileira está a exigir, a cobrar dos políti
cos, dos militantes de todos os partidos, sejam ho
mens ou mulheres, transparência, coerência, ação ob
jetiva em relação ao seu programa partidário. Quere
mos crer que, com determinação, com vontade de 
construir uma proposta alternativa para este Pafs, 
abraçamos as fileiras do verdadeiro trabalhismo. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, da mes
ma forma como sempre tratei e fui tratada, espero con
tinuar merecendo o respeito e o espaço de trabalho e 
de consideração dentro do Congresso Nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
A SR1 JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG) - Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, pre
judicando a fala do eminente Lfder, Sebastião Ro
cha, que ficará para após a Ordem do Dia. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT-AP)
Sr. Presidente, gostaria de pedir a palavra para falar 
após a Ordem do Dia, inclusive em nome do Bloco. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Agradeço a compreensão de V. Ex" e registro a 
sua solicitação. 

A SR1 JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo 
saudar, mais uma vez, a nobre Senadora Emília FEir
nandes, que agora ingressa nos quadros do nosso 
PDT. 

Desde a sua posse como representante do Rio 
Grande do Sul nesta Casa, a nobre Senadora tem 
demonstrado coerência em sua postura e fidelidade 
aos seus compromissos para com os interesses na
cionais. 

O nosso Partido se engrandece hoje, ao vê-la 
ingressando em nossas fileiras, pois S. Ex" traz o 
brilho da sua trajetória política, o seu talento e o seu 
compromisso claro e visível perante esta Casa e a 
Nação. 

Por isso, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senado
res, certamente, o Lfder do PDT e do Bloco da Opo
sição deverá registrar aqui, na s••'l fala, a importân
cia desse gesto corajoso J f dora Emilid F ·r
nandes de formaF"!.Br o seu ingresso nas fileiras do 
PDT e, conseqüentemente, o seu ingresso no Bloco 
das Oposições do Senado Federal. 

Sinto também uma alegria muito grande ao vê
la ingressarr~o_ noªf>o partido, po·rque, certamente, a 
partir de agora, a Bancada feminina do PDT estará, 
hoje, com seu número dotraoo com a presença da 
nobre Senadora Emília Fernandes. 

E é em nome do nosso PDT, das Lideranças 
femininas do nosso partido, as Vereadoras, Deputa
das Estaduais, Deputadas Federais, Prefeitas, que 
queremos aqui registrar com muita satisfação o in
gresso da nobre Senadora Emilia Fernandes nos 
quadros do PDT. 

Muito obrigada, Sr. P.-esidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 588, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro sejam considerados sem efeito os 

termos do Requerimento n• 562, de 1997, de minha 
autoria, tendo em vista o processado da matéria a 
que se refere ter sido I<Milizado. 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1997. -
Senador José lgnácio Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Está deferido o requerimento. 

O SR. PRESIQENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
-Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 90, de 1996 (n2 917/95, 
na Casa de origem), que define competên
cia, regulamenta os serviços concernentes 
ao protesto de títulos e outros documentos 
de divida e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n" 349, de 1997, da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re
lator. Senador Esperidião Amin, favorável. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
· · Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

- A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 



23() ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE I 997 
-~~~-o-.-·------- ---~---••·•- ' .. -- ----··----- ---

" PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N~ 98, DE 1996 

(N° 917/95, na Casa de origem) 

Define competência, regulamenta os 
serviços concementes ao protesto de tí
tulos e outros documentos de dívida e dá 
outras providências.-

O CongresSo Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Da Competência e das Atribuições 

Art. 12 Protesto é o ato formal e solene pelo 
qual se prova a inadimplência e o descumprimento 
de obrigação originada em títulos e outros documen
tos de dívida. 

Art. 2° Os serviços concernentes ao protesto. 
garantidores da autenticidade, publicidade, seguran
ça e eficácia dos ates jurídicos, ficam sujeitos ao re
gime estabelecrdo nesta Lei. 

Art. 32 Compete privativamente ao Tabelião de 
Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos 
e privados. a protocolização, a intimação, o acolhi
mento da devolução ou do aceite, o recebimento do 
pagamento, do título e de outros documentos de dí
vida, bem como lavrar e registrar o protesto ou aca
tar a desistêncra do credor em relação ao mesmo, 
proceder às averbações. prestar informações e for
necer certidões relativas a todos os a tos praticados, 
na forma desta Lei. 

CAPÍTULO 11 
Da Ordem dos Serviços 

Art. 4° O atendimento ao público_sE)rá. flQ.minJ, 
mo, de seis horas diárias. 

Art. s• Todos os documentos apresentados ou 
distribuídos no horário regulamentar serão ]Jrotocoli
zados dentro de vinte e quatro horas, obe(jece_ndo -~ 
ordem cronológica de entrega. - - - - -

Parágrafo único. Ao apresentante será entre
gue recibo com as características essenciais do títu
lo ou documento de dívida, sendo de sua responsa
bilidade os dados fornecidos. 

Art. 6° Tratando-se de cheque, poderá o pro
testo ser lavrado no lugar dQ_pagamento ou do domi
cilio do emitente, devendo do relerido cheque cons
tar a prova de apresentação ao Banco sacado, salvo 
se o protesto tenha por fim instruir medidas pleitea
das contra o estabelecimento de crédito. 

CAPÍTULO III 
Da Distribuição 

Art. 7° Os títulos e documentos de divida desti
nados a protesto somente estarão suieitos a p~évia 
distribuição obrigatória nas localidades onde ho_tJver 
mars de um Tabelionafo de Protesto de títulos. 

Parágrafo único. Onde houver mais de l.!m Ta
belionato de Projeto de Títulos, a distribuição será 
feita por um Serviço instalado e mantido pelos ')ró
prios Tabelionatos, salvo se já existir Oficio Distnbui
dor organizado antes da promulgação desta L:=i. 

Art. a• Os títulos e documentos de dívida serão 
recepcionados, distribuídos e entregues na 'Tiesma 
data aos Tabelionatos de Protesto, obedecidc os cri
térios de quantidade e qualidade. 

Parágrafo único. Poderão ser recepc onadas 
as indicações a protestos das Duplicatas Mercantis 
e de Prestação de Serviços, por meio magn~tim ou 
de gravação eletrõnica de dados, sendo de inteira 
responsabilidade do apresentante os dados forneci
dos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instru
mentalização das mesmas. 

CAPÍTULO IV 
-Da Apresentação e Protocolização 

Ar1 • ..9°.Todos os títulos e documentos de dívida 
_protocolizados serão examinados em seus caracte

res formais e terão curso se não apresentarem ví
cios, não cabendo ao Tabelião de Protesto r•westi
gar a ocorrência de prescrição ou caducidads. 

Parágrafo únic9. _ O.llalquer irregularidacie formal 
observada pelo Tabelião obstará o registro do protesto. 
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Art. 1 O. Poderão ser protestados títulos e ou
tros documentos de dívida em moeda estrangeira; 
emrtidos fora do Brasil, desde que aco111ffinhados de 
tradução efetuada por tradutor público juramentado. 

§ 1°. Constarão obrigatoriamente do registro do 
protesto a descrição do documento e sua tradução. -

§ 2°. Em caso de pagamento, este será efetua
do em moeda corrente nacional, cumprindo ao apre
sentante a conversão na data de apresentação do 
documento para protesto. 

§ 3°. Tratando-se de titulas O'J documentos de 
dívida emitidos no Brasil, em moeda estrangeira, 
cuidará o Tabelião de observar as disposições do 
Decreto-Lei n° 857, de 11 de setembro de 1969, e 
legislação complementar ou superveniente. 

Art. 11. Tratando-se de títulos ou documentos 
de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pa
gamento será ferto pela conversão vigorante no dia da 
apresentação, no valor indicado pelo apresentante. 

CAPÍTULO V 
Do Prazo 

Art. 12. O protesto será registrado dentro de 
três dias úteis contados da protocolização do titulo 
ou documento de dívida. 

§ 1" Na contagem do prazo a que se refere o 
caput exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o 
do vencimento. - -

§ 2° Considera-se não útil o dia em que não 
houver expediente bancário para o público ou aque
le em. que este não obedecer ao horário normal. 

Art. 13. Quando a intimação for efetivada ex
cepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, 
por motivo de força maior,o protesto será tirado no
primeiro dia útil subseqüente. 

CAPÍTULO VI 
Da Intimação 

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de 
dívida, o tabelião de Protesto expedirá a intimação 
ao devedor, no endéfêÇófomec1do pelo apresentan
te do título do documento, considerando-se cumpri
da quando comprovada a sua entrega no mesmo 
endereço. 

§ 1 ° A remessa da intimação poderá ser Jeita. 
por portador do próprio tabelião, ou por qualquer ou
tro meio, desde que o recebimento figure assegura-

do e comprovado através de protocoiQ_,_ avis()_d_e @~ 
cepção (ARfou documento equivalente. 

§ 2• A intimação deverá conter nome e endere
ço do devedor, elementos de identificação do título 
ou documento de divida, e prazo limite para cumpri
mento de obrigação no Tabelionato, bem como nú
mero de protocolo e valor a ser pago. 

Art. 15. A intimação será feita por edital se a 
pessoa indicada para aceitar ou paga( for desconhe
cida, sua localização inserta ou ignorada, for resi
dente ou domiciliada fora da competência territorial 
do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a re
ceber a intimação no endereço fornecido pelo apre
sentante. 

§ 1° O edital será afixado no Tabelionato de 
Protesto e publicado pela imprensa local onde hou
ver jornal de circulação diária. 

§ 2• Aquele que fornecer endereço incorreto, 
agindo de má-fé, responderá por perdas e danos 
sem prejuízo de outras sanções civis, administrati
vas ou penais. 

CAPÍTULO VIl 
Da Desistência e Sustação do Protesto 

Art. 16. Antes da Lavratura do protesto, poderá 
o apresentante retirar o título ou documento de dívi
da, pagos os emolumentos e demais despesas. 

Art. 17 .. Permanecerão no Tabelionato. à dispo
-siçlão do Juizo respectivo, QS titulas ou documentos 
de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. 

__ § 1° O título do documento de dívida cujo pro
testo tiver sido sustado judicialmente só poderá ser 
pago, protestado ou retirado com autorizafão judicial. 

- § 22 revogáda- a ordem de sustação, não há 
necessidade de se proceder a nova intimação do de
vedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efe
tivados até o primeiro dia útil subsequente ao do re
cebimento da revogação, salvo se a materialização 
do ato depender de consulta a ser formulada ao 
:;~presentantem caso em que o mesmo prazo será 
contado da data da resposta dada. 

§ 3" Tomada definftiva a ordem de sustação, ou 
-tftUtO oU o documento de divida será encaminhado ao 
Juízo respec1ivo, quando não constar determinação 
expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entre
gue, ou se oecomoos mnta alaS sem que a parre auton
zaçla tenha comparecido no Tabelionato para retirá-lo. 

Art. 18 As dívidas do Tabelião de Protesto se
rão resolvidos pelo Juízo competente. 



._23_2 ..... ------·-· -~-- ~---· ---~ · ANAIS DO SENADO FED_E:__R __ A_L _____ ·---·---~GOSTO DE 1997 

CAPÍTULO VIII 
Do Pagamento 

Art 19. O pagamento do título ou do documen
to de dívida apresentado para protesto será feito di
retamente no Tabelionato competente, no valor igual 
ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emo
lumentos e demais despesas. 

§ 1 ° Não poderá ser recusado pagamento ofe
recido dentro do prazo legal, desde que feito no Ta
belionato de Protesto competente e no horário de 
funcionamento dos serviços. 

§ 2° No ato do pagamento, o Tabelionato de 
Protesto dará a respectiva quitação, e o valor devido 
será colocado à disposição do apresentante no pri
meiro dia útil subseqüente ao do recebimento. 

§ 32 Quando for adotado sistema de recebimento 
do pagamento por meio de cheque, ainda que de 
emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada 
pelo Tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. 

§ 42 Quando do pagamento no Tabelionato ain
da subsistirem parcelas vincendas, será dada quita
ção da parcela paga em apartado, devqlvendo-se o 
original ao apresentante. 

CAPÍTULO IX 

Do Registro do Protesto 

Art 20. Esgotado o prazo previsto no art 12, sem 
que tenham ocorrido as hipóteses dós Ca:pítulos Vil e 
VIII, o Tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o 
respectivo instrumento entregue ao apresentante. 

Art 21. O protesto será tirado por falta de pa
gamento, de aceite ou de devolução. 

§ 1° O protesto por falta de acene somente poderá 
ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após 
o decurso do prazo legal para o acene ou a devolução. 

§ 22 após o vencimento, o proteste. sempre 
será efetuado por falta de pagamento, vedada a re
cusa da lavratura e registro do protesto por motivo 
não previsto na lei cambial. 

§ 3° Quando o sacado retiver a letra de câmbio 
ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à 
devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá 
ser baseado na segunda via da letra de cãmbio ou 
nas indicações da duplicata, que se limitarão a con
ter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao 
tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência 
de qualquer formalidade não prevista na lei que re
gula a emissão e circulação das duplicatas. 

§ 4• Qs devedores, :::ssim compreendido& os 
emitentes de notas promissórias e cheques, os sa
cados nas letras de câmbio e duplicatas, bem como 

. os indicados pelo apresentante ou credor como res
ponsáveis pelo cumprimento da obrigação, não po
derão deixar de figurar no termo de lavratura e regis
tro de protesto. 

Art. Z?. O registro do protesto e seu instrumen-
to deverão conter: 

I -data e número de protocolização; 
11 -nome do apresentante e endereço; 
111 - reprodução ou transcrição do documento 

oo das indicaçõesfeTtaspelr aorese-ritante e decla
rações nele inseridas; 

IV - certidão das intimações feitas a das res-
postas eventualmente oferecidas; .. 

V - indicação dos intervenientes voluntanos e 
das firmas por eles honradas; 

VI- a aquiescência do portador ao·aceite por 
honra; 

Vil - nome, número do documento de identifi
cação do .devedor e endereço; 

VIII- data e assinatura do Tabelião de Protes
to, de seus substitutos ou de Escrevente autori7.ado. 

Parágrafo único. Quando o Tabeli~o de Pr_?t~s
to conservar em seus arquivos gravaçao eletromca 
da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do tí· 
tulo ou documento de divida, dispensa-se, no regis
tro e no instrumento, a sua transcrição literal, bem 
como das demais declarações nele inseridas. 

-Art. 23. Os termos dos protestos lavrados, in
clusive para fins especiais por falta de pagamento, 

-ctenrceite ou de devolução serão registrados em um 
único livro e conterão as anotações do tipo e do mo
tivo do protesto, além dos requisitos previstos no ar
tigo anterior. 

Parágrafo único. Somente poderão ser protes
tados, para fins !alimentares, os t1tulos ou documen· 
los de dívida de responsabilidade das pessoas SUJei
tas às conseqüências da legislação.falimentar. 

Art 24. O deferimento do processamento de 
concordata não impede o protesto.· 

CAPÍTULO X 

Das Averbações e do Cancelamento 

Art. 25.-A averbação de ret1ficação de erros 
materiais pelo serviço poderá ser efetuada de oficio 
ou a requerimento doioteressado, sob responsabili· 
dade do Tabelião de Protesto de Títulos. 
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§ 1° Para a averbação da retificação será indis
pensável a apresentação do instrumento eventualmen
te expedido e de documentos que comprovem o erro. 

§ 2° Não são devidos emolumentos pela aver
bação prevista neste artigo. 

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto 
será solicitado .diretamente no Tabelionato de Pro
testo de Títulos, por qualquer interessado, mediante 
apresentação do documento protestado, cuja cópia 
ficará arquivadà. 

§ 1° Na impossibílídade de apresentação do 
original do t1lulo ou documento de dívida protestado, 
será exigida a declaração de anuência, com identifi
cação e firma reconhecida, daquele que figurou no 
registro de protesto como credor, originário ou por 
endosso translativo. 

§ 2° Na hipótese de protesto em que tenha fi
gurado apresentante por endosso-mandato, será su
ficiente a declaração de anuência passada pelo cre
dor endossante. 

§ 3° O cancelamento do registro do protesto, 
se fundado em outro motivo que não no pagamento 
do título ou documento de dívida, será efetivado por 
determinação judicial, pagos os emolumentos devi
dos ao Tabelião. 

§ 4° Quando a extinção da obrigação decorrer 
de processo judicial, o cancelamento do registro do 
protesto poderá ser solicitado com a apresentação 
da certidão expedida pelo Juízo processante, com 
menção do trânsito em julgado, que substituirá o tí
tulo ou o documento de divida protestado. 

§ 5° O cancelamento do registro do protesto 
será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos 
ou por Escrevente autorizado. 

§ 6" Quando o protesto lavrado ler registrado sob 
forma de microfilme ou gravação eletrónica, o termo do 
cancelamento será lançado em documento apartado, 
que será arquivado juntamente com os documentos que 
instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo. 

CAPÍTULO XI 

Das Certidões e Informações do Protesto 

Art. 27. O Tabelião de Protesto expedirá as 
certidões solicitadas dentro de cinco dias úteis, no 
máximo, que abrangerão o período mínimo dos cin
co anos anteriores, contados da data do pedido, sal
vo quando se referir a protesto específico. 

§ 1° As certidões expedidas pelos serviços de 
protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia dis

tribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do 
nome do devedor, seu número no Registro Geral 
(AG), constante da Cédula de Identidade, ou seu nú
mero no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se 

------
pessoa física, e o número de inscrição no Cadastro 
Geial cie Contribuintes (CGC), se pessoa jurídica, 
cabendo ao apresentante do título para protesto for
necer esses dados, sob pena de recusa. 

§ 2° Das certidões não cónstarão os registras 
cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo 
por requerimento escrito do próprio devedor ou por 
ordem judicial. 

Art. 28. Sempre que a h·omonímia puder ser 
verificada simplesmente pelo confronto do número 
de documento de identificação, o Tabelião de Pro
testo dará certidão negativa. 

Art 29, Os Tabeliães de Protesto de Títulos so
mente pode'rão fornecer certidão, em forma de rela
ção, para as entidades representativas do comércio, 
da indústria e das instituições financeiras, das pes
soas cujos nomes e documentos forem indicados no 
pedido, com a_nota de se tratar de informação reser
vada, para uso institucional exclusivo do solicitante, 
da qual não se poderá dar divulgação. 

§ 1• O fornecimento da certidão a que se refere 
o caput será suspenso caso se desatenda o seu ca
ráter sigiloso ou se forneçam informações de protes
tos cancelados. 

§ 2° Dos cadastros ou bancos de dados, das 
entidades referidas no caput, somente serão presta
das informações. mesmo sigilosas, restritivas de cré
dito oriundas de titulas ou documentos de dívidas re
gularme_nte protestados, cujos registras não foram 
cancelados. 

§ 3° Na localidade onde houver mais de um 
Tabelionato de Protesto de Títulos, poderá haver um 
Serviço de Informações de Protestos, organizado, 
instalado e mantido pelos próprios Tabelionatos. 

Art. 30. As certidões, informações e relações se
rão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme 
previstos no § 4° do art. 21 desta Lei, devidamente 
identificados, e abrangerão os protestos lavrados e re
gistrados por falta de pagamento, de aceite ou de de
volução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e 
de protestos, ainda que provisória ou parcial. 

Art. 31. Do protocolo somente serão fornecidas 
informações ou certidões mediante solicitação escri
ta do de,.-êcfoi" ou por determinação judicial. 

CAPÍTULO XII 

Dos Livros e Arquivos 

Art. 32. O livro de Protocolo poderá ser escritu
rado .mediante processo manual, mecânico, eletrõni-
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co ou informatizado, em folhas soltas e com colunas 
destinadas às seguintes anotações: número de or
dem, natureza do título ou documento de dívida, va
lor, apresentante, devedor e ocorrências. 

_Parágrafo único. A escrituração será diária, cons
tando do termo de encerramento o número de docu
mentos apresentados no dia, sendo a data çja protoco
lizaçâo a mesma do termo diário do encerramento. 

Art. 33. Os livros de Registres de Prote:,to se
rão abertos e encerrados pelo Tabelião de Protestos 
ou seus Substitutos, ou ainda por Escrevente autori
zado, com suas folhas numeradas e rubricadas. 

Art. 34. Os índices serão de localização dos 
protestos registrados e conterão os nomes dos de
vedores, na forma do § 4 2 do art. 21, vedada a ex
clusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda 
que em caráter provisório ou parcial, não decorrente 
do cancelamento definitivo do protesto. 

§ 1° Os índices conterão referência ao livro e à 
folha, ao microfilme ou ao arquivo eletrónico onde 
estiver registrado o protesto, ou ao número do regis
tro, e aos cancelamentos de protestos efetuados. 

§ 2" Os índices poderão ser elaborados pelo siste-
ma de fichas, microfichas ou banco eletrónico de dados. 

Art. 35. O Tabelião de Protestos arquivará ainda: 

I - intimações; 
11 - editais; 
III -documentos apresentados para a averbação 

no registro de protestos e ordens de cancelamentos; 
IV- mandados e ofícios judiciais; 
V - solicitações de retirada de documentos 

pelo apresentante; 
VI - comprovantes de entrega de pagamentos 

aos credores; 
VIl - comprovantes de devolução de documen

tos de dívida irregulares. 
§ 1• Os ·arquivos deverão ser conservados, 

pelo menos, durante os seguintes prazos: 
I -um ano, para as intimações e editais corres

pondentes a documentos protestados e ordens de 
cancelamento; 

11 - seis meses, para as intimações e editais 
correspondentes a documentos pagos ou retirados 
além do tríduo legal; 

III -trinta dias, para os comprovante_s de entre
ga de pagamento aos credores, para as solicitaçiíE!S 
de retirada dos apresentantes e para os comprovan
tes de devolução, por irregularidade, aos mesmos, 
dos títulos e documentos de dívidas. 

§ 22 Para os livros e documentos micro filmados 
ou gravados por processo eletrõnico de imagens 
não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. 

§ 32 Os mandados judiciais de sustação de 
protesto deverão ser conservados, juntamente com 
os respectivos documentos, até solução definitiva 
por parte do Juízo. 

Art. 36. O prazo de arquivamento é de três 
anos para livros de protocolo e de dez anos para os 
livros de registres de protesto e respectivos títulos. 

CAPÍTULO XIII 
Dos Emolumentos 

Art. 37. Pelos atos que praticarem em decor
rência desta Lei, os Tabeliães de Protesto percebe
@g, diietamente das partes, a título de remunera
ção, os emolumentos fixados na forma da lei esta
dual e de seus decretos regulamentadores, salvo 
quando o serviço for estaiizado. 

§ 12 Poderá ser exjgido depósito prévio dos 
emolumentos e demais despesas devidas, caso em 
que, igual importância deverá ser reembC'Isada ao 
apresentante por ocasião dà prestação de contas, 
quando ressarcidas pelo devedor.n_q Tabelionato. 

§ 2" Todo e qualquer ato ptailcado pelo Tabe
lião de Prolesto será cotado, identificando-se as par
celas componentes do seu total. 

§ 3° Pelo ato de digitalização e gravação ele
Irónica dos títulos e outros documentos, serão co
brados os mesmos valores previstos na tabela de 
emolumentos para o ato de microfilmagem. 

CAPÍTULO XIV 
Disposições Finais 

Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos 
são civilmente responsáveis por todos ·os prejuízos 
que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pe

- los substitutos que designarem ou Escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso. 

Art. 39. A reprodução de microfilme ou do pro
cessamento eletrõnico da imagem, do tftulo ou de 
qualquer documento _arquivado no Tabelionato, 
quando autenticado pelo Tabelião de Protesto, por 
seu Substituto ou Escrevente autorizado, guarda o 
mesmo valor do original, independentemente de 
restauração judicial. 

Art. 40. Não hav'ª11do prazo assinado, a data 
do registro do protesto é. o termo inicial da incidência 
de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o 
·valor-da-obrigação contida no título ou documento 
de dívida, 

Art._ 41. f'ara os serviços previstos nesta Lei os 
Tabeliã~s __ poderão adotar, independentemente de 
autorização, sistemas de computação, microfilma
gem, gravação eletrõníca de imagem e quaisquer 
outros meios de reprodução. 

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 43. Hevogam-se as dispeS!ÇbeS em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n° 25, de 1997-Comple
mentar, de autoria do Senador Esperidião 
Amín, que cria o Fundo de Terras e dá ou
tras providências, tendo 

Parecer sob n° 354, de 1997, da Co
missão de Assuntos Económicos, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, nos termos 
de substitutivo que apresenta, com voto em 
separado do Senador José Serra. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Carlos Pa
trocfnio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 589, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado n2 25, de 1997 - complementar, a 
fim de ser feíla na sessão de 1°/1 0/97. 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1997, -
Francelina Pereira - Valmir Campelo - Élcio Al
vares - Jáder Barba lho. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação 
do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Car1os Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Esperidião Amin, para 
encaminhar a votação do requerimento. 

O SR~ ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, desejo declarar que não quero medir for
ças com o Governo, mas quero medir razão. É um 
despautério procrastinar a votaÇão de uma matéria 
que está encerrada na análise do mérito. 

É uma capltis dlmlnutlo para o Congresso 
brasileiro presenciar o Governo lançar um programa 
de crédito lu ndiário, como já está lançado pelo 
BNDES, sem permitir que o Congresso legisle sobre 
a matéria. 

Por isso, quero manifestar-me na condição de 
autor de um projeto que foi aprimorado pelo Senador 
Osmar Dias, com a participação do Senador José 
Serra, e que fere uma questão fundamental e mo
mentosa para o Pais, que é a reforma agrária. Quero 
expressar minha estranheza, porque tomei conheci-

--------

menta, há poucos minutos, por intermédio do Sena
dor Romeu Tuma, de que há uma recomendação do 
Ministério da Fazenda para que esse projeto saia da 
Ordem do Dia. Ao mesmo tempo, o BNDES já desig
nou um diretor, o Sr. Paulo Hartung; já contratou em
préstimo junto ao Banco Mundial e vai iniciar, em 
cinco Estados do Brasil, o programa do crédito fun
diário. Conforme folder distribuído pelo Governo, os 
cinco primeiros Estados que serão beneficiados são: 
Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Pernambu
co. 

O nosso programa é nacional, e é claro que 
pode ser aperfeiçoado por quem o queira. E foi. En
tão, não tem nenhum sentido; é apenas procrastini'
ção para que o Congresso não delibere sobre uma 
matéria relevante. 

Por isso, quero divergir radicalmente do reque
rimento. Regimentalmente, vou procurar todas as 
fonrnas para submetê-lo à votação, pelo menos no
minal, dos nossos pares e, claro, vou me submeter 
ao resultado. No entanto, se tiver que me submeter, 
será sob protesto e inconformado. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR.) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Osmar Dias. 

O SR. OS MAR DIAS (PSDB-PA. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores quero apoiar as pala
vras do Senador Esperidião Amin. 

Quando recebi esse projeto para relatar, V. 
Exª, Sr. Presidente, recebeu uma comissão do Movi
mento dos Sem-Terra e, após essa reunião, determi
nou que eu relatasse imediatamente os projetas que 
se encontravam sob minha guarda e que eram rela
cionados com a reforma agrária. Eram três projetas, 
e relatei os três. Esse foi o primeiro projeto que foi 
Votado na Corr;ssão de Assuntos Económicos, onde 
apresentei um substitutivo em pleno acordo com o 
autor do projeto, ·senador Esperidião Amin. 

O Senador José Serra, que havia apresentado 
um voto em separado, concordou que fizéssemos 
em conjunto o projeto substitutivo que apresentei e 
que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Eco
nómicos, passando a ser, portanto, da Comissão de 
Assuntos E~onOmicos. 

Agora, não dá para entender, porque tenho em 
mãos; Sr. Presidente, um parecer do PSDB, o meu 
Partido, que me parece que é o mesmo partido do 
Ministro da Fazenda. A sugestão é para que se vote 
e que seja aprovado o projeto de autoria do Senador 
Esperidião Amin com o meu substitutivo. Inclusive 
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elogia o aperfeiçoamento que foi feito e acha que é 
um projeto que deve ser votado com urgência. 

Não entendo por que os líderes dos Partidos 
estão pedindo esse adiamento, se havia uma reco
mendação de V. Ex- para que todos os projetes rela
cionados à reforma agrária fossem votados com ur
gência, para fazer frente a essa grande demanda 
que, no momento, este assunto está requerendo. E, 
sobretudo, Sr. Presidente, porque o próprio Governo 
gostou do projeto. Tanto gostou que lançou um pro
jeto idêntico, aliás, igualzinho. Só numa coisa difere 
a Cédula da Terra do projeto que estamos aqui dis
cutindo no Senado: o prazo do projeto do Senador 
Esperidião Amin é de quinze anos; o da Cédulada 
Terra é de até quinze anos. A diferença, Sr. Presi
dente, também, é que é um projeto nacional contra 
um projeto que será executado em cinco Estados. 

Como no nosso projeto - digo nosso projeto 
porque o fizemos em conjunto -, estamos estabele
cendo como uma das fontes de recursos os emprés
timos externos, o Governo poderia muito bem apoiar 
a aprovação desse projeto e alocar esse financia
mento, que já está contratado, para a execução do 
projeto de lei, porque aí teríamos um projeto definiti
vo. Mudando o Governo ou continuando o mesmo, 
teríamos um projeto avançado de reforma agrária, 
de distribuição de terras e, como diz o folder do Go
verno, sem burocracia, sem que a Justiça tenha que 
interceder, paralisar, bloquear, enfim, um projeto 
avançado de reforma agrária. Se é um projeto assim 
no folder, deveria ser também para os líderes no 
Congresso, porque para o meu Partido é. Agora, se 
é uma recomendação para que se aprove o projeto e 
depois se assina um requerimento adiando a vota
ção, também ilão entendo. 

Sr. Presidente, quero colaborar com o autor do 
projeto, Senador Esperidião Amin, na· tentativa de 
que a recomendação de V. Ex-, como Presidente do 
Senado, seja atendida e que possamos votar o pro
jeto hoje. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero referir-me 
ao Projeto de Lei n• 25 e mais precisamente ao re
querimento de adiamento, assinado pelo líder em 
exercício do PFL, Senador Francelina Pereira, e pelo 
líder do Governo, Senador Elcio Alvares. 

Em síntese, o adiamento, que poderá até não 
durar o tempo que imaginam o nobre autor, Senador 
Esperidião Amin, e o autor do substitutivo, Senador 
Osmar Dias, destina-se a que possamos melhor 
analisar, sobretudo, um dos aspectos envolvidos na 
questão. 

Temos um parecer da Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda que concorda, 
plenamente, como concordamos, com o mérito do 
projeto e salienta apenas que tem dúvida da sua 
exeqüibilidade no que tange ao modus faclendl 
através de um fundo, preferindo, então, sugerir que 
os recursos para o programa decorram do orçamen
to fiscal. 

Em sendo assim, é de minha obrigação fazer 
um aprofundado estudo da matéria e instar o nobre 
autor e aqueles que têm interesse pela matéria a um 
diálogo mais aprofundado com os órgãos do Poder 
Executivo, para verificar se há alguma maneira de 
equacionar, monnente esse pormenor a que estou 
fazendo referência nesta hora e neste instante. Se 
isso for possível, muito bem; caso contrário, dispo
nho-me, como líder do PFL, a discutir abertamente 
o assunto com o autor e com o autor do Substitutivo, 
meus eminentes Pares Esperidião Amin e Osmar 
Dias, a fim de procurar equacionar, da melhor ma
neira possível, o assunto que ora estou abordando. 

Era o que eu tinha a dizer no momento. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- lnfãlizmente, não posso dar a palavra ao Senador 
Jefferson Péres, porque só é permitida a manifesta
ção de um membro de cada partido, e o Senador 
Osmar Dias já usou da palavra. No entanto, tendo o 
Senador Osmar Dias usado da palavra como Rela
tor, permitirei que V. Ex-, Senador Jefferson Péres, 
use da palavra pelo PSDB. Tem V. Ex- a palavra. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inde
pendentemente da posição do Governo, creio que 
este projeto tem que ser adiado mesmo, porque me 
parece indispensável o pronunciamento da Comis
sãÕ de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que, no meu entender, os arts. 42 e SO tanto do proje
to original quanto do substitutivo são claramente in
contitucionais: o art. 42 cria um órgão - o Conselho -
e a sua secretaria-executiva, e o art. 52 define a 
competência do mesmo. 
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Portanto, tenho sérias dúvidas quanto à consti
tucionalidade desses dois artigos e peço que sejam 
submetidos à apreciação da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Não discuto o mérito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Evidentemente que para a Presidência seria mais 
fácil colocar em votação, sem fazer nenhum cometá
rio. 

Entretanto, aproveito a oportunidade para dizer 
que, nesse caso, estamos em dificuldade realmente 
para uma decisão. Houve o propósito de atender-se 
a esses projetes ligados à reforma agrária, no senti
do de agilizar o andamento dos diversos processos 
sobre este assunto, na Casa. Houve solicitação do 
Ministro da Reforma Agrária, coincidente com a soli
citação dos membros do Movimento dos Sem-Terra 
que aqui estiveram há alguns meses. 

Acho que, no caso, como alega o Senador Jef
ferson Péres, se há uma flagrante inconstitucionali
dade, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia deve se manifestar. Entretanto, a minha tese ge
ral é de que esses processos devem, no máximo, 
sofrer um ou dois adiamentos. P.ara tanto deveria até 
haver uma reforma do Regimento - e se decidir, tan
to na Comissão como no Plenário, pelo voto da 
maioria. Quando fosse contrário ao Governo, resta
ria ao Presidente da República o direito de veto, e, 
ao Congresso Nacional, o direito de aceitá-lo ou não. 
O incorreto para o Congresso Nacional é não decidir 
sobre os projetas há muito tempo em tramitação. 

Claro que existem projetes mais importantes e 
projetas menos importantes. Oaf por que gostaria de 
fazer um apelo, não só em relação a esse assunto, 
aos Presidentes de Comissões, no sentido de que 
mandassem ao plenctrio todos os projetes que têm 
boa repercussão com suas votações, seja favorável 
ou contrária, na opinião pública. Nosso papel é deci
dir e não demorar na decisão por motivos técnicos 
ou mesmo pcir motivos protelatórios, o que é mais 
grave. 

Este é o meu pensamento, o que, evidente
mente, não pesa em qualquer decisão no atual pro
cesso em plenário. 

Gostaria de expor esta posição da Mesa, por
que é a que melhor condiz com os interesses do Le
gislativo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhãesl 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduái
do Outra. 

O SR- JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, da 
fonna como está formulado o requerimento de adia
mento para o dia 1° de outubro, a minha tendência é 
votar contra. Mas gostaria de fazer uma proposta, na 
tentativa de uma conciliação. 

Existe, no âmbito da Comissão de Assuntos 
Econômicos, uma discussão no sentido de se fazer 
uma audiência pública, com a presença inclusive do 
Ministro Raul Jungmann, para que se debata não só 
esse como também outros projetas em tramitação 
na Casa que envolvem reforma agrária. 

Segundo fui informado, foram feitas gestões 
junto ao Ministro a fim de que essa audiência fosse 
realizada na próxima terça-feira. S. Ex" disse que 
não poderia estar presente nesse dia porque estaria 
viajando a trabalho - inclusive a pedido do Senado. 
Mas creio que poderíamos acordar em que essa au
diência seja realizada na próxima quinta-feira, até 
porque está virando tradição no Senado que as reu
niões da Comissão de Assuntos Económicos acon
teçam às quintas-feiras, em vez de às terças-leiras. 

Então, sugeriria que esse prazo de adiamento 
fosse diminuído para que fosse possível realizar 
essa audiência na Comissão de Assuntos Económi
cos. 

O Sr. Esperldlão Amin (PPB-SC) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE)- Não sei se cabe aparte, nobre Senador. 

O Sr. Esperldião Amln (PPB-SC)- Senador 
José Eduardo Outra, é só para ratificar: o Ministro 
Raul Jungmann já veio debater o projeto conosco. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SC) -Tenho conhecimento disso, Senador Esperi
dião Amin. O que está em discussão na Casa _é uma 
audiência pública com o Ministro Raul Jungmann 
para debater não só esse projeto, com a presença 
da Contag, do MST, mas tudo sobre a questão da 
reforma agrária. 

Então, faço uma proposta de meio-termo, no 
sentido de que seja daqui a duas semanas, até por
que tenho dúvidas se existe quorum hoje para vo
tarmos o projeto, já que se trata de um projeto de lei 
complementar. Se não houver consenso, encami
nharei o requerimento de adiamento por 15 dias e 
votarei contra o requerimento de adiamento para o 
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dia 12 de outubro, para poder votar a favor dentro 
desses 15 dias. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napo
leão, pela ordem. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro dizer a V. Ex', em face das ponderações do nobre 
Uder José Eduardo Outra, que o PFL concorda se o 
entendimento for o envio à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, como sugere o nobre Se
nador Jefferson Péres, ou se for um outro requeri
mento, com data certa. O PFL está de acordo e dis
posto a uma ou a outra das alternativas. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião 
Amin, pela ordem, pois S. Ex" já encaminhou a vota
ção. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, fui citado como autor do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalt ::ies) 
-Senador Esperidião Amin, todo autor de projeto é 
citado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Mas fui 
citado inclusive de maneira equivocada, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Solicitaria a V. Ex' que nos ajudasse para que 
possamos também ajudá-lo. 

V. Ex' tem a palavra pela ordem. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or

dem. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, fui 
citado inclusive como autor de um projeto que tem 
duas flagrantes inconstitucionalidades. O projeto não 
cria órgão algum, nem no original e nem no substitu
tivo, Sr. Presidente. 

Também quero esclarecer que, antes da Con
vocação Extraordinária de julho, mandei uma carta 
ao Uder do Governo e outra ao Presidente da Repú
blica, solicitando que fosse incluído esse projeto na 
Convocação. 

O Sr. Raul Jungmann já esteve aqui. 
Na Câmara dos Deputados, projeto semelhan

te já está aprovado. Para mim, não há qualquer pro
blema de o meu projeto ser rejeitado - prefiro que 
seja, pois vamos receber um igual da Câmara e a 
autoria será de um Deputado, o que vai ser muito 
bom para nós, Senadores. 

Finalmente, não ha qt>alquer problema em, 
mais uma vez, sermcs ca~.<datários de uma medida 
provisória ou de uma dacisão aoministrativa do Go
verno. Afinal, o Senaoo não é pago para pensar. 

O SR. EDUARDO SUPLJC't (Bioco!PT-SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra pe1a ordem. 

O SR. PRESJDEN'TE I Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobm Senador Eduardo Su
plicy, pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, caso se chegue a um entendimento sobre o adia
mento para duas semanas, g0staria de solicitar o 
empenho da Presidência da Comissão de Assuntos 
Económicos, de todos os Senadores e da Presidên
cia, a fim de que essa audiência pública sugerida 
possa efetivamente se realizar na próxima semana, 
inclusive porque representantes da Contag e do 
MST gostariam muito de debater esse projeto e os 
demais relativos a questão da terra. 

O Ministro Raul Jungmann informou que um 
ato foi màrcado para a próxima terça-feira - se-não 
me engano; no Norte do País -, que exige sua pre
sença. Por essa razão, não poderia estar presente 
no dia 26, terça-feira próxima. S. Ex" sugeriu o dia 
23 de setembro, mas creio que está muito além. Se 
não é possível o seu comparecimento na terça-feira, 
tatvez o seja na quarta ou na quinta-feira. Obviamen
te, deveria haver um entenaimento com os demais 
convidados. 

Trata-se de requerimento de iniciativa do Sena
dor Jonas Pinheiro e de mrm próprio, num entendi
mento que houve na -CAE, para a realização dessa 
audiência, nao apenas com o Ministro, o Presidente 
do Incra, mas também com representantes dos tra
balhadores ligados à terra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Srs. Uderes. se há uma solução, apresentem-na à 
Mesa, senão será votado o requerimento como se 
encontra. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 590, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279. alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da di§.CtJ_s_são do Projeto 
de Lei do Senado n• 25, de 1997 - Complementar, a 
fim de que seja ouvida, em audiência, a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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Sala das Sessões, 20 de agosto de 1997. -
Hugo Napoleão - Elcio Álvares - Jader Barbalho 
-José Eduardo Outra- Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jo:oé Eduar
do Outra, para encaminhar a votação; posteriormen
te, ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para ericaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nós 
consideramos relevantes os argumentos levantados 
pelo Senador Jefferson Péres com relação à ques
tão da inconstitucionalidade. 

Eu havia feito uma proposta de adiamento por 
15 dias. Entretanto, levando em consideração essa 
preocupação que eu já havia levantado, no sentido 
de fazer um adiamento por prazo menor, e a ques
tão levantada pelo Senador Jefferson Péres, nós fi
zemos um acordo com todos os Uderes nos seguin
tes termos: aprovamos o requerimento para audiên
cia na Comissão de Constituição, Justiça e 'Cidada
nia, a fim de que essa Comissão possa se pronun
ciar sobre questões de inconstitucionalidade e, se for 
o caso, retirar os pontos que são inconstitucionais. 

Há um compromisso de todos os Lideres no 
sentido de que essa matéria seja submetida à Co
missão rapidamente e de que não haverá pàdido de 
vista. Ou seja, ao ser apresentado o parecer, será 
votado imediatamente pela Comissão; portanto, o 
projeto poderá ser incluído na Ordem do Dia. Acredi
tamos que será passivei, com esse procedimento, 
fazer com que o projeto volte ao plenário do Senado 
no prazo de 15 dias, como solicitei inicialmente. 

Nos tenmos desse acordo, feito por todas as Li
deranças, votamos favoravelmente a esse requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião 
Amin, para encaminhar a votação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, objetivamente o 
requerimento é razoável; razoável se fosse uma 
peça isolada, se não houvesse a história pregressa. 

Sei que será aprovado, mas quero, desde já, 
manifestar o meu voto contrário. 

O SR. ELCIO AI. I! ARES (PFL-ES)- Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlo<l Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, pedi a palavra apenas para aditar as pala
vras do Uder do PT, Senador José Eduardo Outra. É 
exatamente esse o entendimento. A intenção da Li
derança do Govemo. no ~mc;;to . ;;m aua vê na 
proposta do Senador Jefferson Péres uma a!to"""ti
va razoável, conforme o disse o Senador Esperidião 
Amin, é também de apreço ao Senador Esperidião 
Amin. 

Portanto, vamos manter todos os termos de 
entendimento entre os Líderes no sentido de que, re
tomando a matéria à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, não peçamos vista, mas a aprecie
mos sob o ponto de vista constitucional, a fim de que 
retome imediatamente ao plenário. Não há qualquer 
desculpa para fazer, em relação ao projeto do Sena
dor Esperidião Amin, qualquer medida protelatória. 

Assim como Lidar do Governo, estou de pleno 
acordo corr: o Líder do PT, Senador José Eduardo 
Outra, que teve, nesse ponto, o apoio de todos os 
demais Lideres que assinaram o requerimento que 
solicita o encaminhamento à CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em V9tação o requerimento de audiência da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, assina
do pelos diversós Lideres partidários. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, contra os votos dos Senadores Es
peridião Amin, Osmar Dias e José Serra. 

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

Sendo assim, fica prejudicado o Requerimento 
ng 589, de 1997. 

O SR. PR!=SIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria da Ordem do Dia, volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo; a palavra ao nobre Senador José 
Samey. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. 
Senadores, cumpro um dever de consciência, nesta 
tarde, ao vir à tribuna do Senado para tratar de um 
assunto que considero da maior importância para o 
nosso Pais. Trata-se do problema criado a partir das 
manifestações do Sr. Presidente da Argentina a res
peito da presença do Brasil no Conselho de Segu-



240 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 __ _ 

rança das Nações Unidas; mais ainda, das ações 
que estão sendo desenvolvidas no sentido de deses
tabilizar o Mercosul. 

Todo o, Pais sabe o quanto lutamos para aca
bar com as divergências históricas com a Argentina 
e, como Presidente da República, o quanto fiz para 
que iniciássemos um projeto de crescer juntos, pro
jeto esse iniciado com a Ata de Foz de lguaçu, em 
198'" 'c "" ~.,dohr "'" ,;~ ,,,, T"l't"r:lo sobw o 
Mãrc.:.:c~t ~ 

Nu dia 1 O t., ..ibril deste ano, tive oportunidade 
de escrever, no jornal O Globo, o seguinte: 

"Acredito que vamos entrar numa área 
de turbulência e pressões ao Mercosul. Es
tamos 'ameaçados de investidas sérias para 
dividir-nos. Estas vão desde o aliciamento 
de nossos parceiros, para participar do Naf
ta, sem o Brasil, até convites para figurar no 
bloco militar da OTAN. Tal status assegura 
acesso a tecnologias de ponta em matéria 
de equipamento militar e treinamento. 

Ora, aqui, na América do Sul temos, 
certamente, uma das áreas mais pacificas 
da face da terra. Não existe nenhuma hipó
tese de guerra, as Forças Armadas estão 
submetidas ao poder civil, participando do 
processo de consolidação das instituições 
democráticas. Por que deflagrar uma pres
são para novos gastos militares quando todo 
o nosso esforço deve estar concentrado na 
estruturação do Mercosul, no fortalecimento 
da amizade entre nossos pafses, no comba
te ao desemprego, na superação dos graves 
desequilíbrios e na questão social? 

Ninguém entende que sejam tão fortes 
os·' interesses econõmicos para se utilizar 
essa via com o objetivo de desestruturar um 
esforço pioneiro e notável que é o Mercosul, 
criando competições hegernõnicas. • 

Eu e~va em Buenos Aires qúando o econo
mista Rudger Dombush fez uma conferência, com a 
presença do encarregado de negócios da Embaixa
da dos Estados Unidos, dizendo que a Argentina es
tava a encontrar o leito do desenvolvimento extraor
dinário, mas que, no caminho da Argentina havia 
apenas um perigo ameaçador: o Brasil. 

Fiquei, Sr. Pre$idente, Srs. Senadores, e fico 
profundamente indignado quando vejo levantarem
se questões inteiramente superadas com o objetivo 
de dividir o esforço que fazemos no nosso continen
te. No dia 15 de maio deste ano, quando se realiza-

va em Belo Horizonte a reunião sobre a ALGA, voltei 
ao tema e escrevi: 

"O maior acontecimento da história do 
subcontinente, depois da criação dos esta
dos nacionais, foi a fundação do Mercado 
Comum do Cone Sul. É uma realidade, mas 
foi uma idéia-força cuja importância trans
cende os limites de uma simples área de li
vre c·vr- -io, na I'Tl':,-;.;:::.~ ""' ::~ue resultou do 
ideal político que CC'"' · · .'. ~ormação de 
Jma comuma... . .. .,"v..;;," umdas para for
jar um destino hrstuiKXl comum no processo 
politico e econOmico mundial." 

Enquanto estivemos separados, e apenas uni
dos pela retórica, ninguém pensou na América do 
Sul em terrilos de uma integração verdadeira. A vi· 
são da América sempre foi retalhada em três Améri
cas: a América do Norte, saxónica, rica, cuja aventu
ra mundial era acompanhada pelo México, não pelos 
problemas mexicanos, mas por interesses particula
res dos Estados Unidos, que se constituem na fron
teira e nos imigrantes mexicanos; a América Central, 
onde os Estados nacionais ainda não estão perfeita
mente definidos; e a América do Sul, onde iniciamos 
um processo de desenvolvimento e de unidade, 
quando ela era tida apenas como uma reserva de 
mercado dos pafses ricos. 

Invoquei, naquele instante, em maio, o depoi
mento de Henry Kissinger, insuspeito, em que ele di
zia que também tinha uma revelação a fazer da qual 
nós não tínhamos conhecimento. Dizia: "Se os Esta
dos Unidos não tivessem falhado em promover o 
acesso do Chile ao Nafta e tivessem sido receptivos 
à insinuação da Argentina nessa direção (Nafta), as 
posições relativas de barganha do Mercosul e do 
Nafta não seriam as que hoje são e ambas as insti
tuições estariam a caminho de transformar-se em 
elementos corr:>lementares de uma área de livre co
mércio hemisférica." Ora, as informações que Kissin
ger, com sua autoridade, divulgava eram sobre um 
fato que estava escondido, mas que, honestamente, 
ele soube revelar. Toda essa movimentação que 
vem sendo feita é justamente no interesse de isolar 
o Brasil, porque consideram que a criação do Marco
sul é um ato que entra em confronto com o interesse 
econOmico los Estados Unidos na organização da 
Aliança de Livre Comércio das Américas. 

Toda essa movimentação que tem sido feita é 
justamente - repito - para isolar o Brasil! 

Atraem-se o Chile e a Argentina para o Nafta e 
o Brasil fica na berlinda, porque é o gigante que faz 
medo. No mesmo sentido opinaram Richard Fein-
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berg, ex-assessor do Conselho de Segurança dos 
Estados Unidos, e Fred Bergsten, do Instituto de As
suntos Econômicos Internacionais. Dizem ambos 
que o Brasil é uma ameaça à Alca. 

Quando começou o que hoje é o Mercosul, em 
1985, com a assinatura da Ata de lguaçu, ninguém 
acreditava no pacto acordado nem no seu sucesso. 
A verdade é que, naquele tempo, o Brasil e a Argen
tina viviam problemas tão sérios em suas economias 
- uma inflação muito alta, problemas internos de na
tureZa. politica e dívida externa muita alta -, que eles 
não acreditaram que fôssemos capazes de lançar as 
sementes de um projeto que tivesse tão bons resul
tados quanto o Mercosul. 

Mas acredito que nunca foi tão necessária a 
união entre Brasil e Argentina. O Brasil entrou para o 
Mercosul com a visão da unidade, concordando em 
fazer grandes concessões. E as fez. A Argentina re
conheceu a necessidade de acabarmos com nossas 
divergências históricas, superá-las e juntos aceitar
mos o desafio de crescer como aliados. Hoje, o 
maior parceiro da Argentina é o Brasil, e a Argentina 
tomou-se um dos maiores parceiros do Brasil. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL-Pl) - V. Ex" me 
concede um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB·AP) - Darei, em 
seguida, o aparte a V. Ex". 

Quero dizer ao Senado Federal e à Nação que 
nunca na minha vida tive nenhum problema em rela
ção aos Estados Unidos; pelo contrário, a minha for
mação de político e a minha formação humanista 
sempre loram baseadas naqueles valores eternos 
que a nação americana construiu. E, como Presiden
te da República, evitei de todos os modos que a te
mática antiamericana figurasse no nosso debate po
lítico interno, procurando relações diplomáticas ma
duras entre países, como dois países que têm que 
ter responsabilidades hemisféricas em relação ao 
mundo. 

Se estou abordando este problema com esta 
clareza é porque sei perfeitamente que o Governo 
brasileiro não pode fazê-lo, mas tenho a obrigação 
de fazer, para advertir o nosso País e, mais ainda, 
para advertir o Governo dos Estados Unidos que ele 
não pode e não deve prosseguir nessa política, por
que é um desserviço que faz à sua história e à histó
ria que ele tem representado em face da humanida
de e para o nosso continente. 

A Secretária de Estado dos Estados Unidos, 
Madeleine Albright, há alguns dias, anunciou que 
seu país aceitará a Argentina como "sócio militar ínti
mo•, membro aliado, não-integrante da OTAN- Or-

ganização do Tratado do Atlântico Norte, que sobre
viveu à Guerra Fria e é um pacto militar de seguran
ça mundial. 

Acredito que nada há neste continente que jus
tifique o oferecimento a qualquer país - não só à Ar
gentina, como a qualquer outro país desta área. nem 
mesmo ao Brasil - do "auarcb-...,u"' rot.Jcl.,ar" dos 
Estadno vn;,,_,,; em maléna de segurança mundial. 

Esta posição anunciada pela Secretária de Es
tado assegura à Argentina o acesso a tecnologias de 
ponta, a treinamento militar e a armamentos sofisti
cados. 

A esse respeito, vale a pena lembrar que o 
Chanceler da Argentina, Guida Di Tella, confessou-

. numa frase que considero de certo modo infeliz -
que é desejo de seu país "ter relações carnais com 
os Estados Unidos". De sua parte, o Governo dos 
Estados Unidos justifica o "status• privilegiado com 
que distingue a Argentina em reconhecimento aos 
serviços prestados como integrante das forças de 
paz da ONU na Croácia, no Chipre e no Haiti e por 
JE!r_criado o Ministério da Defesa. 

O Chile, pelo seu Ministro das Relações Exte
riores, Chanceler Miguel lnsulza, condenou também 
a decisão norte-americana, sublinhando que ela "al
tera o equilíbrio estratégico da nossa região. • 

A verdade é que, há seis meses, tive oportuni
dade de denunciar esses fatos com toda essa clare
za e algumas pessoas julgaram que eu estava ven
do fantasmas onde eles não existiam: Agora, é com 
extremo pesar que verifico que meus temores foram 
totalmente confirmados. 

Ao justificar a decisão do seu país, a S,.. AI-
.J:~raith. sustenta. que se trata de um gesto simbólico. 
Ora, todos nós sabemos que, em política ..,. e princi
palmente em política externa -, os símbolos carre
gam decisões e sinalizam procedimentos. Basta 
lembrar que, quando os Estados Unidos aceitaram 
Israel na mesma condição em que estão aceitando a 
Argentina, o gesto simbólico que eles adiantaram é 
que eles sustentariam a posição de soberania do Es
tado de Israel na guerra do Oriente Médio, numa 
área profundamente conflagrada e onde até hoje o 
mundo inteirQ deseja que se restabeleça a paz. 

Nessa condição, os Estados Unidos deram a 
Israel essa participação de não-aliada e não-inte
grante, embora participante do Tratado do Nafta. Da 
mesma maneira, outro participante, também nesta 
condição que agora é oferecida à Argentina, é a Co
réia do Sul, que se debate no problema de seguran
ça em relação à Coréia do Norte, área de um conflito 
permanente. 
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Então, a nossa indagaçao e esta: por que. no 
continente mais pacífico da face da Terra, que é a 
América do-Sul, onde não temos guerra nem pers
pectiva de conflitos, oferece-se uma condição dessa 
· ~··Jreza? O aue está por trás disso? Não temos 
resr'"- j" para responder as essas indaga
ço~ 

O Sr. hUgo Na.,.,.,•.:.~~ 
V. Ex• um aparte? 

'"'" 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Ouço o 
Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL - PI) - Eminente 
Senador e ex-Presidente José Sarney, estou acom
panhando com a maior atenção - atenção diria até 
de discípulo - o traçar do perfil da atualidade a que 
faz referência V. Ex•. para dizer que, se tivesse que 
optar por um novo Conselho de Segurança, é clarc 
que defendena a entrada do nosso Pais, que,- das 
Américas Central e do Sul. é o que tem maior popu· 
lação e maior Produto Interno Bruto. Agora, fazendo 
referência à questão da Argentina, mais precípua e 
especificamente, eu diria que a sua economia de· 
pende visceralmente da economia brasileira. Um ter
ço das exportações argentinas destina-se ao Brasil. 
Se o Nordeste brasileiro fosse um País, seria o quin
to importador da AYgentina - e o Estado de São 
Paulo, sozinho, importa mais da Argentina do que os 
próprios Estados Unidos da América. De sorte que 
penso que V. Ex•. como tecelão desta grande causél, 
como homem que iniciou esta grande costura, certa
mente defende, como defendo, a harnnonia entre os 
países e, sobretudo, com nossa vizinha Argentina. 
Quanto ao contexto que V. Ex• insere. das declara
ções da Secretária de Estado Americano, estou ab
soluta e rigorosamente de acordo, também não en
tendo a razão de tal gesto. Obrigado a V. Ex'. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Muito 
obrigado, Senador 1-':.~go Napoleão, por seu aparte, 
que recolho. O sentimento de V. Ex', líder de uma 
grande Bancada nesta Casa, é certamente o senti
mento do Congresso Nacional e do povo brasileiro, 
pois neste instante renovam-se· nossos votos e de
sejos de unidade com a Argentina, de prossegui
mento desta aliança, que é indissolúvel. Sem dúvida 
alguma não podemos deixar que seja fragmentadél 
por interesses outros que aqui possam entrar e divi
dir-nos. 

Muito obrigado a V. Ex•. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permite
me V. Ex• um aparte, nobre Senador José Samey? 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Pois 
não, nobre Senador Pedro Simon. 

------

O Sr. Pedro Sirnon(PMDB - RS) - Talvez um 
dos mais imp-ortantes pronunciamentos feitos neste 
Congresso nos últirtJps tempQs seja este de V. Exª. 
em primeiro lugar, pela autoridade que V. Exª tem 

_ não só. de ex-Presidente da República, mas basica
mente porque em seu Governo iniciaram-se os aran
des entendimentos que hoje estão florescendo; em 
segundo lugar, porque V. Ex'. e"" seus artigos à im
~, , _ ~ ~·,~i!Aira. narec1a .. ~.~- -.'ivinhando, mas 
disse um ,. _, un ue estão acontecendo; e, 
em terceiro lugar, ~. 1etência, pelas palavras 
medidas que V. Ex' esiL 1rindo, lendo o seu pro-
nunciam.eoio_-, o QU!'LO.ão . __ J.etLestilo. Mas, pela 

importância de ex-Presidente . " República, de Pre
sidente da Comissão de Relações Exteriores, V. Ex• 
faz muito bem em medir as palavras que está dizen-

- do. Quero dizer que V. Ex' está sendo extraordina
riamente importante neste momento e que o pronun
ciamento de V. Ex• não pode ser um pronunciamen
to importante e apenas isso. A repercussão na Casa 
deve acontece. :: altura do pronunciamento. Quero 
dizer a V. Ex•, nobre Senador, com muita sincerida
de.- que nunca vi com muita simpatia essa briga para 
o Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU. 

_Não sei se isso aumenta em US$10,00 o nosso cré
dito. O Brasil, inclusive, já fez parte, muitP'i vezes, 
do Conselho da ONU, como membro ocasional. 
Mas, na minha opinião, hoje, o Conselho não tem 

. autoridade, não tem absolutamente nada, nem à 
época em que tinha, de um lado, os Estados Unidos 
e, do outro lado, a Rússia. Na verdade, hoje, Rússia 
não diz nada; França não diz nada; Inglaterra não 
diz nada; China não diz nada; então, perdoe-me a 
sinceridade, acho uma vaidade desnecessária essa 
do Brasil querer pertencer esse Conselho de Segu
rança. Mas o Brasil tem direito, o Brasil tem condições 
de aspirar não por esse argumento de ser a maior 
Nação, mas porque o Brasil tem uma tradição de 
pais pacifista, porque o Brasil tem uma tradição de 
entendimento, de humaniri'!de, e porque, no Conse

·lho da ONU, dariaumsentimento diferente de paz e 
de conteúdo, que o Brasil representa. Portanto, pen
so que o Brasil daria uma contribuição no Conselho 
da ONU. Mas somar para nós, juro por Deus, não 
vejo vantagem alguma. Agora, de repente os Esta

.dos Unidos fazer o que está fazendo! Em primeiro 
_ltJ_g;3r,_.e]es já fizeram, lançando a Alca, A Alca jã veio 
de uma maneira totalmente desproporcional, queren
do nos impor, goela abaixo, de hoje para amanhã, 
numa hora em que não estamos preparados para 
entrar na Alca. O Brasil teve coragem, este Senado 
votou moção lá na reunião da Bahia e praticamente 
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o americano recuou. O troco ele está dando agórã. 
Então, vamos tentar rachar. Sinceramente, é uma 
provocação. Até não estou preocupado com o fato 
de, a pequeno prazo e a médio prazo, a Argentin-a 
entrar. Se, em vez de ser a Argentina, fosse o Brasil 
a ser convidado para fazer parte do Tratado Milit2r 
do Atlântico Norte, eu estaria dizendo agora: o Brasil 
não deve entrar. E digo isso com a maior sincerida
de. Se inverterem a situação, por exemplo, tirando a 
Argentina e fazendo com que o Brasil faça parte da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte - não te
mos nada a ver com as rixas, com as brigas, com as 
divisões que existem lá -, quais seriam as vantagens 
que levaríamos com isso? Mas convidar nossos ir
mãos argentinos, que durante séculos os america
nos insuflaram à inevitabilidade - V. Ex" sabe, mil 
VE..!es mais do que eu; junto com V. Ex" participei 
das reuniões onde se iniciou esse Tratado; todos sa
bíamos que já era considerada inevitável a guerra do 
Brasil com a Argentina ao longo do século, insuflada 
de fora para dentro. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Sena
dor Pedro Simon, V. Ex" sabe o quanto me honra 
seu aparte, mas não quero ser advertido pela Mesa, 
cumpridor do Regimento que sou, por extrapolar o 
meu tempo. 

Muito obrigado. 
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Só digo a 

V. Ex' o seguinte: acredito, do fundo do coração, 
que o Presidente Fernando Henrique, não pelo jor
nal, não pela imprensa, deve ter uma conversa aber
ta e franca com o Sr. Menem, e essa questão deve 
ser "'certada agora e definitivamente. Seja o que for. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Muito 
obrigado pelo aparte de V. Ex", que honra profunda
mente o meu discurso. 

Não será, portanto, demais eu repetir agora, 
neste instante, que somos a área mais pacffica do 
Planeta. Não temos, como eu disse, nenhum conflito 
nem perspectiva de conflito. Em relação ao Brasil, 
sem dúvida, podemos nos orgulhar de ser um Pafs 
que tem fronteira com dez outros países e não tem 
conflito de fronteira com nenhum deles. Um País que 
não tem conflito de raças, não tem problemas de et
nias, não tem problemas de religião, um pafs que 
tem se dedicado, na sua história, à paz, ao diálogo e 
à convivência. 

Portanto, nos preocupa profundamente que os 
Estados Unidos tenham tomado três decisões, todas 
elas inexplicáveis neste instante: 

Primeira: Levantaram um embargo de armas 
para a América do Sul, que era uma decisão tomada 

_ pei~LE'resiçlen.tg Çªrter, há20 anos, em vigor quando 
o mundo vivia um tempo de grandes lutas, de guer
ras, de ameaças de guerras, e o Presid~l"l_te _çar:tpr. 
Presidente dos Estados Unido~. proibiU & venaa oe 
armas para a Amórica db Sul. Ora, naquele tempo 
jusll!lcou-se essa medida. Mas hoje, quando não te
mos qualquer perspectiva de conflito no Brasil, na 
América do Sul, nem no mundo, os Estados Unidos 
levantam o embargo de venda de armas e abrem o 
mercado sul-americano! Mais ainda: há cerca de 
quatro meses foi realizada no Rio de Janeiro uma 

· feira internacional de armas na qual se procurava 
mostrar ao mercado-sul-americano as possibilidades 
de novos armamentos. 

Segunda: autorizam a venda de aviões de últi
ma geração para o Chile. 

Terceira: consideram a Argentina sócio partici
pante não aliado da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte. 

Ao tomar essas três decisões, o govemo am<>

ricano - não digo os Estados Unidos, nem o povo 
americano. Devemos falar em governo americano 
para distinguir o que são os Estados Unidos, o povo 
americano e o atual governo americano. O governo 
americano precisa explicar, não somente a nós mas 
também ao próprio povo americano, por que as to
mou. A justificativa que apresentou, pelo menos num 
caso, foi a de que a Argentina fez parte de missões 
de paz na ONU. 

Ora, o Brasil participou de forças de paz da 
ONU em Suez, em São Domingo, em El Salvador, 
em Angola, em Moçambique, na Croácia. Perma
nentemente em todas as áreas militares em que a 
ONU tem tomado participação, quase sempre há um 
observador, um participante de nossas Forças Arma
das, que têm um grande e alto prestígio pelas missõ
es desempenhadas pelo Brasil. 

Mas a presença brasileira não foi ditada para 
que tivéssemos qualquer reconhecimento. Ela foi di
tada pelas responsabilidades deste País com-a paz, 
com a democracia, nunca para receber títulos e prê
mios de qualquer aliança militar. Considero um des
respeito à Argentina. Tem tudo para ser vista essa 
justificativa corno uma hipocrisia diplomática, geran
do reservas e muitas outras suspeitas onde antes 
havia um clima de confiança recíproca. 

Nesses outros países onde há essa condição em 
relação ao Tratado do Atlântico Norte, eles têm que ter 
o guarda-chuva nuclear americano, porque estão 
ameaçadOs, como é o caso de Israel, Coreia do Sul. 
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Mils quem ameaça a Argentina, meu Deus? 
Querr -neaça de invasão a Argentina? O Brasil? O 
'" .,, : ,~- ' A Bolívia? O Chile? 

vúíl'l- expu~ -··.c.~.~... ~omento, em que to
dos estamos voltados para " ,..~ ~~ mundo inteiro, 
em que vemos com grande satisfação o murouu at· 
vessar aquele período de confrontação, se possa 
colocar dentro do nosso Continente, aqui, qualquer 
germe que diga respeito à utílização de argumentos 
de torça para dirimir algumas ações diplomáticas? 

Acredito que b povo brasileiro e o povo argenti-
. ·rrlf'ten'h'1trtra: 'exlrtâ-noção dos seus interesses histó

•icos e não permitirão que interesses menores fo
mentem essas corridas aqui, que criem um clima ar
tificial de discórdia entre os países e que semeiem 
aquilo que os Estados Unidos desejam e que está 
muito claro: a desestruturação do Mercosuf. 

Essa é a grande verdade. 
O Govemn ~~c:ilt:li!""r- .... .=:,..- ~? '7""'!'e"" ·~~~ ,~:.,.-; 

~~ "' •:;o; o, desta trit:..J:;<., fazer essas denúncias, até 
;.a "' aJudar o Governo para que este possa resistir 
às pressões que, naturalmente, vem sofrendo. 

Eu posso, desta tribuna, dizer que o Governo 
brasileiro tem a solidariedade do povo brasileiro e 
nossa - acredito que seja de todos nós - para en
frentar essas dificuldades e, com altivez, exercer 
aquilo que o Brasil é pelo seu destino: uma grande 
Nação. 

Eu posso, desta tribuna, dizer que os Estados 
Unidos nos devem explicações sobre ~s atitudes. 
Não podemos aceitar esse tipo de conduta sem que 
haja uma reação do nosso País. Tenho o dever de 
denunciar essa manobra. E não posso conformar
me em dizer que vamos receber corno compe~-. 
ção a participação no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 

Não acredito que, por trás dessa decisão dos 
Estados Unidas, exista uma negociação destinada a 
fazer com que a Argentina renuncie ao seu veto para 
o Brasil como membro permanente da Organização 
das Nações Unidas. 

Devo lembrar, neste plenário, que a tese da 
necessidade de reformular o Conselho de Seguran
ça da ONU foi levantada por mim, em nome do Go
verno brasileiro, em 1989, na Assembléia Geral das 
Nações Unidas. E nós o fizemos não para defender 
o nosso interesse de ter uma cadeira no Conselho 
de Segurança. Ao contrário, levantamos a tese de 
que o mundo de hoje não é o mundo de depois do 
encerramento da Segunda Guerra Mundial. A atual 
configuração da Organização das Nações Unidas re-

_ JIE!!~._sem dúvlda, aquela paisagem de depois da Se
gunda Guerra Mundial. 

Quem pode pensar em segurança mundial hoje 
sem que esteja presente, no Conselho de Seguran
ça das Nações Unidas, um país como o Japão, um 
""Is com<. ;:. Alemanha? Qualquer mapa feito sem 
essa configuração, sem dúvida, não representará 
uma realidade munora •. Também a nova configura
ção mundial l'lão ~rá_ !BPresentativa se não estiver, na 

·organiZação das Nações Unidas, junto aos que deci
dem, aos grandes, países como a lndia e o Brasil. 

Então, não estamos reivindicando o Conselho 
de Segurança como uma campanha diplomática. O 
Conselho de Segurança não é um cargo de honraria; 
é uma responsabilidade que o Brasil aceita assumir 
em face de sua grandeza, em face da sua história, 
em face de sua presença mundial. É o quinto Pais 
'I::> niundo; a oitava ecoiioriilél do' inundo; com du-

~,,. milhões de habitantes no princípio do outro 
.X...:UIO. 

Um País dessa magnitude tem responsabilida
des mundiais e o Brasil tem sempre assumido essas 
responsabilidades, mesmo quando não tínhamos as 
condições que ternos hoje. 

Em 1945, quando a democracia parecia su
cumbir no mundo com a liberdade e os direitos do 
homem, atravessamos o Atlântico para lutar na Eu
ropa por esses ideais, porque era um dever nosso, 
da_ nossa história, do nosso compromisso como 
grande País. 

.Portanto, não é o Conselho de Segurança uma 
aspiração de status internacional. Acredito que não 
devamos realizar nenhuma campanha nesse senti
do. O Brasii' deve aceitar as responsabilidades que 
tem perante o mundo. 

O Sr. Jader Barbalho {PMDB- PA)- V. ~ 
me permite um apart~? 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Com 
prazer ouço V. ~-

0 Sr. Jader Barbalho (PMDB- PA)- Senador 
e ex-Presidente José Samey, cumprimento V. Ex4 
pelas lúcidas considerações que está a tecer a res
peito des::;e episódio, pela análise que V. ~ faz dos 
fatos e, aéima de tudo, pela sua manifestação em fa
vor da paz e do desenvolvimento, principalmente da 
América do Sul. Desejo cumprimentá-lo ainda pelo 
fato de (azê-lo também na condição de ex-Presiden
te do Brasil, em cuja presidência inaugurou, de for
ma. concreta, uma nova etapa nas relações entre o 
Brasil e a Argentina com o Mercosul e, também, na 
condição de Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores do Senado. Creio que esta Casa se orgu-
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lha e se expressa por intermédio de V. Ex" neste 
momento. Vossa Excelência, na verdade, manifesta 
o sentimento de todos nós a respeito deste tema. Os 
meus cumprimentos. 

O Sr. José Serra (PSDB - SP)· Permite-me v. 
Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Ouço o 
aparte do nobre Senador José Serra. 

O Sr. José Serra (PSDB - SP) - Nobre Sena
dor, quero compartilhar da manifestação do Senador 
Jader Barbalho quanto à propriedade das palavras 
de V. Ex". Estou certo de que, neste momento, suas 
palavras expressam, com muita clareza e precisão, 
o pensameQto e a convicção de todos os Senado
res. 

Creio que, como ex-Presidente, V. Ex" tem 
uma realização muito importante a apresentar. E 
esta foi precisamente a inversão do nosso processo 
de relações com a Argentina. Foi no Governo de V. 
Ex" que foram tomadas as primeiras iniciativas que 
permitiram abrir um marco de cooperação nas rela
ções com aquele país, inclusive eliminando os cus
tos daquela rivalidade histórica que tanto pesavam 
sobre ambas as nações. Não tenho dúvida de que o 
Mercosul nasceu dessa tentativa de aproximação. E 
o Brasil, como soube sublinhar com muita proprieda
de, fez grandes concessões para a. criação desse 
mercado. Sua criação foi um objetivo essencialmen
te de natureza política, porque, do ponto de vista 
económico, fizemos concessões que permitiram à 
Argentina enfrentar momentos difíceis do seu desen
volvimento económico. E mencionaria, Senador José 
Samey, um exemplo: em 1995, a expansão das ex
portações da Argentina para o Brasil representou um 
aumento do Produto Interno Bruto da Argentina de 
4%. Naquele ano; o consumo mais o investimento 
da Argentina caíram 8%, mas o PIB caiu apenas 
4%, por causa das exportações para o Brasil. Creio 
que, neste momento, o alerta, a análise de V. Ex" 
tem uma característica positiva: a da necessidade de 
que consolidemos essa relação, de que enfrentemos 
um ambiente externo hostil a essa relação e a essa 
unidade, e ela servirá, sem a menor dúvida, a ambos 
os povos, tanto à Argentina quanto ao Brasü e à 
América do Sul e, sem dúvida, à paz mundial. Para
béns a V. Ex". 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Obriga· 
do, Senador José Serra. 

O Sr. Sebastião Rocha (Bioco/PDT - AP) - V. 
Ex" me concede um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Ouço o 
Senador Sebastião Rocha. 

O Sr. Sebastião Rocha (Biqço/PDT - .".P) -
Senador José Samey, e<>tocl convencido de que V. 
Ex', da tribuna <lO Senado da República, presta hoje 
um relevante serviço à Nação brasileira. Com a ex
periência e a responsabilidade 'que pesa sobre seus 
ombros, como ex-Presidente da República, ocupa 
uma lacuna histórica, deixada pelo Governo Federal 
que, de uma forma tíbia, respondeu a esse processo 
da Argentina, que contraria os· interesses brasileiros 
de ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança 
da Organização das Nações Unidas. Quero, portan
to, na condição de Vice-Uder do Bloco no Senado e 
de Uder do PDT, congratular-me com V. Ex", apoiar 
na Integra o seu discurso e a importância que tem, 
sobretudo quanto à apologia que faz à paz e à uni· 
dade na América Latina. Queira receber, portanto, 
nossas felicitações e o nosso apoio ao discurso de 
v. Ex". 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Muito 
obrigado a V. Ex". 

Sr. Presidente. SM e Srs. Senadores, zeloso 
que sempre fui do Regimento, não quero de nennu
ma maneira extrapolar o tempo que me é destinado. 
E quero chegar às conclusões do meu discurso, di
zendo à Casa, à minha Casa, o Senado Federal, 
que senti como meu dever ocupar esta tribuna, sen
do absolutamente franco, completamente leal para 
com a minha consciência, sabendo que é melhor 
alertar em tempo, em matéria de política intemacio· 
nal, do que depois ter de corrigir os erros das nossas 
omissões. 

Este é um assunto que diz respeito ao nosso 
futuro. Haverá desdobramentos em relação ao futuro 
e aos destinos deste Pais e deste continente. Essa é 
uma luta que temos que enfrentar e não podemos 
deixar de fazê-lo. Uma luta que vem do nosso esfor
ço para a criação de riqueza nessa área da América 
do Sul, que, ... té há bem pouco tempo, era um bolsão 
por onde não passava nenhuma corrente do poder 
mundial, nenhuma corrente de natureza política, 
nem económica, nem cultural, sendo apenas um 
ponto de passagem em um oceano. 

Pois bem, agora estamos consolidando um 
processo de independência continental; processo 
esse que se destina a abrir um espaço económico; 
espaço econômico que já está criado, o Mercosui, 
que, neste momento, está numa fase de consolida· 
ção; espaço económico que nos dará também espa· 
ço político em nível mundial para negociar com os 
outros Blocos, com absoluta independência, com o 
Mercado Comum Europeu. com o Nafta, com o Blo· 
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co r,,_,·.··-- ~ntlm. C..- ··-::to todas as possibilidades 
que este contmeme p. _,_.;' a oue a;. ~ .,ão existiam. 

Neste instante, portanto, ;, '"· ~ ~~~e proce~-
so de desarticulação do esforço que esta ... _ : . . : . .. 
do. E não se desestrutura pelo lado ec•:;;âmico -
este é um dado cruel -, procura-se inocular um senti
do de divisão, vo~ando essa nossa área a ter idéias 
que são ultrapassadas, como a divisão gratuita que 
existia entre os nossos países, que a História nos ti· 
nha dado como hipoteca e que estávamos susten
tando, mas, graças a Deus, de que pudemos nos li
bertar. 

Acredito que o povo argentino e o povo brasi
leiro estão sintonizados e alertas para essas amea
ças, mas é com absoluta tristeza e decepção que 
nós, brasileiros, o Governo do Brasil, sentimos o 
Presidente Carlos Menem, da nação argentina, 
transformar-se, querendo ou não, num instrumento 
dessa divisão, desunindo aquilo que ele encontrou 
consolidado. 

Falo ':;"mo n-'?["·~~a~-~~~11te je urr. povo irrnãc 
como quem r 7·r.'19-:e; o Pres;oente Menem, que foi 
tão estimado, que participou tão decisivamente na 
consolidação do Mercosul: ele não pode, de nenhu
ma maneira, se deixar ser instrumento de divisão da
quilo que construímos. É com essas palavras que se 
fala com clareza de relações maduras. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB- PR)- Con
cede-me V. Ex" um aparte? 

O SR: JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Ouço 
V. Ex" com prazer. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Sena
dor José Sarriey, o seu discurso era esperado. Foi 
este tipo de p<istura que diferenciou o governo de V. 
Ex- dos úftimos governos brasileiros: uma postura 
positiva de um Presidente que nunca teve medo tle 
ser brasileiro, uma crítica forte no alvo correto, iden
tificando exatamente as forças que querem dividir a 
unidade latino-americana. Trata-se de discurso de 
um brasileiro que, sem a menor sombra de dúvida, 
tem uma npção clara da cidadania latino-americana, 
respeitando a Argentina e mostrando com clareza o 
que tenta dividir-nos neste momento. Parabéns, Se
nador. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Muito 
obrigado. Não há, em minhas palavras, de nenhuma 
maneira, um sentimento de restrição com relação 
aos Estados Unidos. 

Ao contrário, como disse, minha formação tudo 
fez para que eu sempre visse nesse grande pais 
aquele que assegurou o fundamento teórico das li
berdades que praticamos no mundo inteiro o criador 

dos princípios políticos em que nos inspiramos, a 
terra de Jéfferson e Lincoln, o defensor da democra
ci_a_ e_da paz. 

Hoje, têm os Estados Unidos a responsabilida
de ds a-;segurar a sobrevivência da humanidade por 
intermeci1o desses ideais de democra~;a, de par e 
de liberdade. 

No entanto, é absolutamente incompreensível 
que o governo americano venha burlar essa tradição 
de sua história e faça o que inexplicavelmente está 
sendo feito em nosso continente. 

Mais uma vez, nós, brasileiros e argentinos, te
mos de reforçar esse sentimento de unidade e de in
tegração e dizer que, como povos irmãos, continua
remos juntos, escrevendo uma página grandiosa de 
nossa história, que nos está acompanhando e vi
giando. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
- ~ O SR. PRESIOEI'lTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião 
Rocha, como Líder de partido. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT -AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDT -
AP. Como líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, S~s e Srs. senadores, em nome do Bloco 
da Oposição no Senado, quero dar as boas-vindas à 
Senadora pelo Rio Grande do Sul, Eniilia Fernan
des, que, nesta tarde, anunciou seu ingresso no Par
tido Democrático Trabalhista, ato que deverá aconte
cer oficialmente na sexta-feira, em Porto Alegre. 

Em nome do Bloco, quero dizer da alegria e do 
contentamento de receber uma Senadora que, nes
ses dois anos e seis meses de atuação no Senado 
da República, pôde demonstrar toda sua determina
ção, sua inteligência, seus compromissos com a Na
ção brasileira e com as questões de relevante inte
resse social e econõmico e, sobretudo, respeito às 
conquistas do trabalhismo no nosso País. 

A Senadora Emília Fernandes vem enriquecer 
a luta e ajudar a dinamizar o processo de debates 
que o Bloco oferece à Nação. Com o estilo que a 
marcou durante esse período no Senado, certamen
te S. Ex- contribuirá pªra que_ nQSJ;ªJuta contra o 
neo-liberalismo seja mais promissora e tenha resul
tados mais positivos. 

Primeiro, em nome do Bloco, Senadora Emília 
Fernandes, querei1JOs_dizer-lhe da nossa alegria e 
do nosso contentamento e dar-lhe nossas sinceras 
boas-vindas. 
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Falo, agora, em nome do Partido Democrático 
Trabalhista, o PDT, partido que a Senadora Emilia 
Fernandes escolheu para ingressar e desenvolver 
seus trabalhos daqui por diante, tanto no Rio Grande 
do Sul, seu Estado de origem, como no Congresso 
Nacional, certamente fazendo a sua pregação pelo 
social, por urna melhor qualidade de vida e pelo 
equilibrio regional, em todo o solo brasileiro, em to
das as regiões do nosso Pafs. 

O PDT, Partido Democrático Trabalhista, está 
em júbilo ao recepcionar a Senadora Emilia Fernan
des; num ato que será realizado na sexta-feira, dia 
22, em Porto Alegre, prestará urna homenagem so
lene ao ingresso da Senadora no nosso Partido. 
Falo em meu nome, assim como no da Senadora Jú
nia Marise, do Senador Abdias Nascimento e do 
Presidente Nacional do PDT, Leonel Brizola. 

A Senadora Emilia Fernandes, eleita pelo Rio 
Grande do Sul com quase um milhão e duzentos mil 
votos, antes foi Vereadora pelo Municfpio de Santa
na do Livramento, primeiramente, de 1982 a 1988, e, 
posteriormente, de 1988 a 1992. Estava no cumpri
mento de seu terceiro mandato, entre 1992 e 1996, 
quando foi eleita e passou a exercer, nesta Casa, a 
partir de fevereiro de 1995,'o mandato de Senadora, 
com, precisamente, 1 milhão 164 mil e 989 votos. 

Na Câmara de Vereadores do Municfpio de 
Santana do Uvramento, foi Presidente da Comissão 
de Educação, Saúde e Bem-Estar Social. Protessora 
pública do Estado do Rio Grande do Sul desde 
1972, foi diretora da Escola Estadual de 1° Grau 
Moisés Viana, exerceu a supervisão escolar da Es
cola Estadual Olavo Bilac, integrou o Conselho Le
gislativo Internacional em Rivera, República Oriental 
do Uruguai, e em Santana do Livramento, no perío
do de 1988 a 1995. Atualmente, é membro do Con
selho Deliberativo do Parlamento Latino-Americano, 
tendo sido designada a partir de agosto de 1995. 

Recebeu inúmeras condecorações, durante 
toda a su~ vida profissional, como educadora e Par
lamentar. 

Nesta Casa, a Senadora Emilia Fernandes par
ticipa ativamente das Comissões de Assuntos So
ciais e de Educação, tendo sido V!Ce-Presidente 
desta no biênio 95/96. 

É Coordenadora da Subcomissão de Educação 
e Cultura do Mercosul; membro da Frente Parlamen
tar pelo fim da violência, exploração e do turismo se
xual contra crianças e adolescentes; membro da 
Frente Parlamentar da Cultura; Diretora de Assuntos 
Culturais e Históricos do Grupo Parlamentar Brasil
Israel; membro da Comissão Mista Parlamentar de 

Inquérito do Congresso Nacional destinada a apurar 
denúncias sobre o trabalho de crianças e adolescen
tes no Brasil, entre inúmeras outras atribuições. 

Possui como principais preocupações as ques
tões ligadas à Educação, combatendo SAmprc, v~z·
mentemente, as m=ou., elo ii<olor, como os baixos 
salários e a falta de habilitação dos professores. Foi 
altamente elogiada pelo saudoso e inesquecível an
tropólogo, educador e Senador da República Darcy 
Ribeiro, que tão bem representou o PDT nesta Casa 
e em todo o Pais e que, quando da tramitação nesta 
Casa da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), fez a seguinte referência ao trabalho da Se
nadora Emilia Fernandes: "( .•• ) a Senadora Emilia 
Fernandes foi quem mais trabalhou nesta lei (LDB) 
depois de mim. S. Ex' apresentou cinqüenta emen
das, das quais mais da metade foi aproveitada". 

A Senadora entende que, para enfrentar com 
soberania o presente processo económico em curso, 
é preciso dotar o Pais de um sistema educacional 
eficiente do ponto de vista técnico-cientifico, demo
crático e vinculado aos interesses coletivos da socie
dade e ainda capaz de formar os cidadãos brasilei
ros conscientes de seu papel na sociedade e no 
mundo e, acima de tudo, livres e crfticc.". 

Empenha-se pela valorização da mulher e de 
todos os excluídos e discriminados da sociedade, di
zendo que, ao contribuir para assegurar a vigência 
de urna politica económica mais justa para todos, 
bem como qualidade de vida para as populações e 
paz nas relações humanas, estaremos ajudando não 
apenas as mulheres, mas também as crianças, os 
idosos, os deficientes ffsicos e todos os excluídos e 
discriminados da sociedade. 

Lutou intensamente para que fosse instaurada 
a CPI dos Bancos, como forma de moralização do 
Sistema Financeiro Nacional, dizendo que, ao abrir, 
instalar e fazer funcionar a CPI, além de cumprir a 
sua função, esta Casa estaria prestando um grande 
serviço ao próprio Governo, às instituições deste 
País e, acima de tudo, à democracia. 

Posicionou-se contrariamente à eliminação .do 
monopólio público do setor de telefonia, entendendo 
que tal fato afastaria as periferias e o interior do 
acesso a estes serviços, provocando um retrocesso 
na economia, na cidadania e nas condições de vida 
das populações. 

Assumiu também posição contrária à reforma 
que visou a mudança do regime de monopólio do 
petróleo. Para a Senadora, o monopólio do petróleo, 
de que a Petrobrás é o sfmbolo maior, é fruto da luta 
de milhões de brasileiros, de urna das mais belas 
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mobilizações da história do País que envolveu todos 
os setores da vida nacional, e do esforço e patriotis
mo das gerações futuras. 

Membr-:c Titular da Comissão Parlamentar Mis
"'· ~ .. ·--.. o ... ,,· ci<".Stinada a acnJ'?." irregularidades re
lacionadas à autonzação, en ,;"' ~ · :o ~o':'nr.iação de 
tftulos públicos, estaduais e municipais (CPI dos 
Precatórios), a Senadora Emília Fernandes apresen
tou vários requerimentos e coordenou os trabalhos 
da quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico 
dos implicados, colaborando intensamente com 
aquelà comissão e se destacando nos seus traba
lhos em nome do interesse público. 

Enfim, como parlamentar, a Senadora Emília 
Fernandes elegeu como prioridade o combate às in
justiças sociais e regionais. 

O PDT sente-se envaidecido, engrandecido, 
com o ingresso da Senadora Emília Fernandes em 
seus quadros. E este é o sentimento, certamente, de 
toda a nossa militância, de toda a direção partidána, 
de todos aqueles que integram as nossas bancadas 
pelo Brasil afora, aqui no Senado, na Câmara dos 
Deputados e, sobretudo, no Rio Grande do Sul, que 
fará uma grande festa para recepcionar a Senadora 
Emília Fernandes. 

Quero concluir esse pronunciamento. Antes, 
porém, não poderia deixar de trazer, para conheci
mento do Plenário e da Nação, frases ou expressõ
es históricas da Senadora Emília Fernandes sobre a 
educação e a valorização da mulher. 

Sobre a educação, disse a Senadora: 

"Para enfrentar com soberania o pre
sente processo econõmico em curso, é pre
ciso dotar o País de um sistema educacional 
eficiente do ponto de vista técnico e científi
co, vinculado aos interesses coletivos da so
ciedade e capaz de formar os cidadãos bra
sileiros conscientes do seu papel na socie
dade e no mundo. Entendemos que a ges
tão participativa, onde pais, alunos e profes
sores conhecem a realidade das suas esco
las e lutam em conjunto pela melhoria da 
qualidade de ensino, é uma das formas, 
sem dúvida, de chegannos àquele estágio 
que almejamos. 

O crédito educativo é uma preocupa
ção de toda a sociedade e deve atel)der a 
maior quantidade possível de alunos caren
tes, sem condições de custear sua universi
dade e, por isso, é preciso aumentar os va
lores a ele destinados." 

Sobre-a valorização da mulher, expressões his
tóricas da Senadora: 

• Ao contribuir para assegurar a vigên
cia de uma política econõmica mais justa 
para todos, qualidade de vida para as popu
'",-:ões e paz nas relações humanas, estare
mos ajudando não apenas as mulheres, 
:•.::;,s lamBem ain::nanças~ os iãosos, os defi
cientes físicos e todos os excluídos e discri
minados da sociedade. Práticas discrimina
tórias, como considerar o fator sexo ainda 
variável determinante para fins de remunera
ção, formação profissional e oportunidade 
de ascensão profissional, precisam ser elimi
nadas, precisam ser vedadas e denuncia
das, para garantir oportunidades iguais para 
homens e mulheres no mercado de trabalho. 

As mulheres atingidas pela violência fí
sica. sexual e moral, dentro e fora do lar, da 
mesma forma, talvez com mais decisão ain
da, devem aumentar sua participação na re
viSão de códigos e leis ultrapassadas, bem 
como na elaboração de novas legislações 
que protejam a mulher e assegurem justiça 
para os crimes nesta área. 

Não podemos continuar permitindo 
que, sob o disfarce do turismo em nossas 
praias do Nordeste, que são um exemplo de 
beleza natural, as mulheres sejam explora
das sexualmente. Temos que buscar meios 
para inibir este tipo de prática contra as mu
lheres e, principalmente, contra as meninas 
deste País." 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo à Senadora Em
lia Fernandes que esta singela homenagem da Lideran
ça do PDT no Senado representa o que há de mais sin
cero no nosso Partido e expressa a nossa alegria e o 
nosso contentamento com o ingresso de V. Ex-. 

Tenho certeza que V. Ex- terá um desempenho 
à altura daquilo que vem fazendo e, ainda lll<"~:, pelo 
seu Estado e pelo nosso Pais; não. tenho dúvida de 
que V. Ex- poderá disputar, já nas próximas eleiçõ
es, cargos executivos com chance de muito sucesso 
no seu estado e, Muramente, em nosso País. 

Desejamos que a sua vinda para o PDT seja co
roada de muito êxito, muito sucesso. O nosso Partido 
se coloca inteiramente à disposição de V. Ex- para que 
possa cumprir, com a determinação e com o brilhantis
mo que pontifica aqui no Senado da República, o man
dato que o povo do Rio Grande do Sul lhe concedeu. 

Parabéns pela sua decisão e seja bem-vinda 
ao PDT. (Palmas.) 
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Durame r. r;jsr:urso do Sr. Sebastíão 
Rocha, ::; Sr .. '\ntcnio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada peio Sr. Carias Patroi:ír:io, 29 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pe
reira para uma comunic.acao inadiávei pelo prazo de 
cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VI!, do 
Regimento Interno. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
Para uma comunicacão inadiáveL Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna para tratar de do~'> temas de interesse do 
País e também do meu estado, Minas Gerais. 

Inicialmente, gostaria de manifestar a V. E~. à 
Casa, aos Srs. Senadores e as Sr% Senadoras nos
sa preocupação com o processo de filiação partidá
ria do Brasil. 

Nos termos da leg1slacão em vigor, termina no 
próximo dia 03 de outubro o prazo defiliação parei 
as lideranças que dasejam disputar as próximas elei
ções para Deputado Federal, Deputado Estadual, 
Governador, vice-Govemador, Presidente e vice
Presidente da República. 

Há, sem dúvida, alguma preocupação com rela
ção a essa data e há também quem se empenhe no 
sentido de que o calendário seja alterado, para que as 
filiações se processem até 6 meses antes das eleiçõ
es. Quero informar à Casa que venho mantendo en
tendimentos com as lideranças políticas, do Sénado e 
da Câmara e fora destas instituições, no sentido de 
que se mantenha a data de 3 de outubro como prazo 
final para as filiações daqueles que, efetivamente, vão 
disputar as eleições no próximo ano. 

Em Minas Gerais, estamos iniciando uma am
pla divulgação por meio de mala direta e também 
pela televisão e imprensa, convidando as lideranças, 
os jovens, os trabalhadores, os empresários e todos 
aqueles que estão acompanhando atentamente o 
processo democrático do País e que compreendem 
que, num momento como esse, não podemos ficar 
neutros ou indiferentes diante do destino desta Na
ção como democracia. 

Vivemos, sem dúvida, um clima pluripartidário. 
São numerosos os partidos, trinta ou mais partidos 
políticos. E essas filiações, para aqueles que preten
dem disputar as eleições do próximo ano, devem 
ocorrer, necessariamente, até o dia 3 de OU1!JtJI"9, 
pois são fundamentais para que se inicie um proces
so de sinalização sobre as p:Jsições politicas e even
tuais candidaturas às eleições no próximo ano. 

Estou certo_ de que as licjeranças partidárias 
que atuam na Câmara e no Senado e os dirigentes 
dos quadros políticos brasileiros se empenh,.rão no 
sentido de que se promova em todo o País uma 
campanha pela filiação partidária, simultaneamente 
advertindo a lodos aqueles que desejam disputar as 
eleições de 1998 que efetivamente se filiem até o dia 
03 de outubro, como última data. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, venho a esta 
tribuna solidarizar-me com o jornal O Tempo, edita
do em Belo Horizonte, em razão dos episódios da 

-tarde de ontem, quando oficiais da Polícia Militar, 
munidos de um mandado judicial expedido pelo Juiz 
Jadir Silva, da 31 Auditoria Militar, ingressaram no 
prédio do jornal com a intenção de obter fotos e ne
gativos que permitissem a identificação de policiais 
que participaram da greve recente. 

-A orctem judbaltoi endereÇatla ao presidente 
da empresa, o ilustre Deputado Vittório Medioli, que 
não se encontrava na_e«a~ão ela c;b~ada dos ofi
Ciais~ o procedimento legal seria aguardar a chega
da do presidente ou obter do juiz um novo mandado, 
dessa vez endereçado a quem, na ocasião, estives
se respondendo pela direção do jornaL 

Em vez disso, os oficiais insistiram na busca e 
apreensão do material, revirando arquivos e selecio
nando fotos e negativos. Somente com a chegada 
de repórteres de outros órgãos da imprensa e da mi
dia de -Minas os oficiais se retiraram, sem terem lo
grado o seu intento. 

Sr. Presidente, em recente pronunciamento 
__ nesta Casa, elogiei a atuação da PM de Minas Ge

rais, urna corporação que conheço há dezenas de 
anos. TIVe a oportunidade de acompanhar de perto 
sua lúcida atuação, ao tempo em que exerci o cargo 
de Governador de Minas. 

A Polícia Militar de Minas Gerais, sempre co
mandada por oficiais competentes e lúcidos, merece 
sempre o nosso respeito e a nossa admiração. 

Em meu discurso, comentando o recente movi
mento grevista que envolveu parcela da Polícia Mili
tar mineira, destaquei a necessidade de dotar a cor
poração dos nieios -necessários ao bom desempe
nho de sua missão e de remunerar seu efetivo com 
salários dignos. _ 

Por intermédio do seu Presidente, jornalista Améri
co Antunes, a Federação NadonaJ dos Jonialistas - Fe

- _naj --emitiu nota oficial condenando o ato, por repre
sentar uma_lllbitra_rieclade _e l!ITI<I_\IiQ!;!ção dos dispositi

-vos corlstitucionais garaí1tidores do sigilo da fonte e da 
BJlllla libeldade de eXpressão e manifestação. 
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Nesse mesmo sentido, manifestou-se o Presi
cente :la Associação Mundial de Jamais, Jayme Si
roisKy, ~•ém de expressivas lideranças políticas e 
~ináica1s de Minas <" ::ia Pa1s. 

..Mantenho, Sr. Presidente, a esperança de que 
o episódio seja devidamente apurado e as iesoonsa
bilidades claramente definidas, para que a imagem 
da Polícia Militar de Minas, que sempre foi de respei
to aos direitos do cidadão, não seja arranhada, e 
que ela possa continuar credora do apoio da impren
sa, indispensável ao exercício de suas funções de 
rnantenedora da ordem pública. 

Muito obrigado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -

Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica
ção inadiável. · 

O SR. PP!:'Sl::!ITE:. ivi:i'10S Patrocínio) -
~..,nce-::-:; a palavra ao noore Senador Lúcio Alcânta
ra, por cinco minutos. 

Solicito qúe V. Ex" se restrinja aos cinco minu
tos regimentais. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) ·- Sr. Presidente, s,-s e Srs. Senadores, 
teve início, ontem, na cidade de Limoeiro do Norte 
as festividades comemorativas do centenário de 
criação daquele municlpio. Lá estive, ontem à noite, 
participando de um ciclo de debates que tem como 
tema: "Limoeiro centenária às vésperas do novo mi
lênio". 

Trata-se de uma das cidades mais tradicionais 
do Ceará, encravada no Vale do Jaguaribe, às mar
gens do grande rio do mesmo nome, já no chamado 
baixo Jaguaribe, que tem uma tradição cultural das 
mais importantes no Ceará. Sede de bispado, teve 
ali a grande figura de Q. Aureliano Matos, que foi su
cedido no bispado por D. José Freire Falcão, hoje 
Cardeal de Brasília, que lá estará por ocasião·do en
cerramento desses festejos centenários. 

Limoeiro tem uma rede de estabelecimentos de 
ensino da rJ;lelhor qualidade, o que fez com que mui
tos jovens daquela região para lá se deslocassem a 
fim de estudar, culminando com a fundação da Fa
culdade de Filosofia que recebeu o nome do Bispo 
D. Aureliano Matos, e que hoje integra a Universida
de Estadual do Ceará. 

É importante atentar para as grandes planícies 
cheias de camaubais - aquela palmeira com um tale 
muito esbelto, em cuja !ronde sopra o vento do Ara
cati à tardinha, a balouçar suas palmas - e para os 
planaltos, na Chapada do Apodi, onde o ex-Presi
dente José Samey deu início ao Programa Nacional 

·---

de Irrigação para que fosse irrigado um dos melho
res solos disponíveis no Brasil. 

Estamos mirando o futuro confiantemente, até 
porque ali pelas cercanias de Limoeiro, no Município 
de Alto Santo - que já pertenceu a Limoeiro_ dJJ_ Nor
te - está se implantando o Açude Castanhal, que de
verá acumular trê!õ vezes mais água que o de Orós, 
que barra o rio Jaguaribe à altura da cidade do mes
mo nome. Tudo isso para permitir que um grande 
projeto do Governador Tasso Jereissati se tome rea
lidade. Ou seja, a interligação das bacias hidrográfi
cas de forma a perenizar esses rios, tomando-nos 
independentes da chuva errática que, inclemente, 
castiga o sertanejo cearense com a perda da produ
ção de suas colheitas. 

Sr 0 residente, nessa festa centenária que é, 
sooretudo, uma festa da cidadania, em que se en
contram os jovens e os antigos, em que s13 estabele
ce uma ponte entre o passado, o conhecimento de 
toda a epopéia dos que fundaram e fizeram crescer 
aquela cidade, e os que olham para o futuro cheios 
de esperança, ali, nesse momento, estamos cons
truindo uma sociedade nova que compreende que 
só poderá produzir o desenvolvimento, só poderá 
gerar novas oportunidades de trabalho se, fitando o 
futuro com ousadia, for capaz de concretizar todos 
os nossos sonhos que estão se alimentando dessas 
numerosas obras que ali se realizam e vão abrir o 
caminho para um futuro de prosperidade e de paz. 

Meus parabéns, aqui da tribuna do Senado, às 
autoridades, ao povo de Limoeiro do Norte, inclusive 
aos que tiveram que sair dali, ganhando as estradas 
para, fora do Ceará, fora do Brasil, construírem, com 
tenacidade e entusiasmo, seu próprio futuro, porque 
na sua terra querida lhes faltou oportunidade de tra
balho. Tenho certeza de que, no futuro, isso não vol
tará a acontecer. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andra· 
de para uma comunicação inadiável pelo prazo im
prorrogável dednco minutos. 

O SR. ADEMfR ANDRADE (BLOCO/PSB -
PA. Para uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil é 
realmente .Jm País que se transforma no paraíso 
dos ladrões de colarinho branco. 

Quero imaginar como vai ficar o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso diante da atitude que 
Sua Excelência tomou ao socorrer com R$25 bilhões 
os bancos falidos deste riosso País. Na ocasião em 
que socorreu os bancos, captando dinheiro no mar-
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cado interno, subsidiando os empréstimos que deu a 
esses banqueiros, dando prejuízo ao povo brasileiro 
- houve aumento da dívida interna, como admitiu 
aqui o Ministro Pedro Malan -, o Presidente afirmou 
que os que deram desfalque nos bancos, entre os 
quais sua nora, iriam para a cadeia. Até agora nin
guém foi para a cadeia, até agora ninguém perdeu 
os seus bens. 

Neste instante, o Brasil se vê diante de mais 
um escândalo, o da Encol, a maior empresa de 
construção civil do País. Ela está, praticamente, em 
estado !alimentar: deve R$850 milhões aos bancos e 
R$2,1 bilhões a 42 mil mutuários, que sonharam 
com a casa própria e fizeram grande sacrifício para 
realizar seu sonho, além dos salários de seus.12 mil 
funcionári_os, atrasados há três meses. 

O Governo do Presidente .Fernando Henrique 
Cardoso foi pródigo ao socorrer os bancos com 
R$25 bilhões, o que não aumentou emprego de nin
guém, pois na verdade visava apenas garantir as 
aplicações externas colocadas em nossos bancos 
para manter as reservas internacionais. O Governo 
estava mais preocupado em manter o bom nome do 
Brasil perante as instituições internacionais do que 
em socorrer o correntista ou o poupador nacional. 

Até agora, o Presidente da República ainda 
não se manifesta sobre o socorro a 42 mil mutuários. 
Além disso, há 12 mil funcionários cujos salários es
tão atrasados há três meses. 

Vejaro o que diz a manchete do Jornal O Globo: 

"Bancos vão pedir a falência da Encol 

Enquanto empresa atravessa sua pior 
crise, patrimõnio de ex-diretores não pára de 
aumentar". 

A reportagem enumera os bens do ex-dono da 
Encol e de cada um dos ex-diretores cfa empresa. 

É muito fácil roubar neste Pais, Sr. Presidente. 
É muito fácil enriquecer às custas dos desavisados, 
é muito fácil enriquecer às custas de quem confia no 
sistema e aplica sua poupança para realizar o sonho 
da casa própria. É lamentável a situação de 42 mil 
mutuários espalhados pelo Brasil, muitos dos quais 
já quitaram seus financiamentos. 

Quero ver agora como o Senhor Presidente 
Fernando Henrique Cardoso irá manifestar-se diante 
de tal fato. Se ele foi capaz de socorrer os bancos 
com R$25 bilhões, que fará agora com a Encol? 

Em breve haverá grande disputa sobre o que 
restou da Encol. O restante do patrimõnio das mais 
de trezentas obras inacabadas será disputado pelos 
bancos, que têm R$850 milhões de crédito, pelos 

mutuários, que têm R$2,1 bilhões de crédito, e pelos 
12 mil funcionários, que estão à espera doo ,;eus sa
lários ou das suas indenizaçf>o6. 

Pelo que a imprensa publica, os privilegiados 
que vão tomar conta do espólio da Encol são os do
nos dos bancos, que detêm a menor divida. QuerO 
saber como ficarão os 12 mil funcionários da Encol e 
os 42 mil mutuários que confiaram nessa empresa e 
aplicaram suas economias na compra de imóvel. 

Que se pronuncie o Governo Fernando Henri
que Cardoso! Que os integrantes do Poder Judiciário 
deste País tenham vergonha na cara e ajam para 
colocar na cadeia as pessoas irresponsáveis que 
roubaram 42 mil famflias de trabalhadores neste 
Pais! Não é possível continuar aceitando essa impu
nidade. Não é possível continuar aceitando essa fal
ta de vergonha. Não é possível continuar aceitando 
esses crimes do colarinho branco. Que o Senhor 
Presidente da República, os Srs. Ministros da Fa
zenda e do Planejamento e os Srs. Presidentes da 
Caixa Económica, do Banco do Brasil e do Banespa, 
que emprestaram dinheiro a essa empresa sabendo 
das dificuldades dela, reúnam-se e tornem uma deci
são! Quantas comissões não rolaram para que es
ses recursos fossem liberados! Que essas pessoas 
agora ajam para resolver o problema dos 12 mil fun
cionários e dos 42 mil mutuários, que enfrentam 
grandes dificuldades neste momento. 

Essa é a minha primeira manifestação sobre o 
assunto, mas· voltarei a tratar dele neste plenário e 
na Comissão que presido. O Governo não lavará 
suas mãos diante de tal fato, porque não aceitare
mos que assim o faça. Esperamos que o Governo 
assuma sua responsabilidade diante de situação de 
tamanha gravidade como a que vivemos neste mo
mento, em função da irresponsabilidade daqueles 
que foram donos da Encol e dos bancos que a ela 
emprestaram dinheiro sabendo de seus problemas 
financeiros. 

Sr. Presidente, peço sejam registradas nos 
Anais do Senado as duas reportagens do jornal O 
Globo. sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V. 
Ex- será atendido na forma regimental. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiá
vel, ao eminente Senador Casildo Maldaner. 

S. Ex' disporá de 5 minutos. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
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orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se
~-~ ' ~-.s:a comunicação, na mesma linha do Sena
dor Adem1r Anu.: ""'~ rorn = fito de deixar registrada a 
preocupação que tenho ccr .. ~ :"".'ISO da Encol. 

Como disse o Senador Ademir Andrade 42 mil 
mutuários e 12 mil funcionários estão viver.'- 1m 
grande drama. São aproximadamente 700 empreen
dimentos espalhados por todo o Brasil. Somente em 
meu Estado, Santa Catarina, são 17 obras: 12 em 
Florianópolis, 4 em Joinville e 1 em Blumenau. 

Gostaria, também, de frisar, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores. no momento em que repre
sentantes da Associação dos Mutuários estarão hoje 
com o Ministro da Fazenda expondo essa preocupa
ção, esse drama, que os três maiores bancos que 
emprestaram dinheiro a essa empresa - Caixa Eco
nómica Federal, Banco do Brasil e Banespa, portan
to bancos estatais - têm crédito de quase R$400 mi
lhões. Parece-me que esses bancos liberaram os fi
nanciamentos e não acompanharam a evolução da 
aplicação desses recursos. 

A Caixa Económica Federal ou qualquer outro 
banco que utilize recursos públicos, recursos dos 
brasileiros. deveria liberar os recursos à medida que 
vão sendo aplicados. A Caixa Económica Federal, o 
Banco do Brasil e o Banespa liberaram os recursos 
e não fiscalizaram a aplicação deles. E aí está o re
sultado, triste para os mutuários e para todos nós. 

Essa situação não pode ficar assim. De certo 
modo, indiretamente, há-cc-responsabilidade dO Go
verno Federal, porque a Caixa Económica Federal e 
o Banco do Brasil estão envolvidos. Quer queiram, 
quer não, o Banco do Brasil e a Caixa Económica 
Federal participaram do processo e não fizeram a 
devida fiscalização. Geralmente, os recursos não 
são liberados de uma só vez; são liberados de acor
do com o cronograma físico da realização das obras. 
E, se não tem sido feita uma fiscalização a contento, 
de certo modo, .o Governo Federal é cc-responsável. 
Por isso, manifesto aqui minha preocupação em re
lação a um fato que vai atingir milhares de brasilei
ros. São 42 mil mutuários que aplicaram sua pou
pança e não têm nenhuma segurança de que vão 
receber seu imóvel. É importante, como bem disse 
aqui o Senador Edison Lobão, que os mutuários, ao 
adquirirem um imóvel, um bem qualquer, tenham 
uma certa garantia. Não é justo que o cidadão perca 
tudo que aplicou para ter sua casa própria. 

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de enfati
zar que os bancos credores, principalmente Caixa 
Económica Federal, Banco do Brasil, Banespa, ao 
não acompanharem a aplicação dos recursos, tam-

bém têm, junto com o Governo Federal, uma certa 
responsabilidade neste caso. 

Eram estas as considerações, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) -

Concedo a palavra ao eminente Senador Carlos Be
zerra. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, até que en
fim o Banco Nacional de Desenvolvimento Económi
co e Social resolver olhar para o interior do Brasil e 
criou recentemente uma Diretoria de Desenvolvi
mento Regional, que, é verdade, foi criada sem uma 
discussão mais ampla com a sociedade, o que é las
timável, mas de qualquer modo, a diretoria está cria
da, e o BNDES deixa de atender ao Sudeste .ape
nas, para olhar para todas as regiões do Brasil. 

Já marquei uma audiência com o Presidente 
do Banco para reinvindicar a essa diretoria um plano 
estratégico de desenvolvimento económico para o 
Estado do Mato Grosso, para que o BNDES nos aju
de na estruturação desse plano, porque no nosso 
Estado não temos um planejamento maior nesse 
sentido, e para que ~ aplicação dos recursos seja 
executada de modo racional, coerente, dP modo a 
não se perderem. 

Sr. Presidente, como tenho dito desta tribuna, 
graças a Deus, começa a haver novamente planeja
mento no Brasil. Nosso País, __ que ~não_ conseguia 
pensar no amanhã, em função do descalabro, em 
função da inflação, começa a engalinhar novamente 
rumo ao planejamento. Temos aí o 'Brasil em Ação', 
frutQ de algum planejamento, assim como as hidro
vias,as ferrovias, os projetas sociais etc. 

Entretanto, existe um setor fundamental para o 
qual o Governo vem mantendo a mesma prática dos 
governos anteriores, cometendo os mesmos equívo
cos, os mesmos erros - trata-se da agricultura, da 
pequena propriedade, da reforma agrária e dos as
sentamentos. Não existe planejamento em relação a 
isso. O Governo tem várias formas de financiamen
to: o Procera, o Proger rural, o FCO, o Fundagro, 
uma série de~financiainentos, mas não existe interli
gação entre uma coisa e outra. Os recursos existem; 
no entanto, falta lanejamento para viabilização eco
nómica da pequena propriedade no Brasil. O Gover
no tem meios para isso: o Ministério da Agricultura, a 
Embrapa, as empresas estaduais de pesquisa e ex
tensão. 

Soube que hoje estão reunidos em um hotel de 
Brasília diretores de empresas de extensão rural de 
todo o Brasil, porque essas empresas estão amea-
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çadas de extinção. É um crime extinguir as poucas 
empresas de extensão rural que temos. 

Sr. Presidente, o Governo precisa se articular 
nessa área, ter uma politica definida de viabilização 
económica da pequena propriedade, para que o ci
dadão não fique como pingue-pongue: vai para o 
campo e, por falta de apoio, de condições financei
ras e económicas, volta para a cidade, num vaivém. 

Por isso, Sr. Presidente, hoje articulei uma reu
nião na Embrapa com várias entidades de Mato 
Grosso - Federação dos Trabalhadores na Agricul
tura, Associação dos Municfpios, Empaer, que é a 
empresa de extensão rural do meu Estado - e técni
cos da Embrapa, para desenvolv~r planos estratégi
cos para o Mato Grosso, para atendimento ao pe
queno produtor rural do meu Estado. 

Foi marcada uma reunião em Querência, um 
novo município, no dia 19 de setembro, porque lá 
a Embrapa está desenvolvendo um projeto, para 
que todos o conheçam, que pode ser estendido a 
vários outros municípios. Alguns já foram escolhi
dos nessa estratégia de aumentar o apoio ao pe
queno produtor rural. Foram definidos, durante a 
reunião, os municípios de Comedora, Guarantã do 
Norte, Rosário do Oeste, Confresa, Juína, Tapur~. 
Aripuanã, Rondonópolis, Mirassol do Oeste e São 
Félix do Araguaia, por representarem as diferentes 
situações de clima e solo do Estado do Mato Gros
so, porque o nosso Estado é muito grande e cada 
região é diversa da outra. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Senador 
Carlos Bezerra, V. Ex- me concede um aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - É 
com prazer que ouço o Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Quero felici
tar V. Ex- pela importância do seu pronunciamento. 
Foi uma atitude competente de V. Ex- fazer essa 
reunião na Embrapa, com o objetivo de levar novos 
projetas para o seu Estado. V. Ex- fala na questão 
do pequeno produtor, na coordenação e orientação 
nacional que deve existir e na reunião que está sen
do feita .aqui em Brasília com relação às Emater. 
Quando eu era Ministro da Agricultura, já havia um 
movimento visando extingui-las. Na época, tínhamos 
duas grandes empresas nacionais: a Embrapa, para 
fazer pesquisa, e a Embrater, que, como dizia o Pre
sidente de então era a cara do governo no campo; 
era o órgão que coordenava a execução dos proje
tas da Embrapa. O governo extinguiu a Embrater. O 
Governo pagava 50% dos salários dos funcionários 
das Emater do Brasil inteiro e agora não dá um cen-

lavo. O Rio Grande do Sul, com grande dificuldade, 
tem oferecido condições à continuação do trabalho 
da Emater no Estado, mas, em alguns Estados, a 
Emater simplesmente desapareceu, porque não ti
nham condições de mantê-la. O que é a Emater? É 
a única chance que o peqi.ieooprodutor tem de sa
ber alguma coisa de tecnologia, desde selecionar a 
semente até preparar o solo, porque os técnicos da 
Emater estão ali para orientar, para dar informações. 
É a oportuniade de o agricultor sem amparo algum 
ter acesso à tecnologia. V. Ex- tem razão. o Gov,.•
no não tem visão da importáncia da ·presença da 
Emater, de uma politica voltada para o setor. Não te
mos uma política de reforma agrária, e, para os que 
têm terra, também não há uma politica direcionada, 
definida, porque quem tem um pedaço de terra ter
mina abandonando, pois não tem estimulo para lá 
continuar. Eu acho que V. Ex- toca o dedo numa das 
feridas mais sérias que nós temos. Não é icie'ologia. 
O pequeno proprietário que tem um pedacinho de 
terra, que trabalha nele, está em paz, está tranqúilo, 
desde que tenha condições para sobreviver. Dou a 
minha integral solidariedade a V. Ex- e lamento pro
fundamente. que, em questões singelas como essa 
do pequeno proprietário, a Emater não leve orienta
ção, ainda que singela, ao pequeno produtor e ele 
esteja se reunindo- quando V. Ex- fala em moderni
dade, em globalização no Brasil no plano rural -
para poder sobreviver, para que não fechem as suas 
portas. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mn -
Agradeço o aparte de V. Ex". De fato V. Ex" tem 
razão. A única chance que o pequeno produtor 
tem de acesso à tecnologia é por meio dessas em
presas. Lá no meu Estado, os grandes têm alguma 
fundação - a Fundação Mato Grosso, por exem
plo, fundação privada que faz um grande trabalho 
de pesquisa e está viabilizando o Estado na agri
cultura. Mas os pequenos não têm nada. O apoio 
é do Governo. 

Quero aqui reconhecer o trabalho que_V. Ex
fez como Ministro da Agricultura, apoiando essa 
área. Eu era Prefeito Municipal de Rondonópolis- V. 
Ex- se lembra - e vim bater à porta do seu gabinete, 
porque o meu Municfpio é de pequenos produtores. 
O Ministério da Agricultura, naquela época, deu total 
apoio. V. Ex- designou uma equipe, que foi ao meu 
Município, fizemos um plano, que deu certo. Hoje, 
orgulho-me de dizer que no Município de Rondonó
polis a pequena propriedade não acabou. O número 
de pequenos proprietários aumentou ao invés de di
minuir. Graças a esse esforço de V. Ex-, de outras 
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pessoas e da Prefeitura Municipal, que nas três ges
tões do PMDB, nosso Partido, sempre manteve urna 
posição estratégica de defesa da pequena proprie
dade, do meio rural, de nosso Município. 

Senador Pedro Simon, ainda hoje iremos ao 
Ministro Extraordinário de Política Fundiária, ao Pre
sidente do Incra. A equipe da Embrapa de Mato 
Grosso irá pedir o apoio do Incra e daquele Ministé
rio para projetes como esse. Vamos reafirmar nossa 
-~!cão n' '"'"'',:lo de O' I<? de nada vale assentar o 

mteas de la permanecer. Não " ilnta plantar arroz, 
feijão e milho com sementes de péssima qualidade, 
com a menor produtividade possível, sem a utiliza
ção da modema tecnologia. 

A mandioca que se planta em Mato Grosso é a 
mesma que Pedro Álvares Cabral trouxe para o Bra
sil em 1500, na época do Descobrimento. A Embra
pa possui pesquisas com mandioca altamente pro
dutiva. Dispõe de pesquisas com milho, fruticultura, 
culturas perenes, mas nada disso é repassado ao 
pequeno produtor, que não recebe orientação e fica 
ao sabor de sua cabeça e de seu mundo muito pe
quenos. O pequeno produtor trabalha mais com o 
gosto, mais com o coração do que com a cabeça, 
não possuí qualquer orientação técnica. Isso precisa 
ser resolvido o mais rápido possível, sob pena de o 
Brasil gastar milhões e milhões em programas dessa 
natureza, sem resultado algum, aumentando a cha
ga social. Estamos fazendo um esforço ,em Mato 
Grosso, que espero sirva de exemplo ao Elrasíl. 

Vamos ainda hoje ao Ministro levar a nossa 
proposta, nascida de uma bela discussão no meu 
gabinete, de uma visita que me fez o Presidente da 
Embrapa, ao me agradecer o apoio que temos dado 
à Embrapa durante a nossa permanência no Sena
do. Dessa reunião, nasceu uma proposta, que enca
minharemos ao Ministro. Espero que ele dê conheci
mento ao Presidente e que possamos definir o mais 
rápido possível um projeto estratégico para dar viabi
lidade econômíca à pequena propriedade no Mato 
Grosso do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o Senador José Samey praticamente es
gotou a matéria com seu competente pronunciamen
to feito hoje sobre essa importante situação Bra
siVArgentína 

Vejo-me na obrigação de falar sobre essa ma
téria, porque sinto-me a ela vinculado há longo tem
po. Lá no nosso Rio Grande do Sul, na fronteira Bra
siVArgentina, essa questão vem ao longo do tempo e 
ao longo da história. A amizade entre Brasil, Argentí· 
na e Uruguai sempre existiu. No entanto, no plano 
internacional ou central das nações se fazia sentir a 
existência de um conflito inevitável entre Argentina e 
Brasil. 

A fronteira do Rio Grande pagou um preço mui
to alto. Há pouco tempo, !Th1tade do Exército brasilei
ro estava na tronteira de ~· 3:-ande do Sul com a 
Argentina. Há cidades, como Sar.i.ago, com quatro 
quartéis federais do Exército, e Alegrete, com três 
quartéis federais. 

Sr. Presidente, quando Ministro no Governo 
Samey, participei das reuniões, quando iniciamos 
um relacionamento fraterno da Argentina corno o 
Brasil. Como Governador do Rio Grande do Sul, 
continuei esse trabalho, que resultou na primeira in
tegração absoluta BrasiVArgentina, seguida pela 
criação do Mercosul. 

Vemos o êxito do Mercosul, percebemos que 
se trata de uma referência mundial e ficamos preo
cupados com as questões e questiúnculas que estão 
querendo se formar. 

É impressionante, mas nossos irmãos dos Es
tados Unidos, com quem os povos da América Lati
na têm tantos laços fraternos de respeito e de ami
zade e com os quais nós, brasileiros, nunca tivemos 
nenhum tipo de conflito, parece que não gostaram 
do Mercosul Desde o início, vêm-nos olhando com 
certa restrição. Primeiramente, criaram o mercado 
entre Estados Unidos, Canadá e México, o que é um 
direito . Depois, criaram a Alca, que é a integração 
de todos os países americanos sem fronteira. 

A América Latina, notadamente a América do 
Sul, compreensivelmente. na reunião de Salvador- o 
Senado se manifestou e votou uma moção nesse 
sentido -, disse: "Devagar com a Alca. Ainda não é 
tempo disso. Deixe-nos consolidarrhOs no Mercosul, 
para termos condições de abrir as .nossas fronteiras 
para o titã dds Estados Unidos entrar e sair ao seu 
bel-prazer". 

Como ficaria nossa indústria, nossa agricultu
ra? Quais são as condições de competição? Esse é 
um debate que deve ser lançado, que pode ser tido 
com meta futura, mas não corno eles queriam, de 
aceitação imediata. De lá para cá, há essas questõ
es, essas restrições e essas interrogações. 

Como bem disse o Senador José Samey, acho 
normal o fato de o Brasil pertencer ao Conselho de 
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Segurança Nacional. S. Exª colocou bem o Brasil, o 
Japão, a lndia, a Alemanha. Só não vejo importância 
nisso para nós. Não acho que seja uma condição 
fundamental pertencennos a um conselho que hoje, 
sabemos, tem um papel quase trágico. Na verdade, 
na verdade, tem o comando praticamente isolado 
dos Estados Unidos e com os outros países, não 
mais do que consentindo. Mas daí a um debate 
como este: pertence ou não pertence; não querendo 
não pertence, não há problema algum virem os Esta
dos Unidos pinçar, afinnando que na América o seu 
aliado preferido do coração em questão de arma
mento é a Argentina, a qual vai fazer parte da Orga
nização da OTAN. Qual o objetivo de os Estados 
Unidos afirmarem isto? Qual a razão disso? É um 
ato de provocação. Para mim, também não tem pro
blema. Não vejo por que a Argentina, fazendo parte 
da OTAN vai alterar os rumos da América Latina. 
Qual o interesse dos Estados Unidos? As manche
tes dos jornais estão publicando que os Estados Uni
dos estão estimulando, hoje, a produção das mais 
modernas annas atõmicas. 

Está havendo um estímulo dos Estados Unidos 
à modernização do seu parque de equipamento alô
mico. Por quê? Que haja uma modernização, que o 
americano entre-na luta da busca espaciaf ... Marte e 
tudo mais ... ótimo! Mas num Brasil como esse, num 
mundo como esse, onde há a hegemonia americana 
total e absoluta sem segundo... Para que falar em 
dar mais verba para a modernização do parque alô
mico dos Estados Unidos? E para que - como disse 
o Presidente José Samey, a exposição de annas 
moderníssimas, aqui, no Brasil - convidar os sul
americanos para conhecerem a fim de desenvolver o 
parque de vendas de annas dos Estados Unidos? 
Para qu9 isso? Qual a razão disto? Se o americano 
sempre disse que deseja a América Latina em paz e 
tranquila... Houve até um presidente que, em uma 
declaração infeliz, declarou que este quintal deveria 
estar sereno para os Estados Unidos. Existem de
mocracia, liberdade e desenvolvimento. Aqui nunca 
esteve tão tranquilo, pois não há os regimes de dita
dura e de força que os americanos estimularam e 
deram força neste Cone Sul. Existe democracia, 
atualmente? Óbvio que há. É uma tranquilidade, 
onde não há espaço para inventarem o perigo de Fi
dei Castro, de Cuba, do comunismo, ou de qualquer 
coisa. O ambiente é absolutamente calmo. Por que 
estimular, portanto, uma questão como esta entre 
Brasil e Argentina? 

Sr. Presidente, penso que a resposta do Presi
dente Fernando Henrique foi serena; no entanto, a 

manifestação do Presidente Manem não foi feliz. Al
guém cobrou - inclusive a imprensa - que o nosso 
Presidente deveria ter sido mais duro e enérgico. 
Penso que Sua Excelência agiu com a competência 
de um estadista. Penso que eles se encontrarão da
qui a alguns dia§._prov~vefrrn'!ntEl, ~em _que tenha-
mos conhecimento disso. Essa reunião deverá ser 
séria, profunda e responsável. Talvez, não seria ne
cessária a presença de ambos os presidentes, pois 
se deixaria a reserva desse assunto aos respectivos 
embaixadores que equacionariam o problema. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - A reunião já 
está programada. 

O SF'I. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Confor
me diz o Senador Romeu Tuma, já está programa
da, e acho da maior importância. Isso tem que desa
parecer. Temos que mostrar competência para que 
os norte-americanos entendam que não aceitamos 
essas picuinhas. Se não tivennos competência para 
isso, vamos fiCar à disposição dos americanos. Sa
bemos que para nós, Brasil, não dá vantagem ne
nhuma e para eles, Argentina, também não. 

Ora, Sr. Presidente, eu me lembro de quando 
iniciamos o diálogo Brasil-Argentina. Naquela época, 
comprávamos dois milhões de toneladas de trigo: 
um milhão do Canadá, um milhão dos Estados Uni
dos e zero da Argentina. Hoje, praticamente, somos 
o grande importador do trigo argentino, mais de dois 
milhões de toneladas. Hoje somos um grande impor
tador de petróleo argentino, coisa que era considera
da ridícula quando nos reunimos naquela vez, o Pre
sidente José Samey e nós, seus Ministros. 

Quando falei em petróleo e em trigo, as pes
soas arregalaram os olhos e não conseguiram en
tender o que era aquilo. Pois eu falei em trigo e em 
petróleo. E eu disse exatamente isso: •se queremos 
biJscar o entendimento•. O então Ministro das Rela
ções Exteriores, o Sr. Olavo Setúbal, argumentava: 
"Mas o Simon, que é o Ministro da Agricultura, lá do 
Rio Grande do Sul, está difrcultando esse entendi
mento porque eu quero trazer mais maçãs da Argen
tina. E o Simon está dizendo que compete com as 
maçãs de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 
Eu estou querendo trazer mais outros produtos da 
Argentina e o Simon está dizendo não. • O Presiden
te José Samey se virou para mim e disse: "Simon, 
logo tu que é gaúcho!" Eu disse: "Não, Presidente, 
não é isso. Podem trazer maçãs, podem trazer o 
que quiserem. Só acho que não devem trazer sem 
avisarem antes. Olha, em tal data, vai haver tanto de 
produto argentino. 
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Sr. Presidente, se queremos iniciar um diálogo 
com a Argentina não pode ser na base da maçã. Es
tamos importando 2,5 milhões de toneladas de trigo 
dos Estados Unidos e Canadá e não compramos um 
quilo da Argentina. Importamos milhões de dólares 
de petróleo do Oriente e de outros palses e não im
portamos uma tonelada de petróleo da Argentina, 
que é exportadora. V. Ex" quer ir, Sr. Presidente, e 
ser recebido? Quer dar uma batida na mesa e ser 
recebido como o grande llder na Argentina e iniciar o 
entendimento? Então, diga: eu vim aqui para com
prar petróleo, para comprar trigo. E foi o que aconte
ceu. Fomos lá dizendo que queríamos comprar pe
tróleo e trigo. O diálogo se iniciou. E olha a prosperi
dade deles, Sr. Presidente. 

Por isso, peo.s,o,que o Presidente do Brasil e o 
Presidente da Argentina· têm a obrigação - porque 
nóz brasileiros, nós argentinos, queremos isso -de 
Sê entenderem, de buscarem o entendimento e que, 
nesse entendimento, o americano tenha a resposta 
que merece a um ato infeliz, deselegante, desneces
sário - os americanos estão tão por cima, têm tanta 
força, têm tanto poder que não precisavam mexer 
nos seus irmãos mais fracos aqui do sul, quando es
tamos começando um projeto de sobrevivência nes
sa globalização. E os nossos irmãos do norte têm 
uma atitude completamente incompreensível como 
essa. Feliz e competente o pronunciamento do ex
Presidente José Same\(. 

Sou daqueles que acreditam que o Senado 
tem essa responsabilidade. O Senado viveu um 
grande momento hoje, porque aqui nós, Senadores, 
temos essa responsabilidade com relação à política 
internacional. 

Espero que o Presidente vá adiante. Para mim, 
que não dou importância a essas questões de Con
selho de Segurança ou de Otan, para mim, que pen
so que a nossa integridade, a nossa intimidade, a 
nossa confraternização e desenvolvimento econõmi
co e social Brasil- Argentina e demais países da 
América é muito mais importante do que isso, penso 
que o que a Argentina quer, e o que o Brasil quer é 
que os dois Presidentes façam um entendimento 
imediatamente, Sr. Presidente. E que a resposta 
~eja um abraço de solidariedade e um recado aos 
Estados Unidos para que se acautelem, porque eles 
não haverão de impedir a integração e o desenvolvi
mento da América Latina. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Romeu 

Tuma. V. Ex" dispõe de 22 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. ROMEU TUMA (PFl-SP. Pronuncia o 
seÇuinte discurso.) - Sr. Presidente, SJ4s e Srs. Se
nadores, em março do ano passado ocupei esta tri
buna para relatar minha viagem ao Rio de Janeiro, 
onde me reuni com o chefe da Procuradoria da Re
pública naquele Estado, Dr. Nívio de Freitas Silva Fi
lho, e com outros ilustres procuradores, entre os 
quais o Dr. Alex Amorim de Miranda, para inteirar
me das providências que estavam sendo tomadas 
no sentido_de se _apurar e processar os responsáveis 
peJas fraudes no Banco Nacional. 

Relatei na mesma ocasião a este Plenário 
meus cantatas com o delegado Paulo Lacerda, que, 
antes de aposentar-se, abriu o Inquérito n2 580/96, 
para apurar as infrações penais envolvendo 652 
operações de crédito realizadas pelo Banco Nacio
nal, mediante variada gama de fraudes financeiras e 
contábeis que tinham por fim alavancar artificialmen
te os resultados financeiros da instituição. 

Hoje, após cerca de um ano e meio, tenho a 
satisfação de constatar que a Polícia Federal acaba 
de encaminhar aos procuradores Rogério Nascimen
to e Silvana Battini, do Ministério Público Federal, o 
relatório final do inquérito que apurou as fraudes do 
Banco Nacional. Foi um trabalho de fôlego, que exi
giu do delegado Galileu Rodrigues Pinheiro e de sua 
equipe um esforço redobrado para -entender e des
cobrir as falcatruas praticadas por dirigentes do c:;; 
tinto Banco Nacional. Foram gerados 900 volumes, 
com mais de 70 mil páginas. 

O mérito do trabalho está também no fato de 
ser Inédito; conforme bem destacou o procurador 
Rogério Nascimento, em entrevista ao jomal O Esta
do de S. Paulo. 

Naquela oportunidade, ele dizia: ·o inquérito é 
inédito pelo volume, pela forma de trabalho, pela 
proporção das fraudes em um dos maiores bancos 
do Pais, pelo tamanho do prejuízo e pela forma com 
que se conduziu a perícia, a primeira feita em um 
sistema de informática de grande porte". 

A Policia Federal descobriu que as fraudes 
eram muito maiores do que havia sido apurado pelo 
Banco Central. O inquérito revelou que o passivo a 
descoberto da instituição era de R$9,2 bilhões, ou 
sejã, A$1,7 bilhão acima do que os auditores do 
Banco Central haviam apurado quando da interven
ção no Banco. 

Desse inquérito resultou o indiciamento de 39 
pessoas, sendo todas enquadradas em quatro arti
gos da lei n2 7.492, mais conhecida como a lei do 
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Colarinho Branco, e em dois artigos do Código Pe
nal. foram indiciados membros do Conselho de Ad
ministração do Banco e do Comitê Executivo, direto
res da Vice-presidência de Controladoria e de Ope
rações, diretores Estatutários e Marco Aurélio Diniz 
Maciel, sócio da empresa de consultaria responsável 
peía auditoria do Banco. 

No inquérito, a Polícia Federal apurou ainda 
que muitas das fraudes praticadas só foram passi
veis devido à conivência dos auditores. A investiga
ção levantou que havia, na realidade, 1.046 contas 
fraudadas entre 1988 e 1995, por meio das quais 
eram concedidos empréstimos fantasmas. Perten
centes a clientes inadimplentes, essas contas eram 
mantidas como ativos nos balanços quando deve
riam estar no passivo. O inquérito, contudo, conside
rou como fraudadas apenas 652 contas; as demais 
estavam desativadas e níi\o apareciam no sistema. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sabe
mos que a credibilidade é a principal moeda do sis
tema financeiro. Qualquer abalo, dúvida ou crise 
pode levar pânico ao mercado e comprometer até 
mesmo a estabilidade do Plano Real, cujo sucesso 
hoje é inquestionável. O País não permite mais que 
se pratiquem fraudes impunemente. Os seus res
ponsáveis devem ser levados à Justiça para que se
jam julgados por seus crimes. 

O inquérito do Banco Nacional elaborado pela 
Policia Federal, independentemente do que decidir a 
Justiça, será, por si só, um forte inibidor de novas 
ações . fraudulentas em instituições financeiras. 
Eventuais criminosos que estariam prontos a agir, 
maquiando balanços, abrindo contas fantasmas ou 
iludindo o público, certamente pensarão duas vezes 
antes de fazê-lo, considerando que a Polícia Fede
ral, o Banco Centr..:l, a Receita Federal e o Ministério 
Público estão preparados para detectar fraudes. No 
caso do Nacional, por exemplo, as falcatruas só fo
ram descobertas graças ao trabalho de um grupo de 
cinco peritos em contabilidade e em infonnática da 
Polícia Federal que, com o Banco Central, analisa
ram cerca de um milhão de registras contábeis. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Permite-me 
V. Ex'! um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP)- Ouço V. Ex" 
com prazer. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Nobre Se
nador, quero salientar a importância do pronuncia
mento de V. Ex" e do seu trabalho sobre essa maté· 
ria. Recentemente, fomos testemunhas da presença 
de V. Ex" na CPI dos Precatórios, com sua experiên
cia e competência, afiadas à sinceridade, singeleza 

e elegância de trato de V. Ex". O nobre Senador 
mais parece um diplomata do que um policial. Na 
verdade, a CPI e esse trabalho a que V. Ex" faz refe
rência, demostrou uma situação que permaneceu 
por dez anos: contas fantasmas existindo por dez 
anos! O atual Presidente do Banco Central criticou 
duramente o próprio banco por essa falta de ação. 
Esperamos que o novo Presidente do Banco Central 
não venha dizer, depois - até porque não há mais 
muitos bancos para quebrar - que, de certa forma, 
as coisas aconteceram porque faltava fiscal, faltava 
isso ou aquilo. Na verdade, estávamos tranqüilos 
porque o Banco Central garantia. Ora, um passivo a 
descoberto de R$9,4 bilhões, Sr. Senador! Foi um 
escândalo mundial o caso do banco inglês, cujo pas
sivo era de pouco mais de US$1 bilhão. O do Banco 
Nacional foi nove vezes mais do que o do banco in
glês. Isso, na melhor das hipóteses, demonstra in
competência das autoridades. Por isso, tem razão V. 
Ex" quando diz que existiram fraudes. Vam·os ver 
como vão se apurar responsabilidade, punir os res
ponsáveis e evitar que isso se repita no dia de ama
nhã. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP)- Agradeço a 
V. Ex" por este aparte. A forma carinhosa ..:e estímu
lo que V. Ex" sempre dirige a minha pessoa permite 
que eu me sinta num caminho de realizações neste 
Senado. 

Agora esse processo transfere-se para a esfe
ra do Ministério Público, a quem cabe denunciar os 
autores à Justiça Federal. Os Procuradores estimam 
que isso deverá acontecer em trinta dias, o que vai 
exigir um esforço redobrado da Procuradoria, dado o 
volume e a complexidade do inquérito. 

Estou seguro, Sr4s e Srs. Senadores, de que a 
Justiça cumprirá sua parte. É inaceitável que os res
ponsáveis pela destruição de uma instituição finan
ceira do porte do Banco Nacional, que durante mui
tos anos teve uma participação ativa na vida pública 
brasileira, fiquem impunes. 

Assusta-nos lembrar, como disse o S~nador 
Pedro Simon, que durante dez anos os correntistas 
do Banco Nacional depositaram suas economias 
num banco 'quebrado'. E assim estava aquela insti· 
tuição financeirª, _n~Q por incompetência - o que 
também não se justificaria ·, mas por fraude, por 
dolo, por ação criminosa. 

E a revista Veja, Sr. Presidente, assim como 
os outros órgãos da imprensa, noticia a condenação 
do contador Clarimundo, do Banco Nacional, não por 
essas fraudes que ainda estão sendo encaminhadas 
pelo Ministério Público com representação à Justiça. 
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= conversões da dívida externa feitas em 
1989, por imem1t.:::::- '.!e empre;,as fantasmas. Ha 
uma série - diria até um la~: '-io - oc ;2-!catruas 
praticadas pelo Banco Nacional no SIStema financei
ro. 

Antes de encerrar, Sr. Presidente, eu não po
deria deixar de citar a CP I. E aqui está presente um 
dos baluartes da CPI, o Senador Eduardo Suplicy, 
que esteve comigo em várias diligências feitas fora 
do âmbito do Senado. Mediante investigações reali
zadas por todos os membros da comissão, levanta
mos operações dolosas, indignas do sistema finan
ceiro, que trouxeram tanto prejuízo à sociedade bra
sileira. 

Eu hoje pediria o apoio do Senador Eduardo 
Suplicy e de outros membros deste Congresso, para 
que lutemos pela criação de uma Vara especializada 
em crimes financeiros e de uma divisão - não sei se 
na Receita Federal ou em algum outro órgão -, a 
exemplo do Fincen americano, instituição na qual se 
congregam tJdos os setores que buscam a investi
gação de delitos f~nance1ros, e com uma ação per
manente de prevenção que, por meio de um sistema 
de inteligência, acompanha o movimento financeiro, 
detectando, em princípio, qualquer iniciativa que 
busque fraudar o mercado, trazendo prejuízo; para 
investidores, para a sociedade e até para a arreca-
dação. -

Ainda agora o Senador Ademir Andrade, com 
indignação, fez referência ao prejuízo que vem sen
do causado pela quebra da Encol, empresa que não 
se sabe se será ou não socorrida, e 41 mil aplicado
res provavelmente terão seus prejuízos. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" pela tolerân
cia e espero, ainda, que o Senador Eduardo Suplicy 
possa fazer seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - A 
Mesa consulta o Senador Eduardo Suplicy se pre
tende fazer uso da palavra, pelo prazo máximo de 
10 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP) - Sim, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) -
Concedo a palavra a V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, tornou posse hoje o novo Presidente 
do Banco Central, Gustavo Franco. É um momento 
propício para refletir sobre a atuação da autoridade 
monetária, especialmente como fiscalizadora do sis
tema bancário, tema que foi, aliás, pouco explorado 
em seu depoimento à Comissão de Assuntos Eco-

nômicos, mas ainda agora objeto de pronunciamento 
ao-Senaâor Romeu Tuma. 

Na semana passada, vieram a público algumas 
das conclusões do longo e minucioso inquérito da 
Polícia Federal sobre o Banco Nacional. Essas infor
mações reforçam a percepção generalizada de que 
há algo profundamente errado na maneira como o 
Banco Central tem exercido a sua função de regula
mentar e supervisionar os bancos no Brasil, com 
graves conseqüências para a sua reputação, a credi
bilidade do sistema financeiro nacional e as finanças 
públicas. 

As informações que já eram de conhecimento 
público e que resultavam de investigações do pró
prio Banco Central, realizadas após a intervenção no 
Banco Nacional, ocomda em fins de 1995, eram sufi· 
cientes para que se concluísse que estávamos dian
te de uma das maiores fr.:.Jdes da história bancária. 
O inquérito da Polícia Federal, referido pelo Senador 
Romeu Tuma, a julgar pelo que foi divulgado, apurou 
que a situação do Banco Nacional era ainda mais 
grave do" que se pensava até agora. 

O passivo a descoberto do Banco Nacional, 
que fora calculado primeiramente em pouco mais de 
R$5 bilhões, e depois em R$7,6 bilhões pelo Banco 
Central, está sendo agora estimado em nada menos 
que R$9,2 bilhões, conforme ainda há pouco salien
tou o Senador Pedro Simon. O número de contas 
forjadas também aumentou depois do inquérito poli
cial: passou de 652 para 1.046. Apurou-se também 
que as fraudes no Nacional geraram uma receita fic
tícia de R$16,9 bilhões, entre 1988 e 1995. Ressal
te-se, portanto, que, por sete anos, houve aquela 
prática caracterizada pela fraude. 

São cifras astronómicas. Como explicar e justi
ficar a situação do Banco Central, das autoridades 
monetárias, nesse episódio? No ano passado, em 
depoimento nesta Casa, o então Presidente do Ban
co Central, Gustavo Loyola, que hoje passou o car
go, afirmou que o Banco Central não conseguiu de
tectar o problema, atribuindo esse erro a falhas da 
fiscalização - por sete anos, Sr. Presidente! 

Está ficando cada vez mais difícil aceitar essa 
explicação. As falhas do sistema de fiscalização do 
Banco Central são, a esta altura, notórias. Mas como 
entender que uma fraude da dimensão da que ocor
reu no Nacional, que era um dos maiores bancos do 
País, possa ter persistido durante tantos anos sem 
que o Banco Central tenha tomado conhecimento do 
que estava acontecendo? Que influência seus dire
tores, seus proprietários e acionistas teriam sobre o 
Governo, sobre as autoridades monetárias, para que 
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isso prosseguisse? A versão oficial continua sendo a 
de que o Banco Central só percebeu a extensão do 
problema e as fraudes que vinham acontecendo de
pois da intervenção, em fins de 1995. 

Para a opinião pública, está ficando também 
cada vez mais claro que era, sim, justificada a cria
ção de uma CPI do sistema financeiro, que investi
gasse a fundo as relações do Banco Central com os 
bancos e a sua responsabilidade pelo que ocorreu 
em diversas instituições de peso nos anos recentes. 

Para quem ainda tem dúvidas a esse respeito, 
vale recordar algumas informações que vieram a pú
blico no ano passado, em função de investigações 
do Banco Central, realizadas após a intervenção no 
Nacional. Em meados do ano passado, a Comissão 
de Inquérito <lo Banco Central sobre o Banco Nacio
nal teve algumas de suas conclusões divulgadas 
pela imprensa. Ficamos sabendo que as contas fictí
cias, em número de 652, segundo a apuração do 
Banco Central, representavam nada menos que 
75% do total das operações de crédito lançadas no 
balanço do banco em fins de 1995. Vejam bem, Sr. 
Presidente, Senador Carlos Patrocínio, 75%! Cabe 
ressaltar que esses 75% não se referem a créditos 
problemáticos, mas, sim, a registres fraudulentos, 
isto é, operações inexistentes com empresas falidas, 
concordatárias, pessoas jurídicas e físicas não loca
lizadas e assim por diante. 

E mais: esses registres fraudulentos corres
pondiam, desde dezembro de 1992, a mais da meta
de do total das operações registradas no balanço do 
Nacional! Recorde-se de que o Nacional não era um 
banco qualquer. Tratava-se, repito, de uma das 
maiores instituições financeiras do País. Segundo le
vantamento da Fundação Getúlio Vargas, o Nacional 
era, Senador Romeu Tuma, em 1994, c- sexto maior 
Banco do País em termos de ativo total e depósitos. 

O Banco Central continua nos devendo uma 
explicação apresentável das suas relações com o 
Nacional e outros bancos. É muito bem-vinda a su
gestão do delegado Galileu Pinheiro, que presidiu o 
primeiro inquérito do Nacional, concluído na semana 
passado, no sentido de que sejam feitos dois novos 
inquéritos: um sobre eventuais remessas ilegais do 
Nacional para o exterior e outro sobre a conduta do 
Banco Central. Para isso deve haver preocupação e 
responsabilidade do Senado Federal. É preciso, em 
especial, investigar em profundidade a responsabili
dade de sucessivas diretorias do Banco Central pe
los gravíssimos problemas acumulados no Banco 
Nacional e em outras instituições financeiras de 
grande porte durante tantos anos. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Permite-me V. 
Ex& um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY. (Bioco!PT -SP) -
Concedo um aparte ao Senador .Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Nobre Sena
dor, gostaria de acrescentar, se V. Ex& permitir, que 
acredito que o delegado Galileu Pinheiro, ao propor 
a abertura dos outros inquéritos, baseia-se no fato 
de que não houve omissão por desconhecimento. S. 
s• quer uma apuração para verificar porque, em 
tese, por todas as investigações, crê ter sido dolosa 
a participação da fiscalização durante dez anos sem 
detectar as fraudes. Tanto é que, na própria audito
ria, foi indiciado o responsável porque se caracteri
zou, durante as investigações, que houve uma par
ceria para encobrir as fraudes na apresentação dos 
balanços. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-6P)
Agradeço o aparte, Senador Romeu Tuma. 

V. Ex&, que certamente conhece o delegado 
Galileu Pinheiro, poderá dizer, mais precisamente, a 
intenção do delegado da Polícia Federal que está 
presidindo o inquérito. 

Na medida em que o Senado Federal tem a 
responsabilidade e a atribuição de aprovar o nome 
do Presidente do Banco Central e de observar, de 
perto, o que se passa com as autoridades monetá· 
rias, é preciso ai::omparihar esta investigação. 

O. SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio. Fa
zendo soar a campainha.) - Consulto o Plenário so
bre a prorrogação da sessão por dois minutos, para 
que o orador conclua a sua oração. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por dois minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT-SP) -
Senador Carlos Patrocínio, sobre algumas das afir
mações do Presidente do Banco Central, Gustavo 
Franco, proferidas hoje, em sua posse, quero fazer 
um alerta. 

Disse Gustavo Franco: •o Real veio demons
trar que o populismo não é popular e que a "moeda 
sadia" ajuda a igualar os. homens•. 

Presidente Gustavo Franco, cuidado com o po
pulismo que envolve a insistência numa política 
cambial inflexível, a qual pode contribuir, por algum 
tempo, para manter o câmbio estável, facilitar tanto 
as importações e dificultar o crescimento das expor· 
tações de bens e serviços. Levado ao extremo, ao 
ponto próximo daquele ao qual .podemos estar che
gando, pode levar-nos a um nível de ruptura, de con
seqüências danosas exatamente para os trabalhado
res, para os mais pobres, para os que mais sofrem 
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quando surge a recessão, a depressão, o desempre
go. 

Cuidado com a postura de acreditar que basta 
a moeda sadia e a estabilidade de preÇos para aju
dar -a iguatár os homens. Seria de esperar de um 
economista que completou seu PhD em Harvard, 
que conviveu com John Kenneth Galbraith e John 
Rawls e que se tomou um dos principais formulado
res da política econômíca brasileira muito maior grau 
de indignação e uma ação mais positiva diante de o 
Brasil ter-se tomado um dos campeões mundiais da 
desigualdade sócio-económica. 

Muito obrjgado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 

Senadores Ca,rtos Bezerra, Lúcio Alcântara e João 
Rocha enviaram à Mesa proposição, cuja tramita
cá<: d€> ;>:;;~:ic com o disposto no art 235, inciso III, 

·.q!inea a, iten> J e 4, respectivamente, do Regimento 
Interno, devem ter início na Hora do Expediente. 

As proposições serão lidas na próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 

Srs. Senadores Odacir Soares, Carlos Patrocínio, 
Lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa para se
rem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. OOACIR SOARES,(PTB-RO) - Sr. Pre

sidente, Sr4s e Srs. Senadores, nos principais dias 
de agosto, o Senhor Presidente da República, Dr. 
Fernando Henrique Cardoso comemorou, em soleni
dade no Palácio do Planalto, • ... a mais baixa inflação 
desde 1951", conforme apuração do Instituto de 
Pesquisas Eéonômicas-FIPE, vinculado à Universi
dade de São Paulo. 

Mas. a éomemoração do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso nãà se restringiu à mais bâixa 
taxa de inflação desde os idos de 1951. Outros da
dos importantes, outras ocorrências dignas de relevo 
mereceram, também, o registo eufórico do Presiden
te. 

Entre estes, sua Excelência esiendeu seus co
mentários em primeiro lugar, à apreciação dos resul
tados dos levantamentos demográficos feitos pelo 
IBGE e por ele divulgados recentemente. 

Sua Excelência não escondeu seu desafogo 
ante o anúncio da queda vertiginosa, observada na 
taxa nacional de natalidade. 

Esta, na década de 50 já atingira o índice de 
3%, tendo, porém, descambado, nos dias de hoje, 
para 1,38%. 

Quer me parecer que o desafogo do Presiden
te assemelha-se ao de tantos outros brasileiros, que, 

---------------------
em passado não muito rem()to, deram ouvidos aos 
·aâeplos alarmistas -do controle populacional, que 

_ __Q_ropalavam os riscos iminentes de uma explosão 
demográfica em nosso país. 

Aterrados por esses sombrios prognósticos, 
tais brasileiros sentiram-se aliviados ante o registro 
dessa brusca e vertiginosa transição demográfica. 
Não se detiveram em analisar o que anda por traz 
de tão violenta contração de nosso perfil demográfi
co. Não se interrogaram sobre suas conseqüências, 

.<I mais visfvel das quais é o envelhecimento de nos
sa população, aliado a um índice de crescimento, já 
agora inferior à taxa de reposição. 

A perspectiva dessa considerável redução de 
nascituros pobres e carentes de eugenia, anda a 
criar nesses brasil.eiros e ilusão de uma conseqüente 
redução da pobreza, em nosso país. 

Nem sequer percebem esses compatriotas, de 
longa data submetidos a perniciosos "lobbys• contra
listas, que ao invés de fazer crescer o bolo, estamos 
tão-somente promovendo a redução do número de 
futuros beneficiários das fatias do bolo. 

Eles tampouco se dão conta de que, dadas as 
proporções dessa redução, corre-se o risco de ver
se permanecer o bolo e desaparecerem os comen
saias de suas cobiçadas fatias. 

É evidente que não ousaria incluir nosso Presi
dente entre_os iludidos compatriotas acima citados, 
mas inquieta-me esta passagem da fala presiden
cial: 

"por isso mesmo é que nós somos favoráveis 
ao planejamento familiar e achamos que é preciso 
haver uma preocupação com a difusão de informa
ções para que seja feito um controle populacional 
com métodos mais adequados". 

Inquieta-me, Sr. Presidente, porque nela são 
confundidos p'"lnejamento familiar e controle popula
cional. 

Este, porém, é ym tema sobre o qual já me 
prorJUncieUnúmeras vezes, e voltarei a fazê-lo, mais 
especificamente, muito em breve. 

Em segundo lugar, nosso Presidente ocupou
se de um fato mais auspicioso: 

Efetivamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores 
os dados <.Oietados na Contagem da População le
vada a cabo pelo IBGE, em 1996, estão mostrando 
que o período médio de freqüência escolar dos bra
sileiros aumentou consideravelmente nesses últimos 
cinco anos, e, notadamente, nos últimos três anos. 
Mostrou, também, que o número de crianças que es
tão fora da escola caiu drá~+'--,mente. É certo, Se
nhor Presidente, que ai" ''''~S as crianças, 
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em números absolutos, que estão à margem das es
colas: dois milhões e setecentos mil crianças; mas 
muitos acreditavam que esse número fosse de cerca 
de quatro milhões. 

Um terceiro indicador digno de registro, tam
bém comentado pelo Presidente foi o aumento do in
gresso das mulheres na força de trabalho. É mister 
assinalar, também, que o Brasil tem dois milhões e 
meio de mulheres a mais do que homens, e que a 
escolaridade das mulheres é mais alta do que a es
colaridade dos homens. Trata-se, pois de mão-de
obra mais qualificada. 

O Brasil está experimentando uma mudança 
social profunda. É impossível deixar de anotar a in
flação, o controle da inflação, como um dos pontos 
fortes de5sa mudança. Porque seria ilusório pensar 
que sem o controle da inflação teria sido possível 
haver a mudança social que está ocorrendo. Efetiva
mente, vivemos o processo de construção de um 
Brasil novo. Nesse novo País, há Úma parte que cor
responde ao Governo. E há uma parte que corres
ponde à sociedade. E não são partes distantes. Elas 
estão inter-relacionadas. 

Corresponde ao Governo, além das políticas 
sociais gerais, que são as mais importantes: educa
ção, saúde, segurança, de atendimento às populaçõ
es mais idosas, e também uma decidida ação na 
reestruturação econômica do País. É ilusório pensar 
que seja possível primeiro ter um crescimento nacio
nal, sem que haja uma integração num processo glo
bal. 

O Projeto do Presidente Fernando Henriqu~ 
Cardoso é o 'de manter a estabilidade da economia, 
continuar o processo de desenvolvimento econômi
co, integração crescente nos processos produtivos 
internacionais e, ao mesmo tempo, de mudança na 
qualidade de vida da população. 

O Brasil, na conceituação do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, está refazendo toda a es
trutura fundamental da vida brasileira. Há poucos 
dias, foi assinada a lei do petróleo. A lei que cria a 
agência reguladora do petróleo e que dá possibilida
de à Petrobrás de ser mais competitiva e de atrair 
mais empresas para a pesquisa do petróleo. Quanto 
à questão do gás; acabou-se de assinar os contratos 
destinados à construção de um poliduto (oleoduto + 
gasoduto), da Bolívia para São Paulo. 

Na questão energética, o Brasil fez acordo com 
a Venezuela para aquisição de energia da Hidreletrí
ca do Guri, que irá suprir Roraima. Igualmente, es
tão-se fazendo acordos com todos os Países do Sul 

----------· 

sobre energia elétrica, interligando-os com a produ
ção do sistema energético brasileiro. 

A viabilização das hidrovias está sendo um ou
tro passo da maior importância. Dentro de pouco 
tempo, graças aos esforços de empresas privadas,· 
interagindo com o Governo do Estado de São Paulo, 
a hidrovia Paraná!T"ietê estará completada. A hidra
via do Rio Madeira/Amazonas já está funcionando, 
propiciando o escoamento da produção de soja da 
Chapada dos Pareeis (região de Sapezal) pela BR-
364, porto graneleiro de Porto Velho(Ro)/ Rio Madei
ra/ porto graneleiro de ltacoatiara(Am) /Rio Amazo
nas/Hanover, Alemanha. 

Tem-se avançado na hidrovia Araguaia /Tocan
tins e está sendo retomada a hidrovia do Rio São 
Francisco. Uma outra ação posta em marcha. foi a 
privatização dos pc>rtos brasileiros. Quando o Gover
no Fernando Henrique Cardoso assumiu, apenas 
1 0% dos portos estavam em mãos de particulares; 
hoje 52% já estão emmãos privadas. 

Uma outra modificação vigorosa e indispensá
vel, que apenas se está iniciando, é o setor de tele
comunicações. Este passo não se restringe apenas 
à concessão. Não se trata apenas, da instalação de 
mais um serviço competitivo que vai baixar tantas e 
iiaí beneficiar o consumidor. Trata-se de uma ala
vanca a mais para a produção no Brasil, de compo
nentes, de tudo, enfim, que será necessário para as 
telecomunicações. Isso representa mais emprego e 
mais desenvolvimento económico. 

Alertou o Presidente Fernando Henrique Car
doso, que não teve a preocupação de: • ... quebrar o 

-monopólio p~blico para criar o monopólio privado. O 
monopólio é negativo. O que é bom para a popula
ção, o que é bom para o progresso do País é a ca
pacidade de competir, porque isso é que aumenta a 
nossa inventividade, o nosso desenvolvimento tec
nológico, e produz aquilo que é importante, que é o 
bem estar do consumidor pelo barateamento dos 
preços•. 

Contrastando com o otimismo que impregnou o 
PresidÊmte Femando Henrique Cardoso, na semana 
de 7 de agosto, logo em seguida, por ocasião da en
trega de diplomas aos líderes empresariais mais vo
tados em eleição direta dos assinantes da Gazeta 
Mercantil no Estado do Rio de Janeiro, declarou o 
Presidente da Federação Das Indústrias do Rio de 
Janeiro-FIRJAN, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, o 
líder mais votado: ·o Brasil não pode ser a nona 

--~anomia do mundo e ocupar a 68a. posição em ln
dice de Desenvolvimento Humano. Ou contabilizar 
mais de 45 milhões de analfabetos funcionais e 2,7 
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milhões de 7 a 14 anos. Ou apresentar um déficit ha
bitacional de mais de 6 milhões de moradias". 

No que tanto o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso quanto o Presidente da Firjan, Eduardo Eu
genio Gouvêa Vieira concordam é na identificação 
da absoluta necessidade da urgência na aprovação 
das reformas constitucionais para que se dê prosse
guimento à estabilização econômica do Pafs. Diz o 
Presidente da Rrjan: • ... calcula-se que, ao realizá
las, o País reduziria de imediato à metade a aluai 
taxa de desemprego e, a partir de um crescimento 
sustentado da ordem de 6,7% , estaria apto a absor
ver 1,9 milhão de trabalhadores a cada ano•. 

Permito-me uma rápida digressão, antes de 
concluir meu dis-:-• !r5ê :.. ... .,ro ralar rapidamente do 

.. -~ ""' uesenvolvimento Humano-IDH. O progres-
oó.cional não pode ser medido apenas pelo PIB; 

.por isso, muitas pessoas têm procurado uma medida 
sócio-econômica melhor e mais completa. O IDH é 
urna contribuição para essa pesquisa. 

O IDH é composto por três componentes bási
cos do desenvolvimento humano: longevidade, co
nhecimento e padrão de vida. A longevidade é medi
da pela esperança de vida ao nàscer; o conhecimen
to, por uma média entre a taxa de alfabetização dos 
adultos (com peso 2) e a taxa combinada de matrí
cula nos ensinos fundamental, médio e superior 
(com peso 1); e o padrão de vida, pelo padrão de 
compra, baseado no PIB per capita ajustado ao 
custo de vida local. 

O Brasil explicita a configuração para o lndice 
de Desenvolvimento Humano, com três áreas dife
renciadas; 

a) - urna área constituída por sete estados 
mais ao sul do País, que (juntamente com o Distrito 
Federal), apresentam nível elevado de desenvolvi
mento humano (IDH superior a 0,8). É constituída 
pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Mato Grosso do SuL 

b) - urna faixa que se estende na direção no
roeste, a partir de Minas Gerais, compreendendo os 
estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazo
nas e Roraima, os quais fjuntamente com o Amapá) 
têm IDHs no intervalo 0,7 a 08. 

c) - uma área, reunindo o Pará e os estados 
da região Nordeste, que (juntamente com o Acre) 
apresenta nível mais reduzido de desenvolvimento 
humano ( IDH inferior a 0,7); dentre esses estados, 
Pará, Acre, Sergipe e Bahia contam com condições 
mais favoráveis (IDH no intervalo 0,7 - 0,6). 

Os estados do Rio Grdnde do Sul, (IDH, 
OJl?lt. Distrito Federal (IDH, 0,858) e São Paulo 
(IDH, 0,850) são os melhor posicionados contrastan
do com os -estados do Pfauf (IDH, 0,502), Alagoas 
(IDH, 0,500) e Paraíba (IDH, 0,466). 

Estes, foram, Sr. Presidente os tópicos que julguei 
oportuno destacar, da fala presidencial de 7 de agosto. 

Muito Obrigado. 
O SR. CARLOS PATROC(NIO (PFL-TO)- Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, o Estado do Tocantins, 
com apenas 9 anos de emancipação políticz., já de
senvolve um programa de combate eficaz contra as 
doer,ças do gado. O exemplo maior deste fato é de
~-,.,.,.rad:õ com o declínio no número de focos dele
me aftosa, que até julho de 1997 foi de apenas 03 
focos, contra os 1 04 focos notificados no ano de 
1994. Assim, podemos afirmar que o Tocantins rnãr- -
cha, a passos largos, para erradicar et'se mal que di
zima os rebanhos e tanto prejuízo tem causado aos 
produtores, ao Estado e ao País, em termos de mer-
cado interno e externo. - -

Por ser um Estado novo, emancipado com 
·pouca ínfra~strufiirã~ o- Governo· Estadual mantém 
um programa ousado de pavimentação r energia 
elétrica,e muito se investe ém sauâe e educação. 
Mas, visando dar sustentação a sua vocaçao natu
ral, a agropecuáíia~-o Governo incentiva a vinda das 
mais variadas agroindústrias e investe em orogra
mas de sanidade e fomento animal e vegetal. 

A Secretaria de Estado da Agricultura, érgão res
ponsável pelo incremento desses programas, mantêm 
especial atenção à questão da sanidade animal, tanto 
_que_uliliz~u.B.S 703.699,00 (setecentos e três mil, seis
centos e noventa e nove reais), no ano de 1996, com o 
projeto "Controle das doenças dos animais", em espe
cial no programa "Agulha oficial", devendo serem so
mados a esta cifra os R$ 356.176,00 (trezentos e cin
qüenta e seis mil, cento e setenta e seis reais), repas
sados pelo convênio com o Ministério da Agricultu
ra/BIRD, totalizando-se mais de um mflhão com gastos 
no setor, em um único ano, excluindo-se aqui as des
pesas com folha de pagamento dos médicos veteriná
rios e profissionais de apoio. 

A Secretaria da Agricultura mantém escritórios 
em 22 municípios do Estado e conta com o apoio do 
órgão estadual de extensão rural a ela vinculado, o 
RURAL TINS (Instituto do Desenvolvimento Rural do 
Estado do Tocantins), no desenvolvimento das ativi
dades relativas à sanidade agropecuária. Deste fei
ta, contabilizam-se 75 eScritórios locais e d9 escritó
rios regionais envolvidos no combate à febre a~osa 
e a outras doenças. 
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Desta forma, o Estado consegue manter um 
número de 48 médicos-veterinários envolvidos nas 
campanhas de vacinação contra febre aftosa, urna 
das atividades de destaque do programa, bem como 
um grande número de profissionais de apoio, desde 
auxiliares técnicos até zootecnistas e engenheiros 
agrônomos, que se engajam durante os meses de 
vacinação. Sorna-se a isso o fato de que a Secreta
ria da AgricuHura, através do programa "Agulha ofi
cial", tem lançado mão da contratação temporária de 
vacinadores, na maioria absoluta dos municípios do 
Estado, tento contratado, Ul!,ante a campanha do 
ano de 1996, 120 vacinadores em cada etapa. 

Ainda _inerente ao programa • Agulh<> oficial", 
durante o período compreendido entre novembro de 
1995 e maio de 1997, portanto equivalente a quatro 
campanhas, a Secretaria da AgricuHura adquiriu e 
distribuiu perto de 1,4 milhão de doses de;;vacina 
contra aftosa: para os produtores com menos de 50 
bovinos, sendo que, somente na última campanha, 
os produtores arcaram com R$ 0,20 (vinte centavos) 
por dose, sendo o restante subsidiado pelo Governo 
Estadual. 

Os índices de vacinação do Estado continuam 
em crescimento constante, e, nos municípios onde o 
nível de conscientização dos produtores é maior, 
são superiores a 90% por campanhá~ Em municlpios 
como Araguaína e Gurupi, expoentes em agrope
cuária, não foram notificados focos de febre aftosa 
há mais de 25 meses. 

O controle do trânsito de animais é realizado 
por 03 barreiras fixas, de funcionamento ininterrupto, 
nas principais vias de acesso ao Estado, e auxiliado 

por 04 barreiras móveis qye atuam principalmente 
na rodovia BR-153 (Belém/Brasí!ia). Outra atividade 
importante de controle é a fiscalização nos locais de 
concentração de animais (leilões e exposições agro
pecuárias). 

O Estado do Tocantins, mesmo_ não tendo re
cebido os recursos_necessários por parte do Ministé
rio da AgricuHura, nos anos anteriores, vem fazendo 
o máximo possível para erradicar a febre aflosa den
tro dos prazos estabelecidos pelo "Circuito Pecuário 
Centro Oeste". E vem se firmando no cenário nacio
nal como Estado-piloto no combate a essa enfermi
dade na Região Norte. 

Para 1997, as ações serão mais incisivas. 
Serão investidos em defesa agropecuária 
R$1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cin
co mil reais), sendo R$1.250.000,00 (um milhão, du
zentos e cinqüenta mil reais) recursos do Ministério 
da AgricuHura, em seu novo entoque de sanidade 
animal e vegetal, e R$ 375.000,00 (trezentos e se
tenta e cinco mil reais), como contrapartida da Se
cretaria de Estado da AgricuHura, contrapartida esta 
que, como nos anos anteriores, certamente será em 
muito uHrapassada. 

Assim, podemos afirmar que o Tocantins mar-
- cha, a passos largos, para erradicar esse mal que di

zima os rebanhos e tanto prejuízo tem causado aos 
produtores, ao Estado e ao País, em termos de mer
cado interno e externo. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. CARLOS PA TROC{NtO EM SEU Dis
CURSO: 

DECLÍNIO DA FEBRE AFTOSA NO ESTADO DO 
TOCANTINS 

1994 1995 1996 1997 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a realização 
da 49" Reunião da Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência SBPC , em julho passado, em 
Bela..Horizorite, oferecenos a oportunidade de medi
tar sobre o lugar e o significado social da atividade 
científica em nosso Pafs. 

Como se sabe, a SBPC tem desempenhado 
um papel central na história brasileira recente. Cria
da no período de redemocratização, com a qu~_do 
Estado Novo e com o final da Segunda Grande 
Guerra, congregou, progressivamente, profissionais 
de diferentes áreas científicas, preocupados não só 
com a ciência·propriamente dita, mas com a situa
ção geral do Pais, valorizando a responsabilidade 
social dos cientistas. 

Ess.. aotu<le aanhou especial estatura durante 
os 20 anos de regime militar, quando a SBPC foi um 
dos principais bastiões da defesa da democracia. 
Enfrentou ameaças, hostilidade, censura e truculên
cia, mas manteve suas reuniões anuais, mesmo em 
condições precárias, nas quais pesquisadores, pro
fessores, alunos e diferentes setores da sociedade 
civil congregavam-se para o trabalho científico e 
para a mobilização contra o autoritarismo e seus 
desmandos. As reuniões cresceram, assumiram for
tes dimensões políticas e tomaram-se eventos de 
grande repercussão, ainda que prejudicados pela 
censura vigente. 

Houve qwem lamentasse a perda do seu cará
ter estritamente científico, mas, na realidade, desde 
os seus primórdios, a SBPC sempre estimulou urna 
dimensão de crítica social e preocupação política. 
Creio ser impossível dissociar, nos encontros da 
SBPC, e:osas vertentes, que, de algum modo, se 
complememam. 

Seguindo essa tradição, a 49• Reunião, 
anunciou a criação de um 'braço polftico' para a 
entidade. O braço político da SBPC começou a 
surgir há alguns meses, com a criação da Frente 
Parlamentar de Defesa do Sistema de Ciência e 
Tecnologia no Congresso. A partir daf, iniciaramse 
os contatos dos parlamentares com cientistas, o 
que culminou no lançamento de uma frente nacio
nal, em Belo Horizonte. 

A primeira iniciativa do 'braço político' será a 
criação de uma comissão de cientistas para avaliar 
os investimentos do Governo Federal em ciência e 
tecnologia. A partir daí, será feita uma proposta de 
orçamento para o setor científico no próximo ano. 

Este ano, a SBPC registrou 9 mil inscrições, a 
segunda maior participação de sua história. O recor
de aconteceu há dois anos, em São Luis (MA), com 
13 mil 727 inscritos. A Fei~=a de Exposições Cientifi-

- casJeve cerca.de 1 O mil e 1 00 visitantes, quatro ve
zes mais do que em 96, em São Paulo. A Tech Ne· 
gócios, que reuniu interessados em tecnologia brasi
leira, realizou 125 negócios, no valor de 18 milhões 
de reais. 

~lém das atividades políticas e cientificas, a 
SBPC é uma ocasião privilegiada para a socializu
ção dos estudantes de vários níveis e para estabe
lecer pontes e diálogos com a sociedade como um 
todo, não só por meio da divulgação explicitamen
te voltada para esses objetivos, mas pela oportuni
dade oferecida de conhecer cientistas e o seu tra
balho em várias áreas e especialidades. É inevitá· 
vel, no entanto, que a reunião também mantenha 
sua dimensão critica. Os problemas do Pais certa
mente continuam merecendo toda a atenção da 
comunidade científica. Faz parte de sua responsa
bilidade social debatêlos, sugerindo propostas e 
encaminhamentos. 

A própria situação da atividade cientifica no 
Brasil foi alvo de críticas e questionamentos. As 
condições de trabalho consideradas extremamente 
precárias nas universidades públicas e instituições 
de pesquisa foram apontadas como componentes 
de um quadro preocupante. Salários congelados, 
contigenciamento de recursos fundamentais, atra
sos na liberação dos recursos são fatores que ain
da persistem, produzindo um cenário de desânimo 
e ceticismo. 

As exposições ressaltaram, também, ao lado 
da precariedade, o isolamento dos cientistas, o pe
queno alcance da pesquisa brasileira e a sua con
centração em ll.lgumas instituições da região Sudes
te. Segundo o Presidente do CNPq, José Galísia 
Tundisi, 19 instituições em São Paulo, Rio e Minas 
concentram 90% dos US$60 milhões gastos por ano 
na formação de doutores no exterior. A concentra-
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ção é consolidada pelo Programa de Apoio aos Nú
cleos de Excelência: 62 dos 77 projetes financiados 
estão nos três Estados. 

Outro ponto abordado com ênfase foi a neces
sidade de aprimoramento da pós-graduação propria
mente dita, a chamada strlcto sensu para obtenção 
dos títulos de mestre e doutor e a sua avaliação per
manente. Entre os indicadores com que a Coordena
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe
rior- CAPES - trabalha na avaliação "los cursos de 
pós-graduação, está a qualificação do corpo docen
te. Ora, mesmo nas instituições públicas é ainda bai
xo o número de docentes titulares: apenas 22,4% 
têm grau de doutores e 28,2%, de mestres. O res
tante dos que exercem funções docentes possuem 
apenas especialização (26,9%), ou nem isso 
(22,4%). Os percentuais, nas universidades particu
lares, são respectivamente de 6,8%, 18%, 45,4% e 
29,3%. 

Uma conferência de grande repercussão foi 
proferida pelo presidente do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, Simon Schwartzman, utili
zando dados de uma pesquisa da Fundação Carne
gie com professores universitários de 14 países, en
tre eles o Brasil, a respeito do significado da interna
cionalização da profissão acadêmica e seu papel no 
mundo contemporâneo. 

A pesquisa prova que os países pequenos que 
possuem sistemas universitários de qualidade, como 
Holanda, Israel e Suécia, são muito mais internacio
nalizados do que países de grànde porte, como os 
Estados Unidos, ou com sistemas acadêmicos me
nos desenvolvidos, como o Brasil. 

Além disso, professores que se dedicam à pes
quisa são mais internacionalizados do que os que se 
dedicam predominantemente ao ensino. 

Nos países pequenos e desenvolvidos, os pro
fessores universitários vêem-se como pesquisado
res, mais identificados com seu campo de estudo do 
que com a instituição à qual pertencem. A situação é 
diferente da do Brasil, que, nesse aspecto, seria 
idêntica à da Rússia. Schwartzman afirmou que 'o 
processo de internacionalização é inevitável e acen
tua-se na área ci€mtífica, mas não podemos esperar 
que vá definir todo o conjunto, vamo-nos expandir 
pela diferenciação'. 

A nota polêmica do Encontro foi fornecida pelo 
filósofo Roberto Romano, da Univo..,.,iCadt: de Cam
pinas - UNICAMP -, que afirmou que a corrupção já 
chegou às universidades, que estariam mantendo 
fundações de direito privado com dinheiro público 
para escapar à prestação de contas dos recursos re
cebidos. 

A reunião da SBPC, sendo um lugar de diálo
go, apresenta divergências e polêmicas. Nesse 
sentido, é um espaço democrático por excelência. 
Hoje, vivemos um período em que, sem dúvida, a 
vida democrática se revigora: Estamos, fêlizmente, 
longe da censura da ditadura a· da truculência de 
anos recentes. 

Foi nesse contexto que também teve voz o Mi
nistro da Ciência e Tecnologia, José Israel Vargas. 
Em seu pronunciamento, o Ministro afirmou que os 
gastos nacionais com ciênc:iéi ç 1ec!1ol_ogia, este ano, 
devem superar o patamar de 1% do PIB, com parti

cipação das empresas em tomo de 30% do total in
vestido em pesquisa e desenvolvimento, valor a 
comparar-se com os 1 O% de participação vigente há 
apenas 4 anos. Considerou, também, o salto dado 
pelo País quanto aos bens manufaturados - ou seja, 
os bens que agregam conhecimento e tecnologia e 
já representam cerca de 50% da pauta da exporta
ção brasileira. 

Segundo o Ministro Israel Vargas, o efeito da 
política de ciência e tecnologia pode ser mensura
do, ainda, pela crescente presença brasileira no 
cenário internacional. Pesquisas realizadas mos
tram que, ao longo dos últimos 15 anos, nossa 
produção cientrfica foi multiplicada por um fator de 
2,8. O número absoluto de artigos em publicações 
indexadas passou de 1.916 em 1981 para 5 mil 
429 em 1995. Nesse período, a participação brasi
leira passou de 0,43% do total de artigos publica
dos no mundo, em 81, para 0,82%, em 95. A quali
dade da produção científica também é crescente. 
De 1981 a 1995, o número médio de citações por 
artigo publicado passou de 1,32 para 1 ,75. De 
fato, o crescimento das citações ocorreu na déca
da de 90, à taxa de 7% ao ano. De 92 a 95, o 
crescimento médio anual foi de B%. 

Em seguida, o Ministro fez um relato do an
damento e dos resultados dos principais progra-
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ma c --.an!<>~ da politica nacional de ciência e tec-
nv, ~.-·,~:. ·-.-,~.1anoPiamJPiurianual1996/99. 

Sr"s e Srs. Senaaoreo, <-v• ;~:- ""' oode consta
tar, os resultados da 49• Reunião Anual d< ~~PC 
não se referem estritamente aos avanços cier; .. :icos, 
mas às perspectivas de contribuições da ciência 
para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade 
de vida. 

Os avanços da ciência em si não garantirão o 
desenvolvimento socioeconõmico sustentável. O que 
vai determinar isso é um planejamento do Estado 
em educação, saúde, lazer que permita o desenvol
vimento pleno da cidadania responsável e estimule o 
desenvolvimento industrial de ponta. 

------------------
!ando, nos termos regimentais, tramitação conjunta 
dos Projetas de Lei do Sen_aóo n.2s.43e 44, de 1997, 
por versarem sobre a obrigatoriedade da declaração 
de preço total nas vendas a prestação. 

-2-

REQUERIMENTO Nº 541, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
541, de 1997, do Senador José lgnácio Ferreira, so
licitando, nos termos regimentais, a tramitação con
junta dos Projetas de Lei do Senado n°s 61 e 234, 
de 1996, por versarem sobre o uso de registras e de 
bancos de dados. 

Evidenciou-se, Sr"s e Srs. Senadores, que ino- _ 
3 

_: 
var no campo da ciência e apropriar-se de tecnolo-
gias de ponta passarRm a ser prioridades nas estra- REQUERIMENTO Nº 587, DE 1997 
tégias de desenvolvimento em qualquer país do !!nclt·'~~ em Ordem do Dia nos termos do 
mundo. No entanto, esses resultados só poderão <;er · art. 340, 111, do Regimento Interno) 
,-.> ••.. -;-- ~--u•"'"e um bem· montado sistema de pes-

·o:.Tll e, n~sse ponto, a situação brasileira, apesar Votação, em turno único, do Requerimento nº 
dos avanços obtidos, ainda é frágil e necessita de 587, de 1997, do Senador José Roberto Arruda e 
um aperte significativo de recursos financeiros e. de ... outros senhores Senadores, solicitando, nos termos 
diretrizes estratégicas. do art. 336, c, do Regimento lnter~o. urgência para o 

Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1996 (n• 667/95, 
Nesse sentido, a reunião da SBPC COf]linu<~_ .. - naCása ae o"rigem), q.uea. uion.' .ZA o .GovemD-E~deral 

sendo uma ocasião única para o diálogo e o debate -
a conceder apOio financeiro ao Distrito Federal e aos entre os diferentes atares da sociedade brasileira, e . 

um momento privilegiado para 0 dimensionamento municípios que instituírem programa de garantia de 
ua situação da atividade científica. É uma Oj:)(Jrtuni- renda mínima assedado a aç§~s_.§<:\ÇiQ:-.l'!_ducativas 

. (framitarid<Jem COnJUnto com. os Pr()iE!tO§..c:!E1.1..eLdo dade preciosa para que Governo, comunidade cien- - . 
·· · Senaâonºs23€ÇC!e-19B5; 84-e 201, de 1996). tífíca e sociedade civil possam prosseguir, produtiva-

mente, de forma conjunta, na tarefa de aprofunda
mento de uma reflexão que possa trazer benefícios 
para todos. -----· 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Garfos Patrocínio) -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando para a sessão ordi
nária deliberativa de amanhã, a realizar-se ils 14 ho
ras e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Às 15h 30min 

-1-

REQUERIMENTO Nº 430, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
430, de 1997, do Senador Jef-ferson Peres, solici· 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 8, de 1997 (nº 1.069/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a implantação e a ges
tão do Parque Histórico Nacional dos Guaran.;-:.;s, 

-tendo 

Parecer favorável, sob nº 350, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 
Esià encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h34min.) 
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ATA DA 105" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 
DE AGOSTO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 20 de agosto de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

Á página no 16827, 2" coluna, no despacho do-Projeto de Lei do 
Senado n° 160, de 1997. de autoria do Senador Júlio Campos, que altera o' 
art 50 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre política 
agrícola, 

Onde se lê 

(Á Comissão de Assuntos Econômicos- rescisão terminativa) 

Leia-se: 

(À Comissão de Assuntos Econômicos - decisão terminativa) 

Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães 

Agenda do Presidente Antonio Carlos Magalhães 

20/08/97 
Quarta-feira 

10:00 - í::.nlrevisi.a à kede E.andeirani.es de kádio 

11 :00 - Senhor Roberto Civita, Presidente do Grupo Abril 

12:00 - Embaixador Gazi Chidiac, da República Libanesa 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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Ata da 1 07~ Sessão uel!berativa Ordinária 
em 21 de agosto de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura 
Presídêncía dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Albino 
Boa Ventura - Antonio Carlos Magalhães - Antônio 
Carlos Valadares - Bello Parga - Benedrta da Silva -
Beni Veras- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Car
los Patrocínio - Canos WUson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy -
Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Francelina Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata 
- Gilvam Borges- Guilherme Palmeira- Hugo Napo
leão - Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson 
Peres - João França - João Rocha- Joel de Hollanda 
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Agripino -
José Alves - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto 
Arruda - José Serra - Júlio campos - Júnia Marise -
Laura Campos - Leomar Quintanilha - Lucídio Portella 
- Lúcio Alcântara - Marluce Pinto - Nabor Júnior -
Ney Suassuna- Odacír Soares - Onofre Quinan - Os
mar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Aamez 
Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros- Ro
berto Freire- Roberto Requião- Romeu Tuma- Ro
naldo Cunha Lima- Sebastião Rocha - Sergio Macha
do- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilson 
Kleinubing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - 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. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

DO MINISTRO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

N2 143197, de 14 do corrente, referente ao Re
querimento n2 491, de 1997, de informações, do Se
nador Humberto Lucena. 

A Presidência esclarece ao Plenário que as in
formações foram prestadas pelo Senhor Ministro, 
antes mesmo da deliberação da Mesa a respeito do 
requerimento, o que ocorreu nesta data. 

As informações prestadas foram enca
minhadas, em cópia, ao Requerente. 

Nº 146/97, de 15 do cQr(ente,_referente ao Re
querimento n• 393, de 1997, de informações, do Se· 
nadar Lauro Campos. 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa. 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 72, DE 1997 

(N2 441197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Cultural, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Italiana, em Roma, 
em 12 de fevereiro de 1997. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo
peração CuUural, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

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. 2° Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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ACORDO DF. l'OOPE~AÇÃO CULTURA L l-tJ.IRE O c iOVFRti< l DA REPI'BLIC\ 
fEDERA'U'LA UU I3Ri'~ll. E O (iüVIêRN< l !)A REPilO I LCA I r .. \! i.''~·\. 

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O Governo da Repúhlica Italiana 
!doravante denominados .. Pm1cs Contr;Jt;~n:c:s''). 

I kscrosos <.k reforçar os laços dt: mnuade eJHre <>s doi' pai se,; e de 
pronwver a l'OlliJlrCC!ISiio C conhccnnc!IIO rt:l'lprocm mcJJ:JlllC o tkSC!li'Oh lll!e!HO 
das rcla;:i>c:, cultura:s. 

Acordam o scpunte: 

ARTI(i< l I 

r I pn:scute ;\cor do lcrn o <Ji>lt:tl\ o de promover ,, ll'al!lac~h• de 
allvrdutks 4ue lavorc.,:;Jm o conhccuncJIIo rcc!proco. entre a~ l'arlc•: < 'omr~ll;mtes. 
t..Jos respeCtiVOS p~lrHliÔnros cultural!> c '-!lle estunulein :1 ~O<I(H.:ra~::.io cutn..: \l'i ÚO!S 

pmscs 

1 :\s !'artes ( 'onlratantcs ~OlllfHO!IICtcm-sc a fa,orccer as lfllt:lali'"; que. 
rcspcllando a lq,!ISh1ç:io mtema. rromov<~m e desenvolvam o conhccllncnto. a 
ddüsào c o cusuu> da prurna l1ngua nu tcmtorw do outro pars 

3 Cada uma da~ Panes Contratantes cstunularà as ins1Hu1çilcs o,·,ciars e 
rrrvadas. c:srccralrncnte a" assocraçõcs de cscrnorcs t: anrstas. ;tSsrm como os 
entidades promutom; de puhilcaçi>es. pura qUt: CIIVIt:lll suas publ1caçücs. de 
qualquer li [lO. ~s hihlrotccas naCI<mais <lo outro rais 

4 Cada f'm1c Contratante t;1Vorccerri a lrnduçiio. a edi~ ào 1>u w-cJição 
Jus prmc1pars obras ht<.:raria$ de autores nacrunms do outro pms. 

As Partes Contratantes favorecerão o desenvolvimento da colaboração 
acadêmica entre os dois parses. pela intcns,llcação Jos entendimentos 
interunrversrtarios e o intercâmbio de do..:entcs. pe~qursadures c personalidades da 
cultura. 

.-\s Panes ( 'ontratantcs poderão. quumlo consrdcrarcnt ncccssano. 
~olacllar dt: conu:r11 ucordo '' partJc;paç;i<,. dt: ( )rgmusrnos lntl'rnantmats no 
linunclamcnto ou 11~ rc~lrLa~y;1o •k p~ograrl!as ou pnqctos <knvados Jas lomms de 
coopcra,;iu co11tcmpl.tdus no prcst•ntc i\t:llrdo c nos 'cus 1\ rustcs ( ·,llnplcmcntarcs 
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·\s Pane') ( 'untrat~li!h..'S lltcrctne!ll~r;io n colahora~;.io nn..:: sclorcs :Ja 
1l\llSlC~. da danç:.t. do tt!<Jtro. do O.:lllCll\;1 e das :.tfi~S plúsllcas !llCdl:.tnle 11 lllit!fCÚintllo 
Jc arustas L' .. 1 r~ctproça p<IrllL•p:..t\Ú{I l...'i!\ :'L·:;uv~n: .. resenhas c.nctnatogralicas c 
11utras nt~ltlll...'~la~Yúcs tk rdt.:• . .o 

~ \s Panes < 'nntl;lt.~~ruL'" LtvorL·ccr:in a rt·a!l:taç~lo ~~c produçt1c~ 
cJncntatogral"a.:a:~ t.:llt rq;nnl.!' de ~.:o-prndu~:;.lP c co-tiJ"i!i thuiçi1o 

( ';.:t.Ja Partt: ( 'nntratante r~\\.'Ofl'l't:f:l <1 ~ravac;ào nuquíiTa dr.: ohras 
IIHISH:Ul<.; de <JUIOft.:<..; Ofi!;!Hl:triUS dus dtHS p .. ltSCS 

4 ·\s !'artes ( ·,.lliratanteo; Jnterctmhlar;lo. penodic;uncntc. nws!I<L'i (k 
,li to llÍ\ el rcprcsctllatl\ c1s ,I<> patrmHÍlllO ctruStlCo c o.:ullltral de caJ:.t pals 

5 .·\s l'ar•·: · 1. IHllrat:.tJllt!S l:.tc1inaruu. Jc acordo com suas disposições 
le{!íll<:; • '''':'ni ,; lt!J;fC~·.d L'll' ·\.'li h:rrJtUriP L' a SatJa Jde, pdu tCillf!O UCCCSSê:lriO 

acunlado cnlrl: :.t> l'an~s t'ontratantc:;, de toJo !ll.llçnal ":ullural que possu 
comnhUJr para o cl.tcaz dcscnvoi\ llllt:lllo JC~S auv1dade::s previstas no presente 

\cor do 

h l ".tda llllla deiS i'cll1CS ( 'tlntUtantes favorecerá. ctn St:ll tCITllOrlO. J1dOS 
mc1os de mnnlllll':tc:io dtsp<Hl!\c'IS .1 rromoç;io c .1 tlivulgaçcio <las mantlcstaçiics 
cultw "" rcalllc.a.las pda outra I 'ancs t utllralalllt: 

7 t\s i':Jrtt:S Contratantes i':Jvorcccr;io :.t partlt:lpaçào ue estruturas. 
assoc1uçôcs. ~:nidaJ~s c ltl';tllutos ,oclats_Jws programas Jc cooperação cultural 
contemplatlos no prcs~nte t\corJu 

,\ RliCiO 5 

:\s Partes Contrmamt!s pronwvt'riio a orgnmzaçãu e a produção de 
·.tucinuvas cultLOrals conjuntas par:.t apresentação cm Olllro<; pa1scs . 

. \frfl(i() (, 

r\s Partes C'ontratantt:s favoreccrüo. no prúpno tcrnt,n-w. dentro dlls 

propnas possihllidaJcsc contonm: suus respccuvas lqpslaçiics 1\ltcrnas. atlvldadcs 
de lllStliUlÇiles culturaiS U<l lllltf<l pa1s. taiS cmuo lliSlltutus de cultura, assoCiações 
llllgUISllcu-cultura" c lllStlllll~·iics cscolar.cs _________ _ 

2 Lst~s ltlStltUtÇÕt:S IJSIII'ruirúo de i'acílidaJt:s parn " rrópno 
i'unc10namento, dcsdt: qut: pre\'lstas .:n1 nonn~s cspec1ticas '1gcntt:s no pais no qual 
op.:ra1n 

3 ·\s Panes ( 'ontratu .. t~s pronlo\er;io o de::se::nvolvlmcnto de atlvlc.lades 
cnmun" entre o~ st..:us m-;ttlulos ·c lúntlat;{H..:s atun11tcs no otltro pa1s. cotn v1stas a 
dtlü~;.iu c..:ultural c a cousl:t..:u~üo dos ohfCll\oS tliCIIt:lonados no presente 1\t..:onio 
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:\R TI< i O 7 

,\s Partes Contraianies lúvorccerDo o estudo li~ língua e da litcra!Ura 
do ouiro pais f'Jcdtallte IÜI!t:lol!amcllto de t:atedras ~ leJturados 

.\s Partes ( 'ontratantes. lc·vando em conta as respectivas k;úslações. 
cmpenhar-se-àu em exammar a pussJhilidade de chegar a um acordo separado que 
regule. somente para lins escolares. os cenilicados de estudos básicos. C:'(pedidos 
pelas msutu!çtics escolares estatms e legalmente reconhecidas por cada uma das 
Partes Contratantes no temtóno da uutra. sempre que os progmmas de estudo 
correspondam iJ<juelcs v1gentes no r~is no qual se pede o reconhecimento dos 
cen!licaJos em <juest5o. 

~\1n1no q 

As Partes Contratantes intercambiaràu material inrormallvn sobre os 
respectivos ordenamentos umv~rsitarios. com o obietJvo de cxammar a 

possibilidade d<! concluir acordo sobre o reconhec1memo reciproco dos títulos 
acadêmicos. 

ARTIGO 10. 

As Partes Comrmantes ravorecerào ~ wlahoração no campo 
arqueológico. mediante o mtercómbio de in i(lrmações e de cxpenêncws. st;npósios. 
,enunúnos e pestiUJsas comuns. devendo lucilitm, adenwts. JS attvtúades das 
Jtllsst'>es ar4ucologH;as de cada pms que operwn no Icrrl!ónn do nutro. 

·\RTJ(il l li 

!\s !'arte;; ( 'ontralanics prnmmer;ip o desen,olvnnctllo d;ts aii\'Jdades 
e o mtcn·;·nnhJo na arca da pesq111sa itJst!mca e da conlptlaçào de matcrwl 
lnbhogJalico e ml<mnalJvo J:sllmuhJJào. amda. o lltlerciimoJO entre II!Slltutos tk 
fonnaçào an tsllc:J. 

AR TI< i< l 12 

,\s Partes Contratanies ol'ereccr;io reciprocmncntc holsas Je estudo. de 
valor eqnJV;tienie. a f!raliuados da outra para estudos c p<'squ1sas em nível de pos
,:raduaç:io [:,npcnltar-sc-<io. :JII!Oa. cm tüctlitar. tto ümbiro dJS rcspct:llvas 
lc!'!ISiaçiies mtcmas. ~ estada dos holsistas c. eventualmenie. seus lanuliares 
dependentes CJII seu teiTIItHJo. durante o pcnodo úc vJgi!ncia úa holsa 

1\RTI(JO 13 

t\s Partes Contratantes empenhar-se-ão em manter uma estreita 
colahoraç:lo cmrc as próprias AdmmJstraçôes. com o ohjetivo de impedir e repnmir 
o trafico !legal úe obras de arte. hcns culturais. meios auuiovisunis. bens sureitos à 
proteçilo. Jo~umentos e otmos ohretos tk valor histónco. confomH: suas respectivas 
JegJs!n,tles sobre rropncdade JJHekctuaL 
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ARTIGO 14 

1\s Panes Contratantes proteg<!nio, cm s<!u 1errnor1o. os <ilrcttos de 
propnedade mtekctual das obrHs do outro pais. c:onforme :IS convenções 
llllemuc10nals as qums tenham aderido ou adenrào no futuro, bem como suas 
legislações mtemas atualmeme em vigor. 

:\s Par.es C'ontratanles esumularào <' mtercámhio de mlónnações e 
expenênc1as nos setores de proteçà<>. conservação. restauração c valonzação dos 
bens culturais 

\s Panes t ·onlralantcs mcenuvar~o o mtercãmh1o de lllfnm1açõcs e 
expenênc1as no sctor de cspon'c c luv<:ntude 

:\s Pi1r\t.:'> ( \nHr~il~\nll'~ ravon.:c.:t.:rüo tntcn.:úntbHl dt' m_lonna~'Üt''-,_ ~ohrc 
''s Hspt:ctos d<t \'Ida poll\lca. cconúm!la. ntltural t: "'•Cial "'" d01s p:nv:s ht:lll L"<lll\0 
\'ISitas tk pc•sonal!d.ll!~s l•gati<ts ao campo da llliorma\·:ioc· da cultura 

2. ,.\s P~Htl':-. ( 'ontr;.~tantt'"' t:oruprnntl'll'11l-~l' a iilten.::.unhtitl llll(lnHa~,-·úes 
rdauvas a toda-; :,; arc:IS ahr:ll!!.!llbs pelo prcsc!ltC 1\cordo. ror meto das i<•rmas 
11 i.H.JII.'lotlaJ~ c Je no·\ ;1'., tt:cnoh~!;!li.l~ 

,\s Panes ·onlratalllcs i'avorecer~o o conhec11nento r.:cinrm:o tk seus 
SIStelllaS t:dUCacroll<JI!> l'lll t:Spt:craJ pdo ll!lerc:imhiC> tÍ<.! p-<:ntOS 

ARTI<iO 19 

As Partes Contratantes mcentivar:Jo a c.:oiahoraçüo entre arq\nvos. 
hibliotccas e museus Jus dois patscs. por meto d0 mtercâmhto de matcna•s e 
pcntos. 

1\ R TI< iO 20 

As Partes Contratanles lllCCntlvaràn os contatos c a colahora,iill entre 
os respectivos orgãos rad 1odr fusorcs. 

ARTI(iO 2l 

I. Para a aplicação do pn:sente 1\cnrdo. as Partes ( 'ontratnntcs cnarn 
uma Com1ssün l":<ecuuva Cultuml. que tcra corno nhtct1vo <:laborar prognnnas de, 

trabalho e avahã-los penodtcarncnle. 
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2. À Comissão F.xecullva Cultural reunir-se-<i mediante soilcitaçüo. ror 
via dtplmnáttca. de uma das Partes Colllratantes 

À RTICiO 2:! 

ns recursos financeiros neccssàrios a cxccuçüo dos prol!ramas 
culturats conjlllllos. previstos no pn:sente ;\eordo. serüo dt:ctdtdo~ conlormc a 
le!!tslaçüo interna de cada pab. para sua utilização segundo o mccantsnnt tltsposto 
no Antgo 21. · 

i\RTJ(I() 23 

('ada l'artc ( 'ontratante nouticarú a outra sobre o cumpnmcnto dos 
rcspccuvo' prm:cdimt•ntos rntcm<>s ncccssanos para a apmvação tio presente 
A cm tio. que cmrura cm \ rgur 3tl t trmtal dias_apos a data do recebimento tl.1 ultima 
notiticaçàu. 

2. Este i\cmtlo substitui. a partir da data de sua entrada em vigor, o 
Acordo Cultural entre o (iovemo tia República federativa do Brasil e o Uovento da 
Republica Italiana. dc 6 de setembro de 1958. 

O presente i\cortlo pcmmnecera em vigor por tempo indctenmnado c 
poderá ser modificado por escrito, por mútuo cvnscntimcnto. 

2. O presente Acordo poderá ser denunciado por escnto. a qualquer 
momento, por qualquer uma das Panes Contratantes. A denuncia Lera efeito ó (seis) 
meses após a notificação à outra Parte Contratante e não incidirá na execução dos 
programas em curso concordados durante o periodo de vigêncta do presente 
Acordo, a nllo ser que ambas as Partes Contratantes decidam o contrário. 

Feito cm Roma, em ~1 
•• :_ de feveretro de 1997. em dois exemplares 

originais, nos tdiomas ponugues e ttaliano, sendo ambos os textos igualmente 
autênticos. 

C-. l3rz2 
PELO 'JOVER'iO I >'I R-El'\ I[JLJ\ A 

FEDER.~)'! VA DO BRASIL 

Luiz Fei~pe Lampreia 
Ministro de Estado das 

Relações Exterlores 

1 k \1~ -- _-_---~-==- ~-': ______ _ 
--PELO GOV RNtl lJA REPIILJLICA 

ITALIANA 

Giorqto Napolitano 
Min1stro do Inter1or 
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Senhores ~lembras do Con!5resso Nacional. 

De contorrnidade com o disposto no anigo ~o inciso I. da Con~~ituiçiio Fed~rai. 

sullmeto a elevada cons•derac:ic Jc Vo>sas E'celéncias. ~'ompanhado d~ E'pos1çiío de ~louvo> do 

Senhor \1inistro de Estado das Relações E.,lenores. u texto do A'ordo de Cooperação Cultural. 

celebrado entre c Governo da Republica Fcderauva dt' B•asd e o Governo da Republica Italiana. em 

Roma em I:! ~c teveretro de I 907 

Brasdia. l 7 de rnan;o de I 997. 

'--· 

::·:~osrç.\o - ·;;tvGs c::' ...•. ~ r:> 

fxcelenti~strno Senhor rresldente da Republica. 

Ele~/o ..:1 alta cons 1deracao de Vossa Excelênc!3 o anexo 

Acordo ie Cooperacao ~ultu=al, =elebrado ~n~re o Gcverno 

Republcca Federattva do Brastl e o Governo da Republlca :::aliana, 

em Roma. ~rn 12 de fevereLrc de 19974 

2. o Acordo contempla J cooperacóo ~m diversos campos 

cultur.J.ls j,e Lnteresse para ambos os pa1ses. ~-nclulndo. Qntre 

outras JtlVldades, a dlfusao das respectl7as ~inqua:==, :i teratura. 

biblloteccnornla. ~nterc::u~..blo unl.Vers.I.t.J.r.I.o. ;auslc.J. . ..!:inca. :eatro~ 

c~nema. 1rqueoioaL~ e rest~ur~cao de bens cultura~s. 
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Com ·:tstas .3-0 encam.tnha:r..ent.o do Acorao ue Cooperação 

Cultural Brasil-Itália <>o Poder Leql.slatl.vo, _;ubrnet.o, 

proJeto de Hensag_em _ _ao Conqre!?$0 N.J.Clona.J... 

Respel.tosarnente, 

rz- --~:::.. 
LUIZ FELIPt LAMPREIA 

Minstro de Estado das Relaçoes Exter1ores 

"LEGISL\C.iO CIT,\D.\ 

CONSTITUIÇÃO 
REPl'BLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

······························-·······-.. ·---.... ...-~----·""~'""'4-• ... -~ .... =·=·-~:t··""~-~_,.~ .. =~·.; .. ~;i';..:..~,; 

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERFS 

CAPÍTliLO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÀO II · 
Das Atribuiçõl!s tio Cungresso '-:acional 

Art. 49 · É da compett!ncia exclusi'a do Congresso \acional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromisso~ gravosos ao 
patrimõnio nacional: 

ll - autorizar o Presidente tia República a declarar guerra. a 
<:elcbrar a paz. a permitir que torças estrangeiras . 

. . . . . . . . . . . . . . . ... . -·-·-- ........ ~-· ........ ,.,,..~,.·.~-~-·- ·-~ ............................. -... ·-· --"""· .. ·-· ... --.-....... -... . 

............................. _ ... _, .. _ . ._ ... _.'----'---"""'~·············· .. ······----·······················--············ 

anexo, 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 73, DE 1997 

(N• 452/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre a 
Concessão de Vistos para Viagens de Ne
gócios, Investimentos e de Cobertura 
Jornalística, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Coréia, em Brasí
lia, em 11 de setembro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a 

Concessão de Vistos para Viagens de Negócios, ln· 
vestimentos e de Cobertura Jornalística, celebrado 
entre 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 quaisque 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 entra em vigor 
na data de sua publicação. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA CORÉIA 

SOBRE A CONCESSÃO DE VISTOS PARA 
VIAGENS DE NEGÓCIOS, INVESTIMENTOS 

E OE COBERTURA JORNALISTICA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República da Coréia 
(doravante denominados "Partes Contratan

tes") 
Desejando facilitar as visitas de nacionais de 

um país em território do outro. 
Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

Nacionais de qualquer dos dois países desejo
sos de entrar no território do outro com propósitos de 
negócios, investimentos ou cobertura jornalística re
ceberão vistos de múltiplas entradas válidos por pe
ríodo máximo de 5 (cinco) anos, que permitirãoper
manências de até 90 (noventa) dias, totalizando não 
mais de 180 (cento e oitenta) dias por ano civil 

ARTIGO 11 

A concessão de vistos mencionada no Artigo I 
não exime os nacionais brasileiros ou coreanos, be
neficiários deste Acordo, da observância às leis e re
gulamentos vigentes relativos à entrada e residência 
de estrangeiros no país de destino. 

ARTIGO III 

Este Artigo não limita o direito de qualquer das 
Partes Contratantes de negar a entrada ou reduzir a 
permanência de nacionais do outro país que sejam 
considerados indesejáveis. 

ARTIGO IV 

1. Este Acordo entrará em vigor no 30º (trigési
mo) dia após as Partes Contratantes notificarem 
uma à outra pela via diplomática, do cumprimento 
das formalidades internas necessárias para sua en
trada em vigor. 

.2. Este Acordo poderá ser denunciado a qual
quer momento. Tal denúncia será efetiva 90 (noven
ta) dias após o recebimento da notificação, por via 
diplomática, pela outra Parte Contratante. 

3. Qualquer emenda ao presente Acordo deve
rá ser feita mediante P retoco lo Adicional ou por troca 
de Notas. 

Em testemunho do que, os abaixo assinados, 
devidamente autorizados por seus respectivos Go
vernos, assinam este Acordo. 

Feito em Brasília, 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 sua versão inglesa. 
- Pelo Governo da República Federativa do Brasil -
Pelo Governo da República da Coreia. 

MENSAGEM N• 430, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
De conformidade com o disposto no artigo 84, 

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à ele
vada consideração de Vossa Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado, Interino, dasRelações Exteriores, o texto 
do Acordo sobre a Conce_ssão_de Vistos para Via
gens-de Neaócios. Investimentos _e de Cobertura 
Jornalística, celebrado _entre..Q._G.ovemo da Repúbli
ca Federativa do Brasil~o_Go.vemo.da.República da 
Coréia, em Brasilia. em J 1 de setembro_ de 1996. 

Brasília, 14 de abril de 1997 - Fernando Hen
rique Cardoso. 



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

AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 277 
--- --------

EXPOSIÇÃO DE MOIIVbs Nº 13Õ/MRE~b.E16DE 
ABRIL DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTA-DO 
INTERINO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Elevo à consideração de Vossa- Excelência o 
anexo texto do Acordo sobre a Concessão de Vistos 
celebrado entre o Govemo da República Federativa 
do Brasil e o Govemo da República da Coréia. , 

2. O referido Acordo tem o objetivo de facilitar 
o trânsito de cidadãos brasileiros e coreanos que 
viajem com o propósito de realtzar negócios, investi
mentos ou cobertura jomalística. A parte coreana 
ressalta, em Nota Verbal encaminhada a este Secre
taria de Estado, a importância do Acordo, tendo em 
vista o volume de empresas e de investimentos da 
Coréia no Brasil. 

3. Por motivos de ordem interna da: Parte co
reana, foi necessário celebrar o Acordo em pauta, 
não obstante o Decreto nº 1455, de 13-4-95, facultar 
à Parte brasileira a implementação da extensão da 
validade do visto mediante ato administrativo intemo, 
com base em reciprocidade. 

4. Nessas condições, submeto à alta aprecia
ção de Vossa Excelência o anexo projeto de mensa
gem ao Congresso Nacional encaminhando, para 
sua apreciação, o Acordo sobre a Concessão de 
Vistos Brasii-Coréia. 

Respeitosamente, Sebastião do Rego Barros, 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exterio
res. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO 11 
Do Poder Executivo 

SEÇÃO 11 
Das Atribuições do Presidente da República 

Art. 84 Compete privativamente ao Presidente 
da República 

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 

VIII - celebrar tratados, convenções e ates inter
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; 

- (À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PARECERES 

PARECER N2 418, DE 1997 

Da Comissão de Assunto Sociais ao 
Projeto de Lei do Senado n2126, de 1995, 
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
aprovação peloCongresso Nacional, das 
decisões do Conselho Curador do FGTS, 
da Caixa_Econômica Federal". 

Relator: Senador Leomar Quintanilha 

I - Relatório 

O Projeto de Lei do Senado n2 126, de 1995, 
de autoria do ilustre Senador João Rocha, "Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de aprovação pelo Congres
so Nacional, das decisões do Conselho Curador do 
FGTS, da Caixa Económica Federal". 

Em apenas um arttgo pretende-se estabelecer 
que as decisões emanadas do Conselho Curador do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, da Caixa 
Económica Federal, que alterem os créditos de dis
tribuição dos recursos do FGTS aos Estados e Muni
cípios, deverão ser apreciadas pela Comissão Per
manente de Assuntos Sociais do Senado Federal e 
pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Públicp da Câmara dos Deputados. 

- Como justificativa à proposição, são apresenta
dos os seguintes argumentos: 

"Imperativa se faz a apreciação, pelo 
Congresso Nacional, através das Comissõ

_es_ pertinentes,_dJ'l_ quaj~@J~LQ~isiies_que 
envolvam as Unidades Federativas, preci
puamente no que tange à mudança de crité
rios de distribuição de recursos aos Estados 

_e MuniçJpios, pelo Conselho Curador do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, da 
Caixa Económica Federal. 

Ora, tais recursos têm, como pilãr desti
, nação, as áreas capitais de Infra-Estrutura, 
Saneamento e HaMação. É, pois, inadmissí
vel que decisões dessa ordem, que vivem a 
alterar, de alguma forma, as receitas esta
duais e municipais, prejudicando, quiçá, o de
senvolvimento dos Estados e, notadamente, o 
daqueles recém-criados, sejam tomadas, so
beranamente, por um único organismo. 

Assim, tendo em vista as atribuições 
constitucionais e regimentais do Congresso 
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Nac1onal (cuJos parlamentares, Senadores e 
Deputados, representam. respectivamente, 
os Estados e o povo, através dos quais fo
ram eleitos), cabe-lhe a obrigatoriedade do 
exame da matéria, cuja pertínênciase atém, 
infere-se, à Comissão Permanente de As
suntos Sociais do Senado Federal e à Co
missão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público da Câmara dos Deputados.· 

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas à proposição. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

Compete à Comissão ae Assuntos Sociais, nos 
termos do art. 1c~J, 1nciso I, do Regimenta Interno do 
Senado Federal, emitir parecer sobre a presente 
pro[Josição. 

Antes, porém, dois comentários são pertinentes: 
1) A técnica legislativa eleita para disciplinar a 

matéria se adequaria melhor à pretensão do autor, 
caso fosse introduzida na forma de alteração da Lei 
n2 8.036, de 11 de maio de 1990, que "Dispõe sobre 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá ou
tras providências". 

Tal media se justifica porque as competências 
do Conselho Curador do FGTS e todas as demais 
regras referentes à destinação, gestão e a!Jiicaç?o 
dos recursos deste fundo são reguladas na Lei n2 

8.036, de 1990. 
Ainda sobre esse aspecto, convém lembrar 

que o Conselho Curador não está vinculado à Caixa 
Econômica Federal, que alua apenas como agente 
operador do FGTS (art. 7º da Lei nº 8.036, de 1990). 

Outra constatação foi a omissão do Distrito Fe
deral no tex1o do art. 1º, o que procuramos sanar em 
nosso parecer. 

2) No que se relere à constitucionalidade, o 
projeto merece um pequeno reparo de redação que 
consiste em substituir a expressão " ... pela Comis
são Permanente de Assuntos Sociais do Senado Fe
deral e pela Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público da Câmara dos Deputados." por " ... 
Congresso Nacional.", uma vez que o inciso I do § 2º 
do art. 58 da Constituição, ao atribuir competência 
terminativa às Comissões, não excluiu a possibilida
de de recurso a.o -Piénàrío de cada uma das Casas
Legislativas. 

Ultrapassados os requisitos formais, passamos 
ao exame do mérito. 

Razão assiste ao Senador João Rocha quando 
pretende ver confirmadas ou rejeitadas pelo Con-

gresso Nacio.Dal as decisões emanadas do Conselho 
Curador do FGTS. 

São milhões de reais destinados anualmente à 
aplicação em rubricas diversas, como saneamento 
básico, habitação popular, infra-estrutura urbana, 
dentre outros, que se relacionam diretamente com o 
desenvolvimento das mais diferentes regiões do 
País e que, por essa razão, não podem ficar restritas 
à deliberação de trê:> representantes dos trabalhado
res, três dos empregadores, além de uns poucos 
representantes do G_overno, que constituem o Con
selho Curador do FGTS. 

Embora o Congresso Nacional tenha delegado 
certas atribuições ao Conselho Curador para decidir so
bre as diretrizes e os programas de alocação de todos 
os recursos do FGTS, é importante que sejam submeti
das ao Congresso NaçiQOOI as __ deci!lii!ls do referido 
Conselho que visem alterar os critérios de distribuição 
dos-recursos do FGTS aos Estados e Municípios. 

Destaque-se, por relevante, que o projeto de lei 
exige deliberação do Congresso Nacional apenas 
nas decisões do Conselho Curador do FGl~_qu~ irn, 
portarem alteração dos critérios ®.Jlistribuição dos 
reeursos para Est;l.dos e Municípios. Portanto, é 
bóm que se frise, não seriio todas as decisões do 
Conselho Curador do FGTS que deverão ser sub
metidas ao Congresso Nacíonal, mas somente aque

-las que, dada a sua relevância para o desenvolvi-
mento integrado- das regiõ~_:> brasileiras, não podem 
presCindir de um debate político mais abrangente. 

A necessidade de deliberação do Congresso 
Nacional, neste caso em particular, guarda perfeita 
sintonia com o disposto no art:-48, inciso IV, da 
Constituição, que prevê a competência do Congres
so Nacional para dispor sobre matérias relativas aos 
planos e programas nacionais, regionais e setoriais 

-de-desenvóhlimento. 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação 

do Projeto de Lei do Senado n9 126, de 1995, com a 
segui11te emenda ao art. 1 º: 

EME:NDA N' ; -CAS 

O art. 19 do Projeto de Lei do Senado nº 126. 
de 1995, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1 º O art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 
_de maio_de 1990, passa a vigorar acrescido 
cdo-Seguinte parágrafo único: 

Art. 5º ................. ,, ............................. . 
~c"_A O o_o ~' '-'--".• ... ~ ..... t o.O O O O 0 O O O O 0 o._ 0000 00 o o o"o0 ;o-,·,;..;-õoo O;. O-~ O# o o O 

Parágrafo único. As decisões emana
cj_as d_p_Conselho Curador do FGTS que alte
rem os_ critérios_ de distribuição dos seus re
cursos aos Estados, Distrito Federal e Muni-
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cípios, deverão ser apreciadas pelo Con
gresso Nacional." 

Sala da Comissão, 13 de agosto de 1997.- Ade
mar Andrade, Presidente - Leomar Quintanilha, Re
lator - José Alves - Emandes Amorim - Waldeck 
Omellas - João Rocha - Otoniel Machade - Bene
dita da Silva - Sebastião Rocha - Abdias Nasci
mento - Romero Jucá - João França - Carlos Wi
losn - Nabor Junior- Bello Parga - Osmar Dias. 

VOTO EM SEPARADO 
(Do Senador Waldeck O melas) 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n2 
126, de 1995, que "dispõe sobre a obrigato
riedade de aprovação pelo Congresso Na
cional das decisões do Conselho Curador 
do·FGTS, da Caixa Económica Federal". 

I - Relatório 

Sob exame da Comissão de Assuntos Sociais, 
o Projeto de Lei nº 126, de 1995, ·de autoria do Se
nador João Rocha, que "dispõe sobre a obrigatorie
dade de aprovação pelo Congresso Nacional das 
decisões do Conselho Curador FGTS, da Caixa Eco
nõmica Federal'. 

Com parecer do eminente Relator Senador 
Leomar Quintanilha o projeto recebeu voto favorável, 
sendo-lhe apresentado emenda para salvaguardar a 
técnica legislativa, que se adequaria melhor à pre
tensão do autor. Consoante tal modificação o Projeto 
de Lei passou a ter a seguinte redação: 

"Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 
de maio de 1990, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único: 

Art.5º .......... ········------········--···"-·"···'·· • 
••••••••••••••••••••••••••••u•-•••••••-•-••-~ .. ,,;-.,,,,,.,,,-,_--

Parágrafo único. As decisões emana
das do Conselho Curador do FGTS que alte
rem os critérios de distribuição dos seus re
cursos aos Estados, Distrito Federa! e Muni
cípios, deverão ser apreciados pelo Con
gresso Nacional.· 

É o relatório. 

11- Voto 

Inicialmente cabe registrar que o Fundo de Ga
rantia per Tempo de Serviço é de propriedade exclu
siva dos trabalhadores, sendo a Caixa Económica 
Federal apenas o agente operador. Observe-se que, 
somente a partir de 1989, com a promulgação da Lei 
n2 8.036 é que as contas dos trabalhadores foram 
reunidas na Caixa Econõmica Federal. Até então, a 
estrutura de arrecadação desse instrumento traba-

lhista/social e de administração das contas do Fun
do, era composta por uma rede, formada por 75 ban
cos distintos, o que dificultava o controle e a gestão 
do FGTS. Em função disso, a nova legislação esta
beleceu a centralização das contas concentrando
as; assim, na Caixa Económica Federal. 

Justifica o autor da proposição que os recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS 
- "alteram, de alguma forma, as receitas estaduais e 
municipais, prejudicando, quiçá, o desenvolvimento 
de Estados .. .", devendo ser, por isso, os critérios de 
sua distribuição objeto de deliberação do Congresso 
Nacional. Argumenta, também, que esse procedi
mento resguardaria as atribuições constitucionais e 
regimentais dos Parlamentares a quem "cabe a obri
gatoriedade do exame da matéria". 

Tem razão o proponente na medida em que, 
tendo tido como objetivo fundamental a unificação 
das contas da FGTS e a definição de nova política 
de gestão dos seus recursos, a Lei n2 8.036 cuidou 
apenas suplementarmente, das diretrizes para sua 
aplicação. Há, sem dúvida, nesse campo um espaço 
a ser coberto pelo Poder Legislativo, tanto em rela
ção aos critérios de remuneração dos recursos do 

- FGTS, quanto aos de sua aplicação o que envolve 
os aspectos social e espacial. 

Ocorre, no entanto, que sendo o FGTS um fun
do com características peculiares, formado a partir 
de contas individuais dos trabalhadores não constitui 
recurso da União, nem integra qualquer dos orça
mentos que compõem a Lei Orçamentária anual ou 

c_a_ Orçamento Plurianual. Tem, portanto, o FGTS 
suas próprias regras, fixadas em lei, devidamente 
aprovada pelo Congresso Nacional, as quais são 
execuraaas pelo t:6tiselno-Curad6r, formado por 

_ "émpregaoõs, empfegaoores e Governo. 
Corno justificar a aprovação de aplicação dos re

cursos do FGTS, depcsitados em contas remuneradas 
de trabalhadores, pelo Congresso Nacional, quando 
grande parte dos financiamentos vai para pessoas jurí
dicas de direito privado e não só para entidades públi-

caTC.Omo justificar tal procedimento, quando não há 
alocação de recursos da União para o Fundo? 

Trazer pois, para o Congresso Nacional o pa
pel de revisor das deliberações do Conselho Cura
dor, ainda que apenas de algumas delas, certamen
te constituirá retrocesso nos procedimentos de admi
nistração e gestão do Fundo. 

Pelo exposTO. opino contrariamente à aprova
ção do PLS nº 126, de 1995. 

Sala das Sessões, de de 1997. - Senador 
Waldeck Omelas. 
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TEXTO FINAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
SOCIAIS AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO Nº 126, DE 1995 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
aprovação, pelo Congresso Nacional, das 
decisões do Conselho Curador do FGTS 
da Caixa Econômica Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 52 da Lei n2 8.036, de 11 de maio 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo único: 

"Art. 52 ......................................•.•.•••. 

Parágrafo Único. As decisões emana
das do Conselho Curador do FGTS que alte
rem os critérios de distribuição dos seus re
cursos aos Estados, Distrito Federal e Muni
cípios. deverão ser apreciadas pelo Con
gresso Nacional." 

Art. 22 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contráriO. 
Sala da Comissão, 13 de agosto de 1997- Se

nador Ademir Andrade, Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFÍCIO N2 52/97 - CAS 

Brasília, 14 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 22 , do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Co
missão aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 126, 
de 1995, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
aprovação, pelo Congresso Nacional, das Decisões 
do Conselho Curador do FGTS, da Caixa Econõmi
ca Federal", em reunião de 13 de agosto de 1997. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 48 ...................................................•......... 
IV -planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais de desenvolvimento; 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas te
rão comissões permanentes e temporárias, constituí-

das na forma e com as- atribuições previstas no res
pectivo regimento ou no ato de ql.le résuliar sua criação. 

§ 12 Na constituição das Mesas e de cada co
missão, é assegurada, tanto quanto possível, a rep
resentação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da respectiva Casa. 

§ 22 Às comissões, em razão da matéria de 
sua competência, cabe: 

I - discutir e vota projeto de lei que dispensar, na 
forma do regimento, a competência do plenário, salvo se 
nouver recurso ae um décimo dos membros da Casa; 

(•) LEI Nº 8.036, DE I 1 DE MAIO DE 1990 

O!llpõe sobre o _Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências 

O Presidente da República. 

Art. 52 ACJ Conselho Curador do FGTS compete: 
I - estabelecer as diretrizes e os programas de alo

cação de todos os recursos do FGTS, de acordo com os 
critérios definidos nesta lei. em consonãncia com a oolíti
ca nacional de desenvolvimento urbano e as políticas se
toriais de habitação popular, saneamento básico e infra
estrutura ulbana estabelecidas pelo Governo Federal; 

11 - acompanhar e avaliar a gestão económica 
e financeira dos recursos, bem como os ganhos so

- ciais e o desempenho dos programas aprovados; 
III - apreciar e aprovar os programas anuais e 

plurianuais do FGTS; 
IV - pronunciar-se sobre as contas do FGTS, 

antes do seu encaminhamento aos órgãos de con
trole interno para os fins legais; 

V- adotar as providências cabíveis para a cor
ração de atos e fatos do Ministério da Ação Social e 
da Caixa Económica Federal, que prejudiquem o de
sempenho e o cumprimento das finalidades no que 
concerne aos recursos do FGTS; 

VI -dirimir dúvidas quanto à aplicação das nor
-mas -reg-lilifmentáres, relativas- á6 FGTS, nas maté

rias de sua competência; 
VIl -aprovar seu regimento interno; 
VIII - fixar as normas e valores de remunera

ção do Agente Operador e dos Agentes Financeiros; 
IX - fixar critérios para parcelamento de reco

lhimentos em atraso; 
X - fixar critério e valor de remuneração para o 

exercício da fiscalização; 
XI - divulgar, no Diário Oficial da União, todas 

as decisões pwferidas pelo Conselho, bem como as 
contas do FGTS e os respectivos pareceres emitidos. 
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Art. 7" À Caixa Econômica Federal, na qualida
de de Agente Operador, cabe: 

I - centralizar os recursos do FGTS, manter e 
-:nntrorar as contas vinculadas, e emitir regularmente 
os extra tos individuais correspondentes· às--contas
vinculadas e participar da rede arit.~adadora dos re
cursos do FGTS; -

11 -expedir aios normat,•os referentes aos pro
cedimentos administrativo-operacionais dos bancos 
depositários, dos agentes financeiros, dos emprega
dores e dos trabalhadores, integrantes do sistema 
doFGTS; 

III - definir os procedimentos operacionais ne
cessários à execução dos programas de habitação 

· ~ .. ·popular, saneamento básic0 e intra-estrutura urbana 
estabelec\êl$-~le Conselho Curador com base na~ 
normas e diretrizes'de.aplicação elaboradas pelo Mi
nistério da Ação Social; 

IV - elaborar as análises jurídicas e econômi
co-financeira dos projetas de habitação popular, in
fra-estrutura urbana e saneamento básico a serem 
financiados com recursos do FGTS; 

V - emitir Certificado de Regulariqade _ do 
FGTS; 

VI - elaborar as contas do FGTS, encaminhan
do-as ao Ministério da Ação Social; 

VIl - implementar os ates emanados do Minis
tério da Ação Social relativos à alocação e aplicação 
dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Curador. 

Parágrafo único. O Ministério da Ação Social e 
a Caixa Econõmica Federal deverão dar pleno cum
primento aos programas anuais em andamento, 
aprovados pelo Conselho Curador, sendo que even
tuais alterações somente poderão ser processadas 
mediante prévia anuência daquele colegiado. 

•••••••••H•••-••o.-••••••••o•••••••••••••••••o••••o•••••••••••••••;~ooo 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NOS 
TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO. 

REQUERIMENTO N2 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R.l. do 

Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Pro
jeto de Lei do Senado n2 126, de 1995, que, que 
'Dispõe sobre a obrigatoriedade de aprovação, pelo 
Congresso Nacional, das decisões do Conselho Cu
rador do FGTS, da Caixa Econômica Federal". 

Sala das Sessões. - Senador Beni Veras, Pre
sidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

OF. Nº SF/252/97 

Em 19 de.março de 1997 
Exm• Sr. 

-Senador Ademir Andrade 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais 

Senhor Presidente, 
Ar;; final da Sessão Legislativa anterior foram 

encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os proje
tes constantes da relação anexa, com a solicitação 
de serem incluídQs _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. Ex" submeter os projetas 
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 N° 419, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n" 114, 
de 1996, de autoria do Senador Odacir 
Soares, que "autoriza o Poder Executivo 
a conceder pensão especial em benefício 
dos dependentes das vítimas que especi
fica, e dá outras providências". 

_F!ei1Jtoc_Se_nador Jonas Pinheiro 

I - Relatório 

Sob apreciação desta Comissão o projeto de lei 
referenciado na epígrafe, de autoria do ilustre Senador 
Odacir Soares, que tem por escopo autorizar o Poder 
Executivo a conceder pensão especial aos depend
entes de pessoas cujo óbito decorra de ação policial 
durante conflitos pela posse de terras em áreas rurais. 

Estabelece, no essencial, a proposição em re
ferência, ln verbis: 

"Ar!. 12 FICa o Poder Executivo autoriza
do a conceder pensão especial mensal, retro
ativa à data do óbito, no valor de um salário 
mínimo, a cada um dos dependentes das víti
mas latais decorrentes de conflitos pela posse 
de terras em àieas rurais, em que tiver havido 
a participação de força policial. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta 
Lei, consideram-se como dependentes os 
beneficiários de que trata o art. 16 da Lei n• 
8.213, de 24 de julho de 1991. 
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Art. 22 A percepção do beneficio de
penderá da apresentação do atestado de 
óbito acompanhado de cópia do inquérito 
policial ou da ação penal respectiva, a fim de 
que seja possível relacionar o nome do de 
cujus com os fatos descritos no referido in
quérito policial ou ação penal. 

§ 12 O requerimento, firmado por repre
sentante legal no caso de incapazes, será 
instruído com a documentação prevista nes
te artigo e encaminhado ao Instituto Nacio
nal do Seguro Social - INSS. 

§ 2º O benefício será mantido e pago 
pelo INSS, em programação específica. 

· § 3º Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir, no corrente exercício, crédito adicio
nal para a cobertura das despesas decor
rentes do disposto nesta Lei. • 

Justificando a medida, inicia o ilustre autor en
fatizando o recrudescimento dos conflitos agrários 
no Brasil, comprovado, em especial, pelo elevado 
número de invasões ocorridas (135 desde 1979, se
gundo dados do Movimento dos Sem-Terra), alguns 
deles com elevado número de vitimas fatais, como 
ocorreu em Corurnbiara-RO e, mais recentemente, 
em Eldorado do Carajás, no Estado do Pará. 

Em seguida, após registrar que "as providên
cias voltadas para reparar esta crõnrca situação de
iniqüidade social, por parte do poder público, têm se 
mostrado lentas e ineficazes", conclui que o benefí
cio proposto simboliza ·a preocupação do Estado 
com a situação de desamparo dessas famílias atingi
das por deploráveis acontecimentos, além de contri
buir para amenizar o seu sofrimento". 

A matéria foi distribuída a esta Comissão para exa
me em decisão tenninativa (Art 91, 1, do Regimento ln
temo). Cabe-nos, portanto, examiná-la também quanto à 
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. 

Embora incensurável sob esses dois últimos 
aspectos, a iniciativa, concessa venia, enfrenta du
plo óbice de natureza constitucional. 

Com efeito, nos termos do art. 195, § 52 , da 
Constituição Federal, "nenhum benefício ou serviço da 
seguridade social poderá ser criado, majorado ou es
tendido sem a correspondente fonte de custeio total". 

Ora, o projeto, como vimos das formulações aci
ma reproduzidas, estabelece que o benefício será 
mantido e pago pelo INSS e, quanto a esse indispen
sável requisito alusivo à fonte de custeio, limita-se a 
autorizar o Poder Executivo a abrir, no corrente exercício, 
crédito adicional para a cobertura das despesas com 
o pagamento da pensão especial de que ora se cogita. 

Note-se, por oportuno, que a expressão "fonte 
de custeio total" há de ser aqui. entendida segundo 
acepção estritamente técnica, de fonte orçamentária 
de financiamento de despesas públicas. Esta é a 
abalizada lição do saudoso mestre Carlos Maximilia
no, segundo o qual "em geral, no Direito Público se 
emprega, de preferência, a linguagem técnica, o di
zer jurídico, de sorte que, se houver diversidade de 
significado do mesmo vocábulo, entre a expressão 
científica e a vulgar, inclinar-se-á o hermaneuta no 
sentido da primeira (in Herrnenéutica e Aplicação do 
Direito, Forense, 1981, 9' Edição, págs 305/6). 

De mais a mais, a proposição vulnera também 
o comando insculpido no art. 37,: § 62 , da Lei Funda
mental, que assim estabelece, ipsis litteris: 

"§ 6º As pessoas jurídicas de direit9 públi
co e as de direito privado prestadoras de servi
ços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso con
tra o responsável nos casos de dolo ou culpa.· 

Tratando-se, como se- vê do caput do citado 
art. 37, de comando aplicável a todos os níveis de 
governo, é imprescindível, na definição ·da responsa
bilidade pelo dano; que se perquira a que esfera go
vernamental pertence o agente que lhe deu causa. 

Ora, os_ ªgentes utilizados na repressão a inva
sões de terras, na zona rural, são invariavelmente in
tegrantes das polícias estaduais. É que, sendo a jus
tiça local a única competente_ para julgar as ações 
possessórias porVentura intentadas por aqueles cuja 
propriedade seja alvo de turbação ou esbulho, são 
sempre os agentes policiais do Estado federado de 
situação do imóvel aqueles a serem chamados a fim 
de faier ·cump-rir a- decisao judiCíal que tenha sido 
prolatada. Destarte, qualquer responsabilidade por
ventura apurada há de ser suportada, necessaria
mente, pelo Estado-membro respectivo, nunca, po
rém, pela União, como preconiza a proposição em 
exame. 

11- Voto 

Diante de todo o exposto, nossa manifestação 
é no sentido da rejeição do Projeto de Lei do Sena
do n2 114, de 1996. 

Sala da Comissão, 6 de agosto de 1997. 
Ademir Andrade, Presidente - Jonas Pinhei

ro, Relator - Bello Parga - Nabor Júnior - Wal
deck Omelas - Osmar Dias - Benedita da Silva -
Valmir Campelo - Marluce Pinto - Abdias Nasci
mento - Leomar QLiintanilha - José Alves - Oto
niel Machado - Carlos Bezerra - João França. 
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COMISSÃO-DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFÍCIO Nº 48/97- CAS 

Brasília, 7 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Se
nado nº 114, de 1996, que "Autoriza o Poder Execu
tivo a conceder pensão especial em benefício dos 
dependentes das vitimas que especifica, e dá outras 
providências", em reunião de 6 de agosto de 1997. 

Atenciosamente, -Senador Ademir Andrade -
Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 195. A seguridade social será financia(ja 
por toda a sociedade, de fonma direta e indireta, nos 
tenmos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, e das seguintes constribuições 
sociais: 

• • • • •• • • • •-• • • • • •••-••••-~·~-·•""-w•-~----·•·•••••---.. --•·----··~~:"~· '"::--

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da segurida
de social poderá ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total. 

PARECER Nº 420, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
159/96, de autoria do Senador Valmir 
Campelo que "altera dispositivos da Lei 
n• 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que 
"dispõe sobre a política nacional do ido
so, cria o Conselho Nacional do Idoso e 
dá outras providências". 

Relator: Senador Romero Jucá 

I - Relatório 

Vem a exame desta Comissão de Assunto"! 
Sociais Projeto de Lei do Senado de autoria do ilus
tre Senador Valmir Campelo, que tem por objetivo 
alterar dispositivos da Lei nº8.842, ou seja, aquela 
que trata da política nacional do idoso. 

Dl?J)reendemos da proposta em questão que. 
na verdade. se almeja_ ªmpliar o alcance social da leT 

·-promulgada há dois anos, e cujos benefícios ainda 
não são satisfatórios. 

Assim, o Art. 12 deste projeto acrescenta pará
grafo no sentido de impulsionar a criação de Conse
lhos Municipais, onde pessoas de idade superior a 
sessenta anos terão assento, com função de partici
par das decisões administrativas. 

O art. 22 também acrescenta parágrafo à lei ci
tada, dispondo sobre o desenvolvimento de ações 
municipais, variadas segundo o número de habitan
tes dos municípios, para atendimento à saúde das 
pessoas idosas. 

O art. 3° modifica a redação de dispositivos 
(alínea h do item 11 do art. 1 O) da lei citada, no senti
do de especificar a sistemática de atendimento mé
dico devido à população idosa rural. 

11- Voto 

__ V~!Tl9S com entusiasmo a apresentação desta 
proposta, pois faz parte de nossas préocupaçêies -a 
qUestão da melhoria do tratamento a ser dispensado 
ás pessoas que, havendo já dedicado parte de sua 
vida à família e ao trabalho, encontram-se hoje à 

__ maiQ'illl das decisões. ~esar de ainda se sentirem 
-_aptas a contribuir. 

É imprescindível que a sociedade brasileira crie 
mecanismos para manter esses idosos integrados 
ao seu meio. utilizando sua experiência, seu bom

"senso, sua energia e criatividade. 

Ao mesmo tempo, não podemos nos acomodar 
com o descaso a que estão sujeitos aqueles outros 
idosos, cuja saúde já debilitada requer atenções es
peciais. A prevenção dos problemas (que poderia 
.ser feita se houvesse, já implantados, em nossos 
municípios, serviços médicos comparáveis aos pro
postos neste texto) é o caminho mais benéfico para 
o cidadão e para os cofres públicos. 

Pelo seu teor altamente meritório, só podemos 
aprovar o Projeto de Lei do Senado nº 159/96. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 

Ademir Andrade - Presidente - Romero Jucá 
- Relator Marina Silva - Otoniel Machado - Leo
mar Ouintanilha - José Alves - Waldeck Ornelas 

-_-João Rocha - Benedita da Silva - Abdias Nas
cimento (sem voto)- Ernandes Amorim- João 
Franca - Sebastião Rocha-~ BeiJo Parga - Carlos 
Wilson- Nabor Juníor. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFÍCIO N2 51/97-CAS 

Brasília, 13 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2'>, do artigo 91 do Regi

mento Interno, oomunico a Vossa Excelência. que esta 
Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 159, 
de 1996, que "Mera dispositivos da Lei n2 8.842, de 4 
de janeiro de 1994, que dispõe sobre a politica nacional 
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 
providências", em reunião de 13 de agosto de 1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

Parecer n2 421 , DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao 
Projeto de Lei do Senado n2 262, de 1996, 
de autoria do senador Francisco Escórcio 
que "Dispõe sobre a concessão de bolsa de 
aprendizagem para adolescentes de mais 
de doze e menos de dezoito anos ·cte idade, 
e dá outras providências•. 

Relator: Senador Nabor Júnior 

I - Relatório 

Vem ao exame desta Comissão de Assuntos 
Sociais, para aprec:íação quarno acnneritõõás aJil
buições regimentais, o Projeto de Lei do Senador n2 

262, de 1996, que tem por finalidade conceder bolsa 
de aprendizagem para adolescentes de mais de 
doze e menos de dezoito anos de idade. 

Ao justificar sua iniciativa, o ilustre Senador 
Francisco Escórcio alega: 

"Atualmente, com a finalidade de formar 
mão-de-obra, a Consolidação das leis do Tra
balho permite a admissão de menores pelo 
empregador. Entretanto, essa admissão deve 
obseM algumas formalidades para que estes 
menores prestem serviços remunerados e, ao 
mesmo tempo, recebam ensinamentos metó
dicos de uma determinada profissão ou ofício. 

Essa sistemática, ainda que positiva, 
não vem alcançando seu objetivo de manei
ra plena. Prova disso é o grande despreparo 
e a falta de formação profissional da maioria 
dos adolescentes e jovens que desejam en
trar no mercado de trabalho. 

Em decorrência de tal situação, cons
tata-se nos centros urbanos o aumento de 
adolescentes marginalizados e com poucas 
chances de conseguirem empregos até 
mesmo no mercado informaL' 

Dentre os principais aspectos da proposição. 
destacam-se: 

1. admissão_ do menor trabalhador aprendiz 
sem qualquer vínca.llo erriph;igatído- ou encargos tra
balhistas e previdenciários; 

2. valor da bolsa de aprendizagem fixado em 
regulamento próprio, tendo em vista a realidade eco
nômica, social e cultural de cada região e custeada 
pelo próprio estabelecimento; 

3. freqüência de ensino regular pelo bolsista, 
exercício de atividade compatível com o seu desen
volvimento, bem como submissão a horário especial 

- -para o exerci cio das atividades; _ 
4. vedação ao aprendiz bolsista de permanên

cia em locais prejudiciais à sua saúde e ao seu de
senvolvimento físico e moral; e 

5. penalidades aos infratores previstas nos 
arts. 434 e'437 da CLT. 

11- Voto do Relator 

O nosso código de trabalho considera aprendiz o 
_trabalhador menor de dezoito e maior de doze anos, su
jeito a formação metódica do ofício em que desempenhe 
a sua função. Na verdade, a lei define a aprendizagem 
contratual principalmente para os efeitos do salário míni
mo. Ele pode ser remunerado oom meio salário mínimo 
·darame a metade----aa-ouração maxifna preViSta para o 
aprendizado do respectiVo ofício. Na segunda metade, 
passará a receber dois terços-dO salário mínimo, desde 
que efetivamente se caracterize a condição técnico-jurí
dica_de_aprendizado. Vale ressaltar que, para tanto, é 
requistto essencial contar o trabalhador com menos de 
dezoito anos e, de outro lado, submeter-se ao ensino 
metódico de um ofício ou profissão. 

É evidente que, embora esteja o trabalho do me
nor sujeito às restrições de exercício, em função da saú
de, da educação e da moralidade, celebra com o empre
gador um contrato de trabalho comum: as partes se ob
rígarn, reciprocamente, à5 prestações fundamentais e 
acessórias; de um lado, à prestação de trabalho e de
mais deveres; de outro, à contraprestação pecuniária 

Não podemos esquecer que a regulamentação 
final da aprendizagem (Decreto n2 31.546, de 6 de 
outubro de 1952), considerou como sujeito à forma
ção metódica o trabalhador menor submetido, no 
próprio emprego, à aprendizagem de ofício ou ocu
pação para os quais não existem cursos em funcio
namento no Senai ou Senac, ou quando não exis
tem vagas. Deixou claro, assim, que o ensino minis
trado no próprio emprego há de ser programatica
mente similar ao ministrados nos cursos oficiais do 
Sanai e do Senac. 
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O projeto procura renovar as iormas que ves
tem a figura ju.-ídica da complementação educacio
nal e da iniciação profissional do menor, tratando-o 
não como trabalhador mas como bolsista. E, a partir 
daí,_ propiciar-lhe uma nova perspectiva para ingres
sar no mercado de trabalho. 

São intuitos meritórios em seus propósitos, 
mas que esbarram em dispositivos vigentes, taxati
vamente inscritos na legislação específica, o Estatu
to da Criança e do Adolescente (Lei n• 8.069, de 13 
de julho de 1990), que, em seu art. 65, é explícita: 

~Art. 65. Ao adolescente aprendiz, 
maJor de quatorze anos, são assegurados 
os direitos trabalhistas e previdenciários." 
(grifo nosso) 

Trata-se de diretriz essencial em sua formula
ção e que, a nosso ver, merece.. persistir vigente, 
dentro da modefr1a_golítica de apoio ao menor, enca
rando-o menos como força de trabalho (potencial ou 
eletiva) e mais comg uma reserva vital que só pode
rá ser concretamente empregada na produção do 
progresso quando verdadeiramente educada para a 
cidadania - o que expressa mais do que a simples 
formação restrita ao exercício de uma profissão. 

Somos, destarte, pela rejeição do Projeto. 
~Sala da Comissão,-S de agosto de 1997. 

Ademir Andrada, Presidente - Nabor Junior, Rela
tor - Jonas Pinheiro - Osmar Dias - Abdias Nas
cimento - João França - José Alves - Waldeck 
Omelas - Belo Parga - Valmir Campelo - Marlu
ce Pinto - a~nedita da Silva - Leomar Quintani
lha - Carlos Bezerra - Otonel Machado. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFÍCIO N9 47/97- CAS 

Brasília, 13 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2°, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Se
nado n2 262, de 1996, que 'Dispõe sobre a conces
são de Bolsa de Aprendizagem para Adolescentes 
de mais de doze anos e menos de dezoito J~nos de 
idade, e dá outras providências". em reunião de 6 de 
agosto de 1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade -
Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

DECRETO N2 31.546 
DE 6 DE OUTUBRO DE 1952 

Dispõe sobre o conceito de empre
gado aprendiz. 

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constitui
ção, e considerando que, em face da legislação em 
vigor, pode o contrato de trabalho assumir a forma 
de contrato de aprendizagem, desde que o empre
gado, menor de 18 e maior de 14 anos, esteja "sujei
to à fonmação profissional metódica do ofício em que 
exerça o seu trabalho" (Parágrafo único do art. 80 da 
Consolidação das Leis do Trabalho); 

Considerando que, por força da legislação vi
gente, algumas obrigações decorrentes do contrato 
de aprendizagem são diversas das que advêm do 
contrato de trabalho comum, impondo-se, portanto, a 
conveniência de ser regulamentado o conceito de 
empregado aprendiz, decreta: 

Art. 1 ° Considerando-se de aprendizagem o 
contrato individual de trabalho realizado entre um 
empregador e um trabalhador maior de 14 e menor 
de 18 anos, pelo qual, além das características men
cionadas no artigo 32 da Consolidação das Leis de 
Trabalho, aquele se obriga a submeter o empregado 
à fonmação profissional metódica do ofício_ou ocupa
ção para cujo exercício foi admitido e o menor assu
me o compromisso de seguir o respElCtivo _regime de 
aprendizagem. -

Art. 2° Entende-se como sujeito à fonmação 
profissional metódica de ofício ou ocupação, o traba
lhador menor matriculado em curso do Senaí ou Se-

nac ou em curso por eles reconhecido nos termos da 
legislação que lhes for pertinente. 

§ 1º Entende-se, igualmente, como sujeito 
àquela formação, p trabalhador menor, submetido, 
no psóprio emprego, à aprendizagem metódica: 

a) de ofício ou ocupação para as quais não 
existam cursos em funcionamento no Senai ou Se
nac; 

b) de ofício ou ocupação para cujo preparo exis
tam cursos do Senai o_!J S.E!!J!3G. _quando não possam 

- esiesacenar a lnseril;:ão do menor, pôr fa~a de vaga, 
ou não mantiverem cursos na respectiva localidade. 

§ 2° Na hipótese de falta de vaga, a que se re
tere a alínea b do parágrafo anterior. será fornecido 
aos interessados, pelo Senai ou Senac, documento 
comprobatório dessa circunstância. 

§ 32 Considera-se, ilindaaprendiz no concer
nente às atividades do grupo de comércio. o traba-' 
lhador menor matriculado, por conta do empregador, 
em curso de formação comercial a que se refere o 
Decreto-Lei n° 6.141, de 28 de dezembro de 1943, 
desde que lhe seja assegurada redução da jornada 
de trabalho, nos termos do estabelecido nos artigos 
1•, § 22 e so do Decreto~leinº 8.622, de 10 de janei
ro de 1946, sem prejuízo do salário correspondente 
à duração normal QO trabalho. 

Art. 3° Cabe ao Senai e ao Senac, respectiva
mente, estabelecer os ofícios e ocupações objetivos 
de aprendizagem metódica nos seus cursos, bem 
como as condições do seu funcionamento e dura
ção, nos limites da legislação vigente. 

Parágrafo único. O Senai e o Senac encami
nharão no prazo de sessenta dias, contados da pu
blicação deste Decreto, a relação completa de tais 
ofícios ou ocupações ao Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio, que, para os efeitos do presente 
Decreto, a publicará no Diário Oficial da União, as
sim se procedendo para qualquer alteração na rela
ção referida a qual deverá ser enviada ao menciona
do Ministério dentro do prazo de 30 dias, a contar da 
data da modificação. 

Art. 4º Dentro de sessenta dias, a partir da pu
blicação deste Decreto, o Ministro do Trabalho, In
dústria e Comércio aprovará, após pronunciamento 
do Senai e do Senac: 

a) os limites máximos de tempo, necessários à 
aprendizagem metódica no próprio emprego, de que 
cogita o § 1 9 do art. 2•. 

b) a relação dos ofícios e ocupações para os quais 
não se toma necessária a aprendizagem metódica. 
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§ 1• O tempo máximo de aprendizagem a que 
alude a alínea a deste artigo não será, em caso al
gum, superior a três anos: 

§ 22 O Senai e Senac enviarão ao Ministro do 
trabalho, Indústria e Comércio, até 30 de outubro de 
cada ano, os estudos procedidos sobre a matéria 
tratada neste artigo. As alterações decorrentes des
ses estudos, aprovadas pela pré-citada autoridade, 
só vigorarão a partir de 12 de janeiro do ano subse
qüente. 

§ 32 É facultado aos Sindicatos de empregado
res e aos trabalhadores requerer ao Ministro do Tra
balho, Indústria e Comercio a alteração ou revisão 
dos limites e relações a que aludem as alíneas a e b 

LEI N° 8.069 (ll, DE 13 JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e dá outras providên
cias 

Ratificação (Diário Oficial) de 27 de setembro 
de 1990. 

À pág. 870, artigo 129, inciso I, leia-se como 
segue: 

I - encaminhamento a programa oficial ou co
munitário de proteção à família; 

À pág. 875, após o § ZO, do artigo 149, onde se 
lê: 

desse artigo, sendo que a decisão a respeito proferi- Seção 11 _ dos Serviços Auxiliares 
da, após audiência do Senai ou Senac, terá aplica- Leia-se: 

ção imediata. Seção III -dos Serviços Auxiliares 
Art. 52 Nc "11Um contrato de aprendizagem terá A pág. 894, artigo 264, leia-se como segue: 

'"-~!:::lade se o tern,:.v estabelecido para duraça· o do Art. 264. O artigo 102 da Lei n• 6.015 ... 
aprendizado ultrapassar o limite determinado na for- ----- ---- - -- ---- --
ma dos artigos 32 e 42

, bem como se tal condição "Art. t02. ············································ 
não for previamente anotada na Carteira do Menor. § s• A perda e a suspensão do pátrio-

Art. 62 É lícito ao menor submetido à aprendi- poder. • 
zagem metódica no próprio emprego, nos termos do ANEXADO NOS TERMOS DO 
§ 1° do artigo 22 , requerer, em qualquer tempo, ao 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por si ART. 250 DQ_ REGIMENTO INTERNO 
ou seus responsáveis, exame de habilitação, para o PARECER PRELIMINAR N• , DE 1997 
respectivo ofício ou ocupação. ·oa Comissão de Assuntos _Sociais 

§ t• O requerimento está dirigido ao Diretor da ao Projeto de Lei do Senado n• 262, de 
Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional 1996, que "Dispõe sobre a concessão de 
do Trabalho, no Distrito Federal e aos Delegadós bolsa de aprendizagem para adolescen-
Regionais do Trabalho, nos Estados, cabendo a es- tes de mais de doze e menos de dezoito 
sas autoridade, encaminhar o menor à escola mais anos de idade, e dá outras providências". 
próxima do SENA! ou do SENAC, onde será subme-
tido ao correspondente exame. Relator: Senador Nabor Júnior 

§ 2° Se o menor for considerado habilitado a 1 - Relatório 
exercer o respectivo ofício ou ocupação, ser-lhe-á 
fornecido, pelo Serviço a que foi encaminhado, certi- Vem ao exame desta Comissão cje Assuntos 
ficado ou carta de ofício, cessando imediatamente a -SOCiais, para- a.PreciaÇão-quanto- ~o mérito dentro 
aprendizagem a que estava ele submetido no pró- das atribuições regimentais, o Projeto de Lei do Se-
prio emprego. nado n• 262, de 1996, que tem por finalidade conce-

Art. 7" Mediante ajuste com as empresas que der bolsa de aprendizagem para adolescentes de 
mal·s do doze e menos de dezoit· o anos de idade. lhes estão vinculadas, o SENAI e o SENAC poderão 

organizar cursos intensivos de aprendizagem, com du- ___ Ao justificar sua iniciativa, o ilustre senador 
ração diária correspondente à jornada nomial de frciba: - o ·Francisco Escórcio alega: 
lho, percebendo o menor aprendiz, inde- "Atualmente, com a finalidade de for-
pendentemente de bolsa de estudo que lhe tenha sido mar mão-de-obra, a Consolidação das Leis 
concedida pelo órgão mantenedor do respectivo curso, do Trab:Jiho permite a admissão de menores · 
o salário que tem direito, por conta do empregador. pelo empregador. Entretanto, essa admis-

Art. 8° O presente Decreto entrará em vigor no· são deve observar algumas formalidade 
venta dias após sua publicação revogadas as dispo- . _ para que estes menores prestem serviços 
sições em contrário. remunerados e, ao mesmo t€mpo, recebam 
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ensimentos metódicos de uma detenninada 
profissão ou ofício. 

Essa sistemática, ainda que positiva, 
não vem alcançando seu objetivo de manei
ra plena. Prova é o grande despreparo e a 
falta de fonnação profissional da maioria dos 
adolescentes e jovens que desejam entrar 
no mercado de trabalho. 

Em decorrência de tal situação, cons
tata-se nos centros urbnos o aumento de 
adolescente marginalizados e com pouco 
chances de conseguirem empregos até 
mesmo no mercado informal.' 

Dentre os principais aspectos da proposição, 
destacam-se: 

I. admissão do menor trabalhador aprendiz 
sem qualquer vínculo empregatício ou encargos tra
balhistas e previdenciários; 

2. valor da bolsa de aprendizagem fixado em 
regulamento próprio, tendo em vista a realidade eco
nõmica, social e cultural de cada região e custeada 
pelo próprio estabelecimento; 

3. freqüência de ensino regular pelo bolsista, 
exercício de atividade compatível com o seu desen
volvimento, bem como submissão a horário especial 
para o exercício das atividades; 

4. vedação ao aprendiz bolsista de permanên
cia em locais prejudiciais à sua saúde e ao seu de
senvolvimento físico e moral; e 

5. penalidades aos infratores previstas nos 
arts. 434 e 437 da CLT. 

11- Voto do relator 

O nosso código de trabalho considera aprendiz 
o trabalhador menor de dezoito e maior de doze 
anos, sujeito à formação metódica do ofício em que 
desempenhe a sua função. Na verdade, a lei define 
a aprendizagem contratual principalmente para os 
efeitos do salário mínimo. Ele pode ser remunerado 
com meio salário mínimo durante a metade da dura
ção máximo prevista para o aprendizado do respecti
vo ofício. Na segunda metade, passará a receber 
dois terços do salário mínimo, desde que efetiva
mente se caracterize a condição técnico-jurídica de 
aprendizado. Vale ressaltar que, para tanto, é requi
sito essencial contar o trabalhador com menos de 
dezoito anos e, de outro lado, submeter-se ao ensi
no metódico de um ofício ou profissão. 

É evidente que, embora esteja o trabalho do 
menor sujeito às restrições de exercício, em função 
da saúde, da educação e da moralidade, celebra 
com o empregador um contrato de trabalho comum: 

as partes se obrigam, reciprocamente, às prestações 
fundamentais e acessórias; de um lado, à prestação 
de trabalho e demais deveres; de outro, à contra
prestação salarial. 
· Não podemos esquecer ainda que o decreto 
regulamentador da aprendizagem (Decreto n° 
31.456, de 6 de outubro de 1952) considerou como 
sujeito à formação metódica o trabalhador menor 
submetido, no prÓprio emprego, à apremlizagem de 
ofício ou ocupação para os quais não existem cursos 
em funcionamento no Senai ou Senac, ou quando 
não existem vagas. Deixou claro, assim, que o ensi
no ministrado no próprio emprego há de ser progra
maticamente similar ao ministrado nos cursos ofi
ciais do Sanai e do Senac. 

A pretensão contida no projeto em apreço, em
bora visando à complementação do trabalho do menor 
tratada pelaCLT, dá uma nova conotação à aprendi
zagem do menor trabalhador, vez que não mais se re
fere a ele como trabalhador e sim como bolsista. 

Quanto ao mérito da iniciativa, em princípio 
nada haveria a opor, pois, dada a dificuldade de a 
grande maioria de adolescentes terem acesso aos 
cursos profissionalizantes institucionais, a alternativa 
que se propõe poderá colaborar sobremaneira para 
suprir tal deficiência e, ao mesmo tempo, propiciar
lhes uma nova perspectiva para ingressar no merca
do de trabalho. 

Ademais, o projeto em apreço pode significar, 
sem dúvida alguma, um instrumento eficaz para di
minuir o problema dos meninos e meninas de rua 
que vem se agravando cada vez mais entre nós. 

Por fim, vale lembrar que, num país onde a 
mão-de-obra é uma das mais despreparadas do 
mundo, qualquer mecanismo que vise sua melhoria 
deve ser incentivado, desde que atenda aos ditames 
constitucionais e sociais. 

Entretanto, a despeito do mérito da iniciativa, 
cumpre-nos advertir que ela não se coaduna com o 
espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990). 

De fato, em seu art. 61, determina que o traba
lho dos adolescentes seja regulado por legislação 
especial, sem prejuízo do art. 65 do mesmo estatuto 
que prevê, ln verbis: 

'Art. 65 Ao Adolescente aprendiz, 
maior de quatorze anos, são assegurados 
os direitos trabalhistas e prevídenciáríos.' 

No mesmo sentido encontra-se a Constituição Fe
deral que também garante aos adolescentes os direitos 
.trabalhistas e previdenciários (art. 227, § 3", inciso 11). 
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Como se vê, o projeto em apreço -envolve as
pectos não analisados no plano jurídico~onstitucional 
sendo, pois, oportuna a audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre a questão. 

Pelo exposto, opinamos no sentido de que seja 
ouvida preliminarmente a Comissão de Constituição, -
Justiça e Cidadania, para que se manifeste sobre a 
juridicidade e constitucionalidade do presente proje-
to, após o que esta Comissão de Assuntos Sociais 

d<! 1996. qu.e_"Aitera dispositivos da Lei n• 8.842, de 
4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a politica na
cional do idoso, cria o conselho nacional do idoso e 
dá outras provLdências"c em reunião de 1 ~ de agosto 
de 1997. 

- Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

OFÍ~IO N° 52/97 -CAS~ 

poderá, efetiva e conscientemente, pronunciar-se Brasília, 14 de agosto de 1997 
sobre o seu mérito. Senhor Presidente, 

Sala da Comissão, de de 1997. Nos termos dó §2q.- doart: 9ldo Regimento ln-
Presidente --·--ren,-o:comumco a:llossa Excelenc~a, que estaCõrriis-___ _ 
Relator __________ são aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 126, de 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe- 1995, ::JUe "Dispõe sobre a obrigatoriedade de aprova-

diente lido vai à publicação. --- ção; pelo Congresso Nacional, das decisões do Con-
Sobre a mesa, oficies que serão lidos pelo Sr. se!hocurador do FGTS,da Caixa Económica Federal", 

12 Secretáno em exercício Senador Valmir Campelo em reunião de 13 de agosto de 1997. 
São lidos os seguintes: Atenciosament~-::_ S~nador~clemir_Andrade. 

OFÍCIOS Nº 47/97-CAS 

Brasília, 13 de agosto 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 nº 262, de 
1996, que "dispõe sobre a Concessão de Bolsa de 
aprendizagem para adolescentes de mais de doze e 
menos de dezoito anos de idade, e dá outras providên
cias", em reunião de 6 de agosto de 1997. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente 

OFÍCIO Nº 48/97 -CAS 

Brasília, 7 de agosto de 1 997 
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 n• 114, 
de 1996, que "autoriza o Poder Executivo a conce
der pensão especial em benefício dos dependentes 
das vítimas que especifica, e dá outras providên
cias", em reunião de 6 de agosto de 1997. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, Pre
sidente. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Com re

ferência áos expedientes que acabam de ser lidos, a 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do art. 91, §§ 3º a 5º .. do Regimento_ lnte_mo do Se
nado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da 
composição _dél Célsa; Rara__ que os Projf)tos_d~ Lei do_ 
Senado nºs 126, de 1.a_95, 114, 1 !)9 ~ 262,de 1996, 
cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam 
apreciados pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Nos ter
-mos-do-art:-376, letra "c", do Regimento Interno, 

combinado com o art. 4º da Resolução n• 37, de 
1995, -dó Sefnaaõ- Federal, os Projetas de Decreto 
Legislativo n•s 72 e 73, de 1997, lidos 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 (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ° Secre
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

----- --REQUERIMENTO N° 591, DE 1997 
OFÍCIO Nº 51/97-CAS -- -- -----senhor Presidente, 

Brasília, 13 de agosto de 1997 Nos termos do disposto no art. 216, do Regi-
Senhor Presidente, mente Interno do Senado Federal, combinado com o 
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento previsto no art. 50, § 22 da Constituição Federal, re-

lnterno, comunico a Vossa Excelência, que esta Co- queira seja encaminhada ao Ministro de Estado da 
missão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 159, Fazenda a seguinte solicitação de informações: 
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1 -O Volume dos recursos totais emprestados, 
anualmente, pelas instituições que operam no Siste
ma Financeiro Nacional, entre 1994 e 1997, deta
lhando a participação de cada uma das instituições 
no montante global, com base nos meses de julho e 
dezembro de cada ano; 

2 - A modalidade dos empréstimos por institui
ção financeira, bem como, se possível, indicar quais 
os setores da atividade econõmica foram os- pfini:l
pais tomadores; 

3 - O volume total dos depósitos compulsórios 
no Banco Central do Brasil, detalhando os remune
rados e os não-remunerados, por instituição finan
ceira, entre 1995 e 1997, com base nos meses de 
julho e dezembro de cada ano; 

4 - A distribuição do passivo no Sistema Finan
ceiro Nacional entre dívidas vencíveis em prazo infe
rior e superior a um ano (no último mês disponível); 

5 - Volume de recursos da conta passiva nas 
modalidades de depósitos à vista e todas as outras 
modalidades de contas passivas, inclusive poupan
ça, por instituição financeira, bem como proceder à 
indicação dos selares da atividade econõmica que 
foram os principais aplicadores; 

6 - O valor das taxas de juros médias sobre as 
diversas modalidades de financiamento oferecidas 
pelas instituições financeiras, comparando os valo
res de julho e dezembro de 1994, 1995, 1996 e 1997 
até julho. 

Justificação 

A política monetária implementada pelo Banco 
Central do Brasil, a fim de garantir a estabilidade de 
preços e a continuidade do Plano Real, tem benefi
ciado o Sistema Financeiro Nacional, com a prática 
de altas taxas de juros e de prestação de serviços e 
com as baixas taxas de remuneração nas captações. 

Segundo tem sido noticiado sistematicamente 
pela imprensa especializada em assuntos econõmi
cos, cresce, cada vez mais, o índice de inadimplên
cia de pagamento em relação a empréstimos finan
ciado por instituições financeiras, que apresentaram 
rentabilidade superior a 13% sobre o pafnmõnio -lí~ 
quido nos balanços do primeiro semestre de 1997. 

Essa tendência manifesta o crescimento da 
inadimplência causa preocupação por dois motivos 
principais: demonstra que a política de juros eleva
dos está causando forte retração da possibilidade de 
pagamento por parte dos diversos agentes econõmi
cos e comprova que a inadimplência crescente com
promete a capacidade de endiviâamento dos toma
dores de recursos do Sistema Rnanceiro Nacional, 

com repercussões- extremamente danosas para o 
funcionamento da economia. 

Dentro desse contexto, cabe a esta Casa, am
parada por sua responsabilidade constitucional, 
acompanhar o que realmente ·está acontecendo em 

·relação às institüTÇões financeiras, a fim de não ser 
surpreendida quanto a novas crises no setor finan-
ceiro. É importante ressaltar, também, que esta 
casa tem a-ol5ilgação não só de acompanhar o Sis
tema Financeiro, mas, acima de tudo, de proteger os 
interesses nacionais e os interesses de todos os ci
dadãos que aplicam seus recursos nas instituições 
financeiras, sobretudo, os pequenos investidores. 

Com esse espírito, apresento requerimento 
para que o Exm2 Sr. Ministro da Fazenda encaminhe 
ao Senado Federal uma série de informações a res
peito da liquidez e solvência do Sistema Financeiro 
NacionaL 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1997. -
Senador João Rocha. 

(À-Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário, em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161, DE 1997 

Dá nova redação ao art. 12 do Decre
to-Lei n21.040, de 21 de outubro de 1969, 
que "dispõe sobre os Conselhos Federal 
e Regionais de Contabilidade, regula a 
eleição de seus membros e dá outras 
providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O caput do art. 1° do Decreto-Lei nº 

1.040, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1º O Conselho Federal de Conta-
- bilidade será constituído de tantos membros 

quantos forem os Conselhos Regionais de 
Contabilidade, eleitos, com igual número de 
suplentes, pela forma estabelecida neste de
creto-lei." 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

A organização dos Conselhos de Contabilidade 
é federativa, com o Conselho Federal (CFC) no cen
tro e os Conselhos Regionais (CRC) nos Estados, 
estes grav1tândo em torno daquele. 

A função federativa, essencialmente de solida
riedade, é exercida pelo CFC, tanto sob o ângulo 
técnico, quanto no plano financeiro. 

Ao CFC incumbe, também, editar as normas 
de regência do sistema, assegurando suas unidade 
e uniformidade. 

Para bem desempenhar suas atribuições fede
rativas, o CFC deve ter, em sua composição, repre
sentantes de todos os CRC, do menor ao maior. 

Em cada 'Estado, existe um CRC que a tua direta
mente junto aos contabilistas que nele se registram. 

CFC deve refletir a média do País. Chegar a 
essa média é operação complexa, cujo pressuposto 
reside na representação assegurada a todos os Re
gionais. 

Este o objetivo do projeto. 

Não é questão de pretender maior ou menor 
número de membros do Federal. O problema é de 
ajuste do quadro à moldura, com o determinado sub
metido ao determinante. 

Colegiada nacional precisa ser efetivamente 
nacional. O Brasil, no momento, em 27 unidades na 
sua federação, com igual número de Conselhos Re
gionais. Acontece que, por conta da legislação vi
gente, a composição do Conselho Federal não ultra
passa a 15 (quinze) membros. Como não é razoável 
discriminar entre os iguais (Estados), a cada um 
deve ser assegurado o direito à representação. 

Os Conselhos são constituídos por 2/3 de con
tadores e 1/3 de técnicos em contabilidade, com 
mandatos de 4 (quatro) anos que se renovam a casa 
biénio, por 2/3 e 1/3. Essa regra prosseguirá sendo 
mantida. 

Os Conselhos não recebem um único centavo 
de qualquer orçamento público. São mantidos por 
contribuições dos respectivos profissionais. Essa 
realidade tranqüiliza a preocupação que temos com 
o equilíbrio das contas públicas. 

Hoje, são mais de 300 mil profissionais da 
Contabilidade aguardando o projeto que estamos 
submetendo. Contamos, como sempre, com o apoio 
dos nobres pares. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1997. -
Senador Lúcio Alcântara. 

--------

LEGISLAÇÃO CITADA 

. DECRETO-LEI Nº 1.040, 
DE 21 QE OUTUBRO DE 1969 

-Dispõe sobre os Conselhos Federal 
e Regionais de Contabilidade, regula a 
eleição de seus membros, e dá outras 
providências. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exérci
to e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições 
que lhe contere o artigo 32do Ato Institucional nº 16, 
de 14 de outubro de 1969, combinado com o § 12 , 

do artigo 22 do Ato Institucional n2 5, de 13 de de
zembro de 1 968, decretam: 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 1997 

Altera dispositivos da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973- Código de Pro
·cesso Civil, para suprimir a função de re
visor nos recursos de apelação e de em
bargos infringentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º O parágrafo único do artigo 534 e o ca

put dos artigos 551 e 555, da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passam 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 534 ............................................ . 
Parágrafo único. Impugnados os em

bargos, serão os autos conclusos ao relator, 
pelo prazo de quinze :lias, seguindo-se o jul
gamento. 

"Art. 551. Tratando-se de ação rescisó
ria, os autos serão conclusos ao revisor. 

"Art. 555. O julgamento da turma ou 
câmara será tomado pelo voto de três juí
zes, iniciando-se pelo do relator e seguindo
se pelo do mais antigo. 

Art. 2g .Os tribunais pátrios suprimirão dos seus 
regimentos e estatutos as referências à função de 
revisor nos recursos de apelação e de embargos in-
fringentes.- - ·· · - -- · -

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

A ordem dos processos nós tribunais busca 
contemplar o revisor com um papel que já pertence 
ao passado. Na verdade, toda a responsabilidade da 
matéria é imposta ao relator. A tímida função do revi
sor, na prática, restringe-se a apor nos autos o seu 
visto e a pedir data para o julgamento. Nada que não 
possa ser feito pelo próprio relator, que conheceu a 
matéria em profundidade. 

Essas duas práticas atribuídas ao revisor, ade
mais, não dão certeza de que a matéria tenha sido 
reexaminada por um segundo juiz, integrante da câ
mara ou turma, ainda que permeie, equivocadamen
te, essa impressão. Certamente, o simples visto não 
constitui aval ao entendimento do relator, tanto que 
não é raro o revisor discrepar do relator, quando ex
posta a matéria em sessão. 

Adita-se à desnecessidade da função de revi
são, o retardamento da matéria por quinze dias. 
Esse prazo é concedido ao revisor apenas para que 
conheça do feito, sem manifestar-se sobre os aspec
tos formais ou de mérito, dispensado que está o juiz 
investido desta função de oferecer, como tal, outras 
contribuições ao aperfeiçoamento do processo. 

Ora, se dúvidas persistirem a respeito da maté
ria versada nos àlitos, ou mesmo a respeito do en
tendimento adotado pelo relator, em seu voto, qual
quer dos juízes da câmara ou turma poderá pedir 
vistas, por uma sessão, para aprofundar seu exà.me. 
Logo, em nada contribui de positivo o lapso temporal 
de quinze dias durante os quais os autos são conclu
sos ao revisor. 

Estas são as razões da presente proposta ·que, 
se merecer a percuciente avaliação e o apoio dos 
ilustres pares, contribuirá para acelerar a tramitação 
dos feitos cíveis nos tribunais e para que a entrega 
jurisdicional se dê mais prontamente, uma vez libe
rada desse procedimento. 

Sala das Sessões 21 de agosto de 1997.
Presidente - Carlos Bezerra, Relator. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 5.869- DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil 

............. ..-.. -.-.. -.......,.-..-..-.............. ~-··········· .. ··-·~·ri"~~~~-,;.;; 
Art. 534. Sorteado- o relator e inde· 

pendentemente de despacho, a secretaria abrirá vis· 
ta ao embargado para a impugnação. 

Paráragrafo único. Impugnados os embargos, 
serão os autos conclusos ao relator e ao revisor pele 
prazo de quinze (15) dias para cada um, seguindo· 
se o julgamento. 

------------------
Art. 551. Tratando-se de apelação, da embar

gos infringentes e de ação recisória, os autos serão 
conclusos ao revisor. 

Art. 555. O julgamento da turma ou câmara 
será tomado pelo voto de três juízes, seguindo-se ao 
do relator o do revisor e o do terceiro juiz. 

Parágrafo único. É facultado a qualquer juiz, 
que tiver assento na turma ou câmara, pedir vista, 
por uma sessão, se não estiver habilitado a proferir 
imediatamente o seu voto. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania -decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 163, DE 1997 

Dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados nas doa· 
ções a entidades que menciona e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produ

tos Industrializados. na saída de estabelecimento in-. 
dustrial ou a ele equiparado, os prooutos alimentí
cios destinados, por doação,_ a entidades, associaçõ
es e fundações, sem fins lucr<lli\IQS, para distribuição 
gratuita a pessoas carentes. 

Art. 2° Aplica-se o disposto no artigo anterior às 
doacões de mâq!Jlnélª· ~quipamentos e utensílios 
utilizáveis, pelas entidades, associações e fundacõ
es referi_das, no preparo, acondicionamento e distri
buição de alimentos para o mesmo fim. 

Parágrafo único. Os bens doados na forma 
deste artigo não poderão ser alienados ou dados em 
garantia, permitida <1 sua cessão a entidades similares 
em idênticas condições e com a mesma destinação. 

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em co11trário. 

Jusificação 

O Imposto sobre Produtos Industrializados inci
de sobre a saída de produtos alimentícios doados 
por estabelecimentos industriais ou equiparados. 

A presente proposição visa a desonerar da 
tributação pelo IPI os produtos que, por doação, 
vão atender às necessidades alimentares de pes
soas carentes, com intermediação de entidades 
sení fins lucrativos, norrríal"mente estabelecidas e 
reconhecidas em lei. 
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Vale ressaltar que em certos casos - excesso 
de produção, retração de mercado etc. -é mais van
tajoso para o industrial destruir esses produtos do 
que doá-los e arcar com o ânus do tributo. 

Ainda com o objetivo de incentivar as doações 
a entidades filantrópicas o projeto contempla a isen
ção do IPI incidente sobre as máquinas, equipamen
tos e utensílios utilizáveis no preparo, acondiciona
mento e distribuição de alimentos a serem forneci
dos gratuitamente a pessoas carentes pelas referi
das entidades. 

Em face do alcance social do projeto, conta
mos com a acolhida dos Senhores Senadores para 
sua aprovação. ·· - ·-

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1997. -
Senador Lúcio Alcântara. 

(A Comissão de Assuntos Econômicos 
- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 164, DE 1997 

Dispõe sobre incentivos fiscais para 
doações de rejeições destinadas a distri
buição a pessoas carentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° As pessoas jurídicas regularmente ins

critas no Programa de Alimentação do Trabalhador
PAT poderão deduzir do Imposto de Renda, até o li
mite de 3% (três por cento} do Imposto devido, as 
despesas comprovadamente realizadas com doaçõ
es de refeições a entidades sem fins luet <~tivos, para 
distribuição a pessoas carentes. 

Art. 2° A soma das deduções previstas nesta 
Lei, na Lei n• 6.321, de 1976, relativa ao Programa 
de Alimentação do Trabalhador, na Lei n° 7.418, de_ 
1987, sobre Vale Transporte, e no Decreto-Lei nº 
2.437, de 1988, sobre o Programa de Desenvolvi
mento Tecnológico e Industrial, não poderá exceder 
o limite (onze por cento) do imposto devido. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

A presente lei tem por objetivo incentivar os 
empresários a promoverem doações de alimentos 
preparados em sua~n::ozlnhasindusfriais a entidades 
que as distribuam gratuitamente a pessoas carentes. 

Vale ressaltar o grande alcance social da medi
da proposta, que resultará em minimizar a fome de 
milhares de pessoas carentes e desnutridas e me
lhorar a qualidade de vida de brasileiros que, em ra-

zão de désempregõ; migração etc, rião tem meios 
de prover o próprio sustento. 

Cumpre esclarecer que o valor do incentivo ora 
propondo não cobrirá os custos da doação, mas re· 
duzirá o dispêndio das empresas que fizeram doaçõ
es de alimentos a entidades para distribuição a pes
soas carentes. 

Vária:> foram as razões que levaram à elabora
ção do projeto de lei que ora submeto à apreciação 
e aprovação de meus pares. 

Sala das Sessões 21 de ago_sto de 1997.- Se
nador Lúcio Alcântara. 

-LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 6321, DE 14 DE ABRIL DE 1976 

Dispõe sobre a dedução, do lucro 
tributário, para fins de imposto sobre a 
renda das pessoas jurídicas do dobro 
das despesas realizadas em programas 
de alimentação do trabalhador. 

-·····.··································································· 
LEI N° 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985 

Institui o Vale-Transporte, e dá ou
tras providências. 

DECRETO-LEI N° 2.437, DE 24 DE MAIO DE 1988 

Altera a redação do art. 1• do Decre
to-Lei n2 2.401, de 21 de dezembro de 
1987, e dá outras providências. 

(À Comissão de Assuntos Econõmicos 
.o aêCisão terminativa.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 165, DE 1997 

Dispõe sobre a responsabilidade ci
vil e criminal em virtude de dano ou mor
te causados por alimentos doados a pes
soas carentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A pessoa natural ou jurídica que doar ali

mentos, industrializados ou não, preparados ou não, a 
pessoas carentes, diretamente, ou P<Jr intermédio de 
entidades, associações ou fundações, sem fins lucrati
vos, fica isenta de ccminação civil ou criminal resunan
te de dano ou morte- ocasionados ao beneficiado, pelo 
bem doado, desde que não se caracterize: 

I - dolo ou negligência; 
11 - descumprimento das leis e regula

mentos aplicáveis à fabricação, processa-



AGOST_O_D_E __ I~_7 ______________ __ ANAIS DO SENADO FEDERAL 297 

mente, preparo, manuseio, conservação, es
toque ou transporte de produto alimentar. 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

O inciso I do art. 1 2 do projeto que ora apresen
tamos trata, ao mesmo tempo, do dolo e de uma das 
espécies de culpa. Quando se diz dolo quer dizer-se 
vontade dirigida do agente no sentido da prática do 
ato delituoso. A culpa, por negligência, é a falta de 
cuidado ou a precaução precisa em evitar o dano. 

Por sua vez o inciso 11 do art. 1• do projeto sob 
comento trata da má fabricação, preparo, embala
gem, etc, de produtos destinados à alimentação hu

, mana. É certo que é esta uma modalidade de infra
ção, cujas responsabilidades administrativas, cíveis 
e penais regem-se por leis específicas, de acordo 
com sua natureza. 

Precisamos acabar com o receio de doar ali
mentos que as pessoas e as empresas têm, temero
sas de que seus ates de solidariedade humana se 
transformem num tremendo pesadelo. Vamos dar 
um basta em tudo isso! 

O renomado civilista Carvalho Santos em sua 
obra •código Civil Brasileiro Interpretado•, Livraria 
Freitas Bastos S/A SP, 1~. Edição, páginas 
2411242, comentando o art. 93 do Código Civil, que 
trata do dolo acidental, admite, até nos negócios 
onde se busca o lucro, a inexistência da obrigação 
de indenizar dolo tolerado, nesses termos: 

• ... podendo ser facilmente verificado, 
não exige senão uma prudência ordinária e 
prática comum de negócios para ser evita
do; e a lei não pode levar seus escrúpulos a 
ponto de defender a ingenuidade ou simplici
dade das pessoas, únicas hipóteses em que 
estas serão vítimas de dolo dessa natureza. 
Tanto mais quanto, como ficou dito, o seu 
dever era estarem prevenidas contra essa 
prática tão habitual.· 

Estamos tratando, no presente projeto, não de 
negócios onde se vislumbra o lucro, pelo contrário, 
procuramos proteger e amparar doações de alimen
tos para pessoas necessitadas. O nosso objetivo vai 
muito além do dolo tolerado, como muito bem disser
tou o festejado Carvalho Santos. 

A proposÇão sob enfoque guarda plena consonân
cia com a Carta Ma~ que nos seus arts. 3º e 23 ciz: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamen
tais da República Federativa do Brasil: 

J_-_~ns_truir uma sociedade livre, justa 
e solidária; 

III -erradicar a pobreza e marginaliza
ção e reduzir as desigualdades sociais e re
gionais; 

Art. 2.3. É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

VIII - fomentar a produção agropecuá
ria e organiza o abastecimento alimentar. 

A aprovação do presente projeto de lei propi
ciará aos restaurantes, lanchonetes, hotéis, cozinhas 
industriais nas empresas em geral, a oportunidade 
de doar, sem maiores riscos, os seus excedentes ali
mentícios, que hoje são destruídos. 

O projeto não elimina a imputabilidade dos 
doadores de alimentos, uma vez comprovado o dolo 
(má conduta intencional) ou a culpa (negligência), 
mas resguarda as pessoas físicas e jurídicas na sua 
boa-fé fazendo-as crer que o Estado as protege e 
ampa~. incentivando-as a um gesto nobre de cida
dania - doar alimentos. 

É o que se pretende, com o presente projeto 
de lei, que submetemos à apreciação dos ilustres 
Pares: de quem se espera a acolhida e, se possível, 
o aperfeiçoamento. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1997. -
Senador Lúcio Alcântara. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 

··········-~··········· ................................................. . 
Art. 93. O dolo acidental só obriga à satisfação 

das perdas e danos. É acidental o dolo, quando, a 
seu despeito, o ato se teria praticado, embora por 
outro modo. 

1 - Dolo acidental. O que caracteriza esse 
dolo, como se vê da definição do Código, é que, a 
seu despeito, o ato se teria praticado, embora por 
outra forma. O que interessa, pois é saber como o 
ato se poderia praticar por outro modo. 

A doutrina explica bem esse ponto, quando en
sina que o dolo acidental é aquele que não tendo 
sido a causa determinante do ato, foi, entretanto, 
praticado no correr do negócio, determinando q~e 
uma das partes aceitasse condições menos vantajo
sas e mais onerosas (Hudelot et Metam, obr. cit., nº 

·-· 
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44; Pothier, obr. cit., loc. cit.; Coelho da Rocha, lnst., 
§ 101; Aubry et Rau, obr. cit., § 343 bis).; 

A pessoa queria o ato, sem dúvida, mas não 
daquele modo por que o praticou; esta espécie de 
dolq, portanto, se refee somente a uma particularida
de do querer, na feliz expressão de Chironi e Abellp. 

Mesmo nas aios unilaterais, como o testamen
to, poae ser invocado do dolo acidental, quando, por 
exemplo, influiu para o testador legar um prédio me
nos valioso, de preferência a outro mais valioso, ten
do perfeito cabimento a indenização pelas perdas e 
danos. 

2 - Requisitos necessários para a existência 
do dolo acidental. São os mesmos do dolo essencial, 
com a exclusão apenas da circunstância de ter sido 
o dolo a causà determinante do ato, que é precisa
mente o que destingue essas duas espécies de dolo. 
Em nota ao art. 92 já vimos quais esses requisitos. 

3 - Conseqüência do dolo acidental. Esclareci
do, corno ficou, que o dolo acidental se refere so
mente a uma particularidade do querer, corolário 
imediato desta verdade é que; diz~ndo respeito ape
nas a uma parte da vontade, não a pode viciar {Cfr. 
Chironi e Abello, obr. e loc. cits.). Acanreta unica
mente a ação de perdas e danos a favor da parte 
prejudicada com o artifício fraudulento. 

O artigo supra isso mesmo diz mui claramente: 
o dolo acidental não anula o ato, obrigando apenas à 
satisfação das perdas e danos. 

Pode ser pedida também a diminuição do pre
ço ou intentada a ação quanti minoria {Pianoil, obr. 
cit., n. 359). 

4 - Dolo tolerado. A doutrina o admite, enten
dendo como tal as dissimulações ou reticências tole
radas pela lei. civil e hábitos comerciais; reticere in 
contractu, quod alterum scire intererat, jure civili .ali
quando licet. 

É-da natureza humana que cada uma das par
tes procure defender o melhor que pode.os seus in
teresses ainda em prejuízo das outras. É natural, ob
servar Alves Moreira, que o vendedor faça sobres
sair o valo'r e as qualidades do objeto, e que o com
prador procure fazer avultar os seus defeitos, como 
é natural que contra tais expedientes todos estejam 
prevenidos, em virtude da sua normalidade, não de
vendo consequentemente atribuir-se eficácia jurídica 
ao uso deles, até no caso em que uma das partes 
haja sido prejudicada pelo contrato. 

A. habitual idade dessa prática não lhe retira o 
caráter imoral. Mas enquanto reprovado pela moral, 
não o é pela lei, mesmo porque esta não pode san
cionar todos os preceitos da moral e também, corno 

-----

nota Giorgi, porque seria contrário ao interesse geral 
da sociedade rescindir os contratos por leve simula
ção ou dissimulação {Obr. cit., pág. 128). 

Uma outra circunstância precisa ser !evade. em 
conta: o dolo tolerado, podendo ser facilmente verifi
cado, não exige senão uma prudência ordinária e 
prática comum de negócios para ser evitado; e a lei 
não pode levar seus escrúpulos a ponto de defend~r 
a ingenuidade ou simplicidade das pessoas, únicas 
hipóteses em que estas serão vítimas de dolo dessa 
natureza. Tanto mais quarno, como ficou dito, o seu 
dever~ era estarem prevenidas contra essa prática 
tão habitual. 

Sobre os meios de distinguir o dolo tolerado do 
o dolo vício do consentimento vide notas ao art. 92, 
precisando-se ter em vista, conforme o grau de dis
cernimento da pessoa que dele foi vítima, se ocorreu 
algum caso de sugestão ou artifício, que pudesse in
fluir no consentimento (Cfr. Alves Moreira, obr. cit., 
n. 161). 

Admite-se, geralmente, que os exageros habi
tuais de que lança mão o vendedor para vender a 
sua mercadoria não constituem dolo (Cfr. Baudry
Barde, vol. 1, n. 102), e nisso fundados, os tribunais 
franceses têm decidido que um prospecto contendo 
exageros manifestos sobre a qualidade e as vanta
gens da mercadoria oferecida não constitui em prin
cipio uma manobra dolosa, sobretudo se o compra
dor está a par do tom habitual empregado por esse 
meio de publicidade (Trib. de Ruão, 28 de março de 
1906). 

Parece, todavia, que, sobre esse ponto, é pre
ciso distinguir entre as previsões e apreciações ex
cessivas e de verdadeiro charlatanismo, contra as 
quais o freguês ou o cliente deve se precaver, e as 
afirmações falsas de garantias ou de cifras inexatas, 
que podem realmente induzir a erro, se são em de
sacordo flagrante com a realidade certa (Labori, obr. 
cit., Suppl., v. Obligations, n. 300 ter.). 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°166, DE 1997 

Dispõe sobre incentivos fiscais a 
doações de equipamentos a entidades 
sem fins lucrativos, para uso no preparo 
de alimentos para pessoas carentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 As pessoas jurídicas que efetuarem 

doações de máquinas, equipamentos e utensnios a 
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serem utilizados no preparo, acondicionamento e 
distribuição de alimentos a entidades sem fins lucra
tivos, que forneçam gratuitamente alimentos a pes- · 
soas carentes, poderão deduzir do imposto de renda 
o valor do bem doado, não superior ao correspon
dente preço de mercado. --

Art. 2° A dedução do imposto, na forma do arti
go anterior, não poderá exceder, em cada exercício, 
1% (um por cento) do imposto devido, permitido, po
rém, que o eventual excesso possa ser deduzido 
nos dois exercícios subseqüentes. 

Art. 3° Os bens doados na forma desta lei são 
inalienáveis e não podem ser dados em garantia, ex
cato no caso de extinção da entidade que os rece
beu, caso em que poderão ser transferidos para ou
tra de igual natureza e sob a mesma condição. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

O projeto de lei ora apresentado tem por objeti
vo incentivar as empresas a executarem doações de 
máquinas, equipamentos e utensílios utilizáveis no 
preparo, acondicionamento de distribuição de ali
mentos a pessoas carentes por entidades filantrópi
cas, sem fins lucrativos, assim reconhecidas em lei. 

Com o crescimento populacional, o aumento 
do desemprego e a falta de recursos governamen
tais, avoluma-se o número de pessoas que vivem 
em estado de subnutrição, miséria e fome, que po
derão ser melhor assistidas com as medidas ora pro
postas, ou seja, através da participação do setor pri
vado por meio de doações a entidades assistenclais 
que promovem a distribuição de alimentos, gratuita
mente, aos pobres que não têm condições de prover 
o próprio sustento. 

Uma das maneiras de motivar as empresas pri
vadas a promoverem doações como as ora propos
tas é a concessão de incehtivos fiscais, permitindo
lhe deduzirem do imposto sobre a renda o valor dos 
bens efetivamente doados a entidades filantrópicas 
que distribuam alimentos a pessoas carentes. 

Ante o exposto, submeto à apreciação dos ilus
tres colegas parlamentares o presente projeto de lei, 
propugnando pela sua aprovação. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1997. -
Senador Lúcio Alcântara_ 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
-decisão terminativa.) 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
jetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. ' 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
se à lista de oradores. 

Concedo a palavra, por 20 minutos, ao nobre 
Senador Júlio Cé[rnpos. 

O SR- JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do 
Senado Federal, na tarde de hoje, para abordar três 
assuntos de interesse nacional, que estão sendo 
bastante discutidos nesta semana. 

O primeiro deles trata do acordo que está sen
do firmado na Câmara dos Deputados para aprovar 
a nova lei eleitoral que vai comandar o processo das 
eleições de 1998. 

Nesta oportunidade, quero congratular-me com 
o eminerife DepUtado Carlos Ap<)liná-rio, -d-o PMDB 
de São Paulo, Relator da matéria, pela firmeza e 
consistência com que está desempenhando a sua 
função, ~em aceitar pressão política, partidária, go
vernamental ou de quem quer que seja. S. Ex" está 
fazendo uma lei eleitoral para o Brasil e não para os 
aluais ocupantes do poder ou para os partidos majo
ritários. A postura rígida do Deputado Carlos Apoli
nário de não mudar o seu relatório, apesar das pres
sões que vem sofrendo, merece os nossos cumpri
mentos. 

Dentre os a5suntos já acordados, e que poderá 
ser votado na próxima quarta-feira, destaca-se aque
le que bastante polêmica causou, que é a escolha 
do número por parte do candidato. Parece que o 
Presidente Fernando Henrique gostaria de disputar 
ã!f eleições com o número 45, de seu Partido, o 
PSDB, o que, até certo ponto, é justo, ao invés de 
estar inventando um novo número dentre os partidos 
coligados que apóiam a sua candidatura à reeleição. 

Existem alguns itens importantes que acho de
veriam merecer anãlis!f -acuraaa aeste Senado, 
como o período de campanha, que não pode ser 
menor·que noventa dias. Não se concebe fazer uma 
campanha eleitoral num Estado gigante como é 
Mato Grosso, com 900 mil quilómetros quadrados de 
extensão, 126 municípios espalhados - dentre os 
quais alguns distantes a 1.350 quilómetros da capital 
-, em um período _de pouco mais de 45 ou 60 dias. 
Acho que deveríamos analisar o Brasil como um 
todo. Não podemos querer dizer que se faz uma 
campanha em 45 dias. Tudo bem. num Estado pe
queno como Sergipe, como Rio Grande do Norte ou 
um Estado muito povoado como São Paulo - cujas 
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cidades distam apenas dez quilômetros uma da ou
tra e onde emissoras de televisão atingem todos os 
municípios -, pode-se fazer uma campanha com me
nor prazo. Mas, num Estado gigante, como Amazo
nas, Mato Grosso, Pará, onde os veículos de comu
nicação social ainda não atingem todos os municí
pios com qualidade de som e imagem, temos que 
permitir que a campanha eleitoral de rua seja de 90 
dias e que o horário eleitoral, destinadO' às mensa
gens partidárias, aconteça por pelo menos 60 dias, 
como vem reivindicando a Oposição nas duas Casas 
do Congresso Nacional e, principalmente, como su
geriu o nobre Relator Cartas Apolinário, no seu rela
tório da Lei Eleitoral. 

Isto é de vital importância. Concordo em grau, 
número e gênero que o PT, o PPS, o PDT e outros 
Partidos que compõem a frente de oposição devam 
contar com a nossa solidariedade para que o horário 
eleitoral seja realmente de 60 dias, a fim de que eles 
,.t;;~mbém possam mostrar a sua mensagem e dispu
tar a eleição. Eles têm razão quando dizem que o 
Presidente da República e os aluais ocupantes de 
cargos, os governadores, têm todo o tempo disponí
vel no rádio e na televisão e os partidos de oposição 
só terão os 60 dias para discutir o seu programa de 
governo. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Permite-me 
V. Exª um aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT)- Com muito 
prazer. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Nobre Se
nador, estou ouvindo com a maior atenção o pronun
ciamento de V. Ex6, pois sobre o que V. Ex" fala me 
pronunciei há dois dias. Quero falar - e aproveito a 
presença de V. Ex". até para ouvir a sua opinião- a 
V. Ex" sobre as teses que defendi. Primeiro, campa
nha na televisão ao vivo. O candidato fala sem ter 
atrás de si uma empresa de publicidade. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL·MT) - Custa 
mais caro, nobre Senador. 

O Sr. P,;<i;·o Simon (PMDB-RS) - E representa 
70% da campanha. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - É uma 
verdadeira indústria hoje no Brasil. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - É para es
conder o candidato, enquanto o que nós queremos é 
ouvir o candidato. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL·MT) - Perfeito! 
Concordo! 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Então, cam
panha do candidato ao vivo. Ele fala, ele diz o que 
está pensando. Segundo, o Presidente, os Governa-

dores e os candidatos majoritários não podem parti
cipar de inaugurações nos últimos 60 dias da cam
panha. 

O SR. JÚLIO CAMPOS {PFL-MT)- Concordo! 
Vou defender isso neste pronunciamento. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Eles não po
dem participar da campanha nos últimos 60 dias. Di
zem: E aí, como é que vamos fazer, vamos parar o 
Governo por 60 dias? Não! Se a obra está pronta, 

_ela entra em funcionamento e se faz a inauguração 
a partir do dia 6 de outubro. 

O Sr. Jefferson Péres {PSDB-AM. Fora do mi
crofone)- O Secretário inaugura. 

O Sr. Pedro Simon {PMDB-RS) - Exatamente! 
Ou o Secretário ou o Ministro inauguram. Não é pre
ciso que o Presidente esteja presente. O Governa
dor candidato não deve estar. O Senador candidato 
não deve estar e o Presidente ~ndidato também 
não deve estar. 

O SR. JÚLIO CAMPOS {PFL-MT) - Perfeito. 
O Sr. Pedro Simon (PMDBcF!S)- Terceiro

não ser se V. Exª concordará comigo nisto: só di· 
nheiro público deve financiar a campanha. Somente 
dinheiro público, corno acontece na Alemanha. Eu, 
Peafó Simon, sou candidato a Senador. A Justiça 
Eleitoral vem a mim e diz: - Está aqui o seu dinheiro, 
é isto que você vai gastar. Nem se o candidato for 
milionário, como, por exemplo, o Sr. Antônio Ermírio 

_ de_ Moraes - todos sabem que ele é rico e tem di
nheiro ·, ele pode financiar a campanha com o seu 
dinheiro. Para se poder fiscalizar a campanha, para 
se poder controlar a campanha e não haver aquilo 
que V. Ex6 e eu sabemos que há: toda corrupção, 
parã qualquer lado que se olha, começa na campa
nha eleitoral. Começa com o coitado do candidato a 
prefeito, sem querer, com o candidato a governador, 
com o candidato a Presidente. Veja o problema do 
Collor. Onde foi que começou? Na campanha eleito· 
ral. Eu acho, com toda sinceridade, que só deve ha· 
ver dinheiro público na campanha. E a publicidade 
na televisão deve ser ao vivo. O cidadão fala, na te
levisão, ao vivo. E não devem o Presidente, o Go
vernador e o Senador que são candidatos participar 
de atos de inauguração durante a campanha. É o 
mínimo que se pode fazer nessa caminhada. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL·Mn- Concordo 
em grau, gênero e número com as-idéias de V. Ex", 
que são as minhas. Eu já havia dito aqui: sem desin· 
compatibilização, vai ser uma guerra muito grande; 
vai haver desnível. E não entendo por que o PFL, 
um Partido que tem somente 3 Governadores e em 
24 Estados é oposição, está forçando a barra - à 
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frente o nosso líder na Câmara, Deputado Inocên
cio Oliveira -, está exigindo a participação do Presi
dente e dos Governadores em inaugurações de 
obras -o que vai somar contra nós. 

Ainda ontem abordei este assunto na reunião 
da Bancada do PFL. Mostrei que o nosso Partido, o 
PFL, é o único que gosta de beber veneno, é o único 
que gosta de se suicidar, porque quer usar a inaugu
ração de obras, que ele·não tem porque temos ape
nas três Governadores, na campanha eleitoral. O 
nosso Partido é contra a desincompatibilização e é a 
favor do uso da máquina, que nós não temos em 
nossas mãos, na campanha. 

Quero também dizer que concordo que o di
nheiro público financie a campanha - deveria ser 
como na Alemanha. O uso do dinheiro público vai 
moralizar os costumes. Que sejam US$700 milhões 
de dólares, tudo bem. Fica muito mais barato para o 
País aprovar a suplementação de US$700 milhões 
t::ara a campanha eleitoral, do que haver duas ou 
três jogadas junto a financiadores de campanhas, o 
que causa prejuízo de bilhões de dólares ao País. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) -Senador Jú
lio Campos, vamos aumentar esse valor. Vamos di
zer que a campanha não saísse por US$700 milhõ
es, mas por US$1 bilhão. Com o que o Governo co
locou no Banco Nacional, dava para fazer dez cam
panhas eleitorais. Seriam 40 anos de campanhas 
políticas patrocinadas pelo Governo só com o dinhei
ro dado ao Banco Nacional. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mn- Muito obri
gado. Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, trago o meu ponto de vista. Acredito que esta 
Casa realmente não pode permitir o uso do Poder 
Público que as inaugurações de obras representam, 
nem a pressão eleitoral, para favorecer os ocupan
tes do Governo. Ressalto que vo<J apoiar o Presiden
te Fernando Henrique e que faço parte da coligação 
governamental. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não precisa usar a ·máqUina das inaugura-
ções para ser reeleito Presidente do Brasil. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - Permite
me V. Ex• um aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mn -Ouço com 
atenção o Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-Sq- Quero me 
congratular com a coerência com que V. Ex• tem 
abordado essa questão desde a votação da emenda 
da reeleição, auando V. Ex" anunciou que, ao con
trário de Tiradentes, segundo a sua sensibilidade, os 
Senadores não iam ser enforcados. V. Ex" até disse 
que representava os que iam se enforcar. Tenho 

percebido que V. Ex", apesar do voto de fé que deu 
à emenda da reeleição, voto que foi marcado. inclu
sive, por traumática interpretação- não verdadeira -
que lhe deram, de que os governadores teriam que 
se desincompatibilizar ... 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mn - Foi um 
blefe. Vou abordar esse assunto daqui a pouco. 

O Sr. Esperidião Amin - (PPB-SC) - Mas eu 
avisei V. Ex". Agora, quero dizer-lhe que achb o seu 
pronunciamento duplamente importante. Primeiro, 
porque V. Ex", mais uma vez, vem avisar antes de 
votar - e receio que V. Ex• acabe votando a matéria 
como vier da Câmara dos Deputados, apesar de sa
ber que pode ser que não venha coisa boa. Mas tão 
grave quanto isto que V. Ex• está dizendo, eu sugiro 
que V. Ex" vocalize, no seio do seu Partido, o PFL, a 
minha advertência de que se passar o texto que está 
sendo pretendido, que é de colocar o dia 3 de outu
bro - pelo menos dois grandes partidos estão defen
dendo isso - como data de corte para saber quantos 
Deputados tem um partido para efeito de horário de 
televisão, estaremos marcando a próxima CPI. Em 
mercado financeiro isto se chama contrato a futuro. 
Ou seja, se for computado, para efeito de tempo de 
televisão, o número de Deputados que um partido ti
ver no dia 3 de outubro, nos estaremos criando um 
mercado a futuro, pois estaremos repetindo, em 
grande escala, aquilo que aconteceu com o PSD, 
uma sigla malbaratada há 4 anos. V. Ex" se lembra? 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mn - Lembro-
me. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - Não falo 
do velho PSD, mas do PSD que passou até a se 
chamar ... 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL·Mn - Não o glo
rioso PSD do Presidente Juscelino Kubitschek. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - O PSD 
que passou a se chamar PS Dólar. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mn - Aquele 
vergonhoso. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - É o mer
cado a futuro que cria esse tipo de contrato a- futuro. 
Eu gostaria que V. Ex" acrescentasse essa idéia às 
justas advertências que faz. Não enforcaremos ape
·nas os Senadores-;- mas· a politica como um todo, se 
marcarmos a data_ da próxima CPI da compra de 
mandato de Parlamentar para efe1to de tempo de te
levisão. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Senador 
Esperidião Amin, concordo com V. Ex•. até já havia 
assinalado em meu texto que o tempo de televisão 
deve estar baseado no resultado eleitoral de quem 
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votou. Não é justa a migração. No meu Estado, ele
gemos 11 Deputados Estaduais e estamos reduzi
dos a 7 ou 8. Houve realmente uma migração de 
Parlamentares para o Goyemo. O.Y.ero também abor
dar esse assunto, no instante em que se discute o 
problema da desincompatibilização. Às vésperas da 
votação da emenda da reeleição, realmente apare
ceu um estudo aqui que se. dizia ser d_a Procuradoria 
Geral da República. Neste, o Procurador Geraldo 
Bnndeiro afirmava que o governador e os prefeitos 
estariam enquadrados, mesmo com a emenda da 
reeleição, na lei da inelegibilidade, na Lei Comple
mentar n° 64/90, que obrigava esses eventuais ocu
pantes dos cargos de governador e prefe~o a se 
afastarem dos cargos, co_m se.!SIDeses de.aot~...?.-. 
dência, para disputarem um outro mandato. 

Ontem, para surpresa minha, em resposta à 
consulta que o Senador Freitas Neto !l-Presentou aQ 
TSE, tomei conhecimento de que o próprio Procura
dor da República, Dr. Geraldo Brindeiro, assinou um 
parecer contrariamente ao doc;urnen.to_ g~circ:;!Jio.J.l 
nesta Casa e que disse ser de sua autoria.$e_gynd.o. 
S. Exª, os governadores não precisariam mais de se 
desincompatibilizar de suas funç_ões e teriam condi
ções de disputar um novo mandato no exercício do 
cargo. 

Isso vai ser um escãndalo neste Pç_ís! ls~o_ vªL 
ser um escãndalo porque tanto aqui quanto em São 
Paulo, no Rio, em Brasília, a imprensa é livre, a 
Veja, a lstoé, a Folha de S.Paulo, O Globo, O Es
tadão, o Jornal do Brasil, os grandes jornais têm 
potencialidade e liberdade para denunciar o uso da 
máquina administrativa. Mas, nos Estados mE!nQres_c 
não será da mesma forma. O Governador do E;s1ac:l<:> 
tem toda a imprensa sob o seu comando, mesmo 
um Governador desacreditado, incompetente e cor
rupto, como o do meu Estado, o Sr. Dante Martins 
de Oliveira, cuja pesquisa registra o índice de aceita
ção de apenas 12%, no caso da reeleição, contra 
46% a favor das forças de Oposição, que é liderada 
por este Senador que vos fala. Mes.mo assim, _ê peri~ 
goso! 

O Sr_ Esperidião Amin (PPB-SC) - Doze por 
cento de desinformados, Senador! 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MD- Quase de
sinformados. É um pessoal que está lá no mato, 
bem distante; que vê a propaganda bonita do Gover
no na televisão e pensa que é verdade! 

Sobre tudo isso, tenho de advertir mais uma 
vez meus eminentes Colegas.senacj_o.re_s; quero ad
vertir esta Casa: cuidado.com essa lei elejto.rgl, que 
vai chegar aqui na última hora, a toql!e de _c_ai)(ª, 

. querendo impor-sE)àSJ10Ssas lid~r~nças, aos parti
_dos ma,ioritários. aos Srs. Senadores e aos Srs. 
Congressistas. 

_Nesta oportunidade, quero também congratu
lar-me com o eminente ex-Presidente da República 
e Senador José Samey pelo seu corajoso pronuncia
mento, proferido da tribuna do Senado Federal, na 

_tar.de_de_ontem. S. Ex" acusou os Estados Unidos da 
América de tentarem boicotar o 'Mercosul, criando 
um-atmo-enfre o·sra:sil e a Argentina. Foi um pro
nunciamento consiStente, um pronunciamento de es
tadista, um pronunciamento do homem público que 
conhece os probiemasnaciona.is ·e internacionais. 

Portanto, corno-Senador pelO Mato Grosso -
· um Estado que faz fronteira com a Bolívia e com o 
-Paraguai, que tem um interesse profundo no Merco
sul; um Estado que vive na esperança de que o Mer
cosul seja a grande solução dos nossos problemas 
económicos -, eu não poderia deixar de dar o meu 
aval às palavras do Presidente Samey. S. Ex" deu 

. um "chega pra lá" no Presidente da Argentina, Sr. 

. Carlos Menem, que não tem medido as conseqüên-
cias para atingir sempre o Brasil, País que tem dado 
as duas mãos para ajudar a Argentina nos momen
tos difíceis em que Vive a sua economia. 

~enerceiro assunto que eu queria abordar é o 
problema da política do gás. Há poucos dias, o Pre
sidente Fernando Henrique esteve na Bolívia e assi
nou o contrato do gasoduto Brasil/Bolívia, justamen
te no dia 25 de julho, na cidade de Cochabamba. 
Uma obra magnífica que comparamos com uma 
nova ltaipu. 

·-o gasoduto é, sem dúvida, uma grande obra 
-de importância nos campos económico e da energia, 
que contribuirá decisivamente para a ampliação, 
consolidação e maior equilíbrio das relações comer
ciais e de cooperação entre o Brasil e a Bolívia, tor-

. nan"dô ãs düaseconómiasmais integradas, mais for
tes e mais eficientes. 

A construção do gasoduto contribuirá para u 
Brasil remover um grave ponto de estrangulamenlo 
em seu processo de desenvolvimento: a insuficiên
cia de oferta de energia elétrica para manter o Brasil 
no ritmo de crescimento adequado ao atendimento 
das suas necessidades e da sua população. 

A economia brasileira j:jOderáler seu processo 
de crescimento estra'!guJ?do _::;e não rea11zar suos
tanciais investimentos na área de produção de ener
gia nos próximos anos. 

Não há dúvida de que poderemos enfrentar 
. uma_11_gva década perdida, caso não cuidemos, com 
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especial atenção, do problema da energia deste 
País. 

Atualmente, se a economia brasileira voltasse 
a crescer a elevadas taxas, sem dúvida, faltaria 
energia no Brasil. 

Já hoje, todos nós estamos sofrendo os riscos 
dos chamados blecautes de energia, em decorrência 
de problemas de interligação de sistemas, de dese
quilíbrios de oferta e demanda regionais, assim 
como o do próprio perfil de nossa matriz energética, 
que utiliza gás natural em apenas 2,4%. 

A Bolívia, país irmão nosso, de nossa América 
Latina, dispõe de grandes reservas de gás e neces
sita de recursos externos para financiar seu proces
so de desenvolvimento. O Brasil necessita dessa 
fonte de ·energia para desenvolver sua economia e 
dar uma configuração mais adequada, mais segura 
e estrategicamente menos vulnerável à sua matriz 
energética. 

Não se trata, Sr. Presidente, ·evidentemente, do 
chamado "jogo soma zero", em que o que uma parte 
ganha equivale ao que a outra perde; ambos os paí
ses terão grandes vantagens económicas, sociais, 
políticas, diplomáticas e estratégicas nessa parceria. 

A implantação do gasoduto trará maior estabili
dade e segurança na oferta de energia no Brasil, 
vale dizer, um maior equilíbrio na matriz energética 
nacional. 

Por isso, cumprimento o Presidente Fernando 
Henrique e seu Ministro das Minas Energia, o com
petentíssimo baiano Dr. Raimundo Brito, pelo grande 
trabalho que vem realizando naquele Ministério. S. 
Ex" é um dos grandes Ministros que o Presidente 
Fernando Henrique tem em sua equipe de Governo. 

O início da implantação do projeto já oferece 
condições para que as empresas interessãâas· reali
zem transformações em suas unidades industriais 
para a utilização do gás natural, aproveitando as 
vantagens de uma energia limpa, de baixo custo e 
muito eficiente. 

Nesta oportunidade, quero fazer um apelo ao 
Presidente Fernando Henrique, quero fazer um ape
lo ao seu Ministro das Minas e Energia e dizer que o 
Presidente Fernando Henrique foi muito feliz quando 
comparou essa grande obra à hidrelétrica de ltaipu, 
por seus incomensuráveis efeitos positivos para a 
economia nacional. 

Tenho a firme convicção de que o Congresso 
Nacional e, especialmente, o Senado Federal, dará 
todo o apoio necessário à concretização des5a Im
portante obra. 

Deixo aqui o meu apelo final para que o Pre~i
dente Fernando Henrique Cardoso não permita que 
o meu Estado, o Estado de Mato Grosso- terra que 
é o orgulho de todos nós brasileiros, pois é o terceiro 
maior produtor de grãos e de alimentos deste País -
seja excluído desse processo, pois Mato Grosso não 
pode ser apenas uma passagem desse gasoduto, 
mas tem também que usufruir dos seus benefícios. 
O meu Estado deseja progredir, desenvolver-se e 
devolver ao Brasil os frutos de seu trabalho em pro
porção muito maior do que tudo o que tem recebido 
do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SEGUE, NA fNTEGRA, DISCURSO 
DO SR. JÚLIO CAMPOS: 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores: 

- Após mais de vinte ·anos de estudos, pesqui
sas, entendimentos diplomáticos e preparação de 
acordos de cooperação entre Brasil e Bolívia, o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso assinou, no últi
mo dia 25.de julho, na cidade boliviana de Cocha
bamba, o protocolo de início da construção do gaso
duto Brasil-Bolívia. 

. A. magnitude dessa obra pode ser resumida 
pela afirmação do Presidente Fernando Cardoso que 
comparou o gasoduto à hidrelétrica de ltaipu. 

O gasoduto é, sem dúvida, uma obra de gran
de importância, nos campos econõmicos e da ener
gia, que contribuirá decisivamente para a ampliação, 
consolidação e maior equilíbrio das relações comer
ciais e de cooperação entre o Brasil e a Bolívia, tor
nando as duas economias mais integradas, mais for
tes e mais eficientes. 

-A· construção do gasoduto contribuirá para o 
Brasil remover um grave ponto de estrangulamento 
em seu processo de desenvolvimento: a insuficiên
.cia de oferta de energia elétrica para manter o Brasil 
no ritmo de crescimento adequado ao atendimento 
das necessidades de sua jovem população. 

Á economia brasileira poderá ter seu processo 
de crescimento estrangulado se não realizar subs
tanciais investimentos na área de produção de ener
gia nos próximos anos. 

Não há dúvida de que poderemos enfrentar 
uma nova década perdida, caso não cuidemos, com 
especial atenção, do problema da energia. 

Atualmente, se a economia brasileira voltasse 
a crescer a elevadas taxas, sem dúvidàfaltana.ener
gia no Brasil. 
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, 

A necessidade de inclusão do- Estado de Mato 
Grosso no trajeto do gasoduto é o principal motivo 
deste meu pronunciamento, para o qual conto com o 
apoio decidido dos eminentes Senadores de todos 
os Estados. 

Não se trata de um pleito isolado: apenas para 
exemplificar, o jornal Correio Braziliense, do último 
dia 12 de agosto, noticia que o Distrito Federal tam
bém é candidato a receber essa importante fonte de 
energia. 

Espero que não apenas o Estado de Mato 
Grosso, mas, igualmentE, tooas as unidades da Fe
deração que tenham condições de receber o gás bo
liviano sejam atendidas. 

Senhor Prtosidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, 

O gasoduto possibilitará a instalação de diver
sas usinas termelétricas a gás, contribuindo para 
descentralizar a oferta de energia, conferindo ·maior 
confiabilidade aos sistemas nacionais de produção e 
distribuição de energia. 

A instalação de uma usina termelétríca requer 
um menor período para construção e um menor vo
lume de investimentos, o que é ressaltado quando 
realizamos comparações com os projetes das gran
des hidrelétricas, que- requerem enormes volumes 
de investimento e financiamento, os quais geralmen
te ultrapassam em muito a atual capacidade de in-
vestimento do Setor Público. · 

O meu Estado de Mato Grosso já dispõe de to
das as condições necessárias jfàra· ínsfãTação ime
diata de um conjunto de usinas termelétricas que po
deriam fornecer a energia necessária para impulsio
nar seu processo de desenvolvimento e, por acrésci
mo, ainda exportar o excedente de energia para ou
tras regiões do País. 

É perfeitamente viável a instalação de um con
junto de usinas termelétricas de grande capacidade, 
em Mato Grosso, principalmente em decorrência de 
vantagens locacionais. 

A proximidade de Mato Grosso da fonte de pro
dução de gás boliviano contribui decisivamente para 
um melhor aproveitamento técnico do gás, pois ha
veria grande redução das perdas que ocorrem ern 
gasodutos de grandes extensões. 

Outro beneficio adicional que adviria da instala
ção de usinas termelétricas movidas pelo gás boli
viano - além do grande impulso económico para 

Mato Grosso e para toda a R~gião Centro-Oeste -
seria a redução das desigualdades regionais, confor
me dispositivo constitucional até hoje não cumprido 
no Brasil. 

__ Não há dqvid~dJ!_ que esse_rnegaprojeto, cujos 
benefícios totais sociais e económicos não oodem 
ser mensurados apenas com visão de curto prazo, 
trará enormes benefícios que podem ser compará
veis a ltaipu e que decorrem de vários fatores: mon
tante do Investimento (previsão inicíaf de- cerca de 
dois bilhões de dólares), possibilidade de exportação 
de até 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia 
da Bolívia para o Brasil, maior integração regional e 
contas externas mais compatíveis entre os dois paí
ses. 

Minha preocupaÇão, neste momento, está rela
cionada com o gás natural e, evidentemente, com a 
construção do gasoduto Brasil-Bolívia, esse maga
projeto de dois bílhões de dólares, que certamente 
contribuirá de forma decisiva para uma melhoria 
quantitativa e qualitativa de nossa matriz energética. 

Por isso, cumpro hoje o dever de trazer, para 
debate na Tribuna do Senado Federal, esse impor
tante tema das áreas económica e energética. Tema 
de transcendental importância não apenas para o 
meu Estado de Mato Grosso, mas também para a 
Região Centro-Oeste e para toda a economia brasi-

- !eira. 

Em passado não muito recente, afirmava-se 
que govern-ar-é construir é;traaas~ pois era 'essa a
prioridade número um para um País de dimensões 
colltinentais e sem condições de realizar sua inte-

-gração económica e social. 

Hoje, governar ainda continua sendo construir 
estradas; no entanto, nossas prioridades aumenta
ram e a demanda por investimentos públicos e priva
dos engloba os campos da energia, transportes, 
educação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
e modernização do Estado. 

Hoje, governar é principalmente gerir de manei
ra racional os escassos recursos da sociedade, de 
forma a dar~ltíés um- melhor retomo em termos de 
benefícios económicos e sociais. 

Hoje, governar é garantir um suprimento ade
quado de energia, necessária ao desenvolvimento . 
do Brasil, para o que são necessários investimentos 
pesados, a fim de afastar os riscos do racionamento 
de energia no País. 

O aproveitamento do gás do petróleo, como 
fonte de energia mais limpa e consentânea com a 
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Já hoje todos nós estamos sofrendo os riscos 
dos chamados blecautes de energia, em decorrência 
de problemas de interligação de sistemas, de dese
quilíbrios de oferta e demanda regionais, assim 
como do próprio perfil de nossa matriz energética, 
que utiliza gás natural em apenas 2,4%. 

A Bolívia dispõe de grandes reservas de gás e 
necessita de recursos ext(lmos para financiar seu 
processo de desenvolvimento. O Brasil necessita 
dessa fonte de energia para desenvolver sua econo
mia e dar uma configuração mais adequada, mais 
segura e estrategicamente menos vulnerável à sua 
matriz energética. 

Não se trata, evidentemente, do chamado jogo 
soma zero, em que o que uma parte ganha equivale 
ao que a outra perde: ambos os países terão gran
des vantagens económicas, sociais, políticas, diplo
máticas e estratégicas nessa parceria. 

A implantação do gasoduto trará maior estabili
dade e segurança na oferta de energia no Brasil, 
vale dizer, um maior equilíbrio na matriz energética 
nacional. 

Como acréscimo, ou vantagens adicionais, te
remos uma substancial melhoria nas relações co
merciais Brasil-Bolívia, possibilitando maior equilíbrio 
das contas externas entre os dois países e uma. 
maior aproximação nos campos económico, político 
e diplomático. 

Isso já seria o bastante para justificar plena
mente o elevado montante de investimentos neces
sários para a construção do projeto (aproximada
mente dois bilhões de dólares). 

Hoje, Petrobras e Yacimientos Petrolíferos Fis
cales Bolivianos já estão em condições de iniciar a 
implantação do gasoduto, em cuja fase inicial a Pe
trobrás vai investir aproximadamente 400 milhões de 
dólares, na construção de 540 quilómetros em terri
tório boliviano. 

O Brasil já dispõe das condições e do aparato 
jurídico-constitucional e institucional capazes de ace
lerar o processo de implantação e operação do ga
soduto, em bases económico-financeiras e adminis
trativas modernas e racionais. 

O Congresso Nacional aprovou recentemente 
dispositivos constitucionais que penmitem maior abe
tura económica, possibilitando flexibilidade operacio
nal para as empresas que aluam na área do petróleo 
e derivados, o que certamente contribuirá para que 
esse projeto atinja seus objetivos de maneira mais 

rápida, com maior eficiência e racionalidade e me
lhores resultados económico-financeiros. 

O programa de privatização desenvolvido pelo 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

_evjdentemente. oermitirá urn_a aJuação mais dinãmi
ca das empresas privadas desse setor, as quais po
derão ofertar uma maior quantidade de bens aos 
consumidores finarsa um menor preço, beneficiando 
maior quantidade de pessoas. ' 

O início da implantação do projeto já oferece 
condições para que as empresas interessadas pos
sam realizar transfonmações em suas unidades in
dustriais para utilização do gás natural, aproveitando 
as vantagens de uma fonte de energia limpa, de bai
xo custo e eficiente~ 

A participação atual do gás natural em nos
sa matriz energética, atualmente de apenas 
2,4%, não é compatível com o tamanho, comple
xidade e possibilidades de crescimento futuro da 
economia brasileira. 

A implantação e operação do projeto daria 
ao Brasil condições de ampliar substancialmente 
essa participação,- -melhorando quantitativa e 
qualitativamente o perfil da demanda brasileira 
de energia. 

Apesar das limitações existentes em todas as 
comparações internacionais, é importante ressaltar 
que; em diversos países industrializados, a participa
ção do gás natural atinge cerca de 20% do consumo 
total de energia. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, 

Para o Brasil, a utilização do gás natural não 
representa algo exótico ou inusitado: o gás da Bacia 
de Campos já é largamente consumido pelas indús
trias dos ~St<!dos elo_ Rio de Janeiro e São Paulo, o 
que tem contribuído para melhorar o desempenho 
económico e propiciar um maior equilíbrio da matriz 
energética da Região Sudeste. 

Evidentementª, outras regiões brasileiras de
sejam receber os benefícios do aproveitamento do 
-gás natural, para garantir um melhor suprimento de 
energia, a preços compatíveis. 

O meu Estado,_ o Estado de Mato Grosso, é 
um candidato naturalmente vocacionado para re
ceber o gás boliviano, tanto pela proximidade da 
fonte de produção _como pela necessidade de 
crescimento económico de fonma equilibrada, sem 
riscos de falta de energia. 
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preservação do meio ambiente, atende simultanea
mente ao conjunto de objetivos das políticas econô
mica, energética e de meio ambiente. 

Tudo isso reforça nosso interesse e confere a 
mais alta prioridade para esse projeto de elevado 
mérito que é o gasoduto Brasil-Bolívia, ao qual todos 
nós devemos prestar nosso maior apoio político. 

Sabemos que a participação do gás boliviano 
na matriz energética brasileira é •fundamental para 
suprir a demanda adicional de energia nos próximos 
anos, considerando-se a projeção de crescimento da 
economia nacional, afastando o risco de colapso de 
energia, além de contribuir para a melhoria das rela
ções comerciais e diplomáticas entre Brasil e Bolívia. 

Quando o gasoduto estiver operando em nível 
de plena capacidade, existe a possibilidade de im
portação de até 30 milhões de metros cúbicos de gás 
por dia, o que equivale a 200 mil barris de petróleo, o 
que por si só já justifiCélria a implantação do projeto em 
tennos de custo-benefício social e econômico. 

De todas as fontes de energia térmica, o gás 
natural é o combustível mais limpo e eficiente, contri
buindo para a melhoria do sistema energética brasi
leiro, sem os riscos de contaminação da energia nu
clear e de danos ecológicos, além de ser produzido 
em um nível de custo muito inferior a outras alterna
tivas energéticas. 

O aumento da participação do gás natural na 
matriz energética brasileira ainda terá como vanta
gem estratégica adicional a possibilidade de constru
ção de usinas termelétricas capazes de suprir even
tuais picos de demanda ou compensar a insuficiên
cia de oferta decorrente de estiagens e diminuição 
dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, 

Trata-se de pleito meritório não apenas do pon
to de vista político, mas principalmente do ponto de 
vista técnico, pois a proximidade de Mato Grosso da 
fonte de produção do gás, na Bolívia, nos daria um 
aumento de eficiência, reduzindo as perdas decor
rentes do transporte do gás em longas distâncias. 

Sabemos que essas perdas poderiam atingir 
até 40% do total do gás transportado, pois o gás 
transportado se dissiparia em forma de calor, ao lon
go da extensão do gasoduto. 

A construção de usinas termelétricas no Esta
do de Mato Grosso não apenas contribuiria para au
mentar a eficiência do sistema energético brasileiro, 
como um todo, mas também daria malõrsegurança 
de equilíbrio, interligando os sistemas Norte e Nor
deste com os do Sul-Sudeste e, conseqüentemente, 

conferiria maior racionalidade, balanceamento e se
gurança ao sistema energético nacional, reduzindo 
os riscos de blecaute. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadoJes, 

Atualmente, o consumo total de gás natural é 
de aproximadamente 5,5 milhões de metros cúbicos 
por dia, nas regiões Sul e Sudeste, o que é insufi
ciente para nossa necessidade de crescimento eco
nómico e de construção de uma economia competiti
va em termos internacionais. 

A economia brasileira já atingiu o ponto de ma
turidade em que necessita imediatamente voltar a 
crescer aos níveis históricos de 7% ao ano, quando 
nosso País representou um exemplo para o mundo, 
como a Nação que mais cresceu durante mais de 
quatro décadas. 

O Plano Real não se pode restringir a um mero 
ajuste de controle da moeda. 

É chegado o momento do crescimento, do de
senvolvimento econômico e social, de o Brasil soltar 
as amarras e partir para construir o grande futuro 
que nÇ>s_espera como Nação jovem, com grandes 
contingentes de trabalhadores que pretendem cres
cer profissionalmente, especializar-se e manter pos
tos de trabalho dignos e estáveis. 

Isso só se faz com crescimento, com oferta 
abundante de energia, com trabalho e participação 
do Governo e da iniciativa privada. 

O grande projeto do g;o;sOl!uto Brasil-Bolívia 
representa um marco histórico nessa nossa trajetória 
rumo ao desenvolvimento equilibrado. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso foi 
muito feliz quando comparou essa grande obra à hi
drelétrica de ltaipu, por seus incomensuráveis efei
tos positivos para a economia nacional. 

Tenho a firme convicção de que o Congresso 
Nacional, e especialmente o Sen.a_dQ_fed_eral, dará 
tOdo o apoio necessário à concretização dessa im
portante obra. 

Deixo aqui o meu apelo ao Presidente Fernan
do Henrique Cardoso para que não permita que o 
meu Estado de Mato Grosso seja excluído desse 
projeto, pois Mato Grosso deseja progredir, desen
volver-se e devolver ao Brasil os frutos d~_seu traba
lho em proporçao mUlto ma1or oo que tudo o que vier 
a receber do Brasil. 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JÚLIO CAMPOS EM SEU PRONUN· 
CIAMENTO: 
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RADIOBRÀS. Empresa Srasde~ra de Comumcaçás S.A. 
Presidénc•a de República 

Civil 

· ne Junlblut. Lydill Medeiros 
e Adrilrul 'hscanalos 

• . ÇÁO e BRASIUA. O ex-pn!Sl
depte:José Samey (PMDB-AP) fez 
onfem um duro discul'3o no Sena
do~aC:Ú5mdo os Estados Unidos 
de~e'títarem desestabilizar o Mer· 
tt>!ul ao aceitar a presença da Ar
seatina como 56cia militar da Or
edização do Tratado do Atllnti
coflftlrte(Otan). Sarneydisseque 
o CaVemo brasileiro d~ ~r fir· 
me e rW> se submeter a intlmldã
çof;: õu mteaç;as. SegWido Sar· 
n~; a Afii:ntlna, como Integrante 
d~~ teria acesso a armas de 
llia eeração e o Brasn tem a 
o gaçio de condenar ene!'iie&
m nte o envoJvi~n.l'! da reglâo 
n JOea dos blocos mUltares. Para 

~. o presidente ilrgentlno, 
cS5 Menem, estt sendo usado 

n · ;i manobra americana. 
: ;as·Estados Unidos nDB d~ 
· •explicações. Não podemos 

a ·blr essa conduta sem uma 
re ~lo do nouo pais. Tenho o d~ 

de denunciar essa m1111obra e 
· po550 me corúormar em ou
·.que vamo• receber como 
' pensaçAo a participação no 
selllo de Seaurança da ONU 

-tlli5J~5amey. aplaudido e apar
do por senadores de todo. os 
• , . os, que lh.e deram apoio. 

.;::tarney p6e .ab .uspelta 
~ ~1Dldatlvu ameriCUU~t 
~or. que I! presidente da 

~Jilssaa de Relaçoes Exteriores 
Sê~ado, disse que os Estados 

U .. · ·para dese~tablllzar o Mer
coeul eJcolheram o caminho 
m.al.s.. condenável, quebrando o 
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~rio estratégico da região. 
Sad!ey classificou de suspeltu as 
dec:lsOes americanas de lelrantar 
~o de venda de armas t 
AnJérh::a do Sul; de autorizar a 
~da de aviões de últiiDii gera
çãO para o Chile; e de considerar 
a Argentlll& um membro ~o-par
ticipante da Otan. Samey lem
brou que essa condiç!o f.oi con-· 
cedida a Coréla do Sul e a Israel, 
palsu locálindos na5 regt6es 
mais tensas do mundo. 

-Que il1Ileaç4 pesa sObre a Ar· 
gentina, meu Deus? Quem a 
ameaça de Invasão? O Br;asil, o 
Paraguai, o Clllle, a BolíVia? Como 
explicar que nesse momento em 
que todos estimo. vo!tados para 
a paz no mundo. Inteiro, ee pona 
colocar no nêisso continente· um 
l!efllle que diga respeito À utlliz&. 
çiCJ de argumentof.-d.e força? 
Acredito que os poyos brasileiro 
e argentino tem e exata. noÇAo 
dos eeus Interesses históricos e 
nlo permitiria que interB$585 
menores fomef!tem essu corri· 
elas a.qul,'Qllf! c;riem um clima' lU'· 
tlfidal de 'dlscoriila e que seme
elem aqujlo que 'Os ütadOi Uni· 
dos desejam: .\lesestruturar o 
Men:osul :..:,;.,dlsle Samey . 

·Em Assunçao,· onde se reúne o 
~po _!i~ Rio, Jt: esU PfOnto um 
documento sobre a mudança no 
Coneelbo de Segurança da ONll 
que é considerado pelos diploma
tu brasllelro5 favorive!l campa
nha do Brasil pua ee tomar mem
bro efetlvo do órgAo. O documen
to foi elaborado há uma semana. 
em Nova York. pelos embatxado
reJ·JuntoãONUdos 14palsesque 
Integram o Grupo do Rio o: dever i 
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ser endossado no· encontro. Ele 
defende a. relormulaçlo no Con
selho de Segurança e que "- Amé
rica Latina seja contemplada com 
urna vaga. sem hawer comprome
timento com nenhuma candida
tura e sem fazer reler!ncia ao fato 
de a vaga ser permanente, como 
quer· o Brasil. ou rotativa, como 
quer a Argentina. Mas os p;W;es 
do ·Grupo do Rio afirmam, em 
consenso, que os mesmos crité
rios devem aer adotaclos par~ os 
palll:ll desenvolvidos e os em de
senvolvimento. Alsim, se por 
exemplo Japio e Alemanha ga· 
nharem uma vaga permanente. o 
repres;entame da Am~rlca l.atirnl 
também deverá ter uma vaga per
manente. Isso foi interpretado co
mo uma brech~ fawrável à can
didatura permanente do BrasU. 

Apesar de contar com o apolo 
do Paraguai, a diplomacia brasi
leira foi surpreendida ontem CDIII 
uma deciaraç!o do coorde~ador 
do Grupo do Rio. o embaiudor 
paRguaio José· Martinez Lezca
no, favorável à rotatividade. Ele 
diste que é preciso pensar em to
dos os palaes da América l.atlna. 
o que mostra que as diVergênc!U 
no Grupo do Rlo slo maiores do 
que o ltamaraty imagtnava. 

O Grupo do Rio também vai, 
em sua declaraçlo llnal. reehaçar 
medidas unilaterais adotadas pe
los Estados Unidos em relaçlo a 
determinados países, que, ICJUll' 
do o Governo americano. nio es
tariam combatendo o narcotrAfl· 
co. Os Estados Unidos cottumam 
emtttr uma espécie de cert!Hca
do, fazendo urna avalia~ públi
ca do desempenho de c1da paf5 
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no combate ao narcotrAflco. Os 
palses que Integram o Grupo do 
Rio são contra a I)O$tura dos Es
tados Unidos de adotar kis inter
nas p,ua punir outros países. Se
gundo os dtplomatu, a utilização 
de leis extrat0!111torl.aiJ agride as 
nonnM de convtvêncla Interna-

clonai. O Governo ~erfcano tem 
elaborado uma lista negra com os 
nomes dos países que não esta
nam traVIIJido como eles acham 
que deveriam a iUerra contra o 
n=tráfico. México e Colômbia 
têm cnttcado esse comportamen
to e siJllel'lram a discussão do as-
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i unto no Grupo do Rio. Outra fll&. 
dlda unilateral dos EUA e que 
vem 3endo criticada ~ a Lei 
Helms-Burton, que pune empl'&
sas que mantiverem relaçOelõ co
merciais com Cuba. A reaçlo i!l
ternaclonal à essa lei foi tao gran
~ que os Estados Unidos sus
penderam por ora sua aplicação. 

·--Partidos chegam a acordo sobre lei eleitorar 
Unicos pontos pendentes são o tempo na TV, a presença nas inaugurações e o financiamento públicO: 

Denise RoltlenbUI'l 

• !IRASIUA. Um acordo fechado 
ontem por Hderes de partido per
mitirá ao presidente Fernando 
Henrique Cardoso disputar a ele!· 
çoio de 1998 coín o número do 
PSDB, o 45. Com tsso. o partido 
anunciou que nio ob3trulr~ m&is 
a analise do relatório do deputa
do Carlos AooHrij.Qo (PMDB-SP) 
e o proj~o dever~ ser votado na 
quarta-feira. A oposiçio conse
guiu emplac:ar unuo. relvlndicaç6o: 
a CAJilpanha de rua terá 90 d!u. e 
nAo 60, como quêa,a o Governo. 

O proJeto chegar.á ao plenál'lo 

com apenas trés pontos penden
tes: o crlt~rio para distrtbUiçlo 
do tempo na :,V, a presença dos 

)!overnantes candidato~ em Inau
gurações e o financiamento púb!l
co·de'campanha. A lnserçlo de 
comerciais dos candidatos na 
programação nonnal das emisso
ras ser4 discutida numa reunllo 
de todbs os partidos ainda hoje, 
na presldencie da ·Clmara. 

Um dot maiores resporr~-_ . 
pelo aceito-IIm- partidos foi o 
lrópria Apol!ntrlo, que, da lll
rmsigênc:la idtlt&üa·na segund. 
eira. partiu p11111 c:ori)(H<orpo 
~om os lfderet em busca de en
tendimento que viabilizasse a vo
t.açlo do profeto no plenU!o. 

O pontO IIWI polemk:o ~ o crt
túio para dlstrl~lo do tempo 
de teltWIO. O PMDB lnsilte em 
&dotar a conHguraçlo <lu bana
das na data da pane dos deputA
dos, leYaeiro de 1995, e tem para 
Isso o apolo das 0po5lç0e$. PSI>B 

. e PFL ac:eiWn a!Mdla arttm6tlca 
entre a d.r.. ela poue e 3 de ou
tubro, ftm do pruo de t!IUçio. 

O PMDB~ oesse aspecto a sua 
pr6pna •obrmvincla, Ji que 
desde o lnldo desta leglilatura 
a111 ~ foi dd!DJtanclo: em 
Sio PIIUio, por exemplo, dos J.4 
deputadõ; que eléieu, deve·cne-
111' a 98 com sela, devido u mt. 
graçOes para.PSDB. PFL e PPB. 

Dos outroa tr& pontos, o que 
tem mais dlances de acordo E o 

. que ae relere b inRtÇOes de 30 
eegundos na TV. O Governo Jl 
flttlta u lluerçlles, mu quer li
mitA-lu A um mlnlproall!ldulen
to dos c:andldatoa, proposb que 
a opoúçlo ~GIIbando. 
~ OcUOdal~queo 
Gcwemo *fendeu hl' duu Rlntr
lll$, estuf A catiO' dot aovema
dores preUiollolrem suas banca
du. O GoYemo pode at6 perder e 
tem uma razio Jlll'& IUO! o pro
jeto Apollnhio permite buaíe* 
externas, o que liiJliliea, PA• 
F~mando Henrique, poder ap"" 
seDtar as obras de •ua adallnl;
tnçio e até mesmo vlslt4.1as -t' 
tes ou depois de IMUguradal. .; 

A oposlçlo Hbe que nio'tdl· 
mUlto poder de foso em ~ 
este assunto. Portanto, n:sol"'*" 
colocar o !lnanclameato Jl1lllll• 
como ponto .de honra; - , ~ 

-HoJe, todoeoe ~ 
estao oom o presldelte. QvimiJ 
que vaJ querer ft~r .... 
c:amp;uthll7 Nossa aaicla ~o flild. 
ctamento púbüco- dlise o li<* 
do PT. José Machado (SP). • : :! 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. V. Exª 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. · 
Presidente, Srs. Senadores, sou um grande admira
dor das ONGs - Organizações Não-Governamen
tais. Se dependesse de mim, o Governo buscaria a 
participação dessas organizações e muito teria por 
fazer com a colaboração da sociedade. 

É o grande milagre nos Estados Unidos. Se 
não me engano, em Chicago, 90% do Corpo de 
Bombeiros é composto de voluntários; o restante, de 
funcionários efetivos. 

Esses voluntários fizeram cursos, especializa
ram-se. São pessoas que estão à disposição. Se 
aqueles mil homens estivessem. permanentemente à 
disposição para qualquer ocorrência, o governo de 
Chicago gastaria uma fortuna e utilizaria seus servi
ços apenas uma, duas ou três vezes por ano. Da 
forma como está, o governo gasta infinitamente me
nos, mas os homens estão à disposição. No Brasil 
não há esse costume. 

Sr. Presidente, requeri, quando estava doente 
em Porto Alegre, e colhi mais assinaturas para a 
realização de sessão especial em homenagem ao 
Betinho. No entanto, houve outro requerimento no 
sentido de que a Hora do Expediente da sessão do 
dia 12 passado fosse destinada à homenagem. E 
assim foi leito. Eu, que assisti à homenagem em 
Porto Alegre, estranhei o fato de que houve manifes
tações, mas foram suspensas para que se realizas
se a Ordem do Dia e depois voltaram à homenagem. 
A meu ver, Betinho merecia um destaque especial. 
Virei à tribuna oportunamente falar sobre o Betinho, 
sobre o que dele conheci e sobre a ação que o vi de
senvolver na organização não-governamental. 

O que aconteceu quando o Betinho e a sua or
ganização não-governamental contaram com a pre
sença do Presidente e do Governo Federal? O Go
verno Federal entregou a ele e ao Bispo de Duque 
de Caxias, D. Morelli, a organização da Campanha 
contra a Fome. 

Venho hoje à tribuna para dizer o que, de certa 
forma, foi feito no Governo anterior. Está aqui o Pre, 
sidente da Comissão dos Títulos Públicos, o ilustre 
jurista Bernardo Cabral, cujo destaque, cujo traba
lho, cuja ação todos reconhecem. Está ali também a 
minha conterrânea Emília, cujo brilhante trabalho foi 
por todos nós reconhecido. Temos feito grande es
forço para trazer uma solução para um problema an
tigo. O Senador Cabral, a Comissão de Constituição, 

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

Justiça e Cidadania, este Plenário no próximo mês 
farão realizar, com a presença dos magistrados ita
lianos que aluaram no caso Mãos Limpas, um gran
de debate. Os mqgistrados italianos foram chama
dos para dar seus testemunhos de como agiram lá, 
e nós debateremos sobre o que pod_eremos fazer no 
caso do Brasil. A Comissão presidida pelo Senador 
Cabral mostroJJ_, de!Jateu e discutiu o que se pode fa
:zer com relação à impunidade e com relação ao 
combate à cqrrupção. 

Temos que olhar para frente, Sr. Presidente, e 
não para trás. Modéstia à parte, quando Líder do 
Governo, apresentei ao Presidente Itamar Franco 
uma proposta, que aqui está. S. E~ baixou um de
creto e criou a- Comissão Especial de Combate à 
Corrupção, para a qual designou homens notáveis 
na credibilidade. Não foi escolhido nenhum funcioná
no público ou alguem que tivesse algum tipa de liga
ção com o Governo. Foram escolhidos os seguintes 
nomes: Cândido Antonio Mendes de Almeida, Daniel 
Quintela Brimdao, Emerson Kapaz, Evandro Queiroz 
Leite, Francisco Batista Torres de Melo, Miguel Jero
nymo Ferrante, Modesto Souza Barros Carvalhosa e 
o Ministr? da Administração Romildo Canhim. 

Essa Comissão, diretamente ligada ao gabine
te do Presidente da República, tinha a missão de fa
zer o levantamento de qualquer denúncia ou dúvida 
levantada no âmbito do Governo Federal e, pelo de
creto, tinha prioridade absoluta. Essa Comissão po
di<:t requisitar quem quisesse, e os Ministros e enti
dades tinham de responder imediatamente às suas 
solicitações, ponto por ponto. 

Olha, Sr. Presidente, o Governo Itamar Franco 
passou sem que se ouvisse falar de um escândalo. 
Quando se levantaram dúvidas, S. ~ mandou ave
riguar. Aqui está o livro branco, e os fatos que aqui 
estão foram averiguados no Governo Itamar Franco, 
praticados pelo próprio Governo Itamar. Essa comis
são não foi instalada para investigar o que tinha 
acontecido no Governo do Collor, mas para fazê-lo 
em relação ao Govemo Itamar. Nenhuma pessoa li
gada .ao Governo, pertencente a cargo algum; ne
nhuma pessoa dependente de aualauer favor foi 
convidada. Todas tinham com personalidade, autori
dade e moral reconhecidas unanimemente no Brasil. 
E aconteceu, Sr.-Presidente, o seguinte: vários ca
sos lá chegaram. E o Presidente Itamar pegava o te
lefone e determinava que o caso fosse investigado. 
Essa fórmula me parece fantástica, Sr. Presidente. 

J:õm relação às indicll,ções, o Senhor Itamar 
Franco não fez questão de conhecer as pessoas. A 
maioria das pessoas Sua Excelência as conheceu 
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apenas na cerimônia de posse. No entanto, sabe-se 
que ele poderia ter colocado pessoas diretamer\te li
gadas a ele. 

A rigor, Sr. Presidente, era uma organização 
não-governamental. Tratava-se de técnicos, de ho
mens da mais alta qualidade, com gabinete no Palá
cio do Planalto, com sala no Palácio do Planalto, 
com autonzação em branco para fazer o que quises
se no Palácio do Planalto, para fiscalizar o Presiden
te da República e os Ministros no Palácio do Planal
to. É claro, Sr. Presidente, que um Presidente que 
faz isso deve ter interesse em apurar tudo, deve ser 
alguém que não queria esconder nada de ninguém, 
alguém que não tem nada para acobertar. Era o 
caso do Presidente Itamar. Quando pedi a Sua Ex
celência para que se criasse a CPI dos anões do Or
çamento, muita gente disse que era loucura. Fala
vam: "mas há a CPI do impeachment, estamos aí 
com um Governo temporário, um tampão para com
pletar Governo, e ainda vamos abrir uma outra CPI, 
envolvendo os próprios Parlamentares? Vai implodir 
o Governo". No entanto, ele deixou criar. Envolveu 
até pessoas influentes. O então Presidente do Sena
do e o antecessor, envolvidos, tiveram que fazer a 
sua defesa. O Presidente da Câmara, que fez o im
peachment, foi afastado. Mas, agora, em relação à 
compra de votos, falou-se em um Ministro. Mas o 
negócio desapareceu, e o Governo nãoquís CPI. 

Naquele caso, insinuou-se que o Chefe da 
Casa Civil, quando era auxiliar da Bancada do P-Fl.. 
na Câmara dos Deputados, fazia as ligações, e o 
Presidente Itamar afastou-o. Em seguida, ele veio, 
defendeu-se, levou votos de louvor na CPI e voltou 
para o seu cargo de Chefe da Casa Civil. 

Na época, o Sr. Antonio Carlos esteve aqui e 
disse ter um dossiê. O Senhor Itamar Franco rece
beu publicamente esse dossiê, na presença da· im
prensa, e o mandou entregar à Comissão, que o re
cebeu. Por isso, Sr. Presidente, pode-se dizer o que 
quiser do Senhor Itamar, mas não se poderá· dizer 
que, por ação ou omissão, por silêncio ou acomoda
ção, as coisas poderiam ter acontecido em seu Go
verno. 

Sr. Presidente, nos primeiros dias do seu Go
verno, levado não sei por qual auxiliar, o Senhor Fer
nando Henrique extinguiu a CAE, Comissão Espe
cial de Combate à Corrupção, e fui a seu gabinete. 
Lá, disse-lhe, pois à época eu o tratava assim: "Fer
nando, o que houve?" 

A conclusão a que chegamos foi que Sua Ex
celência assinou o documento praticamente sem ter 
conhecimento de seu conteúdo, que sua assessoria 

lhe deu algo que-não imaginava. Sua Excelência me 
garantiu que haveria de mandar estudar o assunto e 
recebeu o meu dossiê. Imaginei, assim, que Sua Ex
celência recriaria a CAE com as pessoas de sua 
confiança, com as alterações que achasse necessá
rias. Mas não recriou, Sr. Presidente. 

Apresentei projeto nesta Casa, que foi aprova
do por unanimidade; rio entanto, ele está na gaveta 
da Câmara dos Deputados. Fiz mais de um ofício ao 
então Presidente da Câmara, mas até agora não ob
tive resposta sobre a votação dessa matéria. Mas 
volto a repetir: estou nesta tribuna, falando estas coi
sas, nao olhando para trás, mas olhando para frente. 

Para que o País saia do estupor em que se en
contra, é necessário um trabalho coletivo; um traba
lho do conjunto da sociedade; um trabalho com a 
participação da sociedade, em que ela se sinta im
portante e responsável pelo assunto. 

No mês que vem teremos, querido Presidente 
Cabral, uma sessão histórica, neste plenário, presidi
da por V. Ex•, onde os magistrados italianos da Ope
ração Mãos Limpas e procuradores do Estado de 
São Paulo debaterão conosco. Sei que V. E_x§ já 
convidou os membros do Supremo, dos Tribunais 
Superiores, da Procuradoria da República, do Tribu
nal de Contas, da PoHcia Federal, do Banco Central 
para, todos juntos, analisarmos, com a autoridade 
que V. Ex" e o Senador Requião têm, o trabalho rea
lizado na CP I, o Qual não _se limlto_u a apurar os fa
tos. Desta vez, graças a Deus, além de apurar, 
como fizemos na CPI do lmpeachment e na CPI do 
Orçamento, houve assessoria técnica montada pela 
Comissão, que também recebeu colaborações de 
grupos os mais variados, de tal maneira que, hoje, 
podemos cobrar dos vários setores o andamento do 
processo. E:ssas pessoas aqui estarão, na reunião 
'do próximo mês, para ver, para apurar, para analisar 
o que aconteceu na ltalla e venlicar o quê e onde 
isso poderá ser adaptado no Governo brasileiro. 

o-sr-:-Bernardo Cabral (PFL-AM) - Permite-
me V. t:x• um'àparte?~- --. - -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Com o 
maior prazer concedo o aparte a V. Ex'. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-RS) - Senador 
Pedro Simon, o fio condutor filosófico do seu discur
so é, sem dúvida nenhuma, a impunidade. Pouco 
importa que V. Exª ora fale numa Comissão de alto 
nível e lembre que não está voltado para o passado. 
-Ainda que estivesse, V. Exª olha para o passado, so
bretudo para o seu passado, sem ter medo de seguir 
para o futuro, porque V: Ex• é um esbanjador do seu 
talento quando aborda um tema como este. O qi.Je é 
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impunidade? Se eu me arvorasse a fazer uma defini
ção agora, neste instante, ouvindo V. Exª, diria que é 
o filho bastardo da consciência com o crime. _E esse 
filho bastardo é que estaria a incomodar homens_do 
seu talento, a convidar para estarem aqui, no dia 18 
de setembro, neste plenário, as grandes autoridades 
italianas sobre essa matéria que se convencionou 
chamar 'as mãos limpas". O que é lamentável no 
nosso País, Senador Pedro Simon, é que tenhamos 
apenas a TV Senado para dar publicidade, para dar 
eco, para mostrar ao povo brasileiro um discurso, 
que V. Ex" pronuncia, dessa qualidade. Seria bom 
que todas as demais estivessem voltat:IÇJ.s para o as
pecto que V. Ex" aborda. É aí, é nesse degrau, de
grau a degràu, que a impunidade consegue transfor
mar este nosso País num país que não é levado a 
sério. Não sei se deveria homenagear V. E;x" com o~ 
meu silêncio ou aparteá-lo. De qualquer forma, como 
o silêncio é o clamor de tudo aquilo que não fala, V. 
Ex" poderia imaginar o que me ia nalma. Mas se in
tervenho no seu discurso é para dizer que _ele é 
apropriado, é oportuno e praze aos céus que este 
País se volte para a grande arma que precisamos 
ter, que é o combate à impunidade. Registre no seu 
discurso esta minha solid~uiedacte. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Recebo 
com emoção muito grande o aparte de V. Exª, pelo 
que significa e representa. E digo, meu querido Pre
sidente: como eu gostaria que o Presidente da Re
pública enviasse representação a esta Casa. Tere
mos representação do Ministério da Justiça, da Casa 
Civil, dos vários setores do Governo_ Federal - não 
serão só o Executivo, o Legislativo e o Judiciário -, 
mas como eu gostaria que o Presidente da Repúbli
ca determinasse a sua gente que viesse aqui_cpma 
consciência objetiva, concreta e prática dessa reu
nião que V. Exª vai presidir no dia 18. 

Ingenuamente, eu diria que a primeira hora se
ria para a recriação da CAE. O Presidente convidaria 
um grupo de notáveis- e quando digo nQtáveis>refi
ro-me à credibilidade e confiança da Nação -, que 
nem eram esses que estão aqui, e dar-lhes-ia pode
res, acima de tudo, para, com liberdade e autono
mia, fiscalizarem qualquer dúvida que se levantasse 
com relação ao seu Governo. 

Mas acho que no dia 18, nesta Casa, às 10h, 
neste plenário, sob a Presidência de V. Ex•,_ estarão 
aqui o Dr. Piercamillo Davigo, Procurador da Repú· 
blica da Itália. falando sobre o "Panorama e orelató· 
rio da Operação Mãos Limpas e seus resultados na 
vida pública italiana". Estarão aqui o Sr. Gherardo 
Colombo, Procurador da República da Itália, que la-

lará sobre o tema 'A idéia de legalidade e a sua con
tribuição para o desenvolvimento da cruzada contra 
a corrupção'; e o Sr. Francesco Greco, Procurador 
da República da Itália, que discorrerá sobre "A técni
ca das investigações nos crimes contra a administra
ção pública'. 

_sr. Presidente_ Geraldo Melo, em seguida, V. 
Ex" conduzirá os trabalhos e os debates. Aliás, te
nho a informação de que o prÓprio Presidente do Su
premo Tribunal Federal faz questão de estar presen
te. Por tudo isso, será um dia muito importante. De-

~ pois daquela CPI que marcou presença e que deixou 
história, esta será uma grande reunião em termos de 
combate à corrupção. 

Que bom seria se ainda fosse o tempo em que 
eu tinha intimidade com o Presidente! Se eu tivesse 

- a intimidade que alguns Colegas desta Casa têm 
hoje com o Presidente, eu lhe sugeriria que desig
nasse alguém de sua confiança para assistir a essa 
reunião, que será no dia 18. Eu diria também a es
ses Procuradores que fossem até a Procuradoria ou 

--ao Ministério da Justiça para pedir a pessoas da 
confiança de Sua Excelência uma sugestão. 

_ Eu faria isso, Sr. Pre§idente. Quem sabe, o 
-Presidente aceite essa sugestão, embora eu ache 
difícil, porque quem recebe sempre elogios do tipo 'o 
senhor é fantástico', 'o senhor é fenomenal', "o se
nhor é o maior do mundo', "o senhor é o líder da 
América", não vai querer ouvir falar de coisas tão 
vulgares e tão pequenas como corrupção, como im
punidade. Mas, sinceramente, Sr. Presidente, eu fa
ria isso. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, 
por permuta com o Senador Lúcio Alcântara. 

A SR' BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ
Pro11uncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, em reunião com a minha 
Bancada na tarde de ontem, não tive a oportun~oaoe -~ 
de pronunciar-me com relação a um assunto de ex
trema importância--e que está a merecer a preocupa
ção de todos nós: as estratégias da política externa 
norte-americana adotadas para a América latina e 
seus desdobramentos, notadamente as declarações -
-do Presiâénte argentino Carlos Menem. 

Neste instante, quero manifestar-me para além ~ 

das diferentes questões e posições partidárias e 
iç:leológicas que ce_rtamente enriquecem o oeoate e o 
_processo democrático do nosso País para irmanar
me com o discurso do Senador Samey e com os 
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apartes de alguns Senadores feitos ontem neste ple
nário. 

Na qualidade de membro da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa, e 
também titular da Comissão do Mercosul e de cida
dã brasileira, compartilho as preocupações coloca
das, as quais expressaram, com clareza e precisão, 
o pensamento de todos nós. 

Quero unir a minha voz e dizer que eu também 
já havia manifestado preocupação num discurso fei
to recentemente, quando o governo norte-americano 
suspendeu o embargo à venda de armamento para 
a América Latina. Nessa oportunidade, ressaltei que 
os países latinos não deveriam ceder ao canto de 
sereia e que precisávamcs permanecer firmes no 
compromisso com a paz e o desenvolvimento. Po
dia-se perceber, nessa decisão norte-americana, um 
céu de nuvens densas e baixas, prenunciando uma 
zona de grande turbulência. Infelizmente, nossos te
mores não eram infundados. 

O que pretende o governo norte-americano 
com o sedutor convite, minimizando como "simbóli
co" o status de "aliado militar íntimo", oferecido à Ar
gentina? Tal sutileza de propósito remete-me à ima
gem de um elefante numa loja de porcelanas. Penso 
que a pergunta feita: "por que, numa área de paz, os 
Estados Unidos oferecem uma condição dessa natu
reza? O que está por trás disso?" tem respostas, 
sim, embora sejam talvez amargas demais. Todavia, 
faz-se necessário que sejam ditas e refletidas a con
tento, porque, na delicada e complexa relação que 
envolve questões de política externa, o melhor cami
nho é nos colocarmos à frente dos problemas para 
buscar soluções. 

A resposta está no fato óbvio, já percebido mas 
pouco denunciado, de que o governo norte-america
no empenha, todos os seus esforços no sentido de 
desmantelar, de infectar - com o vírus da discórdia 
diplomática, a partir da pressão política e econõmica 
que exercem com ferocidade - o longo e difícil pro
cesso de unificação e fortalecimento das economias 
dos países do Cone Sul, em vista do fenômeno da 
globalização. Está feita a avaliação da estratégia 
rasteira utilizada, da qual o povo norte-americano 
talvez até se envergonhe. 

Quando nós, das esquerdas populares, denun
ciamos, reiteradamente e de todas as formas possí
veis, a linha político-econõmica intervencionista e 
unilateral do governo norte-americano, não o faze
mos, como alguns crêem, meramente por diletantis
mo, meramente pelo exercício do contraditório, me
ramente por infantilismo político ou por uma postura 

de puro enfrentamento. Fazemos, sim, porque assu-
.- mimos um compromisso sagrado perante a Nação 

brasileira, que é o de defendê-la dos interesses alie
nígenas, historicamente prejudiciais ao nosso desen
volvimento e aos esforços que, a suor e sangue, 
mas com grande dignidade, fazemos para atingi-los. 

A propósito, recentemente a imprensa america
na obteve dócumerifo altamente sigiloso que prova 
que os Estados Unidos permanecem com suas pes
quisas de armiis nucleares, inclusive no desenvolvi
mento de uma nova bombade hidrogênio. Enquanto 
o mundo busca o desarmamento nuclear, a partir de 
um acordo internacional, os Estados Unidos, desres
peitando esse acordo do qual é signatário, inclusive 
intervindo diretamente em vários países para que o 
mesmo seja cumprido, o descumpre. 

Quem está ameaçando, verdadeiramente, a 
Argentina, o Chile, o Paraguai, o Brasil? O que esta
mos, lamentavelmente, mais uma vez verificando? O 
gigante abrir seus-braÇos. desTá- vez sem qualquer 
pudor, entoar sua cantilena com ferocidade, atirar
se, como de costume, sobre nós, para sufocar-nos. 
Sorrateiramente busca jogar Argentina e Brasil um 
contra o outro para enfraquecer e desmantelar o 
Mercosul, isolar-nos, separar-nos e manter sua he
gemonia. 

Alimento a mais profunda esperança de que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Presi
dente Presidente Menem busquem, diretamente, um 
entendimento. Que não se deixem influenciar por 
esse maquiavelismo escancarado. Que reconheçam 
urgentemente o essencial: dar continuidade ao pro
cesso de fortalecimento da economia sul-americana, 
que só será concretizada a partir da plena implanta
ção do Mercado Comum do Cone Sul. 

As maniféstações que tivemos ontem neste 
Plenário, que se iniciaram com o pronunciamento do 
ex-Presidente da República e hoje Senador José 
Samey, foram muito pertinentes, necessárias, con
tundentes. É preciso muita coragem para defender
mos os interesses do.nosso País e também os inte
resses da Améri-ca Lá fina. 

O Brasil não é um país qualquer; o papel que 
ele está exercendo na América Latina não foi uma 
dádiva. Sabemos quanto nos custou e quanto nos 
custa sermos considerados a oitava economia; e 
para que o Brasil désse passos; -corria demos :... e o 
esforço maior partiu do Brasil -, para, junto à Argenti
nà pleitearmos uma parceria que consolidasse o pro
cesso da criação do Mercosul. 

Sem xenofobia, estamos aqui procurando cum
prir o que entendemos ser o papel do Senado da 
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República, quando temos um Governo que, neste 
momento, está defendendo os interesses do povo 
brasileiro, mas também se confrontando, no mínimo, 
com o discurso contraditório do Presidente da Ar
gentina. Somos e sempre fomos parceiros desse 
país; já foi dito aqui desta tribuna, hoje, que o Brasil 
esteve presente em vários momentos da história da 
Argentina. Temos declarado, não apenas em discur
sos, mas também em gestos, que temos na Argenti
na o nosso grande parceiro da América Latina. Por 
que, então, se levanta uma voz da Presidência da 
República, que não acredito ser ingenuidade ou ape
nas um tropeço em sua argumentação, com relação 
à posição do Brasil? 

Cabe a nós fazer o julgamento do Brasil? Não 
temos ingerência nas questões que não nos dizem 
respeito, que acontecem também na Argentina; pelo 
contrário, temos tentado, de toda forma, respaldar a 
Argentina, para fortalecê-la dentro do Mercosul. En
tão, não cabe fazer essa manifestação sem que não 
houvesse nossas vozes se contrapondo às argu
mentações do Presidente. Mas se contrapondo no 
sentido de dizer ao Presidente da Argentina que não 
estamos, de forma alguma, interferindo em suas de
cisões políticas, mas apenas alertando-o para o fato 
de que quem deseja semear discórdia ou impedir o 
fortalecimento da integração do Mercosul, por inte
resses que o próprio Menem conhece, são evidente
mente os Estados Unidos. 

Nós temos a coragem de defender aqui, sem 
xenofobia, como já disse, o interesse do Brasil, mas 
também damos a nossa contribuição ao Mercosul, 
ao anunciar que o País deseja que a Argentina conti
nue como parceira. Não aceitamos, de forma algu· 
ma, essa manifestação do Presidente, que está a 
serviço, só pode ser, dos interesses dos Estados 
Unidos, e não do Mercosul, da América Latina e des
te parceiro fiel e constante da Argentina que é o nos
so País, o nosso querido Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Prorro

go, por cinco minutos, a Hora do Expediente, para 
conceder a palavra ao Senador Casildo Maldaner, 
que, na forma regimental, fará uma comunicação 
inadiável. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o 
Senado Federal assistiu, ontem, ao pronunciamento 
proferido pelo eminente Senador e ex-Presidente da 

República José Samey, quando foi aparteado por 
vários Srs. ·senadores. E hoje ouvimos o discurso, 
no mesmo-sentido, da Senadora Benedita da Silva. 

Com o seu pronunciamento, o Senador José 
Samey ·r.C>s bniíâõú com ·uma.-autêhtica aula de Di
reito Internacional, em que acusou os Estados Uni
dos de usarem a Argentina para tentar desestabilizar 
o comércio do Cone Sul, no que foi apoiado por to
dos os membros âesta Casa. 

Não tenho a pretensão de repetir, neste meu 
discurso, o mesmo brilhantismo do nosso compa
nheiro de partido, mas tão somente de fazer alguns 
registras a respeito do assunto. 

Em 1987, há exatamente dez anos, nascia o 
Mercosul. Acordo integrncionista que buscava reunir 
as nações do Prata em tomo de um projeto capaz 
de dirimir d-úvidas e pôr tím às rivalidaâes históricas 
dos períodos mais conturbados da política latino
americana. 

Decorrido esse período, o Mercosul situou-se 
como o bloco econômico mais emergente do mundo, 
atraindo, por isso, as atenções da União Européia, 
dos países asiáticos, da CEI, que reúne as ex-Repú
blicas Soviéticas e, no plano latino, do Pacto Andino 
e do Caricom. 

Ao longo dos anos, os norte-americanos dis
pensaram ao Mercosul as maiores atenções, tanto 
que o Nafta - acordo semelhante que integra Méxi
co, Canadá e Estados Unidos - sempre quis estabe
lecer protocolos de cooperação e abocanhar o mer
cado do Cone Sul, que representa hoje um PIB de 
um trilhão de dólares. 

Recentemente, o Brasil patrocinou o III Encon
tro das Américas, realizado em Belo Horizonte. Nes
sa oportunidade, denunciei, desta tribuna, a tentativa 
de cooptação dos americanos a países membros do 
Mercosul, baseado em informações de que a Argen
·tina seria "pressionada" a aderir ao Nafta. Na sema
na passada, essa mesma Argentina foi agraciada 
pelos Estados Unidos com o pomposo título de "alia
do principal não-membro da Otan". 

Meus nobres Pares, essa 'honraria", em verda
de, veio apenas criar animosidade entre os países 
membros do Mercosul, pois a Argentina sentiu-se, a 
partir desse momento, autorizada a reivindicar a 
vaga no Conselho de Segurança da ONU, rompendo 
um acordo diplomático com o Brasil de que nenhum 
dos dois países faria campanha aberta pela vaga até 
que se aproximasse a hora de definições sobre as 
mudanças no Conselho. Não bastasse esse episó
dio, o Governo norte-americano abriu à Argentina a 
possibilidade de-compra de armamentos em condi-
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ções mais favoráveis do que ao Chile, que reagiu de 
pronto, considerando as suas rivalidades estratégi
cas e querelas fronteiriças. 

Como se vê, trata-se de uma campanha c:le de- _ 
sestabilização do Mercosul, que já vinha sendo deli
neada através das manchetes desalentadoras dos 
principais jornais do nosso País, que, ao fazerem a 
cobertura desse enc·ontro em Minas Gerais, assim 
expunham suas manchetes: "Acordo da Alca deve fi
car para 98'; 'Secretário americano crítica política 
externa brasileira'; "Americanos têm pressa, diz ne
gociador'; 'EUA rejeitam precondições para nego
ciar'. Desejo também, nesta oportunidade, registrar 
que, à época, o Presidente Fernando Henrique Car
doso foi incisivo em relação à intransigência dos 
americanos em discutir uma proposta que não feris
se os interesses comerciais do país: "A Alca depen
de de um longo processo de negociação e não de 
adesão'. 

Todos entendem que o melhor caminho rumo 
ao desenvolvimento passa pelo fortalecimento do 
Mercosul e por eventuais correções que o acordo 
exige na prática. 

É fundamental, neste momento, que alguns 
parceiros do Mercosul não se deixem levar pelo can
to de sereia do Tio Sam. Esperamos. ainda, que 
seus membros saibam contornar esta e quaisquer 
outras divergências, não permitindo que se percam 
os avanços de uma década. 

No próximo sábado, os Presidentes rlo Brasil e 
da Argentina estarão reunidos por conta da reunião 
do Grupo do Rio, em Assunção, no Paraguai. Dese
jamos que ambos encontrem, no diálogo e no bom 
senso, as fórmulas que contornem esses impasses, 
evitando que uma crise se alastre pelo continente, 
fazendo retomar um período de dúvidas e descon
fianças. 

Apelamos, ainda, para a Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional, do Senado Fede
ral, para que, em consonância com a Presidência da 
Casa, acompanhe pari passu esses episódios- que 
ameaçam a exitosa parceria do Mercosul. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi

dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício n° S/64, de 1997 (n° 149/97, na ori
gem), de 20 do corrente, encaminhando, para os fins 
previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Fede
ral, cópias da certidão de trânsito em julgado, bem 
como do acórdão proferido por aquela Corte, nos au
tos do Recurso Extraordinário n2 198506, do Estado 
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalida-

de do artigo 14-A e§§ 1°, 2°, 32 e 4° da Lei n" 2.677, 
de 27 de dezembro de 1983, do_ Município de Jun

- diaí- $P, com a redação que lhe deu a Lei n° 3.083, 
dl'l 14 de julho de 1987. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O Sr. Geraldo Melo, 1• Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência recebeu, do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, o Ofício n• S/65, de 1997 (nº 
150/97, na origem),de 20 do corrente, encaminhan
do, para os fins previstos no art. 52, inciso X, da 
Constituição Federal, cópias da ce[tigão de_trânsito 
em julgarlo, bem como do acórdão proferido por 
aquela Corte, nos autos do Recurso Extraordinário 
n• 194036, do Estado de São Paulo, o qual declarou 
a inconstitucionalidade dos artigos 22 e 32 da Lei nº 
6.747, de 21 de dezembro de 1990, do Município de 
Santo André- SP. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisiio1ei1Uioativa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa 
do Senado aprovou, em reunião realizada nesta 
data, os Requerimentos nºs 468, 485, 491, 492, 496, 
497, 499, 500, 514, 515, 517, 518, 523, 524, 536, 
537, 538, 540, 543~553 a 556, 564, 568 e 569, de 
1997, de autoria dos Senadores Pedro Simon, Ro
mero Jucá, Humberto Lucena, Osmar Dias, Roberto 
Reqt,~ião, Gilberto Miranda, Emandes Amorim, João 
Rocha, Eduardo Suplicy, Guilherme Palmeira, Júlio 
Campos, Freitas Neto, Edison Lobão, Carlos Patro
cínio e das Srl's Senadoras Benedita da Silva e Mari
na Silva, solicitando informações a Ministros de Es
tado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: . 

OF. GLPMDB Nº 295/97 

_Bra~íJia, 2Q_cf_e_<!go;;to de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Albino Boaventura, 
como membro Titular, nas Comissões de Assuntos 
Sociais e Infra-Estrutura, e como membro Suplente, 
nas Comissões de Assuntos Econômicos e Relaçõ-
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es Exteriores, em substituição ao Senador Mauro Mi
randa. 

Renovo, na oportunidade, votos de apreço e 
consideração.-=- Senador Jader Barbalho, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Serão feitas as substituições s_olicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário em exercícia, Senador Carlos Pa
trocínio 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 592, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Fe

deral, combinado com o art 216 do Regimento lnte(
no, requeiro as seguintes informações ao presidente 
da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., 
Dr. Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo, através do 
ministro de Estado dos Transportes, deputado Eliseu 
Padí\ha: 

1. Em que estágio estão os estudos para a 
construção da Ferrovia TransversaLNordeste? 

2. Qual o traçado previsto para a referida ferro-
via? 

3. Que alternativas vêm sendo _sugerida~ para 
esse traçado? 

4. Que medidas já foram tomadas visando o fi
nanciamento das obras da Ferrovia Transversal Nor
deste? Caso esteja previsto o financiamento por ins
tituições financeiras do Exterior, que cantatas se fi
zeram nesse sentido? 

Justificação 

Estudos preliminares para a construção~~e-im
plantação da Ferrovia Transversal Nordeste já foram 
desenvolvidos pela Vale, que a considera um projeto 
promissor. Essa ferrovia teria exte_nsão aproximada 
de 1 .500 quilômetros e faria a ligação de Estreito, no 
Maranhão, a Salgueiro, em Pernambuco. Permitiria, 
assim, a interligação da ferrovia Norte-Sul com o 
ramo Nordeste da Rede Ferroviária Federal, hoje pri
vatizada. 

Uma vez implantada, a Ferrovia Transversal 
Nordeste viria a adquirir extrema importância econô
mica para grande parte da região nordestina, uma 
vez que permitiria o acesso aos portos de Suape, no 
Recife, e de Ponta da Madeira, em São Luis. Benefi
ciaria assim uma ampla área dos Es_tªdi>s_c:fg Mara
nhão Piauí, Ceará e Pernambuco. 

A idéia de construção da Transversal Nordeste 
vem sendo examinada deste o final da década pas
sada. Desejamos conhecer, em caráter oficial, o que 

se tem feito a res_peito do assunto. Sabemos gue 
existem dlfic_uldades financeiras para a execução do 
projeto, cujo custo já foi avaliado em US$ 1 ,2 bilhões. 

Ainda que, nesse mesmo período, verbas se
_melhantes tenham sido aplicadas em outros em
preendimentos na área dos transportes. trata-se de 
uma quantia elevada. Por isso mesmo, dadas as 
aluais condições financeiras do Estado brasileiro, 
seria necessária a participação do setor privado, as• 
sim como de instituições financeiras multilaterais. 
Tudo isso tomaria necessánas neQociações de reco
nhecida complexidade, o que demandará razoável 
espaço de tempo. 

Dada a relevância que o projeto adquire para 
uma ampla área do Nordeste, área aliás que apre-

-senta extrema carência e que pouca atenção vem 
recebendo do poder público federal, toda a sua po
pulação acredita que a implantação deveria ocorrer 
no menor espaço de tempo possível. As informaçõ
es que solicitamos visam justamente permitir uma 
avaliação mais precisa desse processo. 

Sala de sessões, 21 de agosto de 1997.- Se
-nadar Freitas Neto. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- O rE!querimento será despachado à Mesa para de
cisão, nos termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães} 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 71 Srs. Senadores. 

-Item 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nº 430, de 1997, do Senador Jeffer
son Peres, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 43 e 44, de 1997, por versa
rem sobre a obrigatoriedade da declaração 
de preço total nas vendas a prestação. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam Ejueiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os Projetas de Lei do Senado nºs 43 e 44 pas

sam a tramitar em conjunto, e as matérias retomam 
à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães} 
~---Item 2: 

- ~-- ~voiaÇãô, ~ em-tuni_õ_iínicõ~ do Requeri
mento nº 541, de 1997, do Senador Jose lg
nácio Ferreira, solicitando, nos termos regi-
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mentais, a tramitação conjunta dos Projetas 
de Lei do Senado nºs 61 e 234, de 1996, por 
versarem sobre o uso de registras e d<.:! ban
cos de dados. 

Em votação o requerimento. 
c,, ::' -~ Se11adores que 0 aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os projetas passam a tramitar conjuntamente, 

e as matérias retomam ao exame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Hem 3: 

REQUERIMENTO N2 587, DE 1997 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 340, III, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 587, de 1997, do Senador José 
Roberto Arruda e outros Srs. Senadores, so
licitando, nos termos do art. 336, •c•, do Re
gimento Interno, urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n° 89, de 1996 (n• 667/95, na 
Casa de origem), que autoriza o Governo 
Federal a conceder apoio financeiro ao Dis
trito Federal e aos municípios que instituírem 
programa de garantia de renda mínima as
sociado a ações sócio-educativas (tramitan
do em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n•s 236, de 1995; 84 e 201, de 
1996). 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

Ê lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 593, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí

nea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimento n• 587, de 
1997, a fim de ser feita na sessão do dia 27 de agos
to próximo, (4 dias úteis). 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1997.- El
cio Alvares - José Eduardo Outra - Valmir Cam
pelo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria fica adiada. 

O SR. .PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
..:.Hem4: 

~~"-~~ ~§PJ,!.S-.S_ijg'"gmJ.\1!!"19 ,Mffiç<>, c:! o. Pro
jeto de Lei da Cãmaran• 8, de 1997 (nº 

-1.069/91, na -Casa de origem), que dispõe 
-sooreairriplantaçãOeageslão do Par-
que Histórico Nacional dos Guararapes, 

-!E!nao- - ---- --

Parecer favorável, sob nº 350, cte 1997, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, Relator: Senador Roberto Freire. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se, assim, à discussão do projeto em 

turno único. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.· 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

Ê a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 8, DE 1997 
(N2 1.069/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a implantação e a ges
tão do Parque Histórico Nacional dos Ga
rarapes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A gestão do Parque Histórico Nacional 

dos Gararapes - PHNG, localizado no Município de 
Jaboatao dos · Gararapes, Estado de Pernambuco, 
obedecerá ao disposto no seu Plano Diretor. 

Parágrafo único. O Plano Diretor do PHNG 
será elaborado e atualizado pelos órgãos do Poder 
Público responsáveis por sua administração, ouvida 
a comunidade local. 

Art. 22 O Plano Diretnr do PHNG incluirá o zo
neamento da u_nidac!!l.. cQnstitYídP_·por pelo menos 
duas áreas básicas: 

I - zona de preservação, formada pelas áreas 
livres de ocupação humana; 

11 - zona antrópica, formada pelas áreas sob 
ocupação humana. 

Art. 32 A administração do PHNG será asses
sorada por Llm Conselho formado por representantes 
do Ministério Público Federal, da Procuradoria da 
Fazenda Nacional, dos Ministérios do Exército, da 
Previdência e Assistência Social, do Planeiamento e 

·OrÇamento. -.,--da Guft:Ora. d? .<::".~cr"'"rn ' ,-Pc\tri'rió-
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nio da União, do Instituto do Património Histórico e 
Artístico Nacional, do Município de Jaboatão dos 
Guararapes e da comunidade residente no Parque. 

Art. 4º Mediante a concessão de direitcr·real de 
uso, conforme definição dada pelo Decreto-Lei nº 
271, de 28 de fevereiro de 1967. será assegurada a 
permanência dos moradores que, nácrposs-uindo ou
tro imóvel no Estado de Pernambuco, comprovada
mente residam na área do PHNG desde 21 de maio 
de 1991. 

Parágrafo único. Não se aplicam a pessoas ju
rídicas de caráter social, assistencial, religioso ou fi
lantrópico, ou a imóveis destinados a equipamentos 
sociais ou comunitários, as restrições estabelecidas 
no caput deste artigo. 

Art. 52 O Poder Público, por intermédio de seus 
órgãos competentes, concluirá, no prazo de noventa 
dias da publicação desta lei, o levantamento e o ca
dastramento físico-social da área total tombada ou 
desapropriada e a delimitação da área livre de ocu
pação humana. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta 
lei, no que couber, no prazo de noventa dias. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias Nas
cimento, primeiro orador inscrito após a Ordem do 
Dia. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, sob a proteção de olorum, 
inicio este pronunciamento. 

Juntamente com as manifestações artísticas, a 
religiosidade se encontra entre as formas de expres
são que caracterizam a singularidade do ser huma
no. Nenhum povo, cultura ou civilização existe hoje 
em dia, ou jamais existiu, sem o lastro de um ou 
mais sistemas religiosos. Assim, a religião talvez seja 
a mais conspícua manifestação da espiritualidade hu
mana, o terreno por excelência em que se expressam 
as preocupações fundamentais que nos têm afligido 
desde que nossos mais longíquos ancestrais na escala 
evolutiva começaram a se indagar sobre quem somos, 
de onde viemos, para onde vamos. 

Nas culturas africanas e indígenas, a religião 
ocupa um espaço que há muito perdeu na visão eu
ropéia e ocidental. Para esses povos, religião não é 
apenas um ritual que se pratique num determinado 
dia da semana, como forma de garantir uma possí
vel salvação na vida após a morte ou, o que é mais 

freqúente nos dias de hoje, no cumprimento de uma 
obrigação social para com os membros do grupo a 
que se pertença. Muito pelo contrário, nessas cultu
ras a prática religiosa é parte integrante da vida quo
tidiana, nela se encontrando· todos os elementos 
·constitutivos da iâentirlaâe de c·ada grupo, bem 
como os valores essenciais que orientam a vida das 

-comunidades. Assim, não foi por acaso que os euro
peus, no seu empreendimento de conquista e "colo
nização" da África e das Américas, procurassem 
sempre destruir- ou, quando isso não era possível, 
pelo menos neutralizar - as religiões dos vencidos, 
como forma de lhes solapar a coesão interna, im
pondo-lhes um sistema de valores que lhes era es
tranho e no qual sél poderiam VE!r a si mesmos como 
derrotados. Um ditado africano ilustra muito bem 
esse processo: 'Quando os europeus aqui chega
ram, eles tinham a cruz e nós tínhamos a terra. Hoje, 
eles têm a terra e nós. a cruz'. 

Um dos muitos e diversos legados que o povo 
-brasileiro deve aos africanos e seus descendentes é 
- todos reconhecem - a nossa decantada religiosi-
dade. Com efeito, a religião ocupa na vida diária dos 
brasileiros, qualquer que seja sua origem, um espa-

-ço muito maior e mais importante do que na Europa 
ou nos Estados Unidos. Em suas formas "puras" ou 
misturadas entre si, igrejas, seitas, cultos e denomi
nações das mais diversas procedências encontram 
no su!2strato espiritual do povo brasileiro, que-se ali
cerça sobretudo em nossa matriz africana, o terreno 
propício para a sua manifesfaçao-:- Num momento de 
acentuada crise moral, traduzida no desrespeito e no 
descaso em relação aos valores fundamentais que 

-regem as relações humanas em qualquer sociedade, 
esse substrato espiritual tem, com toda certeza, um 
importante papel a desempenhar. 

Foi por essa razão que fizemos questão de nos 
manifestar com referência à nova redação, recente
mente aprovada por esta Casa, do art. 33 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, estabelecendo a 
obrigatoriedade de as escolas ministrarem um ensi
no religioso interconfessional, que respeite a "diver
sidade ( ... ) religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo". Além de estatuir que os siste
mas de educação regulamentarão os procedimentos 
para a definição do ensino religioso, estabelecerão as 
normas para a habilitação e admissão dos professores 
e ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes de
nominações religiosas, para a definição dos conteúdos 
do ensino religioso, o novo texto suprime a restrição ao 
emprego do dinheiro público para custear os gastos 
ocasionados por tal disciplina. 
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Homem que venho de longe, do tempo em que 
o dispositivo constitucional que assegura a liberdade 
de culto era apenas "para inglês ver", sendo des
mentido na vida real por práticas abertamente discri
minatórias, sobretudo em relação às religiões de ori
gem africana, foi com muita satisfação que assisti à 
tramitação e aprovação final dessa alteração, ele
mento importante na concretização de uma socieda
de multirracial e pluriétnica. Conhecedor, porém, das 
muitas armadilhas que se colocam diante daqueles 
que ousam defrontar-se com o status quo religioso 
no Brasil, chamaram-me a atenção dois aspectos do
artigo alterado. Em primeiro lugar, o dispositivo que 
fala da 'definição dos conteúdos do ensino religioso' 
sem a prévia definição dos objetivos educacionais, 
OU seja, dos G:Omportamentos, valores e atitudes a 
serem adquiridos, mudados ou reafirmados pelos 
educandos - um deslize evidente aos olhos dos es
pecialistas em educação. Em segundo lugar, a obri
gatoriedade de se constituir uma entidade civfl per
manente, com a participação de representantes das 
diferentes denominações religiosas, para opinar so
bre os objetivos e conteúdos do ensino religioso - o 
que constitui não apenas um enonme entrave à apli
cação da Lei, mas também uma intromissão ind'ª-YÍ:: 
da do Estado na vida das instituições privadas, em 
flagrante ameaça ao direito de livre associação. Em 
razão de tudo isso, apresentei Emenda Aglutinativa 
de Redação, aHerando o Projeto de Lei em pauta, 
mas não obtive sucesso em convencer meus nobres 
colegas Senadores do acerto ou oportunidade de 
meus argumentos. 

Outra questão que nos chamou a atenção, e 
que continua em pauta, refere-se ao custeio do ensi
no religioso. Ao suprimir do art. 33 daTei n• 9.394, 
de 1996, a expressão 'sem ônus para os cofres pú
blicos", a Lei n" 9.475, de 1997, não define expres
samente a quem deverá caber tal ônus. Abre espa
ço, portanto, a uma discussão que se acendeu, logo 
após a aprovação do novo texto, com a declaraÇão
do Exm" Sr. Mini,.tro da Educação, paulo Renato de 
Souza. de.que "os Estados serão livres para decidir" 
sobre o tema, pois "não há detenminação de que os 
professores sejam remunerados". Nesse caso, aop
ção caberia não só aos sistemas estaduais de ensino, 
mas igualmente ao federal e aos municipais, conforme 
o texto da Lei. No cerne dessa discussão, uma dúvida 
lundarnental: poderia o Poder Público optar entre co
brir ou não as despesç.s do ensino religioso? 

De fato, se a lei for interpretada ao pé da letra, 
fica patente a ausência de qualquer mandamento a 
respeito do ônus financeiro. Em princípio, poderia 

haver a alternativa de o Estado arcar ou não com 
ele. A interpretação, no entanto, não pode ser ape
nas literal. Faz-se indispensável considerar a inten
ção do legislador, manifesta nos próprios projetas de 
lei, bem como em pareceres, discursos e_ outros do-_ 
cumentos. Desse modo, cabe registrar primeiro a 
justificação do Projeto de Lei n" 2.757-A, de 1997, 
de autoria do Deputado Nelson Marchezan, em que 
este destaca ser o ensino religioso 'de vital impor
tância para a fonmação da personalidade", não de
vendo se corifundidÓcom-t!OutrinaÇão religiosa. Tra~ 
ta-se de parte integrante da formação e do currículo, 
incompatível, portanto, com o custeio privado. Diz a 
Justificação do Deputado Marchezan: 

-~(. .. ) A presente proposição legislativa 
objetiva corrigir um equivoco da atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
ao suprimir a expressão 'sem ânus para os 

-cofres públicos' do art. 33, 'caput", da refe
rida lei e, com isso, assegurar a todos a pos
sibilidade de um ensino religioso que seja 
instrumento para a construção de uma so
ciedade mais solidária, fraterna e cidadã.' 

Já o_ E'-rojeto de lei nº 3.043,de 1997, encami
nhado em regime de urgência pelo Poder Executivo, 
é ainda mais explicito, na Exposição de _Motivos n• 
78, de 12 de março de 1997, de autoria do Sr. Minis
tro de Estado da Educação e do Despo_rto: 

'( ... ) Esta é a questão mais delicada
-a-tei determina que o ensino religioso, quan
do ministrado nas fonmas prescritas, tem 
que ser oferecido 'sem ônus para os cofres 

_públicos", o que pode representar uma res
- trição para a atuação das diferentes denomi

nações religiosas, uma vez que teriam que 
ou dispor de recursos para a remuneração 
dos professores ou contar com a disponibili-

-dade de trabalhadores voluntários. Fica cla
ro que, nessas condições, a escola nem 
sempre poderá atender à demanda da sua 
clientela - e, portanto, cumprir a detenmina-

c ção constitucional -, uma vez que estará na 
-dependência da disposição das comunida

des religiosas de arcar com o custo, coletivo 
ou individual, da oferta da disciplina. Estabe
lece-se, assim, uma relação de dependência 
ou de aliança entre o Estado, que deve ofe
recer o ensino. e a Igreja, responsável pela 
oferta ou não do ensino religioso sem ônus 
para os cof~s_ públicos. Assi_m sendo, o 
cumprimento do r ·0 constitucional 
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acaba por refugir da capacidade decisória 
do Poder PúbHco." 

O documento ainda assinala que o ensino reli
gioso com a perspectiva de proselitismo lião deve 
ser subvencionado pelo Estado. Por isso mesmo, 
afirma que o respeito à pluralidade religiosa, assim 
como ao princípio constitucional da separação entre 
Estado e Igreja, impõe que "o ensino religioso seja 
tratado menos como 'ensino de uma religião' ou o 
'ensino das religiões' e mais como o ensino de con
ceitos que ajudam a criança e o adolescente a com
preender a importância de abraçar uma religião ( ... )". 
Destaca ainda que, "em sua quase totalidade, os 
sistemas estaduais de educação já haviam assimila
do, há anos, o ensino religioso como parte indisso
ciável dos currículos da escola fundamental e equa
cionado formas aceitáveis de ofertá-lo, com caráter 
interconfessional e às expensas do Poder público". 
E enfatiza: "( ... ) sempre com o õnus da remuneração 
aos professores para os cofres públicos". 

Coincidiram, portanto, as intenções dos Pode
res Legislativo e Executivo. E o parecer do relator na 
Câmara dos Deputados - uma proposição aprovada 
- destacou que os projetes em análise adotavam o 
princípio de que "o ensino religioso é parte integran
te essencial na formação do ser humano como pes
soa e cidadão, estando o Estado obrigado a promo
vê-lo, não só pela previsão de espaço e temp6-na 
grade curricular do ensino fundamental público, mas 
também pelo seu custeio, quando não se revestir de 
c:aráter doutrinário ou proselitista( ... )". Com isso, 
conclui, sabsfazem-se os princípios constitucionais 
que tratam da relação entre o Estado e as Igrejas. 

Dessa forma, fica claro que o entendimento 
dos legisladores de que o ensino religioso financiado 
por pessoas jurídicas de direito privado não-atende 
aos princípios constitucionais de separação entre o 
Estado e a Igreja. Sua adoção abriria as portas ao 
proselitismo das que tivessem - e somente das que 
tivessem - recursos para tanto. Para evitar tal1ncon
veniência, o Poder Legislativo, com a sanção presi
dencial, entendeu que o ensino religioso, sob o teto 
da escola pública, respeitará a diversidade cultural e 
religiosa do País e não poderá ser proselitista. Coe
rentemente, para que o Estado tenha controle, pos
;:;a baixar e aplicar normas, seguirá a tradição de 
·~usteio do ensino religioso, inclusive com o paga
' nento dos professores pelas redes escolares públi
cas. É o que fica patente nos documentos referentes 
à tram1tação do Projeto na Câmara dos Deputados. 
Nesta Casa, tanto o parecer do Relator, eminente 
Senador Joel de Holanda, quanto a discussão do 

Projeto acolhem tacitamente as intenções contidas 
no text6origináriõ -daCârilara~ Foi também manifes
ta a preocupação.no sentido de que os professores 
cSejam etetivament13 remunerados. Desse modo, o 
acordo mencionado na sessão de 17 de junho últi
mo, para se retirar a palavra "remuneração" do pará
grato 1° do art. 33, não prejudica a intenção expres
sa. O dispositivo que veio a ser aprovado dispõe que 
os sistemas de ensino estabelecerão as normas 
para habilitação e admissão dos professores, mas 
os princípios constantes das intenções dos legisla
dores deixam claro que as redes públicas estão obri
gadas a remunerar os docentes. Tal é a intenção ex
pressa dos representantes eleitos do povo. Só resta 
que a cumpram as autoridades competentes. 

Axé! 

O Sr. Joel de Holanda (PFL-PE)- Permite-me 
V. Ex" um aparte, nobre Senador? 

O SR. ADBIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT • 
RJ)- Ouço V. Ex" com muito prazer. 

O Sr. Joel cte Holanda (PFL-PE) - Acompa
nhei com muita atenção o pronunciamento de V. 
Ex', que ff:!Z uma11preciaçãp muito lúcida e completa 
das questões envolvendo o ensino religioso do País 
e, sobretudo, da contribuição do Congresso Nacio
nal, ao aperfeiçoar a atual legislação brasileira que 
trata da questão do ensino religioso nas escolas pú
blicas. V. Ex" salientou bem a preocupação do Con
gresso, tanto da Câmara quanto do Senado, em fa
zer prevalecer os princípios estabelecidos na nossa 
Constituição, ou seja, que o ensino religioso deve ter 
caráter facultativo, buscando a intercontessionalida
de, e deve ser visto como um fator de contribuição 
para a formação da pessoa humana e do cidadão. 
Tal responsabilidade deve ser distribuída entre o Go
verno Federal, os Estados e as entidades repre
sentativas da várias' religiões, para que estabeleçam 
a melhor forma de se prover as escolas dos profes
sores necéssános para o ensino religioso, nas várias 
confissões. Portanto, parabenizo V. Ex' pela análise 
que acaba de fazer. A nossa preocupação oão foi, 
de forma alguma, no sentido de impor qualquer reli
gião aos nossos alunos nas escolas públicas. Não 
houve a intenção em estabelecer conflito entre o Es
tado e a Igreja nem em atender pleitos da religião a, 
b ou c. Preocupamo-nos, sim, como educadores, 
que o ensino religioso possa ser viabilizado, porque, 
se não houver õnus para o setor público com relacão 
ao pagamento desses professores, assistiremos ao 
desaparecimento do ensino religioso das nossas es
colas por falta de professores ou, então, essas aulas 
se transformarão em proselitismo, em propagandas 
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de determinadas religiões; não seriam aulas onde os 
conceitos religiosos seriam apresentados aos alu
nos, servindo, sobretudo, como contribuição para a 
construção da sua personalidade, aos princ1picrs- da 
ética e da moral, da cidadania e assim por diante. 
Portanto, fiquei muito feliz em ouvir o pronunciamen
to de V. Ex" e o cumprimento pela forma precisa e 
competente como abordou essa importante questão 
que, por certo, irá dar uma contribuição muito impor
tante à educação do nosso País. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT
RJ) -Agradeço o seu aparte. V. Ex•, na qualidade 
de Presidente da Comissão de Educação desta 
Casa e também de Relator da matéria, ajudou a es
clarecer, a dar mais amplitude aos conceitos e à 
análise que vinha fazendo a respeito dessa lei. As
sim, agradeço muito a V. Ex• e peço ao Sr. Presi
dente que integre o seu aparte como essência do 
meu discurso. 

Muito agradecido a V. Ex•. 

Durante o discurso do Sr. Abdias Nas
cimento, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidéncia, 
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2 9 

Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V. 
Ex" será atendido, na forma regimental. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Gui
lherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, infelizmen
te, não pude estar presente à sessão da última se
gunda-feira a fim de participar do último dia de dis
cussão do projeto de reforma da Previdência. Tive 
oportunidade de apresentar algumas emendas -
umas, aceitas; outras, rejeitadas pelo Relator. 

Gostaria de deixar registrado o meu posiciona
mento e a minha preocupação não só pelo que ve
nha a ser produzido pelo relatório do Senador Beni 
Veras, com as modificações aprovadas ou não por 
esta Casa, mas principalmente pelo lato de que, seja 
o que for votado, ainda vai deixar muito a desejar em 
termos do que venha a ser a Previdência neste País. 
As dificuldades relativas à Previdência não são res
tritas ao nosso Pais, mas são amplas, universais. 

Sr. Presidente, neste momento que precede à 
votação, em pnmeiro turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional que modifica o Sistema da Previdên
cia Social, volto, uma vez mais, a ferir o tema, que, 
por sua relevância econõmica, sua importância polí
tica e suas repercussões sociais, constitui um dos 

maiores desafios brasileiros da atualidade. A ques
tão torna-se mais crucial em face dos resultados que 
acabam de ser divulgados pelo IBGE, relativos ao 
censo demográfico de 1996. Segundo os números 
disponíveis, uma combinação de queda da taxa de 
natalidade e de fertilidade, ambas em rápido declínio 
na atual década, está provocando o acelerado enve
lhecimento da população brasileira. 

No ano 2020, segundo as estimativas da Orga
nização Mundial de Saúde, teremos a quinta maior 
população de idosos do mundo, perdendo apenas 
para a China, fndia, Estados Unidos e Japão. 

Se somarmos a esses dois fatores o aumento 
da expectativa de vida e da vida média dos brasilei
ros, como de resto ocorre também na maioria dos 
países latino-americanos, é possível prever as con
seqüências drásticas que isso trará para o atual sis
tema· previdenciáno-.-

-- -- No entanto, não podemos nos deixar iludir com 
a falácia dos números, já que a realidade social, em 
um país desequilibrado e assimétrico como o nosso, 
é ainda mais complexa. Em 1980, a expectativa mé-

·-aia dê vida-dos brasileiros era de 60 anos. Dezesse
te anos depois, esse índice pulou para 67,4 anos. 
Levando-se em conta a estrutura da aluai pirâmide 
populacional, vamos verificar que estamos hoje nas 
mesmas condições que a França estava na década 
de 50, quando três -franceses respondiam pela so
brevivência de cada cinco cidadãos, enquanto nós, 
no mesmo período, tínhamos dois brasileiros res
pondendo pela sobrevivência de cinco pessoas. A 
diferença, Sr. Presidente, é que as mudanças demo
gráficas que, na França, levaram cem anos para se 
consumar, _com todoifos ingredientes de duas guer
ras mundiais, no Brasil, estão ocorrendo em pouco 
mais de 30 anos, ou seja, em :;ma velocidade três 
vezes maior. 

Claro que, quando nos referimos à idade média 
que vem crescendo, não estamos lidando com um 
todo homogéneo, mas com enormes disparidades. 
Como lembrou o Dr. Renato Veras,-médico brasileiro 
que é consultor da Organização Mundial de Saúde 
para a terceira idade, em nosso Pais essa média es
conde diferenças que vão desde os 80 anos de ex
pectativa de vida da mulher urbana, nas regiões 
mais desenvolvidas, aos 50 anos do homem do inte
rior do nosso Nordeste. Esse, Sr. Presidente, é o 
drama com o qual nos deparamos quando confronta
mos dados estatísticos com a realidade social brasi
leira. 

O problema previdenciário brasileiro esconde 
também, como é natural, essas terríveis diferenças. 
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Todos temos consciência, sobretudo depois do ex
celente trabalho elaborado pelo nosso colega, Sena
dor Beni Veras, como Relator da Reforma da Previ
dência, de que mesmo um incremento do PIB, cons
tante entre 6 e 7% ao ano, será insuficiente para 
equilibrar as contas do sistema previdenciário e ar
car com o ânus de uma população crescentemente 
envelhecida. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL-ES) - Senador Gui
lherme Palmeira, perm~e-me V. Ex" um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) -
Concedo, com muita honra, o aparte a V. Ex". 

do Senado à política de implementação dos projetas 
de reforma do Governo Fernando Henrique Cardoso. 
Portanto, cumprimento V. Ex" pela preocupação per
manente com problemas dessa magnitude, confor
me está desenvolvendo na tribuna. E quero asseve
rar que teremos no Substitutivo do Senador Beni V e
ras, que será a reforma da Previdência do Senado 
da República, o estuário comum para colocarmos 
idéias e, sobretudo, o pensamento brilhante como o 
que V. Ex' realiza neste momento em seu pronun
ciamento na sessão de hoje. Muito obrigado a V. 
Ex". 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) -
Muito obrigado, Senador Elcio Alvares, nosso Líder, 
Uder maior, Líder_ do Governo; do Partido do qual 
me orgulho de fazer parte. 

Quero ratificar o que V. Ex" disse, já que fiz 
questão de frisar anteriormente o excelente trabalho 
que o Senador Beni V eras vem desenvolvendo. Não 
sei se alguém, se qualquer um de nós, seria capaz 
de fazer esse trabalho de pesquisa, que exige pa
ciência, e de ser tão sensível às reivindicações dos 
mais diversos segmentos da sociedade para chegar 
a um denominador comum. 

Como bem disse V. Ex", acredito que haverá 
quase que uma unanimidade do Senado em tomo 
do substitutivo do Senador Beni V eras. 

A minha preocupação é que, daqui para a fren
te, me!;mo que seja feito um bom projeto, possamos 
enfrentar obstáculos até intransponíveis. O problema 
da Previdência é brasileiro e universal. Até hoje, nin
guém conseguiu encontrar uma solução definitiva 
para os problemas previdenciários dos países mais 
desenvolvidos do mundo. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL-ES) - Do início do 
seu pronunciamento, já percebemos a sua preocu
pação em tomo desses temas todos ·que nos levam 
ao estuário comum da Previdência. V. Ex", na verda
de, está realizando um estudo dentro dessa proble
mática de vida envolvendo a terceira idade e, de 
uma maneira muito especial, os aposentados. Gos
taria, pedindo vénia a V. Ex•, de trazer ao seu dis
curso uma informação que julgo da maior importân
cia. Hoje, na reunião matutina da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador Beni 
V eras apresentou seu parecer a respeito das emen-
das que foram oferecidas ao Projeto da Previdência 
aqui no Plenário. S. Ex" acolheu plenamente cinco 
emendas e parcialmente cerca de sete emendas, 
dando uma demonstração de que o seu substitutivo, 
que já começa a ser celebrado com aplausos por to
dos os seus colegas, será, na verdade, o denomina
dor comum do nosso pensamento e da nossa vonta
de, para receber aqui, em primeiro e segundo tur
nos, a votação merecida. V. Ex" demonstra, agora: 
uma preocupação mu~o grande com esses proble-
mas que giram em tomo da Previdência- v. Ex" é Precisamos ficar atentos a essa questão. Com 
elemento brilhante na Comissão de Constituição, base no que será produzido e aprovado pelo Cnn-
Justiça e Cidadania - e posso lhe adiantar que va- gresso e futuramente promulgado como uma nova 
mos dar o primeiro passo efetivo para consolidar o emenda constitucional, uma nova Previdência, preci-
Substitutivo Beni Veras. Talvez antes do dia 15 de sarnas procurar meios para aperfeiçoar esse siste-
setembro já tenhamos votado aqui, em segundo tur- ma, que é dinâmico. O mundo é dinâmico; há o nas-
no, o Substitutivo da Previdência que será, sem cimento e o envelhecimento. O capitalismo em si é 
sombra de dúvida, uma contribuição magnffica do algo que se modifica a cada dia. A Previdência preci-
Senado ao debate de uma das reformas mais impor- sa acompanhar isso, sob pena de ficar marginaliza-
tantas do Governo, que é a reforma da Previdência. do um grande número de cidadãos não só brasilei-
Faria ainda uma homenagem ao Semidor Beni Ve- -----ros, mas também de todo o mundo. 
ras, que tem sido o grande artífice desse trabalho e Senador Elcio Alvares, agradeço a V. Ex' pelo 
que vem incrementando o diálogo em tomo desse seu aparte, que ilustrou o meu pronunciamento. 
tema. Hoje os elementos inclusive da Oposição já Como eu dizia, Sr. Presidente, sabemos que o 
participam ativamente da construção desse Substitu- trabalho desenvolvido - vamos fazer o reconheci-
tive. Diria mesmo que essa peça que será érícami- manto ..; pelo Ministro Reinhold Stephanes, nesses 
nhada à Câmara dos Deputados talvez representa, dois anos e meio, está não só diminuindo as fraudes 
na atual Legislatura, uma das maiores contribuições no sistema, mas, sobretudo, baixando os índices de 
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evasão de receita. As cobranças executiva e judicial 
baixaram de 1 06 para 45 mil, resultando num incre
mento de 9,12% da receita no primeiro semestre 
deste ano, em .comparãção com igual período do 
ano- passado,' muito embora ainda totalizem R$9 bi
lhões, que não podem deixar de ser confrontados 
com os R$24 bilhões de 1996. Já é um grande tento. 

A aprovação, pelo Congresso, da PEC da Pre
vidência, mantido o modelo que, espero, mereça o 
acolhimento do Senado, constitui, sem dúvida, um 
grande avanço. Mas não podemos esquecer que 
mesmo essa alternativa, como disse anteriormente, 
importará em muitos anos de notórias e candentes 
injustiças, já que quase 80% dos beneficiários rece
bem apenas um salário mínimo de aposentadoria ou 
pensão. A persistir esse quadro, sem mudanças, es
taremos condenando milhões de brasileiros a um es
tado de penúria, passada a idade produtiva. Some
se a isso a crescente, progressiva e acelerada infor- -
malização do trabalho que está se operando no Bra
sil, e não será difícil concluir que cerca de 28 dos 32 
milhões de idosos, neste país, no ano de 2020, esta
rão vivendo abaixo da linha de pobreza. 

Dos 69,6 milhões de trabalhadores que consti
tuem a população economicamente ativa do Brasil, 
apenas 16,5 milhões têm carteira assinada. O núme
ro dos que estão no mercado formal, portanto, é me
nor do que a soma dos quase 16 milhões que são 
autónomos ou trabalham por conta própria e dos 4,1 
milhões que estão no mercado informal. Uma vez 
que a maioria dos autónomos não recolhe as contri
buições previdenciárias, devido à taxa excessiva
mente alta, ou por não ter confiança na Previdência, 
vamos nos defrontar com um quadro verdadeira
mente sombrio. 

Srs. Senadores, estamos no Brasil pennarien
temente vencendo apenas desafios emergenciais; 
não pensamos de forma prospectiva e não temos o 
hábito de avaliar o futuro. Desprezamos os riscos e 
as crises, porque pensamos sempre que elas não 
nos ating(lm. No entanto, a Previdência não é um 
desafio de ontem, não vive uma crise apenas hoje, 
nem será rentável amanhã ou depois. Há fatores físi
cos, estatísticos, atuariais que a condicionam. Mas 
há a realidade social que a constrange. O ideal de 
sua universalização está em risco! 

Mesmo com a transferência, para outra.!>. áreas 
do Estado, dos serv.iços que a Previdência prestava 
e com o constante aumento da arrecadação, o déficit 
e o desequihbrio financeiro não deixaram de crescer. 
Se não pensarmos a longo prazo, se não planejar
mos com critério, estaremos apenas adiando o pro-

blema, agravando-o cada vez mais e tomando inviá
vel Q _que __ é vma questão fundamental de Estado, 
pois transcende a tocto.s. os governos. 

Considerados todos esses fatores, é inquestio
nável_ que temos de rever as relações de trabalho no 
Brasil, não só para fazer cessar a crescente informa
lização como também para evitar suas trágicas re
percussões no conjunto das atividades económicas 
e no próprio sistema tributário. À medida que passa 
o tempo, a proporção enti:acontribuintes e beneficiá
rios da Previdência só faz decrescer, paralelamente ao 
aumento dos que estão à margem do sistema. As coo
perativas de mão-de-obra a que reccrrem as empre
sas representam uma sensível diminuição de custos, 
mas signifk:am, ao mesmo tempo, a expulsão de mi
lhares de trabalhadores do mercado formal. 

Recursos como_ os do FGTS, do PIS/Pasep e 
do FAT, que dE)veriam estar sendo aplicados nas pri
vatizações, no mercado mobiliário e em inversões 
produtivas, como forma de constituir a reserva técni
ca dos futuros aposentados, são crescentemente es
terilizados pela diferença entre seus rendimentos de 
3% ao ano e a inflação, além da perda de seu valor 
pelos sucessivos confiscos decorrentes das mudan
ças e ajustes económicos. Se, neste lado da moeda, 
o que vemos é a estiolação progressiva dos recur
sos destinados a prover as aposentadorias da maio
ria; por t:iufro lado, assistimos a um processo em que 
os fundos das estatais, constituídos durante anos 
com o esforço e as inversões públicas, a partir de tri
butos pagos por toda a sociedade, tomam-se os 
maiores investidores e proprietários de empresas 
brasileiras. 

Assim, ou revertemos esse quadro, permitindo 
que os recursos do FGTS sejam empregados de for
ma rentável e produtiva, ou veremos as próximas 
gerações pagando o ônus de nossa imprevidência e 
o preço de nossa incúria. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Coutinho 
Jorge. (Pausa.) 

A Mesa esclarece ao Plenário que o nome do 
eminente Senador Ney Suassuna consta da lista de 
oradores, de acordo com o art. 17, § 12 , do Regi
mento Interno. 

Todavia, tendo a Me_s_a_eo_ostatado que S. Ex" 
falou na última terça-feira, a Presidência lhe concede 
a palavra. 

Tem a palavra o eminente Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, diminuir as 
desigualdades regionais é uma necessidade inadiá
vel para o Brasil -como o é para qualquer país que 
mantenha grande disparidade de· desenvolvimento 
económico ao longo de seu território. 

Até mesmo a integridade nacional é ameaça
da, quando algumas regiões se desenvolvem acele
radamente, enquanto outras não conseguem des
vencilhar-se de graves e antigos problemas. 

É certo que esses problemas económicos vêm 
repercutir na área social. Diversos estudos atestam 
o fato de que o desenvolvimento social do Nordeste 
- e também do Norte - tem permanecido abaixo do 
das demais regiões. 

Isso é particularmente grave no que diz respei
to a áreas como a educação e a saúde, pois o atra
so nesses setores afeta a capacidade da região su
perar seus problemas no futuro, a médio e a longo 
prazo. -~~---~ 

As diferenças, portanto, não apenas têm-se 
mantido mas também podem acentuar-se. Não é 
sem razão que os Constituintes de 1988 inscreve
ram, como um dos princípios basilares da ordem 
económica do País, a redução das desigualdades 
regionais, propondo, além disso, a criação de meca
nismos que efetivamente se contraponham à ten
dência de concentração econõmica nas regiões que 
progrediram mais. 

Tudo isso é já bastante conhecido. O elemento 
novo a ser considerado é que, ao contrário do que 
imagina a opinião pública, a política fiscal do Gover
no Federal não vem favorecendo as regiões mais 
pobres, notadamente a nordestina. 

Conforme estudo do Deputado Federal Paulo 
Bernardo, do Partido dos Trabalhadores do Paraná, 
as perdas dos Estados nordestinos decorrentes da 
renúncia fiscal deverão atingir, no presente ano, o 
valor de R$430 milhões. 

Para obter-se tal cifra, foi calculado, a partir de 
dados da Receita Federal, o quanto a região deverá 
receber em incentivos e o quanto deixará de ganhar 
em repasses federais não realizados em razão dos 
benefícios tributários. 

No caso do Nordeste, os incentivos devem 
chegar aos R$2,14 bilhões, enquanto o montante 
dos repasses a que faria jus sem a renúncia fiscal al
cançaria os R$2,57 bilhões. A diferença entre esses 
valores explica a perda acima referida. 

O Centro-Oeste é outra região que perde nes
sa conta, enquanto o Sudeste, região mais rica do 
País, é a que mais ganha, ficando com R$5,5 bilhõ
es de saldo positivo. A renúncia constitui-se, em sua 

maior parte, em cfe!dl.IÇ:ões no Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas. 

Não cabe, certamente, propor uma eliminação 
pura e simples dos benefícios fiscais. Ao contrário, 
trata-se de um instrumento de que o Governo dispõe 
para incrementar a ativídade económica e a justiça 
social do País, corrigindo desajustes estruturais. 
Inadmissível é qué, seja qual for a natureza da re
núncia fiscal, esteja ela aluando perversamente no 
sentido de aumentar as desigualdades. 

Aliás, sabemos que o sistema tributário brasi
leiro como um todo é injusto, ao taxar em proporção 
maior os contribuintes de menor renda, tendo em 
vista -o peso-dos -imiJosfos Tndírétôs. 

O que muitos ignoram é que o mesmo aconte
ce entre regiões mais ricas e mais pobres. Enquanto 
as últimas levam a fama de serem beneficiadas, o 
fato é que perdem mais do que ganham - o que é 
especialmente verdadeiro e dramático no caso do 
Nordeste. 

Precisamos reverter, urgentemente, essa ten
dência. E para isso é necessário conhecer melhor a 
realidade fiscal no País. Essa área é carente de es
tudos e discussões mais profundas. A sociedade 
tem o direito de ser informada a respeito dos reais 
efeitos dos benefícios tributários. 

Devemos, sem dúvida, aumentar o volume dos 
Incentivos destinados ao Nordeste. Mas é recomen
dável também que o impacto económico e social 
desses benefícios seja sistematicamente avaliado, 
de modo que saibamos se são eles os mais indica
dos em face das necessidades da região. 

O estudo citado avalia também os ganhos fi
nanceiros do Governo com o Fundo de Estabilização 
Fiscal, em relação às perdas dos benefícios tributá
rios. Resultado: os R$4,5 bilhões obtidos com o Fun
do, boa parte dos quais em detrimento dos Estados 
e Municípios, constituem menos de 113 do que se 
concede de benefícios. 

Seria mais lógico que o Governo Federal revi
sasse sua política de incentivos, em vez de afetar o 
já combalido OrÇamento dos Estados e Municípios, 
tanto mais quando sabemos que, pór mais uma vez, 
é o Nordeste o mais atingido com os remanejamen
tos do Fundo de Estabilização Fiscal. 

Será talvez pelo costume de sofrer sem recla
mar que os nordestinos são as vítimas preferenciais 
da política fiscal do País? Não pcdemos aceitar uma 
prálicatãó flagrantemente injusta! 

Permitam-me os nobres Senadores propor, de 
modo muito simples, uma meta que já não podemos 
adiar: que seja realmente aplicado o preceito consti-
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tucional que estabelece tratamento diferencíaçlo para 
as regiões menos desenvolvidas. com o objetivo de 
reduzir as desigualdades intra e inter-regionais. 

É preciso uma revisão profunda da política dos 
benefícios tributários, de modo que estes se tornem 
um instrumento eficaz para a promoção do desen· 
volvimento integrado e harmonioso do Brasil. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)_
Concedo a palavra ao eminente Senador Sebastiãc 
Rocha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta
ra, por permuta com a Senadora Benedita da Silva. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Francelina Pe
reira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. (Pausa.) 

Concedo a palavra à eminente Senadora Júnia 
Marise. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Ra
mez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, traz-me à tribuna 
do Senado Federal, neste final de tarde, um talo 
auspicioso para o Estado de Mato Grosso do Sul. 
Ontem, o Conselho Estadual de Educação do meu 
Estado consagrou definitivamente a criação da pri· 
meira universidade estadual do Brasil: a universida· 
de do meu Estado. 

A fundação de universidades estaduais está 
prevista em uma lei que o Congresso Nacional VQ!ou 
depois de vários e vários anos: a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. lei fundamental da educação, 
que teve como Relator nesta Casa o saudoso com
panheiro nosso Darcy Ribeiro. 

Esse é um fato auspicioso, sim, porque mostra 
o acerto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Até o advento dessa lei, tão discutida e debatida no 
Congresso Nacional, o funcionamento das universi
dades dependia do Conselho Nacional de Educação; 
dependia de autorização federal. 

Com o advento da chamada Lei Darcy Ribeiro 
- prefiro denominá-la assim -. respeitando o princí· 
pio da autonomia dos estados, zelando pela descen
tralização administrativa do País, consagrando o 
princípio de que cada um conhece os seus proble
mas e por isso deve zelar e procurar a solução para 
eles, essa lei passou a atribuir aos estados a res
ponsabiEdade pelo funcionamento das suas universi-

dades, pelos destinos da sua educação sem que 
isso representasse qualquer alheamento da União. 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse fato é al
tamente alvissareim para a juventude do meu esta
do. Recordo-me de que é um sonho que se realizou. 
Recordo-me de que o nosso estado foi criado em 
1978 e instalado em 1979, discutíamos e preparáva
mos a primeira constituição estadual do Mato Gros· 
se do Sul, da qual tive a honra de ser relator. Já na-

_quela oportunidade inseríamos no texto da nossa 
primeira Carta Magna, nas disposições transitórias -
e, para fazer justiça, cito o autor desse dispositivo 
que foi o eminente ex-deputado estadual Walter Car-

_neiro- a criação da Universidade Estadual do Mato 
Grosso do Sul com sede em Dourados. Pois bem: lá 
se vão 18 anos. 

_ Em 1989, a Constituição ratificou aquilo que a 
Constituição de 1979 havia consagrado. Em 1993 foi 
criada uma comissão e instalada a universidade. 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores: o meu 
Estado possui n municípios. Essa universidade 
está interiorizada e tem campo de atuação em 11 
desses municípios. Começou, então, uma batalha 
árdua e aifícil, na qual tivemos de lutar brava e ar
duamente. Lembro:me do discurso que pronunciei 
na sessão de 2 de julho de 1996, em que fazia um 

·apelo ao Ministro Paulo Renato no sentido de que 
agilizasse o reconhecimento dessa universidade, 
que estava espalhada por diversos municípios do 
Estado do Mato Grosso do Sul. Dizia <.JUe a universi

_c:fªde. estava funcionando de fato, que dispunha de 
recursos orçamentários previstos na Constituição, 
qua.necessitava apenas de autorização federal, que 

e era a bandeira que a juventude sul-mato-grossense 
nus pedia que desfralaássemos. Era a luta que nos 
impulsionava com fé e com determinação! 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi 
depois da Lei Darcy Ribeiro, em sessão memorável, 
há poucos meses, assistida por mim e pela Deputa
da Marisa Serrano, que tanto lutou perante o Gover
no Federal, que 9 Conselho Nacional de Educação, 
aplicando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
remetia à consideração do Conselho do Estado do 
Mato Grosso do Sul a deliberação para que decidis
se sobre o reconhecimento ou não da Universidade 
Estadual do Mato Grosso do Sul. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. essa Universi
dade ontem obteve essa autorização, esse reconhe· 
cimento pelo próprio Estado do Mato Grosso do Sul, 
faltando tão-somente que o Governador Wilson Bar
bosa Martins, por meio de decreto, homologue a de-
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cisão tomada pelos educadores que compõem o ta acreditaram na universidade e lutaram por ela, as 
Conselho de Educação do Estado. nossas profundas homenagens. 

Entendo - e dizia naquela ocasião ~ que a me- Era o que eu queria deixar registrado, Sr. Pre-
lhor proposta educacional para o interior do Brasil sidente e Srs. Senadores. 
era realmente a do Estado do Mato Grosso do Sul. O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Dizia isso por quê? Porque essa Universidade esta- Concedp a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 
va espalhada por diversos campos e pelos nossos O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCO-PSB-PA. 
principais municípios, atendendo às peculiaridades Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
regionais, às necessidades efetivas do Estado do dor.) -Sr. Presidente, S'rs. Senadores, venho a esta 
Mato Grosso do Sul. tribuna abordar mais uma vez um assunto da maior 

Lá está ela funcionando com pleno sucesso, importância para a economia do meu Estado, em 
sob a batuta de uma educadora sul-mato-grossense, particular, e da região Amazónica em geral. Trata-se 
cujo nome ressalto neste momento, prestando minha do desenvolvimento e da consolidação da lavoura 
homenagem à reitora Leocádia Aglaé Petry Leme, cacaueira no Pará. 
pela sua incansável luta. Tantas vezes, ela esteve Desde 1995, quando cheguei a esta Casa, ve-
em Brasília; tantas vezes foi conosco ao Ministério nho sistematicamente defendendo os cacauicultores 
da Educação; tantas vezes lutamos perante nossas paraenses e lutando para que eles recebam a aten-
autoridades. Recebi dela, ontem, a comunicação - vi ção que merecem da parte dos órgãos de apoio à 
sua emoção e alegria- quando me comunicava que produção agrícola. E,_por mafsestraoho_que possa 
o Conselho Estadual de Educação acabava de con- -parecer p~ua um Lfder de Partido de Oposição, ve-
sagrar a Universidade Estadual do Estado de Mª!Q_ nho também_çl_eJendendo _entidades governamentais 
Grosso do Sul. - - - - - --defomento agrícola. Defendo-as, sim, contra a açáo 

deletéria do Governo Federal. Entre tais entidades, 
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tendo_ -destaca-se a Comissão Executiva do Plano da La-

encampado este pleito e, por ele me empenhado no -voura Cacaueira _ Ceplac, que, apesar de suas limi-
Senado, ocupo esta tribuna apenas para deixar re-

lações e carências, tem desenvolvido ações impor-
gistrado nos Anais desta Casa essa grande conquis- !antes de fomento e sustento à cacauicultura no 
ta que teve Mato Grosso do Sul, afirmando quão sá- Pará, por meio da sua Superintendência Regional da 
bia é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Amazônia Oriental, a Ceplac/Supor. 
quanto foi bom para nós. Mato Grosso do Sul é a pri-
meira unidade da Federação brasileira a ter a sua Uma das unidades mais operantes da Ceplac-

Supor é o Núcleo de Extensão da Transamazônicauniversidade reconhecida por inspiração da Lei Dar-
Nuextran. Por intermédio dos escritórios de Altamira, çy Ribeiro, que remeteu para o meu estado e para 
Brasil Novo, Medicilândia e Uruará, numerosos proos outras unidades da Federação a decisão final so-

bre 0 funcionamento ou não das suas universidades --gramas de assistência técnica e creditícía, de dilu-
e sobre 0 encaminhamento dos seus problemas são e implementação tecnológica têm sido realiza-
educacionais. _ âos. Direcionaâos os p-roduto rés de cacau da região 

da Transamazônica, tais cursos têm logrado êxito 
Parabenizo à juventude da minha terra, a todos _acima das expectativas, face às dificuldades opera-

os estudantes que tenho encontrado na minha pere- cionais existentes. 
grinação pelo estado. Estes, antes aflitos, hoje, natu- o Pará, como toda a Região Norte, tem graves 
ralmente, devem estar sorrindo aliviados. Felicito deficiências de transporte e de comunicação entre 
àqueles pais que, antes da criação dessa universida- _as diferentes comunidades que vêm surgindÕ nas úl-
de, podiam levar os seus filhos para as outras unicja- . ti mas décadas. A vastidão amazónica, a densidade 
des da Federação. Quantos ônious saia-m do meu de sua floresta e as chuvas intensas dificultam a rã-
estado e se dirigiam mais precisamente para os_Es- pida integração das comunidades e o atendimento 
tados de São Paulo e do Paraná em busca da conti- delas por parte dos órgãos de apoio, sejam classis-
nuidade da sua luta pelo saber! tas, sejarn do Governo. As restr_iç_ô_es de ordem poli-

Sr. Presidente, Sri's e s·rs. Senadores, i§SO tica da_par!g__dg OO_II_tlaJQCOmpletam o quadro de di-
agora está amenizado, e os pais de Mato Grosso do ficuldades com que se d_E!I:>ªte_rn_ os _a,gticultores do 
Sul têm mais esperança no futuro dos seus filhos. 
Aos pais, aos filhos, aos educadores de Mato Gros
so do Sul, a todos quantos de forma direh "lU indire-

meu estado. 
Ésabido qua.a lavoura cacaueira é uma das 

mais ingratas entre as que o Brasil cultiva. Ela é exi-
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gente e sacrifica muito o agricultor, obrigando-o a 
trabalhar em condições bastante difíceis. Mesmo as
sim, o Brasil, em especial o Pará, tem crescido nes
se campo. Apesar de a Bahia ser o mais tradicional 
e o maior produtor de cacau do País, a Região Norte 
vem, paulatinamente, obtendo êxitos na implantação 
e aperfeiçoamento dessa lavoura. Ela já responde, 
hoje, por 25% da produção nacional. 

O Escritório Regional da Ceplac, em Altamira, 
que é um dos responsáveis pela execução dos pro
gramas de trabalho da Comissão na região, tem pro
curado desenvolver forte atividade de suporte à ca
cauicultura. Na Estação Experimental Paulo Dias 
Morelli, vinculada ao escritório de Altamira, são reali
zados inúmeros estudos, experimentos e desenvolvi
mento de novos produtos, tais como sementes híbri
das de cacau, efeitos do uso de fertilizantes no cres
cimento e produção de cacaueiros, além de muitos 
outros de nomes técnicos complicados, cuja emjme
ração seria cansativa. Mas é importante ressaltar 
que a Estação Paulo Morelli desenvolve uma rele
vante atividade de sustento e melhoria tecnológica 
da lavoura cacaueira do Pará e da Região Norte. 

Os maiores beneficiários de tais progressos 
são os pequenos e médios produtores cujo atendi
mento é prioritário. Os grandes produtores têm tam
bém acesso aos resultados obtidos pela Estação Ex
perimental. 

Cursos de treinamento dos agricultores, como 
o de controle da praga denominada vassoura-de
bruxa ou o de administração de propriedade agríco
la, têm sido oferecidos para dar-lhes maior capacita
ção em sua ativídade-fim e, com isso, melhorar a 
produtividade e a qualidade do cacau da Amazônia. 
Só no ano de 1996, mais de 300 produtores partici
param dos diferentes cursos promovidos pela Ce
plac. 

A atuação do Núcleo da Transamazônica per
mitiu que mais de três mil agricultores fossem assis
tidos e beneficiados com créditos oriundos do Pro
grama Especial de Crédito para a Reforma Agrária -
Procera e do Fundo Constitucional de Desenvolvi
mento da Região Norte- FNO. 

Para o controle da vassoura-de-bruxa. praga 
que costuma devastar os cacauais, receberam-se 
também, em 1996, recursos da ordem de R$2 milhõ
es, que ajudaram quase uma centena de agriculto~ -
res a preservarem suas safras. · 

Lastimamos, contudo, que os recursos tenham 
sido tão parcos e que um número maior de agriculto
res não se tenha podido beneficiar desses créditos. 
Mas isso faz parte da politica de retirada progressiva 

da assistênçja à agricultura, praticada pelo Governo 
Federal. Todavia, não restam dúvidas de que ainda 
existem funcionários públicos que, mesmo com as 
mãos parcialmente amarradas pela falta de condiçõ
es ideais de trabalho, cumprem sua missão de servi
dores da comunidade onde aluam. O_ pessoal da Ce
plac, no Pará, em especial o do Núcleo da Transa
mazônica, juntamente com os escritórios locais a ele 
ligados,·sãÓ um exemplo que, com orgulho, registro 
nos Anais do Senado Federal. 

Esperamos que, diante do esforço desses fun
cionários, o Governo federal possa alocar mais re
cursos para esse trabalho, tão importante para o de
senvolvimento da agricultura no nosso Estado e na 
nossa região. 

É muito pouco o que se precisa fazer para re
solver o problema do desemprego em todo o Pais. A 
Ceplac do Pará demonstra que com poucos recur
sos é capaz de realizar muito. O Governo deveria 
olhar mais isso, e não adotar uma política de perse
guição como a que tem feito aos órgãos ligados à 
área da agricultura, a exemplo da Embrapa, da Ce
plac, da Emater e tantos outros. 

Era este o registro que gostaria de fazer nesta 
tarde, Sr. Presidente. 

O- SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Jonas Pi· 
nheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, inicialmente que
ria louvar o pronunciamento do eminente Senador 
Ademir And(q,d_e sobre assunto tão importante, so
bretudo porque S. Ex" trata da Ceplac do Pará, que 
não é do Pará, mas da Amazônia. O aluai executor 
naquela região, Dr. Ademir, tem uma influência mui
to grande em Mato Grosso, principalmente no norte 
do Estado, onde há dois projetas em andamento -
Paranaíta e Alta Floresta. 

Esse programa do cacau está sendo desenvol
vido num trabalho profundo de implantação de novas 
variedades, especialmente daquelas resistentes à 
vassoura-de-bruxa. 

A Ceplac e outros órgãos ligados à agricultura, 
__ de.certa forma, não têm recebido o devido apoio dos 

governos. Lembro-me de que o Governo Collor de 
Mello destruiu o sistema de assistência técnica no 
País, quando extinguiu a Embrater, que coordenava 
o trabalho da Emater nos estados. O sistema de ex
tensão rural ficou sem rumo na ausência da coorde
nação da Embrater, órgão que buscava recursos, in-
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clusive externos, para a manutenção desse impor
tante sistema de apoio ao pequeno produtor no Brasil. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, no meu 
pronunciamento de hoje desejo ainda falar, como 
quase todas as vezes em que assomo à tribuna, so
bre a insuficiência de recursos para o crédito rural e 
sobre a política de garantia de preços mínimos na 
safra recentemente colhida. 

Há pouco tempo o Governo Federal anunciou o 
Plano de Safra 1997/98, com as regras para o finan
ciamento da produção e para a comercialização da 
safra agrícola. 

Sem dúvida, o Plano de Safra 1997/98 an_un
ciado incorporou importantes mudanças em relação 
ao do ano anterior, como redução dos encargos fi
nanceiros, incentivo aos produtores que aderirem ao 
zoneamenio agrícola, estímulo ao plantio direto, au
mento e flexibilização dos limites de financiamento, 
ajustes e adequações dos preços mínimos de garan
tia 

Ao anunciar o plano de safra para o próximo 
ano agrícola, o Governo Federal - devo ressaltar 
que em tempo adequado - acenou com a liberação 
de recursos para financiamentos de custeio, investi
mentos e comercialização na ordem de R$12 bilhõ
es, o que representa um acréscimo de cerca de 
122% em relação ao aplicado no ano anterior. 

Esse acréscimo no montante global a ser finan
ciado será possível, em parte, pela elevação dos de
pósitos à vista dos bancos, a qual decorre da estabi
lidade monetária, da cobrança do CPMF e do desin
teresse dos correntistas pelas aplicações em fundos 
de curto prazo. 

Essa circunstância, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, merece uma explicação. A CPMF - que 
é objeto de bastante discussão até hoje, por desti
nar-se a atender apenas a área da saúde - tem re
flexo também na agricultura. Com a inflação baixa e 
a cobrança desse tributo, o correntista fica desesti
mulado a deixar dinheiro aplicado, já que, a curto 
prazo, tem prejuízo. Portanto, 70% ou 80% desses 
recursos não aplicados vão para o Banco Central em 
forma de exigibilidade bancária, sendo que 25% des
se montante é obrigatoriamente aplicado na agricul
tura. Pois bem, se no ano passado essa exigibilida
de girava em tomo de 2 a 3 bilhões de reais, este 
ano estamos com R$20 a R$25 bilhões em depósi
tos à vista. Vinte e cinto por cento desse valor resul
ta em, aproximadamente, R$5 bilhões a serem obri
gatoriamente aplicados na agricultura brasileira. Eis 
aí, portanto, o compromisso do Governo. 

Continuo o meu pronunciamento. 

A legislação ceterrmna que 25% dos depósitos 
à vista sejam aplicados em crédito rural; são as cha
madas exigibilidades bancárias. Como os depósitos 
à vista situam-se em torno de R$20 a R$25 bilhões. 
a oferta de recursos das exigibilidades bancárias a 
ser aplicada no crédito rural será da ordem de R$5 
bilhões. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o lançamento 
pelo Governo Federal do Plano de Safra 1997/98 
teve uma favorável repercussão junto aos produto
res rurais, que, com base nos parâmetros anuncia
dos, tomaram com a antecedência devida suas deci-

"sões ~. iniçiat[vas~s_o.bre a próxima safra agrícola. 
Agora, Sr. Presidente, estamos constatando 

qqe os rE!CI,JrsQs canunciados, mais uma vez, não es
tão sendo disponibilizados para os agricultores, uma 
vez que as agências bancárias, sobretudo as do 
Banco do Brasil, vêm alegando não dispor de dota
ções suficientes para assegurar as con.tm:tações dos 
tmanciamentos. 

E, no caso do Banco do Brasil, que é o princi
pal agente financiador da agricultura, a situação é 
mais grave, pelo fato de que a disponibilidade de re
cursos da exigibilidade bancária não deverá ultra
passar a R$1 bilhão, montante muito aquém da de
manda e da própria necessidade do setor agrícola. 

Assim, em relação ao montante global, os re
"cursos da i1xigibilidade bancária em todos os agente 
financeiros poderá atingir R$5 bilhões, mas, no Ban

__ co do Brasil, não deverá ultrapassar R$1 bilhão, res
tringindo os financiamentos "de crédito rural. 

Isso ocorre.cSr. Presidente, porque há disposi
ção dos agentes financeiros ligados à Febraban de 
que esse dinheiro fique_congelado no Banco Central 
e não aplicado na agricultura. 

Esse fato é profundamente grave, pois rompe 
um compromisso do Governo Federal e frustra os 
produtores rurais, que criaram expectativas e acredi
taram na efetividade das dotações amplamente 
anunciadas. 

Sr. Presidente, esse quadro se agrava se con
siderarmos que os agricultores já operam preferen
cialmente com o Banco do Brasil e têm suas garan
tias vinculadas a esse agente financeiro, não tendo 

_condições de passar a operar com outros bancos, 
mesmo porque a maioria deles sequer opera com 
crédito rural e tampouco mantém agências nas 
áreas de produção agrícola. 

Sr. Presidente, gostaria de esclarecer o porquê 
de estarmos fazendo esta reclamação. Há tempo, 
ainda, de corrigirmos essa distorção. Bastaria que o 
Governo Federal determinasse que esse dinheiro da 
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exigibilidade bancária dos agentes financeiros que 
não aplicam em crédito rural, ficando a importância 
retida no Banco Central- esse dinheiro que fica COI l

gelado - fosse repassada para os agentes financei
ros que investem no crédito rural, como é o caso do 
Banco do Brasil. 

Há outro fato, também da mais alta gravidade, 
que vem deixando os agricultores do Mato Grosso, 
da região de fronteira e também do estado de V. 
Exi, Sr. Presidente, o Estado do Tocantins, em si
tuação de desespero. Refiro-me à falta de recursos 
para assegurar a viabilidade da Política de Garantia 
de Preços Mínimos nos estados de fronteira agríco
la. 

Os levantamentos efetuados pela Superinten
dência do Banco do Brasil em Mato Grosso id!mtifi
caram que a demanda de recursos para operar a 
Política de Garantia de Preços Mínimos, somente 
para milho e arroz, é da ordem de R$50 milhões. 

Pode parecer até que não é muito dinheiro, 
mas é importante. O milho e o arroz estão nos arma
zéns do Estado do Mato Grosso, com guia de depó
sito nos armazéns credenciados pela CONAB, e não 
há dinheiro há dois, três, quatro ou cinco meses para 
que seja feita a operação de aquisição pelo Governo 
Federal. 

Sr. Presidente, isso é muito grave porque está 
desestimulando o plantio de arroz e milho no Estado 
do Mato Grosso; pior ainda, o agricultor está ven
dendo com prejuízo. Imaginemos o que seja vender 
uma saca de milho, da melhor qualidade, de 60kg, 
por R$3,50 ou R$4,00, como está ocorrendo hoje na 
zona de produção do Estado de Mato Grosso. 

Como as disponibilidades de recursos são ab
solutamente insuficientes, assistimos mais uma vez 
ao aceno de medidas de apoio que, na prática, não 
se concretizam. Os agricultores brasileiros não me
recem e não podem mais conviver com esses la
mentáveis procedimentos do Governo Federal, com 
falta de recursos nesta hora em que estão formando 
a sua opinião sobre o que plantarão na próxima sa
fra. 

Sr. Presidente, estive recentemente no interior 
do Mato Grosso e pude constatar a gravidade do 
fato, a grande frustração dos produtores rurais da
quele estado e a enorme decepção que está haven
do com o anúncio da política agrícola, seja para a 
aplicação da política de preço mínimo bem como 
para o recurso do crédito rural da próxima safra, que 
não está chegando a tempo e hora, como prometido. 

Sr. Presidente, como parlamentar comprometi
do com a agricultura e com os agricultores, apesar 

de integrar a base politica de sustentação do Gover
no Federal, não posso me calar diante desse desca
so com o s~gmento c produtivo que, inclusive, vem 
contribuindo, de maneira inquestionável, para dar 
viabilidade e sustentação ao próprio Plano Real. 

Assim, Sr. Presidente, ao fazer esta denúncia 
da tribuna do Senado Federal e apresentar o meu 
protesto e o meu inconforrnismo com essa atitude do 
Governo Federal, apelo às autoridades para que as
segurem aos agricultores os recursos anunciados 
para o crédito rural e as dotações necessárias à via
bilização da Política de Garantia de Preços Mínimos 
em Mato Grosso e em todo o Brasil. 

Entendo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, que é dever do Governo Federal corrigir essas 
distorções, para que não comprometa a sua própria 
imagem, não desgaste a classe política que vem 
apoiando o Governo Fernando Henrique Cardoso e 
não jogue por terra as decantadas intenções de dar 
prioridade à agricultura e de apoiar os agricultores 
brasileiros. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Concedo a palavra ... 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF) 

- Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder, para 
uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V. 
Ex* tem a palavra. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB·DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Muito obriga
do, Sr. Presidente. 

- É uma comunicação muito rápida, apenas para 
fazer um regi!>tro nesta Casa de que a revista Time 
de hoje trouxe na sua capa uma matéria extrema· 
m_ente importante para o País, não só pela fotografia 
do Presidente Fernando Henrique, mas principal· 
mente porque traz uma matéria dizendo de todos os 
dscos que o Presidente Fernando Henrique está cor· 
rendo para fazer o que chamam de revolução. 

E, numa matéria de 6 páginas, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a revista Time traz aqui o custo da 
mu9ªnça. Uma publicação do conceito da revista 
Time, uma publicação que é lida em todos os países 
do mundo, reconhece, numa matéria de capa, que o 
Brasil está se modernizando rapidamente, está con· 
seguindo modificar o papel do Estado, está exige-

-_ nando a sua economia, está conseguindo, mais do 
que isso, saltar os obstáculos conservadores que im
pediriam as mudanças; mais ainda, está conseguin
do, com isso, a estabilidade econômica, a injeção de 
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recursos externos quinze vezes maior do que tínha
mos quatro anos atrás. 

Registra ainda a revista Time, como gancho da 
matéria, que faz tudo isso num regime democrático, 
convivendo e discutindo com aqueles que têm di~;,_ 

cordâncias, com aqueles que fazem críticas constru
tivas, com o povo que vai às ruas discordar desta ou 
daquela decisão, e mais importante ainda, com to
das essas refonnas sendo discutidas e votadas no 
Congresso Nacional. 

Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver o 
Brasil nas páginas esportivas das grandes publica
ções do mundo. É claro que nos orgulhamos quando 
se fala nos gols de Pelé ou de Romário, nas vitórias 
de Senna, Fittipaldi, Nelson Piquet, nas vitórias do 
nosso tenista Guga, mais recentemente. Tudo isso 
nos dá orgulho, da mesma forma que nos dão triste
za as páginas policiais, falando de criminalidade, vio
lência, meninos de rua. 

A novidade, Sr. Presidente, é que saímos das 
páginas policiais e não estamos apenas nas páginas 
esportivas. As publicações mais sérias do mundo, 
quando falam de política e economia, já falam do 
Brasil, e com respeito. Falam da seriedade com que 
o País está se transformando, da revolução brasilei
ra - revolução que tem riscos, obstáculos, mas que 
traz mudanças; mudanças estruturais, mudanças 
básicas que estão permitindo que a inflação brasilei
ra seja, este ano, menor que 7% ao ano, contra 
2.700% no primeiro semestre de 1993; mudanças 
que estão pennitindo que 16 milhões de brasileiros 
que passavam fome estejam inseridos em uma vida 
digna. É uma revolução porque está fazendo com 
que o setor produtivo brasileiro se modernize, capa
cite-se tecnologicamente para a concorrência inter
nacional. 

Enfim, está aí o Brasil, sendo visto com uma 
imagem internacional favorável aos investimentos 
externos. Penso que, se nada das outras coisas 
boas estivessem acontecendo, só essa mudança da 
imagem externa do Brasil no cenário intem<!ciQnal já 
valeria a pena. 

Finalmente quero dizer, Sr. Presidente - e com 
orgulho de ver o Brasil na capa da revista Time -, 
que essa matéria merece ser lida, registrada e, mais 
do que isso, merece ser refletida: por que o mercado 
internacional, o cenário político internacional está 
respeitando o Brasil? Porque estamos tendo cora
gem de enfrentar os nossos problemas, estamos 
deixando de colocar os nossos problemas embaixo 
do tapete, enfrentando-os um a um, dentro do regi
me democrático, do regime de estabilidade econômi-

ca e j<í_no quintQ_ano d_e _c:resclmento sustentado. 
Essa é a difereoça._A f10S~_gera.ção, estou conven
cido disso, não vai perder essa chance, essa oportu
nidade histórica de transformar a estabilidade econô
mica e o regime democrático em algo muito mais im
portante, que é uma sociedade mais justa. 

Era este o registro, Sr. Presidente, agradecen
do a atenção do Senador Renan Calheiros, que é o 
próximo orador. 

O SR. PRESIDENTE _/Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Renan Calhei
ros. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB/AL. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, em um 
mundo cada vez mais globalizado, informatizado e 
competitivo, o conhecimento, a informação, enfim, 
aquilo que os especialistas chamam de capital inte
lectual impõe-se como fator decisivo para a produti
vidade, a riqueza das nações e a democratização 
das oportunidades de trabalho e de bem-estar so
cial. 

Nesse contexto, Sr. Presidente, a situação 
educacional brasileira inspira ou deveria inspirar sé
rias preocupações entre todos nós que detemos al
guma parcela de responsabilidade decisória sobre o 
destino deste nosso País e de nosso povo. De acor
do com.a última pesquisa sobre desenvolvimento 
humano patrocinada mundialmente pelo Programa 

· de Desenvolvimento das Nações Unidas (Pinud) e 
aqui realizada com a colaboração do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (lpea), referente a 
1996, o Brasil, apesar de ser a s• ou 9' economia do 
Planeta, ocupa um modestíssimo 68° no conjunto de 
variáveis fonnados pela educação, alfabetização, 
morbidade, mortalidade, segurança e condições de 
moradia. Quando a educação é avaliada isolada
mente. caímos. ainda mais, para o 93° lugar. 

Quando afunilamos o foco de análise na região 
Nordeste, minha região, o panorama se afigura ain
da mais problemático. As classificações do desen
volvimento humano nordestino, segUndo a escolari
dade, são as mais baixas do Brasil; cabendo ao meu 
Estado, Alagoas, o triste 26° e último lugar nacional. 

Não é de admirar, Sr. Presidente, portanto, que 
o Nordeste detenha a maior parcela (45,1%) da po
pulação nacional de pobres, essa última avaliada em 
41,919 milhões de pessoas pela Pesquisa Nacional 

--ele AmostrasDomiciiTaies do lBGE. · 
Essas desigualdades mostram-se particular

mente gritantes quando comparamos o maior bolsão 
de pobreza do País, o Nordeste rural, com as duas 
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mais importantes regiões metropolitanas brasileiras, 
Rio e São Paulo. No Nordeste rural, a proporção de 
chefes de família analfabetos chega a 67,6% contra 
19,2% no Rio e em São Paulo, e as crianças entre 7 
e 14 anos que estão fora aa escola representam 
44,7% contra 16%. 

Gostaria, ainda assim, de trazer ao debate al
guns questionamentos e observações preliminares 
que julgo, desde já, relevantes. 

O círculo vicioso em que pobreza e insuficiên
cias educacionais se eternizam e se reforçam mu
tuamente é bastante conhecido: a capacidade de ge
ração de renda do trabalhador é baixa por causa da 
baixa qualidade do posto de trabalho que ocupa, de
corrente, por sua vez, do baixo preço do produto que 
está sendo gerado, da pequena disponibilidade de 
capital físico e da utilização ineficiente desses recur
sos. Tudo po:-que a baixa escolaridade do trabalha
dor, no agregado, produz um enorme contingente de 
desqualificados profissionais, condenados ao de
semprego ou no máximo ao subemprego. Como sair 
dessa terrível encruzilhada? 

Sr. Presidente, temos testemunhado nesses úl
timos tempos uma série de manifestações governa
mentais de preocupação com o estado de- coisas 
aqui diagnosticado, bem como algumas iniciativas 
concretas para a materialização desse desiderato, 
especialmente por intermédio dos programas fede
rais de informatização das escolas públicas de pri
meiro grau e de interligação dessas mesmas escolas 
em uma rede nacional de educação televisiva à dis
tância. Conquanto seja ainda muito cedo para uma 
avaliação dos resultados dessas ações, em vista das 
dimensões continentais do País, de suas múltiplas e 
profundas disparidades regionais e também do retor
no naturalmente demorado da maioria dos investi
mentos em capital humano, gostaria de trazer ao 
nosso debate alguns questionamentos e observaçõ
es preliminares que julgo, desde já, relevantes. 

De um lado, parece-me que o imperativo louvá
vel da modernização tecnológica das condições de 
ensino não deve, entretanto, obscurecer jamais a 
necessidade premente e generalizada de valoriza
ção e reciclagem dos professores. Os testes recen
temente aplicados em crianças de 41 países dos cin
co continentes (o Brasil, infelizmente, não participou) 
no marco do Terceiro Estudo Internacional de Mate
mática e Ciências, classificaram as chances que 
cada um desses povos apresenta, a longo prazo, de 
inserir-se de forma ativa ou subordinada, ou seja, de 
forma vantajosa ou desvantajosa no processo de 
globalização. Naturalmente, Sr. Presidente, dadas 

as grandes-diferenças de nível de desenvolvimento 
e tradição cultural, não foi possível chegar a uma re
ceita única de sucesso escolar em todo o Planeta. 
Ainda assim, os resultados convergem para um im
portantíssimo ponto: governos e sociedades que 
prestigiam seus mestres mediante remuneração 
condizente com sua responsabilidade e oportunida
des para o. permanente aprimoramento de seus mé
todos didáticos tenderam a registrar escores mais 
elevados. 

Noto, Sr. Presidente, que outras líções especí
ficas dessa experiência comparativa mundial pode
riam muito bem servir de alimento à reflexão e à cor
reção de rumos entre os pfanejadores e executores 
de nossa política educacional. Assim, por exemplo, o 
estudo mostra que: 1° - crianças de até 13 anos de
vem passar mais tempo aprendendo e experimen
tando os fundamentos da aritmética do que estudan
do tópicos matemáticos genéricos e abstraias como 
o manuseio de dados; 22 - os alunos aprendem a 
somar "de cabeça" antes mesmo de serem ensina
dos a fazer essas contas no papel; 32 - o uso de cal
culadoras em sala de aula não deve, portanto, ser 
incentivado; 4° - recomenda-se o emprego de ma
nuais de ensino padronizados que tenham sido am
plamente testados e criticados nas escolas antes de 
publicados; 52 - o método rotulado de "interação to
tal com a classe•, em que o professor se dirige à tur
ma como um todo, colocando perguntas para os alu
nos e assegurando-se de que eles acompanham a li
ção, apresenta rendimento superior ao trabalho em 
pequenos grupos, que obriga o mestre a correr de 
uma equipe a outra para verificar o que cada grupo 
está fazendo. 

Sr. Presidente, no Japão e na Suíça, esse se
gundo método é utilizado apenas para níveis mais 
avançados de artes e ofícios. 

Continuando: 62 e último - é preciso envidar 
esforços para impedir que uma parcela da turma fi
que muito atrasada em relação ao-restante. Esses 
alunos devem receber atenção extra fora dos horá
rios normais de aula. 

. De outro lado, Sr. Presidente, voltando à nossa 
discussão central, a atual ênfase no hardware do 
processo educativo, que deveria ser feita por meio 
de microcomputadores, vídeos e antenas parabóli
cas, precisa estar apoiada em uma eficiente rede na
cional de assistência técnica e orientação aos usuá
rios. Não nos esqueçamos de que a reposição de 
um circuito danificado, o conserto de uma impresso
ra defeituosa ou ainda a manutenção de um apare
lho videocassete impõe dificuldades logísticas dite-



renciadas, caso a escola esteja no ABC paulista ou 
no sertão alagoano. E a familiaridade do usuário 
com esses recursos tecnológicos, chave para um re
torno educacional bem-sucedido, varia de acordo 
com o grau de desenvolvimento sócio-econômico de 
cada área, o que, de certa forma, nos remete à ne
cessidade de educar os educadores a fim de que 
seu trabalho produza os frutos necessários à promo
ção social e humana desta e das próximas gerações 
de brasileiros. 

Finalmente, o MEC anuncia profundas mudan
ças na estrutura curricular do ensino do 22 grau, in
clusive a eliminação do exame vestibular e o acesso 
direto à universidade para aqueles alunos que exi
bam um desempenho satisfatório aferido por sistema 
de testes comparativos aplicados ao conjunto do 
corpo discente na conclusão de cada uma das três 
séries do secundário. 

É preciso, entretanto, que voltemos nossas 
atenções para aquela considerável parcela de estu
dantes que não desejam ou, mais provavelmente, 
não têm condições financeiras de ingressar em um 
curso superior, devendo dirigir-se imediatamente ao 
mercado de trabalho para a obtenção do seu primei
ro emprego, o que se tomou um desafio cada vez 
mais angustiante. 

Nesse sentido, as experiências acumuladas ap 
longo desses 26 anos de vigência da Lei n2 5.692/71 
{conhecida como 'Reforma Passarinho'), recente
mente substituída pela nova Lei de Diretrizes e Ba
ses, ou 'Lei Darcy Ribeiro" (depois de oito anos e 
meio de tramitação legislativa), deverão ser cuidado
samente estudadas por nossas autoridades educa
cionais, se quisermos tomar medidas consistentes, 
eficazes e duradouras no sentido de valorizar as ha
bilidades e vocações de nossos jovens frente a um 
mercado de trabalho em rápido e drástico processo 
de transformação. 

Já no caso daquele vasto contingente de crian
ças e adolescentes prematuramente arrancados das 
salas de aula para uma vida sacrificada de subempre
go, remuneração aviltante e nenhuma perspectiva 
(uma parcela desproporcional dessas crianças - tomo 
a insistir - é formada por meninas e meninos do Nor
deste), a única saída consiste em manter e ampliar 
nossa luta para sensibilizar o Governo Federal em prol 
de um autêntico sistema nacional de bolsa-escola, 
com base em incentivos à assiduidade escolar vincula
dos a esquemas de complementação da renda de fa
milias carentes, nos moldes preconizados pela Unesco 
e outras instituições internacionais. 
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Nesse sentido, e para encerrar, cumpre-me fa
zer o registro de que o Congresso Nacional tem 
dado sua valiosa, mas nem sempre reconhecida, 
contribuição. Tramitam em conjunto nesta Câmara 
Alta projeto de lei de minha autoria instituindo a 'bol
sa-cidadão" (PLS 201/96) e proposições legislativas 
de semelhante teor, assinadas pelos nobres Sena
dores José Roberto Arruda, -Ney Suassuna e, tam
bém, pelo ilustre Deputado Nelson Marchezan, todos 
relatados pelo nosso estimado Colega lúcio Alcân
tara, cabendo ainda o reconhecimento ao pioneiris
mo do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, cujo 
Projeto de Renda Mínima já se encontra sob apre
ciação da Câmara dos Deputados. 

No caso da 'bolsa-cidadão", meu intuito foi 
aperfeiçoar outras iniciativas de legislações anterio
res. Assim, o projeto, além da obrigatória comprova-

--ção da frequência dos filhos à escola, estabelece 
que as famílias beneficiadas participem de progra
mas municipais comunitários de assistência à saúde 
matemo-infantil e se matriculem em projetes de 
aperfeiçoamento de mão-de-obra, patrocinados por 
instituições públicas e privadas. 

Sr. Presidente, conforme enfatizei no início 
deste pronunciamento, a educação continuada e o 
treinamento profissional permanente são os únicos 

~ -antídotos eficazes contra o sucateamento de nossos 
preciosos recursos humanos no limiar do terceiro mi
lénio. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Sebastião 
Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDT
AP) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, quero, 
na oportunidade, fazer o registro de que a Comissão 
de Educação do Senado aprovou, na manhã de 
hoje, projeto de resolução de minha autoria que insti
tui o Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro. 
Trata-se de um projeto de resolução do Congresso 
Nacional, que já foi aprovado na Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania e deverá vir, em breve, 
ao plenário do Senado da República. 

Por tratar-se de matéria que não traz em seu 
contexto nenhuma polémica, acredito que tramitará 
com a agilidade necessária nesta Casa e na Câmara 
dos Deputados para que possa ser aprovado até o 
dia 26 de outubro, data do aniversário do Senador 
Darcy Ribeiro. 
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Quando propus esse projeto, S. Exª---ainda es
tava entre nós e a minha intenção era homenageá-lo 
em vida. Infelizmente, o Senador Darcy Ribeiro nos 
deixou e o Congresso Nacional irá homenageá-lo in 
memorian.· 

Esse diploma será entregue uma vez por-ano_ 
na data do aniversário do Senador Darcy Ribeiro, 26 
de outubro, a pessoa física, empresa, entidade de 
direito privado ou fundações que tenham se destaca
do na área da educação nacional. O projeto prevê 
que uma Comissão Mista analisará as indicações 
dos candidatos a esse diploma. 

Acredito -que pela honra que será receber um 
diploma dessa envergadura teremos, anualmente, 
uma soma importante de candidatos. 

O Senado e o Congresso Nacional, acredito 
que dessa fonma fazem uma homenagem justa e 
merecida ao Senador Darcy Ribeiro, que, como an
tropólogo, como homem voltado às questões sociais 
do País, atuou brilhantemente na área da educação. 
Não há dúvida de que a atividade mais importante 
do Senador Darcy Ribeiro, à qual ele mais se dedi
cou, foi exatamente na área da educação. 

Quero manifestar meu contentamento pela 
aprovação desse projeto na Comissão de Educação, 
que superou também aquela fase difícil de falta de 
quorum, conseguiu reunir-se e aprovou, na manhã 
de hoje, uma série de projetas, entre eles esse pro
jeto de resolução, que, não tenho dúvida, no plená
rio, merecerá também a aprovação de toda a Casa, 
que, assim, estará reverenciando a memória do Se
nador Darcy Ribeiro. 

Sr. Presidente, inscrevi-me também para falar 
sobre a Previdência, mas, em virtude do adiantado 
da hora, vou transferir meu discurso sobre esse 
tema para outra oportunidade, não sem antes dizer 
que considero a Refonma da Previdência a mais per
versa de todas aquelas que tramitam no Congresso 
Nacional. 

Votamos aqui a refonma da área econômica. A 
Refonma Administrativa traz no seu bojo uma série 
de restrições aos direitos adquiridos dos servidores 
públicos, inclusive o fim da estabilidade. Já declarei 
que sou contra a exclusão da estabilidade do servi
dor público, seja qual for a fonma como o Governo a 
queira chamar- flexibilização, por exemplo. Tenho 
posição contrária a essa proposta, mas sei que ·a 
Refonma Administrativa traz benefícios ao País em 
alguns aspectos. Sou plenamente favorável, por 
exemplo, ao teta máximo que cada servidor público 
pode receber, por se tratar de uma proposta morali-

zadora, que <Jeve ser apoiada por ·todos nos, entre 
outros aspectos. Mas, no seu contexto, a Refonma 
Administrativa não é boa. 

Todos viemos para esta Casa com algum obje
tivo, com algum ideal. Fui eleito exatamente por 

- apoíar tàmoem os d1re1tos adqUindos dos servidores 
públicos. O meu Estado, Amapá, conta com um con
tingente importante-de servidores públicos nas áreas 
federal, estadual e municipal. Entre as propostas 
que trouxe ao Corigresso...Nacional, havia aquela de 
trabalhar pela valorização do servidor e pela morali
zação do serviço público, bem como pelo combate a 
qualquer tentativa de restringir os direitos adquiridos 
dos servidores. 

Concordo que a Reforma Administrativa traz 
um prejuízo muito grande aos servidores públicos, 
mas a Refonma da Previdência é a mais perversa de 
todas, porque, além de atingir direitos adquiridos dos 
servidores públicos, abrange todos os cidadãos bra
sileiros, ferindo os seus direitos exatamente na fase 
mais difícil da sua vida, na senilidade, na velhice. É 
exatamente nessa fase que a pessoa precisa de 
mais recursos para manter uma vida estável e sau
dável. 

Embora o Governo considere a Reforma da 
Previdência fundamental, vital para a estabilidade do 
País e do próprio sistema previdenciário, discordo da 
afinmativa de que algumas das medidas propostas 
venham a solucionar de fato esse problema. É sabi
do por todos nós que os problemas enfrentados pela 
F'revidêpcia Social _do nosso P<J.ís se devem a frau
·des, a desvio de verbas, a uma série de irregularida
des já de conhecimento público- algumas delas pu
nidas com severidade e outras não punidas em virtu
de de não serem detectadas. 

Não concordo, por exemplo, com o dispositivo 
que prejudica um contingente importante de cidadã
os brasileiros que dificilmente terão como comprovar 
seu tempo de contribuição, não só por deficiência do 
próprio sistema público de arrecadação, mas tam
bém porque há um significativo número de pessoas 
que se dedicam ao trabalho infonmal e não têm 
como comprovar que contribuíram. 

Acredito que o Governo Federal está transfor
mando a seguridade social num seguro social, igua
lando praticamente a previdência pública à privada, 

--pbrql.Jé hoje há também a opção de pagar uma pre
vidência privada e ter o direito de usufruir dela dora
vante, de acordo com o tempo de contribuição. A 
previdência pública passará, então, a se igualar a 
essa, uma vez que somente os trabalhadores que 
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contribuírem e que comprovarem sua contribuição 
terão direito a receber a aposentadoria. 

Penso que o povo brasileiro não está devida
mente informado sobre a Reforma da Previdência. 
Poucos têm conhecimento que o Congresso Nacio
nal a está votando. 

Por isso, entendo essa letargia da sociedade 
brasileira, que foi atingida por uma flecha envenena
da lançada pelo Governo Federal. O único movimen
to que reagiu à altura para contestar algo neste País 
nos últimos tempos foi o Movimento dos Sem-Terra. 
Infelizmente, os outros organismos sindicais e as ou
tras formas de representação da sociedade estão 
inibidas pelo Governo, que introduz nos textos de 
sua publicidade aspectos que não .são verdadeiros a 
respeito 'das reformas e acaba agradando, acaba 
contemplando certa parcela, e a sociedade não rea
ge à altura. De fato, a Reforma da Previdência deve
ria estar mobilizando todo o País, todos os segmen
tos sociais, porque ela elimina algüns direitos adqui
ridos do servidor. 

Não contesto o trabalho realizado pelo Sena
dor Beni Veras. Acredito que S. Ex" é um homem 
decente. Sua história política, sua história de vida 
lhe garante o respeito de todos nós. O Senador Beni 
Veras trabalhou com empenho e dedicação, mas a 
proposta do Governo é ruim para o povo; pode ser 
boa para a Previdência, para o sistema previdenciá
rio, mas é ruim para cada cidadão brasileiro. Ela pre
judica todos nós, principalmente nessa fase mais di
fícil da vida, que é a do envelhecimento. 

Então, deixo para ler em outro momento, um 
texto que preparei sobre a Reforma da Previdência. 
Adianto que o meu posicionamento deve ser no sen
tido de apoiar as emendas que buscam corrigir al
guns desvios da proposta do Governo. Apresento al
gumas emendas, inclusive para fazer retomar a apo
sentadoria por tempo de serviço e não por tempo de 
contribuição. 

Nosso sistema não está preparado para im
plantar um sistema para aferir a contribuição. Eu po
deria citar uma série de profissões, de ocupações in
formais que vão ser atingidas, como as empregadas 
domésticas, os taxistas, os vendedores ambulantes, 
enfim, uma série de pessoas podem até comprovar 
que trabalharam em determinada fase da sua vida, 
mas não têm como comprovar que contribuíram ou por 
culpa sua, porque não se inscreveu na Previdência, 
mesmo podendo, ou por culpa do empregador. Esse é 
o caso mais freqüente. Muitas vezes a culpa é do em
pregador, que não assinou a carteira do empregado, e 

neste País quem não assina carteira de trabalho do 
empregado não é punido co-m severidade. Então, 
quem é prejudicado é o trabalhador brasileiro. 

Manifesto, desde já, minha posição desfavorá
vel à Reforma da Previdência e repito que ela é, en
tre todas, a mais perversa que tramita.no Congresso 
Nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Os 
Srs. Senadores Lúcio Alcãntara, Odacir Soares e 
Carlos Bezerra enviaram discursos à Mesa para se
rem_ publicados na forma do disposto no art. 203 do 

_Regimento Interno. S. Ex's serão atendidos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, estudos técnicos 
realizados pela Fundação João Pinheiro e pela Fun
dação Instituto de Pesquisas Econômrcas Fipe indi
cam que o déficit de habitações no Brasil aproxima
se da casa de 14 milhões de unidades. Segundo es
ses dados, em 1995, o País tinha uma carência de 
4,9 milhões de imóveis e 8,8 milhões de habitações 
não preenchiam as mínimas condições de infra-es
trutura, ou seja, não tinham instalações de água, es
gotamento sanitário, coleta e tratamento de lixo e 
energia elétrica. 

Os domicílios improvisados, carroças, tendas, 
grutas ou simples buracos chegavam a 146.535 em 
todo o País. Os domicílios rústicos, produzidos com 
materiais precários, eram 1.727.845. Os números da 
coabitação, ou seja, mais de uma família morando 

-sob o mesmo teto, alcançavam 3.128.978. As resi-
dências carentes, aquelas desprovidas das mínimas 
condições de habitabilidade, eram 4.652.611. Por 
fim, as residências com infra-estrutura deficiente, 
que possuíam algl.frn serviço, mas não tinham nem 
canalização interna __ nem b_anheiro, somavam mais 
4.214.596. Assim, no total, tínhamos 8.867.207 resi
dências carentes CQmo_mo~tr<!fTIPS_agima, _a partir 
dos dados da pesquisa sobre Déficit Habitacional no 
Brasil, realizada pela Fundação João Pinheiro, em 
1995 .. 

Outro dado_pfeoçuJJante aJ)arec(;[JlO últim~_le.::. 
vantamento realizado nas contas do Fundo de Com
pensação das Variações Salariais FCVS. O cálculo 
revelou um tremendo rombo -de 68,3 bilhões de 
reais. O Tesouro Nacional terá de cobrir esse déficit 
até o ano 2005 e o Presidente Fernando Henrique já 
não consegue mais_dormir direito JlOrcausa_ dele. 

- A dimensão __ d_q bt.Jrªç()__ll~grg __ Q_Q_f.uodo_ ~te 
--Compensação- -das Variações Salariais equivale a 

mais de 70% da arrecadação anual do Governo com 
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impostos e contribuições federais. Com essa quantia 
enonne. o Governo conseguiria financiar durante 
dez anos os gastos oficiais com a área de saúde. 
Além disso, ela representa um montante maior do 
que o volume das reservas cambiais brasileiras que 
hoje atingem os 56 bilhões de reais. Segundo cálcu
los realizados pela Caixa Económica Federal, se 
nada for leito no prazo de dois anos, no máximo, a 
divida atingirá a marca de 100 bilhões de reais, o 
que é uma verdadeira temeridade. 

A desorganização institucional e a falta de uma 
política habitacional são os maiores motivos do caos 
que se estabeleceu no sistema, desde a extinção do 
Banco Nacional de Habitação. Sem política habita
cional, as médias e grandes cidades brasileiras en
trarão brevemente em colapso, advertem os estudio
sos da questão. Se o Governo Federal e o Congres~ 
· ·O Nacional não assumirem uma posição de tinneza 
no sentido da regulamentação do capítulo constitu
cional da reforma urbana, o solo das cidades conti
nuará sendo alvo fácil da especulação e os que preci
sam realmente de um teto permanecerão ao relento. 

O que vemos hoje no Brasil em matéria de po
lítica habitacional são programas vagos, desarticula
dos e que são testados a cada momento com o di
nheiro do trabalhador e com os recursos limitados do 
Orçamento da União. Praticamente, todos esses 
programas terminam em fracasso e, a cada-vez, o 
dinheiro público é jogado fora com sérios prejuízos 
para o Pais, para a sociedade e para o sistema habi
tacional como um todo. A modalidade da carta de 
crédito, por exemplo, que é uma idéia recente, não 
conseguiu até agora melhorar coisa alguma. Em ver
dade, é mais um fracasso que se junta a muitos ou~ 
tros e já nasceu caracterizado pela desorganização, 
pela burocracia, pela morosidade, pelas elevadas 
custas cartoriais e pelo desconhecimento da realida
de habitacional do País. Espalharam a idéia da carta 
de crédito, mas desconheciam o volume de unida
des habitacionais disponíveis para venda. O resulta
do é que existe o dinheiro mas não existem as habi
tações desejadas. 

Outros programas como o Pró-Moradia e o Ha
bitar Brasil estão sendo implementados de maneira 
lenta e com resultados também pouco significativos. 
Além disso, quando os candidatos obtêm o financia
mento, depois de uma verdadeira epopéia para reu
nir o rol de papéis exigidos, o dinheiro não é sufi
ciente para comprar os imóveis. Vale ressaltar que 
todos esses programas estão contidos no Píario dê 
Ação que o Governo brasileiro apresentou na Conte-

rência Mundial Habitatll,_que_ se realizou em junho 
do ano passado em Istambul, 

A maior novidade em matéria de financiamento 
habitacional, lançada oficialmente dias atrás pelo 
Governo, é o chamado Sistema Financeiro Imobiliá
rio SFI, que, com estardalhaço, promete revolucio
nar o mercado imobiliário. O otimismo é tão grande 
que algumas autoridades chegam a dizer que dentro 
de três a cinco anos, quando o plano estiver consoli
dado, o ritmo de-trabaltio no setor de construção de 
habitações deverá igualar ou mesmo ultrapassar os 
níveis alcançados nos anos 80 a 85. Em suma, o 
SFI pretende substituir a "Poupança Azul Imobiliá
ria", que também não apresentou resultados signifi
cativos. Segundo o Governo, as linhas gerais do 
novo projeto são : 

1 - Aumentar.o volume de recursos para o se
tor habitacional, de forma a permitir o financiamento 
de 600 mil imóveis por ano. Os recursos também 
vão financiar a construção de imóveis comerciais e 
industriais,_hospitais, hotéis, cinemas, teatros, esco
las e centros de lazer; 

2 - Os recursos a serem liberados serão os da 
cademeii:t de-poupanÇa tradicional, da_pou~:~ança vin
culada; de empréstimos eXternos e da emissão de tí
tulos lastreados em operações de crédito imobiliário 
d~bênture~._çertifL~a~QS de_ cré.dito imobiliário e cé
dulas hipotecárias , que serão vendidos no mercado 
secundário; 

3 - O sistema será desregulamentado. Os fi
nanciamentos serão concedidos de acordo com re
gras_de mercado, sem limites de valor, juros ou pra

-zo, seguindo a mesma modalidade do Sistema Fi-
-nanceiro de Habitação SFH; 

4 - Os créditos que os bancos têm para com 
as construtoras e os mutuários serão vendidos a 
uma agência securitizádora. Esta, por sua véz, emiti
rá títulos lastreados nas operações de empréstimo, 
que Sêtâb velididõspara se!)uradoras, fundos de 
pensão ou investidores estrangeiros; 

5 - Os imóveis comprados com financiamento 
pelo novo sistema, ficarão alienados aos bancos que 
concederem os empréstimos. O novo mutuário terá 
a posse do imóvel e passará a ser proprietário do 
mesmo, após o pagamento da última parcela do em
préstimo; 

6 - Em caso de não pagamento ou inadim
-- __ plénçi<~, das_obrigªçõ~!>_<!ss\l!!!ic1as, Q IJlUtuário per

derá o imóvel num prazo máximo de três meses, a 
partir da execução. 
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O Governo Federal, em seu Plano de Ação Ha
bitacional, apresentado na Conferência Mundial Ha
bitat 11, estabelece metas ambiciosas para vencer o 
déficit habitacional no Pais. Sua promessa é a de 
aplicar 22 bilhões de reais entre 1996 e 1 999, coin o 
objetivo de atender a um milhão e trezentas mil famí
lias pobres. Todavia, devemos reconhecer que a ob
tenção desses recursos repousa~ no terreno das in
certezàs. Apenas 7,3% virão de dotações orçamen
tárias, enquanto mais de 50% dependerão de fontes 
que o Governo não tem condições de garantir, 
como, por exemplo, poupanças privadas ou recursos 
de contrapartidas de tomadores de empréstimos. 

Chegou a hora de o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso e sua equipe económica pensarem 
uma politica global de habitação para o País. O mes
mo zelo que o Governo teve nesses dois anos em 
relação à economia, à estabilização e ao combate 
sistemático às altas taxas inflacionárias deveria ago
ra, demonstrar em relação ao déficit habitacional, 
realizando o saneamento do sistema, garantindo re
cursos, cobrando prestações realistas e oferecendo 
financiamentos acessíveis, principalmente em bene
fício das camadas mais carentes. Infelizmente, até 
agora, o Pais não tem política habitacional e só acu
mula fracassos em todos os planos testados. O Pla
no de Ação apresentado na conferência de Istambul, 
e que é o documento mais recente sobre a nossa si
tuação habitacional, não passa de uma mera carta 
de intenções, sem maiores implicações. 

Neste dia nacional da habitação, apesar de ter
mos muito pouco a comemorar, devemos entender 
que o resgate da dívida social brasileira passa, ne
cessariamente, pela superação das deficiências em 
matéria habitacional. Assim, perseguindo esse cami
nho, temos o dever de impedir que o aumento do 
exército de desabrigados continue a tomar mais de
letéria, mais desumana e mais degradante a paisa
gem urbana do Brasil. 

Muito obrigado! 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, com a derrubada 
dos vetos ao projeto de lei 114/94, que regulamenta 
o planejamento familiar na sociedade brasileira, o 
Congresso NaCional, na noite de 13 de agosto do 
corrente, franqueou todas as portas e suprimiu todas 
as barreiras que, até aqui, se antepunhamª esJerili
zação em massa de brasileiras e brasileiros em ida
de fértil. 

Assim é que, num prazo de cinco meses - o 
estabelecido para que o Ministério da Saúde norma-

tize a medida -::_os hospitais da rede pública e os 
conveniados ao Sistema Único. de Saúde (SUS) es
tarão realizando gratuitamente a laqueadura nas mu
lheres e a vasectomia nos homens férteis de nosso 
País. 

Embora fadada a provocar impactos incalculá
veis-no perfil demográfico do Brasil, a medida parece 
não ter sensibilizado de forma suficientemente vigo
rosa a grande maioria da população brasileira. 

É bem verdade que as feministas, encabeça
das pela CFEMEA, saudaram, eufóricas, a nova lei, 
o que não é de estranhar, posto que foram elas as 
'mães' da medida. 

A Primeira Dama e socióloga, D. Ruth Cardo
so, também pareceu exultante,_Q!l_ªnoo declarou: 

·sempre fui favorável a que todas as 
mulheres de todas as classes sociais tives
sem acesso a todos os métodos possíveis 
de planejamento familiar" 

É de notar que a ilustre socióloga, parece con
firmar, nesta passagem, o episódio narrado pela Fo
lha de S.Paulo, em sua edição de 14 do corrente: 

'Em janeiro de 1996, o Presidente Fer
nando Henrique vetou artigos de um projeto 
do deputado Eduardo Jorge (PT-SP) que in
cluíam à vasectomia e a laqueadura entre 
os métodos contraceptivos que o Estado de
veria oferecer. 

Alertado pela Primeira-Dama - ela é 
"militante" dos grupos que defendem o pla
nejamento familiar -, o Presidente veio a pú
blico reconhecer que tinha errado. Anteon
tem, o veto foi derrubado. • 

A imprensa lirnitou-se a divulgar a aprovação 
da nova lei, em tom que mais refletia aprovação do 
que análise crítica de suas graves e múltiplas impli
cações. 

A opinião pública, como já foi dito, não se ma
nifestou, passando a impressão de ter-se rendido 
piamente ao principal argumento dos grupos que 
propugnam a esterilização voluntária e o aborto, 
como os antídotos mais eficazes contra a propalada 
explosão demográfica que estaria a ameaçar a so
brevivência da espécie humana. 

Manifestações em contrário, só anotei duas. A 
dos representantes da Igreja Católica que, pela voz 
de D. Raymundo Damasceno Assis, Secretário Exe
cutivo da CNBB, verberaram vigorosamente a dita 
lei, por expressar 'mentalidade antivida" e por refor-
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çar ·a idéia de que o crescimento populacional é pre
judicial ao Pais". 

Anotei, ainda, a manifestação tímida e encabu
lada de S. Ex" o Sr. Ministro da Saúde, quando, con
forme citado em O Globo, de 4 do corrente, ponde
rou que, após a regulamentação da nova lei, é bem 
provável que se verifique uma verdadeira avalanche 
de cirurgias de vasectomia e de ligadura de trompas 
no Sistema Único de Saúde (SUS), devido à deman
da repremida por parte daqueles que desejam fazer 
a esterilização, mas não contavam, até aqui, com o 
serviço nos hospitais públicos. 

Nessa ponderação toma-se visível o constran
gimento do Ministro por dever indagar sobre quem 
irá pagar a conta dessa torrente de novos serviços a 
serem reclamados do desprovido e já sobrecarrega
do Sistema Único de Saúde. 

E foi assim que passou, quase despercebida, 
e, imune aos graves questionamentos que poucos 
lhe fizeram, a lei que aprova e até estimula a castra
ção da fertilidade do povo brasileiro, sob o falacioso 
pretexto de concorrer para o exercício livre e escla
recido do direito de todos ao planejamento familiar. 

Dentre os que, no Congresso ou fora dele, 
aprovaram a malfadada proposição, ninguém ter-se
á dado ao trabalho de investigar. com rigorosa pos
tura critica, o verdadeiro alcance de tal medida, nem 
excogítado, em profundidade, sobre as graves con
seqüências que sua aplicação, fatalmente, irá de
sencadear. 

Se assim houvessem feito, teriam forçosamen
te atentado para o fato de que o risco de uma explo
são demográfica, no Brasil, válido para as décadas 
de 40 a 60, cedeu lugar a uma realidade não menos 
inquietante - o do rápido envelhecimento de nossa 
população, revelado pelos estudos analíticos dos re
sultados do censo de 1991, efetivados pelo IBGE. 

Segundo tais estudos, complementados por le
vantamentos recentes do FUNUAP, a taxa nacional 
de fertilidai;Je, que havia despencado dos 3,0 na dé
cada de 50, para 1,9 no final da década de 80, e 
para 1 ,3, nesta altura dos anos 90, constitui um pro
blema bastante inquietante porque já configura uma 
taxa situada abaixo dos índices de reposição. 

A persistirem tais indicadores, muito em breve 
seremos um país de população envelhecida, a 
exemplo do que já se tomaram os países prósperos 
da Europa. 

Diante de tais perspectivas, teria sido fácil con
cluir que, ao invés de programas de "regulação da 

fecundidade" ou de educação para o "planejamento 
familiar", estaremos, no curto prazo, carecendo, tal 
como ocorre nos países europeus, de programas vi
gorosos de incentivo à fecundidade responsável, 
para compensar a verdadeira devastação populacio
nal levada a cabo em nosso país, graças aos proje
tes de controle populacional falaciosamente ditos de 
Planejamento Familiar, que há 30 anos nos vêm 
'Sendo impingidos de fora para dentro. 

A tranqüila, a distraída e inconseqüente derru
bada dos vetos ao Projeto de Lei 114/94, acaba de 
demonstrar qiJe quase ninguém-pensou nisso, como 
também quase ninguém cuidou de identificar ou de 
denunciar os verdadeiros objetivos, as reais e obs
curas motivações que dinamizam os governos, os 
organismos, as associações e os militantes dos gru
pos empenhados em despovoar o mundo, sobretudo 
o Terceiro Mundo, sob a máscara falaz do "planeja
mento familiar". 

Se tal fora feito, de certo, ter-se-ia tomado co
nhecimento desta preocupante realidade por mim, 
várias vezes, denunciada neste Plenário 

O intento do controle populacional, deriva, de 
duas perspectivas, não raro entrelaçadas: a eugêni
ca e/ou a política. 

A perspectiva eugênica ou simplesmente, ra
cista, é a que norteia os governos e organizações 
obcecados pela idéia da depuração étnica, de modo 
a assegurar o predomínio no mundo, de povos ou de 
raças supostamente supenores. 

Quanto ao controle populacional motivado por 
perspectivas políticas, não é difícil divisar suas prin
cipais fontes de inspiração - o temor da perda da 
hegemonia política e os obstáculos que os povos em 
desenvolvimento podem contrapor ao acesso dos 
países ricos às matérias primas, em áreas do Tercei
ro Mundo. 

Diretrizes e orientações extraídas de documen
tos editados pelas lideranças dessas correntes habi
litam-nos a melhor compreender as estreitas afinida
des entre as ideologias propagadas por essas cor
rentes e os projetes de planejamento familiar em 
curso no Congresso Nacional. 

Magali Lugano, em artigo intitulado "A IPPF e 
os grupos Parlamentares", publicado em "Escoge la 
vida," janlfev. 91 assim se expressa: 

•_ym_em cada dez países do mundo tem tido 
apoio constitucional aos programas de planejamento 
familiar. A nova Constituição do Brasil, por exemplo, 
"reconhece o direito ao planejamento familiar, objeti-
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vo que ajudou a conseguir a BEMFAM, filial da IPPF 
nesse país". 

Também a publicação das Nações Unidas, inti
tulada "lnventory of Population Projects in Deveio
ping Countries Around the Worid (1998/1990}, faz as 
seguintes e, até certo ponto, estarrecedoras afirma
ções: 

"Parte dos recursos dos 6,8 milhões de dólares 
destinados pela iPPF, à sua filial, no Brasil, a BEMFAM 
para os exercidos de 198811989 foi destinada a "Manter 
assessoramento e assistência ao Grupo Parlamentar de 
Estudos de População e Desenvolvimento•. 

Nessa mesma publicação, encontramos, entre 
os projetas financiados pelo "The Pathfinder Fund: 

"Pianejamento Familiar e a Assembléia 
Constituinte Brasileira. Monitorar e onde ne
cessário, dar assistência no desenvolvimen
to do tema planejamento familiar no texto da 
Constituição brasileira. Membros do Grupo 
Brasileiro de Parlamentares sobre Popula
ção e Desenvolvimento receberão instruçõ
es técnicas sobre temas que contribuirão 
para debates sobre planejamento familiar -
Valor do projeto: US$ 112.755". 

É, ainda, na publicação já citada do FNUAP -
"Inventário dos Projetos de População para os Paí
ses em Redor do Mundo, que figuram projetos tais 
como: 

Planejamento Familiar e Constituição Brasilei
ra, Esterilização "Voluntária", Distribuição de Contra
ceptivos, Treinamento de Pessoal Médico e Para
Médico em técnicas contraceptivas e esterilização, 
Doação de Laparoscópios, Educação Sexual e coi
sas que tais. 

É dito, ainda, na referida publicação: 

"Manter assessoramento e assistência 
ao Grupo Parlamentar de Estudos de Popu
lação e Desenvolvimento. Esse grupo foi útil, 
assegurando que a nova Constituição de 
1988 explicitamente: (1} garantisse o livre 
exercício do direito ao planejamento familiar. 
(2) determinasse ao estado proporcionar os 
recursos científicos e educacionais para 
E~sse efeito, (3} vedasse qualquer forma 
coercitiva desse direito ao planejamento". 

E posto que quase ninguém cogitou dessas 
realidades, poucos, bem poucos, também, tiveram 
sua consciência despertada para este$ dois absur
dos que agora aponto à consideração de V. E~: 

a - o monitoramento e encaminhamento_ de 
instruções a parlamentares brasileiros para inserção, 

na Constituição brasileira, de dispositivos do interes
se de potências estrangeiras; 

b- a similitude redacional entre o texto do § 72, 
artigo 226 da Constituição da República Federativa 
do Brasil e o texto das diretrizes ditadas ou dos jar
gões propalados pelos governos, associações e gru
pos que militam pela causa da acelerada extinção 
das populações "descartáveis" do Ten::eiro Mundo. 

Se tudo isso que agora, e mais uma vez, trago 
à colação, tivesse ocupado as cogitações dos que 
aprovaram a esterilização em massa de brasileiras e 
brasileiros, ter-se-ia concedido uma atenção crítica 
mais rigorosa a esses grupos que há mais de trinta 
anos vêm trabalhando obstinadamente pela drástica 
contração do perfil demográfico brasileiro. 

Assumam tais organizações as denominações 
e os despistamentos mais variados: Sociedade Civil 
de Bem-Estar Familiar (BEMFAM); Centro de Pes
quisa e Assistência Integrada à Mulher e à Criança 
(CPIMMC); Associação de Entidades de Planeja
mento Familiar (HBEPF); Centro Feminista De Estu
dos E Assessoria (CFEMEA), a verdade é que todas 
elas outra coisa não fazem senão dar cumprimento, 
em nossa Pátria, a diretrizes ou a implementar proje
tes umbilicalmente ligados aos interesses de gover
nos e entidades internacionais, dos quais têm rece
bido verbas e estipêndios vultosos. 

A CFEMEA, muito especialmente, transita com 
airosa desenvoltura, pelos gabinetes e demais de
pendências de ambas as casas do Congresso, na 
aguerrida militância em favor do "lobby• antinatalista. 

Sua correspondência e publicações, de exce
lente tratamento gráfico, endereçados a todos os 
parlamentares, inundam os gabinetes, evidenciando 
apoio logístico de primeira, assim como suporte fi
·nanceiro invejável. 

Mal concluiu-se a votação que derrubou os ve
tos à esterilização, já vão chegando aos gabinetes 
as mensagens da CFEMEA aos parlamentares, 
agradecendo "o indispensável apoio de Vossa Exce
lência para a derrubada dos vetos aos projeto de lei 
(PLC 114/94) que regulamenta as ações de planeja
mento familiar em noS_fiQ país". 

Acompanha a referida mensagem a publicação 
"Fêmea", de número 54, Ano VI, julho/97, na qual, 
revelando-se rigorosamente em dia com a pauta do 
Congresso, a CFEMEA, faz o anúncio de sua próxi
ma arrancada lobista, com a seguinte chamada: 

·Aborto Legal estará na Paula dia 20 de agosto"! 
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A mesma publicação, em sua pagina 12, ofere
ce uma amostra da pauta diversificada e versátil de 
interesses da CFEMEA, onde, sob o título de "Semi
nário Nacional de Lésbicas· é difundido o informe de 
que: 

•o 11 Seminário Nacional de Lésbicas 
será realizado em Salvador, de 25 a 28 de 
setembro, com a participação de. grupos fe
ministas, de lésbicas e gays. O tema do En
contro será •saúde e Cidadania.• 

Interessante porém, assim como extremamen
te instigante para a reflexão dos senhores Senado
res é o trecho que hora destaco, da Carta CFEMEA 
N• 537/97, endereçada às •prezadas companheiras•. 

Nesta, a integrante do colegiado da entidade, 
informa sobre a audiência que as representantes da 
CFEMEA, guiadas por cinco expressivas repre
sentantes da bancada feminista do Congresso, man
tiveram com o líder do governo no Congresso Nacio
nal, Senador José Roberto Arruda (PSDB-DF), para 
tratar da inclusão dos vetos ao projeto de lei que re
gulamenta o planejamento familiar. 

São dadas, a seguir, as seguintes informações 
adicionais que muito elucidam as formas de atuação 
do lobby anti-natalista nos bastidores do Congresso: 

"Naquela oportunidade, o Senador José Rober-
to Arruda (PSDB-DF)~ afirmou que o governo tinha 
todo o interesse na dimrubada de TODOS os vetos 
parciais ao projeto (no total, são 14 vetos parciais) e 
comprometeu-se em viabilizar com o Presidente do 
Congresso Nacional, Senador Antônio Carlos Maga-_ 
lhães, o seguinte: 

1) convocação de uma sessão para a aprecia
ção dos vetos na segunda semana de agosto. 

2) que essa seja uma sessão administrativa, 
em outras palavras, o parlamentar que não compa
recer terá o valor correspondente à sessão subtraído 
dos seus rendimentos, como forma de garantir o 
quórum necessário para a votação; 

3) que o primeiro item da pauta seja uma Medi
da Provisória consensual, o que permitirá a verifica
ção de quórum da sessão, para que depois se possa 
colocar os vetos em votação sem que se corra _o ris
co de que eles sejam mantidos; 

4) que da pauta dessa sessão não conste ne
nhum outro veto. (De outras vezes, a falta de acordo 
em relação a outros vetos gerou a o~trução das 
sessões, inviabilizando a votação); 

5) que o restante da pauta será constituída de 
Medidas Provisórias consensuais e nem a oposição, 
nem o governo, requererão a inclusão de matérias 
polémicas.· 

Nessa mesma reunião ficou agendado um 
novo encontro com o Líder do Governo no Congres
so Nacional para o dia 5 de agosto, às 11 horas, 
afim de que fossem encaminhados os acertos finais 
em relação à convocação da sessão para a derruba
da dos vetos presidenciais ao projeto de lei que re
gulamenta o planejamento familiar. 

Dispenso comentários mais extensos a tudo o 
que aqui relatei. 

Descarto, da mesma forma, o ensejo que teria 
de alinhar algumas conclusões pessoais. 

De tudo, extraio uma única conclusão: no atual 
panorama político-social brasileiro, raros são os bra
sileiros que logram pensar e decidir pela própria ca-
beça. 

Os •lobies• e as ongues é que andam a pensar 
e a decidir por eles. 

No caso do planejamento familiar, nem o Presi
dente da República, nem seus líderes no Congresso, 
nem os parlamentares, em sua maioria, pensaram o 
que decidiram ou decidiram pelo que pensaram. 

As militantes fizeram-no por eles. 

Assim, emasculados em nossos atributos pen
santes e despidos de nosso poder decisório, temo, 
senhor Presidente, ver aprovados de roldão, sob a 
"irresisfível" pressão do lobby feminista, outras pro
posições extremamente controvertidas e explosivas, 
tais como o aborto legal, a união estável dos homos
sexuais, a eutanásia, assim como tudo o mais que 
nos impingirem, por vias indiretas, as potências do
minantes, afim de assegurar a sua hegemonia sobre 
uma nação moral, política e demograficamente des
mantelada. 

Pena é que não se possa exaltar as feministas 
por essas equívocas vitórias. 

t que também elas não pensam o que deci
dem, nem decidem pel() que pensam. 

Quem o faz por elas são os governos e entida-
- des internacionais que as financiam, instrumentali

zam, e as transformam em meras torres de repeti
ção, ern nosso país, de ideologias concebidas e emi
tidas à distância, e que só servem a seus intentos 
espúrios. 

É o que penso, Sr. Presidente. 
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O SR. CARLOS BEZERRA (PMOB-MT) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho a esta tri· 
buna saudar importante iniciativa do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento. Refiro-me à expedi· 
ção do novo manual contendo o zoneamento agríco
la para a cultura de soja no meu Estado do Mato 
Grosso. 

A importância do zoneamento agroclimático 
para essa cultura, visando à redução dos riscos típi· 
cos da atividade agrícola, não pode ser subestima· 
da. Afinal, a deficiência hídrica, associada a perío· 
dos de longa estiagem durante a estação chuvosa, 
constitui, na atualidade, a principal causa das que
bras nas safras de grãos do Brasil Central. Nessa 
medida, reduzir os riscos climáticos para a atividade 
agrícola, por meio de trabalhos científicos da quali
dade desse ora realizado pelo Ministério da Agricul
tura e do Abastecimento, constitui relevante missão 
em defesa da economia nacional. 

Consciente dessa realidade, o projeto do Minis
tério da Agricultura, desenvolvido em parceria com a 
FINATEC, a EMBRAPA, o INMET. o DNAEE, o lA
PAR e a EPAGRl-SC, objetivou identificar, quantifi
car e mapear as áreas mais favoráveis ao plantio da 
cultura de soja, levando em consideração o clima e, 
principalmente, a precipitação pluviométrica. 

, Com base em dados técnico-científicos, o pro
Jeto oferece orientações quanto aos períodos de 
plantio mais favoráveis por Município e por tipo de 
solo, de modo a evitar-se as adversidades climáti
cas responsáveis por significativo percentual de 
perdas na agricultura, A identificação das regiões 
de menor e maior risco climático à cultura de soja 
para o Estado do Mato Grosso foi feita utilizando
se um modelo de simulação do balanço hídrico da 
cultura. 

A primeira etapa do trabalho consistiu na ob
tenção dos dados necessários. Junto ao DNAEE 
foram obtidos os dados relativos aos valores diá
rios de séries de precipitação pluviométrica, obser
vados num período mínimo de 15 anos ininterrup
tos, abrangendo 45 estações no Estado do Mato 
Grosso. O JNMET, por seu turno, forneceu a eva· 
potranspiração potencial de referência para 8 lo
cais do Mato Grosso, Os solos foram classificados 
em três diferentes tipos, conforme sua capacidade 
de armazenamento de água. As simulações foram 
feitas para nove períodos de semeadura, de dez 
dias cada, entre 12• de outubro e 31 de dezembro. 
Para representar as cultivares de soja recomenda· 
das para o Estado, foram eleitas duas cultivares 

hipotéticas, com ciclos de 110 e 140 dias, as quais 
se denominaram de "precoce' e "tardia", respectiva· 
mente. O trabalho inclui também uma relação de cul· 
tivares recomendadas para o Estado do Mato Gros
so. 

_O resultado do zoneamento agroclimático para 
a cultura de soja no Estado do Mato Grosso consta 
de 54 mapas que definem as áreas de maior ou me
nor risco de ocorrência de déficit hídrico durante a 
fase mais crítica da cultura, As tabelas constantes 
no manual indicam os períodos mais favoráveis, sob 
o ponto de vista hídrico, para a cultura da soja, nos 
diferentes Mun·lcípios do Estado, apontando aqueles 
períodos em que há menor probabilidade de perdas 
por ocorrência de déficit hídrico. 

O manual do Ministério da Agricultura terá 
grande utilidade para o produtor rural mato-grossen
se, contribuindo para evitar perdas em razão da 
ocorrência de seca e outros eventos climáticos pre
judiciais ao empreendimento do agricultor, os quais 
acabam tendo reflexos negativos no abastecimento 
e nos preços dos produtos agrícolas. Temos certeza 
de que o trabalho redundará no incremento e na ex
pansão da cultura de soja no Estado, beneficiando 
produtores,_ técnicos e pesquisadores, e constituin
do, portanto, uma ferramenta básica aos diversos 
setores ligados a essa cultura. 

_ .. __ ___ Q_irl_t!Jito do__MjnJs.tério da Agricultura é que as 
informações do maoual sejam amplamente divulga
das e franqueadas às associações de produtores, 
entidades de assistência técnica e extensão rural, 
agentes financeiros, cooperativas, secretarias de 
agricultura e entidades públicas e privadas ligadas 
ao setor agrícola, de forma a que os agricultores 
passem a utilizar o zoneamento agrícola como ins
trumento efetivo para o aumento de produção e pro
dutividade. 

Tendo em vista a grande importância do ma
nual para a economia do Mato Grosso, deíxo regis
trado meu apoio ao Ministério da Agricultura pela 
sua edição, bem como meu apelo no sentido de que 
mais recursos sejam alocados para a ampliação 
desse meritório trabalho. Requeiro, outrossim, a 
transcrição da referida publicação nos anais desta 
Casa. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A OUE SE REFERE O SR. 
CARLOS BEZERRA EM SEU DISCURSO: 
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\11:'-i!STÉRIO DA AGR!Cl'L Tl'RA E DO ABASTECI\1E:\'TO 

ZO:\L\\tE.:\'TO AGROCLl\tATOLÓGICO 

APRESENTAÇ-iO 

O Programa de Zoneamento Agrícola do \tinistério da Agricultura 
e do Abastecimento, coordenado pela Secretaria da Comissio Especial de 
Recursos- CERIPROAGRO, tem comoresultado a curto prazo a reduçio de 
riscos, climáticos para as culturas de trigo, arroz., soja, milho e feijio nu 
respectivas regiões produtoras. 

Já concluídos os trabalhos para o trigo em quatro Estados- Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul -, apresentamos, 
agora, os indicativos para as culturas de arroz, milho, feijio e soja nos Estados 
de Goiás, Tocantins, \ta to Grosso, \ta to Grosso do Sul, Minas Gerais, Si o 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, oferecendG-se ao agricultor 
a p<Jssibilidade de minimizar perdas de produçlo decorrentes de eventos 
climáticos adversos. 

O projeto, com base em dados técnicG-Cientificos, oferece orientações 
de períodos de plantio por município c para cada cultura/cultivar e tipos de 
solo, de modo a evitar-se as adversidades climáticas responsáveis por 
significativo percentual de perdas na agricultura. · 

É nosso intuito que tais informações sejam amplamente divulgadas e 
disp<Jniblizadas às associações de produtores, entidades de assistência técnica e 
extensão rural, agentes financeiros, cooperativas, secretarias de agricultura e 
entidades públicas e privadas ligadas ao setor agrícola, de forma a que os 
agricultores passem a utilizar o zoneamento agrícola como instrumento efetivo 
para o aumento de produçio e produtividade. 

Com isso, esper.t-se evitar que os produtores rurais tenham perdas 
significativas em razão da ocorrência de geadas, seca e outros eventos climáticos 
prejudiciais ao empreendimento do agricultor, com reflexos negativos no 
abastecimento e nos preços dos produtos agrícolas. 

Para o desem·oh·imento do Projeto o Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento conta com a parceria da fr\A TEC, da E\1BRAPA, do INMET, 
do D:\'AEE. do J..\PAR e da EP.-\GRI-SC. que contribuem com suas 
experiências nas áreas de pesquisa agropecuária e climatológica para o alcance 
dos resultados esperados. 

\ R!.f"M P0RTO 
'~!ni~tro da Agnc.!·· . ..; .. 2 ~do -\ba~tt"<'imeoto 
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CONSElliO MONETÁRIO NACIONAL 

Senhores Conselheiros, 

PROAGRO: Alterações de aliquotas 
de ades!o ao PROAGRO no lmbito 
do zoneamento, na safra 1996197, e 
ajustes complementares. 

O QQvemo implantou a primeira etapa do zoneamento agrlcola, 
iniciado com a cultura do trigo em 4 estados da Federação. Trata-se de um 
conjunto de recomendações técnicas com o objetivo de aumentar a 
racionalidade na atividade produtiva IUl1ll, diminuido riscos de perdas, e 
assim oferecer um valioso instrumento no processo de tomada de decisl!es na 
agricultura. Para tanto, as instituições oficiais de pesquisa realizam 
aprofimdados estudos relativos a regime pluviométrico durant&:i o ciclo 
vegetativo das culturas, ocorrência de geada, granizo. altitude e tipo de solo, 
e. relacionam tudo isso com as variedades de sementes nesse contexto. 

Por outro lado, o Governo aproveitou essa inovaçlo para 
aperfeiçoar o PROAGRO, vinculando-o 80 zoneamcnto, de forma a baixar 
custos 80 produtor e simplificá-lo. Além disso, a recuperação da imagem do 
PRO AGRO envolve também o pagamento dos débitos. e para isso o processo 
de securtiza.ção de suas dividas encontra-se em fase de concluslo, bem como 
será proposta a inclusão de crédito no Orçamento Geral da Unilo destinado 
ao pagamento do eventual déficit anual do Programa. 

O Voto CMN N • 050, de 28 de ril8rÇ') de 1996, instituiu allquota 
diferenciada para o PROAGRO, no âmbito do zoneamento agrícola, para a 
safra de trigo. Até agora, a avaliação da implantação do referido programa é 
bastante positiva. Nesta oportunidade. conforme estava previsto, propõe-se a 
inclusão das culturas de arroz, feijão, milho e soja no zonea.me:nto, para os 
estados de croiá.s, Tocantins, ~finas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Mato 
cnosso do Sul. Sendo que os demais estados da região Centro-Sul ficarão na 

dependência da con. :usão dos estudos, amda em andamento, para posterior 
inclusão. Assim sendo, proponho que, na safra de ver!a 1996/97 : 
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1. A aliquota de adesão ao PROAGRO para as culturas de BJTOZ e 
feijão, que.ndo houver adesão do produtor ao Programa de Zoneame:nto 
Agricola, imple.ntado pelo Mini.sterio da Agricultura e do Abastecimento, nos 
munidpios dos estados supracitados, seja reduzida de 11,7 %para 6,7%; e, 
relativamente a milho e soja, de 7 % para 3,9%; · 

2. As e.liquotas acima propostas sejam aplicadas somente à.s 
lavouras imple.ntadas em regime de sequeiro e não consorciadas, devendo 
cobrir as perdas causadas por granizo, tromba d'água, vendaval e seca; 

3. As culturas irrigadas, em todos os estados da Federação, sejam 
objeto de cobertura do PROAGRO somente quando ocorrer granizo, tromba 
d'água e vendaval, e que tenha a aliquota diminuida de 4,7 o/o panl 1,7 o/o; 

4. A allquota única paga pelos ~uenos produtores no Ambito do 
Programa Nacioc.al. de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). no 
Programa de Crédito Especial panl a Reforma Agrária (PROCERA) e nas 
operações de crédito com recursos dos Fundos Constitucionais sob a égide do 
Programa da Tena, continue de 2 o/o, sendo que: 

a) No caso de empreendimento com produtos e em áreas onde 
esteja em vigor o zoneamento agrlcola, será aplicada a referida taxa somente 
àqueles que aderirem às regras do citado zoneamento; 

b) Nas lavouras irrigadas preval~ a allquota fixada no item 
anterior de 1,7 o/o. 

5. O produtor podera contratar direta e livremente a prestação de 
serviços de assistência técnica a nivel de imóvel, podendo, quando financiada 
ser incluida no orçamento enalitico para fim de enquadramento no 
PROAGRO, revoge.ndo o disposto em contrário no MCR 7-3-3 e 7-3-4. 

6. O agente operador do Programa deverá: 

a) comprovar a em~cia das plantas DOI temos pmiJtol ':)O 

z.ooea.memo DO tmbito do PROAOR.O, para c.ada op<:nçAo enquadrada ou 
por amostragem. definida pelo Ministério d& Aaricuhln e do ~; 

b) fornecer ao Mini!tério d& Aarie\lltura e do Abastecimcmo • 
informações blsicas sob~ 01 · proc:essos de PR.OAOR.O, DO lmbito elo 
zooeamcmo, que permitam o seu moDitoramemo. 
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1. Para viabiJiz.ar o cumprimemo do dispolto DO item 6, o lia:de 
operador do PROAORO fará jus i rcmunençlo DI bw de 10% ela 
e.rrecadaç.lo do Programa. a partir da safra de vedo 19907; 

I. Para cf'eito do PROAGRO, o valor iDdeaizáve1 aerí computado a 
partir da data cfe aplicaçlo dos rccursoa. segundo c::onosnma de :Wlizaçlo 
previsto no orçameoto a:oalltico, independ~ ela época de b"beraç:lo 
ef'etiva c do montame ...d~ 

9. A receita do PROAORO provcmcmc ela mecadsç.lo do adicicall 
deve ser destinada, prioritariamente. ao passmemo 4e cobertura aef'ercaSIO a 
recunos pr6priol doi bmeficiúiol, enquadrado~ do coafonnidede cem • 
reara~ 

10. Fica o Banco CaJtral do Brasil. em ll1icuJaçlo com a Seaetaaia 
de Acompanhamento ~mico do Minist6rio ela Fazmdt, e 1 Sccrctaria ele 
PoUtica Agricola do Minis1ério da Asricuhura e do Abatcc:in.,..,.,. 
autorizado 1 baixar • io.struç&l e a &dotar a provid!ociu julpd11 
nocessárias ao cumprimento do disposto neste Voto, inclusive divutpr a 
relsçlo dos mtmicfpios de que tnSa o item 1 acima. 

11. AJ medidas c.ontid.ss neste voto serlo divulpias nos tennoc da 
resoluç!o em anexo. 

Voto do Conselhdro. 

Pedro Sampaio Malan 
Ministro de Estado da F a.zenda 

---.---- ----SE-,--,u-~ -, "'-,, 
, . ··- ~ •l·R." ·· ILL 1.::::. ui A RIO OFlCIAL i·"'"·"' , 

Ministério da Fazenda 

BA~CO Ct."HUL DO BRASil 
Oin(orta Col(,lldl 

-

u.sol.OÇJ.O • • z . :t • . OE u Ot: JIIW1IC 0t: lt u 
01apoe aoOre 'OfteUIIV\t..a ..,-r1eoL1. Mt re 
.. ...r .. LtM/17, r..._...o .. oli....,U .. 
o41cl.,...l .. ~o,,...~ .. .-pi-· 
ur ... oara • h"'OraM. 
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Ministério da Fazenda 

RESOLUÇAO Kt 2.111, DE 2t O& AGOITO DE 1tt6 

!690S 

!ltend• •o• Eet•do• do ParanA, ~ia Grande 
do Sul • Sant.a C&t.arina d.iapo1içO..a da 
~eooluç&o nt 2.2t4, 4e 21.06.96 (PROAGRO 
- zon•aaen~o Aqr1oolal. 

O IANCO C!:NTJlAL 00 IUSIL, na t:onaa do an. tt da Loi DI 
4.59S, de ll.l2.64, torna pUbllco que o CONSELHO MOKETAAIO NACIONAL, ea 
aeaa&o realLzada ea 28.08.96, tendo .. vL•e• •• dLapoatçOea doa arta. 
49, lOCLIO VI, da Cl~ad& Lel, • 41 e 14 da Lei Ql f.l2t, de 05.11.65, 
reaolve: 

Art. 11 Ea~ender aoa tatadoa do Paran6, Rio Grande do 
Sul • Sane& CaearLna •• cond1ç0e1 ••pecLALI eatabelecidaa noa arta. 11 
• 21 da ReaoluçAo nt 2.294, de 28.06.96, para efeitos de enquadramento 
de operaçoea de cua~e1o de arroz, f•lJio, •~lho • ao)&, aafra de verao 
1996/1991, no Proqram. de G4rantl& da AtlVld&de Aqropecu•rla (P~OAGRO), 
no Amblto do zoneamento aqrlcola. 

Art.. 2i tata keaoluçlo entra .. vigor na data de aua 
publicaçlo. 

tOf. n9 2.647/961 

GUSTAVO JO~GE LABOISSlt~ LOTOLA 
Prea1.aent.e 

>L'-'~ "\,J ... ·I toM. 1· i\.: L I';..,_ DIA RIO Of lUA L III~ >ECAO 

.! 
I 

Atos do Poder Executivo ;1 1 ~!!i 

OECRETO H" l. t·P . OE li OE 1.H() 

0.~ ootn e_...,., ~CIO T~ H....:rW 

-- .., ............ <iwSu - ''""*'· .. 
~--~'"'~O.OIC>.,_., ~--., •. ........,V\ • r • 
~ .....,.._ ,.- U04. 01 U o. ,.n.o .. ,.._e • 
..... prooo oôll c.. 

I 
I 

I 
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Zoneameuto Agrícola 

Redução dos Riscos Climáticos na Agricultura 

Cultura de Soja no Estado do AI ato Grosso 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

I. A época de plantio indicada pelo zoneamento para cada região não 
será prorrogada ou antecipada em hipótese alguma. 

2. '\o caso de ocorrer algum evento climático atípico à época indicada 
(Por exemplo: seca excessiva, que impeça o preparo do .solo e 
semeadura, ou excesso de chuvas, que não permita o tráfego de 
máquinas na propriedade.), recomenda-se aos produtores rurais 
não cfcti\·arcm a implantação da lavoura nesta safra e no local 
atingido. uma vez que., fatalmente, o empreendimento estará sujeito 
a eventos climáticos adversos impossíveis, ainda, de serem previstos 
pelo zoneamento. 

r 
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ZO.\F 1\lf:'\TO AGRÍCOLA 

REDI ( .\U Gt. Et:itdS CU\L\Ti\"OS :\A AGRICl LTl RA 
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Definindo áreas rnenos suJeitas a · nscos · de -insücessõs -devido a ocorrência de 
adversidade chmat1cas. o zoneamento agroclíma!iéa··cons1ifui~s·e numa ferramenta de fundamental 
1mportãnc1a em vánas at1viâades do setor agrícola. A disponibílidadehídrica é um dos principais fatores 
responsave1s pela vanações de produtividade observadas notempo e no espaço. O presente trabalho 
teve pôr obJetJvo dehm1tar as areas com menor nsco ae·ínsutéssõ aOãeseníiofvim.i:mto da cultura da 
soJa. dev1do a frequenc1a de ocorrência de déficits hidncos. 

A pnme1ra etapa do trabalho cons1St1u na obtenção de todos os dados necessários. Foram 
obtidos junto ao DNAEE todos os dados . compreendendo os valores d1~mos de sénes de precipitação 
pluviométrica. observados num período mínimo de 15 anos ininterruptas. abrangendo 45 estações no 
Estado do Mato Grosso. O INMET forneceu a evapotranspiração potencial de referência para 8 locais 
do Mato Grosso. estimada pelo método de Penman. 

Para representar as cultivares de soJa recomendadas para o estado. foram eleitas duas 
cultivares hipotéticas. consideradas perfeitamente adaptadas as concliyões terrnofotoperiódicas dos 
diferentes locais. com Ciclos de 110 e 140 d1as. as qua1s derrommotFSe de PRECOCE e TARDIA. 
respectivamente. Em anexo. apresenta-se uma relação de cultivares recomendadas para o Estado do 
Mato Grosso. para a safra 96/97. 

De posse dos dados necessários. foram estimados os índice de satisfação das 
necessidades de água !ISNA). definidos como a relação existente entre evapotransp1ração real (Etr) e a 
evapotransp1ração maxima da cultura (Etm). utilizando-se u·m modéfoae·siinulaÇão do halanço hídrico 
da cultura. Para definição dos níveis de risco agroclimático. foram estabelecidas três classe de acordo 
c:om a relação ETr Etm obtida: favora\el iETrEtm .· 0.651. mterrnediána t0.65'· ETr:Etm > 0.551: e 
Jesúnoravel (ETrEtm • 0.551 

Para efeito da simulação. as classes de sOlos foram agrupadas segundo sua capacidade 
de armazenamento de água. Para o Estado do Mato Grosso. cons1derou-se três tipos de solos: 

Solo Tipo 1 • AreJas Ouartzosas 
• Solos Aluv1a1s Arenosos 

Solo Tipo 2 • Latossolos Vermelho~ Escuros 1 < 35"/o de argila) 
• Latcssolos Vermelho - Amarelos 

Solo T1oo 3 • Latossolos Vermelho- Escuros cem textura argilosa i> 35% de argila) 
• ~a:css::.·::;s Rcxcs 
• Poazólicos Vermelho - Amarelos 
• Podzólicos Vermelho - Escuros 
• Camo1sso1os Eutroí1cos. 
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Foram efetuadas Simulações para- nove--f'ferTodos -ae- -semeadura -·os qua1s são 
apresentados na Tabela 1 

Para espacialiaçào dos resultados. foram empregados os ISNA estimados para o período 
fenológ1co compreendido entre a floração e o enchimento de grãos (período mais crítico ao déficit 
hídrico) com frequência de 80% nos anos utilizados em cada estação pluviométrica. Cada valor de 
ISNA. observado durante esta fase. foi associado a localização geográfica da respectiva estação para 
posterior espacialização dos mesmos. utilizando-se o Sistema Geográfico de Informações (SGI) 
desenvolvido pelo Instituto nac1onal de Pesqu1sas Espaciais. Foram confeccionados 54 mapas para o 
Estado do Mato Grosso. definindo-se as áreas de ma1or ou menor nscode__ocorrênc1ªs de déficit h1dnco 
durante a fase ma1s critica da cultura. caractenzadas como favorave1s. Intermediárias e desfavoráveis. 
em função das diferentes épocas de semeadura. 

Em anexo. são apresentadas tabelas com o períodos de semeadura mais favoráveis. sob 
o ponto de vista hídrico. para a cultura da soja, nos diferentes mumcípios do Estado do Mato Grosso. 
Estes períodos favoráveis não indicam, necessariamente. os períodos de semeadura para obtenção 
dos maiores rendimentos de grãos. mas s1m aqueles em que há menor probabilidade de perd~s põr 
ocorrência de déficit hidnco 

B8CBROZ4/S04.l950 

SISBACEN COROEIO flETRON!CO Olo/09/96 12:28 
TRAHS '.t-0 P'~SGT90 - :IU.HSMlSSAO DE 00<\JPIENTOS OE DIV\JLGJ.CAO - B.ACEN R"SG7'901 
---------------------~------COMUHlCACAO GERAL: 961!7891 -----------------------
ASSUNTO' C4.RU-C UCU! .... U. N. 00267_8 _ USUAl lO llEPUUM.lE_:_ WAL8ER 
UH!.DADE 'tE"ElEHT:::: BACEM/SECRETARIA EXECUTIVA. PAGlMA: 1 

CARTA-CIRCULAR ~. 002678 

Otvul9<1 r~lac..o de .,..,cipioa doi htlt
~ de Mto 6rosao, MiMI &.raia, lio 
Grande do Sul, santa tatarin.a e Sao 
Peulc, p.8ra oa efeitos óes Resolueoes 
n. 2.294, de 23.06.96, o 2.311, do 
29.08.96 (zoneaâento agrieolal. 

T~ e. ~1sta o disposto nos arts. 1. e 4. ~ Ae~lu
çao n. 2.2'94, de 28.06.96, e 1. da aesolucao n. 2.311, de 29.0!.96, 
~COC"ltra.-se anexas 1n1'orueoe~ relativas a zonea..nto egricola ela
bor~s pelo M1n1ster10 da Agr1cultura e do Abastecl..nto <KA), eon
te~lanóo oa S«9U1ntes Estedos e produtos, respeetivoa cronogr ... a de 
plantlo e l, st~ de var1~es de II!!Mntes reeo.endadas: 

I - Kato Gros10 - arroz, 1ei ;ao, ai lho e soja; 

111- Rio Grande do Sul- ~eijao e allho; 

IV - Santa Catanna - feijeo e al Lho; 

V - S.O Paulo - arroz, hl jeo, ai lho e soja. 

ar .. Hia, 04 de aetftlbro de 1996. 

DEPARTMEN1'0 DE HOl!IAS DO SISTEIU. 
F lNANCElRO 

Sergio O.rc:y da SHva Alvea 
Chofo 

oas: Retrans.altido- virtude ôe reti11eacao no tnciao IV. 
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I Estado Mato Grosso 
I Cultura. Soja 
· MumclpiOS 

do Estado 
1.Acorizal 
2.Agua Boa 
3.Aita Floresta 
4 .Alto Arag uaia 
S.Aito Boa Vista 
6.Aito Garças 
7 .Alto Paraguai 
8.Aito Taguari 
9 .Apiacás 
10.Araputan11a 
11 .Araguaiana 
12 .Ara_g_uainha 
13 .Arenápolis 
14 .Aripuanã 
15.Barão de MeiÇ~aço 
16.Barra do Bugre 
17 .Barra do Garças 
18. Brasnorte 
19.Cáceres 
20.Campinápolis 
21.Cam_po Novo do Pareeis 
22.Campo Verde 
23.Cana Brava do Norte 
24 .Canarana 
25 .Castanheira 
26.Chapada dos Guimarães 
27. Cláudia 
2B.Cocalinho 
29 .Colide r 
30.Comodoro 
31. Confresa 
32.Cotriauacu 
33.Cuiabá 
34.0enise 
35.Diamantino 
36.0om Aqu1no 
37.FiQueirópolis O'Oeste 
38.General Carnetro 
39.Giórta O'Oeste 
40 Guarantã do Norte 

141 .Gutrattnga 
142.1ndiavat 
'43 ltauba 
144 ltta utra 
1 45.Jactara 
! 46 Jangada 
:47 Jauru 
~e .;uara 

i "•g•a'' todo o Estado 
· C•cto precoce 

ltpos de solos e penocos ravoravets oe ptanoo 
Solo itpo 2 Solo Tipo 3 

- 2345678 
:13 1234569 

123456789 123456789 
2 3 4 7 8 .9 ,- . - 2 3 4 5 6 7 8 9 -

123456789 123456·7--e-g--

1234567 123456789 
-- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- 123456789 
- 3 4 

234 123456789 
1 2 3 4. 5 6- 1 2 3 4 5 6 7 9 

56789 12356789 

3456789 
234 

1 2 3 4.5 6 7 8 9 123456789 
23456789 

:23456 123456789 

. . 1 3 i 1 2 3 ( 5 6 7 8 9 
23456789 23456789 

2345689 13456789 
1 :2 3 4 5 6 7 8 9. 123456789 

345 123456789 

234589 
i2356789· 123456789 

1 2 3 4 56 7 89 13456789 
2 3 4 5 6 7 8 9 23456789 
12456789 123456789 

3 9 23456789 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

123456 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 7 8 9 

3 4 5 6 7 B 9 
! 1 2 3 7 8-

456789' 

3456789' 

3456789 
8 9 

234~!;78''§-· 
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---- . --
I Estado· Mato G!o~so ·---. ... - -~' 

i Cultura: Soja --- --- ~---· --
Mumciptos 
do Estado 
49 .Juí na 
50.Juruena 
51.Juscimeira 
52 .Lamba ri D'Oeste 
53 .Lucas do Rio Verde 
54 Luciara 
55.Marcelãndia 
56.Matupá 
57 .Mirassol D'Oeste 
58. Nobres 
59 .Nortelândia 
60 .Sa. do Livramento 
61.Nova Bandeirante 
62.Nova Brasilândia 
63.Nova Canaã do Norte 
64.Nova Guaritá 
65.Nova Marilândia 
66.Nova Maringá 
67. Nova Monte Verde 
68. Nova Mutum 
69.Nova Olimota 
70. Nova Xavantina 
71.Novo Horizonte do No r te 
72. Novo São Joaouim 
73.Paranaíta 
74 .Paranatinga 
75.Pedra Preta 
76.Petxoto de Azevedo 
77 .Planalto da Serra 
78.Poconé 
79.Pontal do Araouaia 
80. Ponte Branca 
81. Pontes e Lacerda 
82.Porto Aleore do Norte 
83.Porto dos _Gaúchos 
84. Porto Esoridão 
85.Porto Estrela 
86. Poxoréo 
87 .Primavera do Leste 

188.Querêncta 
189.0utnattnga 
I90.Reserva C;~paca.l 

-
, 92 R1betraozlnho 
;s3.Rto Branco 
· 94 Rondonooolis 

.• :3.;-·_-: c·::. __ Ç_eu 

- -

: a~a-'>:.-:- r' 2 678 de 04 09 96 

. 

.. - ·---~-

---- ,, 

-- --- -~ 

R~;\2_ to~dQ _ _Q E;_l!t'!QO _ - -- - -~. - 2. 
.Ctclo .... precoce - --

Tioos de solos e oeried os favoravets de olantto 
Solo Tioo 2 I SoloTioo3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. 2346789 
48 23456789 

1 23456789 123456789 I 

2 3 4 23456789 I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 123456789l 
13456789 123456789l 

. 45689 
12456789 1 23456789 I 

123456 123456 
. . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 4 5 123456789 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 123456789 

1234589 1234 56789 i 
123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
123456789 123456789 

12345789 123456789 
. 234 

123456789 123456789 
1 2 3 5 6 12345689 

123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12356789 123456789 

3 6 7 8 9 123456789 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 123456789 ' ' 

3 5 123456789 
. 34 
. 2 3 4 5 

" 
3 2 3 4 5 i 

3 5 6 7 23456789 
23456789 123456789 : 

1_23456789 123456789 : 
- . . 13456789 

13456789 123456789 I 

1 3,. 123456789 
123569 1 2 3 4 5·6 7 8 9 

2345689 j_2 3 4_5 6 7 8 9 

- c-2-3 4c-L. 1-.23 .. 4.5.6789 

- A -".2 -~-t! .S.ILZ .8 9 --- .. 

----~ . ~-4--S·. 
L=·--2....3 !1-5 6 7 8 9 
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1 Cultura. S Qj a 
\ Mumc1p1os -- n 

do Estado I SoloT100 2 -- Solo Tipa 3 
Trpos de solos e penedos favoravers de pia bo 

97.Santa Carme111 - 1 2 3 4 56 7 .a 9- .1 23-4-56789 
98. Sa ntaTerezi n h a 2 ª~ 23456789 
99.Santo Afonso t;P478.-9 1 234567 B 9 
tOO. Santo A nt• do Leverger -. , .• -~ --..:! 1 2 3 4 5 6 7 B 9 
101.São F do Araouaia_ _2 3 45 p7 a__g 1 2345678 9 
102.São José do R. Claro 

-" ----- -~ ~--t1-_S .. 6 -8 - 1 .234567 8 9 
103.São José do X i no u o2-.--3c4-~- 6 7 .B _,9 23456 __ 789 
104.S.J.dos Quatro M_arcos --

,_ 4 5 6 7 8 9 
t05.São Pedro da Çipa ___ . - -- ----- - 2 3 7 8 9 
106.Sinop 2345!?769 1 23456789 
107 .Sorriso - 1 2 3 4 56] 6 __ 9 1 23456789 
108. Tabaoorã 

"' --- '; 1 2 3_4 5.6 7. 8.9 1 23456789 I 
109. Tanoará da Serra 1 2 3 4 6 7 BJl 1 2 3 4 5_6 7 8 9 
11 O. Ta_purah ~ 12345.678 .• 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 

111.Terra Nova do No rt~ ~-- 1 4 .3 4.5 6 7 8,_9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
112.Tesouro ~ 3 1 2348 
11 3. To rixo réu - ..... 3.- 2 3 .. 4 5 
114.Várzea Grande - - ;r . -
115.Vera - ---~--- -1 4 5 7 8 .9 1 23456789 
116.Vila B. d.a s t •. lrL(I c:i<ute 5.~6 13~.5.6789 

117.Vila Rica ' -- 2345678.9 2 3 4 5 6 7 8 9 

Identifica ç ~to _çl º $ tJ ll o s 9 e._ s o I. os 
Solo Tipo 2 • Latossolos Vermelho- Escuros(< 35% de argila) 

• Latossolos Vermelho - Amarelos -. -
Solo Tipo 3 • Latossolos Vermelho - Escuros com-textura argilosa (> 35% de argila) 

• Latossolos Roxos 

• Podzólicos Vermelho - Amarelos 
I Podzólicos Vermelho - Escuros 

1: Cambissolos Eutróficos 
Solos Aluviais. 

Épocas de s41meadura_ e peri(]d()s de_ Plantio - Ciclo Precoce 
Períodos I .Jlats.J.ni.cial !1o oerioçlo -- Data final do .. oeriodo 

1 . I - --=--~-· 
-.1." çleJ:>_u_tubro 1 O de outubro 

2 ' _~:I,J~Qe-~utubro 20 .Qe outubro - ·- -- - -

3 I . ~"l de .• o_u.t_ubro 31 de outubro 
4 ! -- .J: •. fle n_ov_t;tr:QI;>ro 1 O_de novembro 
5 I --.u Q~.mbro 20 de novembro -- - .,;;~. ·~ 

6 ' ,a.Lcia a.o.v..e_robro. 3 O de novembro -- -- ---· -· 

7 - ·- .l!_.çly_ezemiWl I 1.0. de dezembro 
8 -. _;, ·. ..,.. 1 1 _rl., rl~zg.rn b r o I . ,.ZQ.,de dezembro 
9 - ,;õ,J4~dezemgrQ. ~. ,.;U,d.ll d_ezembro 

A epoca de prant1o mo1c;;;J~ pe,G zo-r.eame;\:o pafã câdáreg1ãi n_ão ~~;§pr~rroga_da ou anteapada I 
em hipótese alguma No caso de ocorrer algum evçnlo at1p1CO a <WOca _IQd;cada (p.ex .. seca 
excess1va que rmpeça o preparo do solo e semeadura. ou excess.o. d§_ chuY.<IÃ.QIJe.. não pe.rmrta o 
trafego de maoumas na ~rooneaadel re:::Jrrienda-se aos produtores _na-q efet,van~m .a.JJ11PI;mtaçác 1 
da lavoura nesta sa*ra ~"'~;:) '='::B1 ?:""''"'9,(:C' •:-.::: 1/ez 'J·.Jé -fatalmel"'te c ~;?~"~'"~rYeeno,,...,e,..,~':l estara su1e1t0 2 . 

------ - ----- - ---~ ------- • I 

eve..,tos cll!r.at cos adversos rr.~oss v-:::;5 a~~=' ~e serem- õrev·s~CIS ce·o ::O'"'E3,.....,e'1t:::; 
--
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' Eslado Mato Grosso 4 

Cullurc~ Soja 

.CuJUvares~ ~f!C9!!JII_!)dlJg~s- • ÇJ_r;.]_Q __ IHIIcoce ·_1/!a~ _Grosso 
Cuttivares preferenCJa•s 

BRIIAC 21, CAC 1, Do1s Marcos-Vrt6ria e Dois marcos 247. FT 101', FT 109, FT Estrela•. MG/BR 4ô 
(Conquista). MG/BR 49 (Pioneira). MTIBR 45 (Paiaguás). MTIBR 50 (Pareeis) e MT/BR 51 (Xingú). 
• Apropnada para término de semeadura (dezembro) 
" Apenas Par;;~ a região ~ui do Ç§!ado --

Cuttivares toleradas 
BR 40 (ltiquira). FT 11 (Alvorada). FT 489 e IAC 8 
Fonte: Embrapa/CNPSo- Centro NaCJonal de Pesquisa da SoJa • Londnna, PR 

I Estado Mato_Gr~ss_o 
Cultura Soja 

I Muntcip1os 
do Estado 
1 .Acorizal 
2._6_g_ua Boa 
3.Aita Floresta 
4.Aito Araguaia 
5.Aito Boa Vista 
6.Aito Garças 
7.Aito Paraguai 
8.Aito Ta _ _guarí 
9.Aoiacás 
10.Araputanga 
11.Araguatana 
12.Araguainha 
1 3. A· r e n á p o I í s 
14.A-rípuanã 
15.Barão .de Melgaço 
16.Barra do Buore 
17. Barra do Garças 
18.Brasnorte 
19. Cáceres 
20.Camoínáoolís 
21.C;;mpo Novo do 
22.Camoo Verde 
23.Cana Brava do Norte 
24.Canarana 
25.Castanheira ·-··-
26.Chaoada dos. GYJm.ª.ráe_s 
27 .Cláudia 
2 8 . c o c a l.i n h o 
29.Colíder 
30 .Comoí:ioro 
31.Confresa 
32.Cotriouacu 
33.Cuíabá 

"- 1 : 

,lloos de sol_os e- penqdos favoráveis de plantio 
Solo TIPO 1 I Solo Tioo 2 Solo Troo 3 

-- 38 12345.6789 123456789 
12;L4 123__4~6.789 123456789 

1,V4,;_678,9c 123456789 123456789 
123;1§6]_8,9, 12345_6789 123456789 

~3,4,5:Q-9- 123;1567;891123456789 
~~6.6- 12345.6789 123456789 

~-.;_4.JLEUll9~ 1 2;JA.5 6 7 8 9 1 2 34 5 6_7 8 9 
_j_2 3_ 6Jl 1 2 3.4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 56 7 8 9 

-- ··- - . 1 2 3 1 2 3 4 7 8 9 
_123456789 123456789 
1 2 3 ,15.6 7 8 9 1 2 3 4 56 7 8 9 
123.45Q789 123456789 

- -- ---,--;.-' ~"-"" - --.. --::--!L 123456789 
123459789 123456789 

- 123 1234789 
1 2 3.4 5.6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

_ 1_2.;HJi 6 76. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
.1 2 3 4 56 7 8 9 1 2 3 4 56 7 8 9 
1 23 4 !;L6 .. 7!l.9 1 2 3 4 55 7 a 9 
1 2 3 4 5_6 7 8 9 1 2 3 4 56 7 8 9 

1234 .. 5JP ~ 9 12345.6789 123456789 
1.23456789 123456789 
U3.4.5Jl789 123456789 
1 2 3 4 5.6 7 8 9 1 2 3 4 56 7 8 9 

_.t~.56789 1246789 123456789 
123_457 123.456789 

123456789 123456789 
123•Ui67&9 12345JL789 123456789 
123_4.567&9. .1 .. 2 3 4 5.6 1 a 9 1 2 3 4 56 7 8 9 
1234~6]&9 123456789 123456789 

124568 1 2 3 4 s.s 78 9 1 2 3 4 5 s 1 e 9 
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'Estado Mato Grosso .fl.aglàa •. todo o EstlldO , 2 
Cu,ura Soja . ~rqs cta.tdl.;> 
Munrcrpros .-lrpos d.e solos.e períodos favoràvers de plantro . , 

t do Estado Solo Tipo 1 I . Solo Tipo 2 I Solo Tipo 3 I 
! 3 4 . O e n r s.e J-..1.2..~~Jl-.!:,8.,9. 123 4 56 7_8 9. l 1 2 3 45 6 7 8 9 

~3~5_:.·-;:D:-:i-?a~m~.~a~n""t!..! . .t..!.n~.oL. -------""~·J..,.~..,-"'-"''··iie·2,;1.2;l!o6,,;.~~~'-'5;e,6t.."~8±::::=':1~2~~~-4:!§..5~.~6.c~;7~8~9(;,·,.;.!"-l1~2~3;84.~5.6!,7~8Jl~.+-.. -~·-------
3 6 . O o m. A Q u L(lP , . ~ 0 1"'2~<!2 t>::T 6 J2 3.k5 6 7 8. 9 
37.Figueirópolis D'.O~.!?IJL-~.c:.-. •'·"'··~·~,;cq 12·34..5..6789 1 .123456789 
3 8. G e n !l ra I C.<! r.n e. r r c 'E-'"··--~~-~.h ... "-t~5§.,j' 6 : 1 23.4 56 7 8 9 
39.Giória _Q'Qe~t~ ~~". ." _,.12.:3.4,5§]8.) 123456789 

, 4 O G u a!ª 'lt~- d o=t'!OJle ,... 12~ q,J,I2,Jl -~ ,J,2..il4 5 fie? SR--· 1.2 3 4 56 7 8 9 
i41.Gurn!lrn. a. • ~t=# · 67Jl..9 _j.23456789 
i 42 lndial1ª'--- ~_..l2.,3.4.S6]J:L9. d23A5p(,89 
, 4 3 1 tau b a. .. _ 'za..<~;;P_6]8.9. ,: Z-34J\6769 12 3 4 56 7 8 9 
í 4 4 1 t r q u r r a ~fi~..6 Z a 9 ol43.A.5..6 7 s 9 1 k.3 4 5 6 7 8 9 - --.,_e---~-----~-:- - -~- ~-

i 4 S.' Jacrara ' 4#4· 
- .• ~~EiJ: .. a ·~.-1.2.34567_8 ' 

•46 Jangada f;tl!!4 @'Fl!b !! !ii- -~~~~ ~-~01l:<t-~ê'{"<t3;4!i5.'7 8 9 
47 J a u r u • HL6.S -~' _2 _$-#,-§J~P.~-.1,.2 3A. 5 6_;i: 8 iJ 
43 ..: ~-a~ a ~ -.'J,<A • Ç ~S,, , .~.~~"':! t IJ'-9c··f<z~678 9 

49 . Ju i na - ~· 123456789 123456789 123<456789 
SO.Juruena - -" - . 123456789 123456789 123456789 
51.Juscimerra - 12345678 123456789 
52 .Lambl;!rr O' Oeste 123568 123456789 123456789 
53 .Lucas. do Rio V e r de 123456789 123456789 123456789 
54 .Lucrara "" 

..., .. "-· ____ -..,-,-=- -- .•. ~.,_j2345 12345,6789 123456789 
55 . M a r c e I â n d i a - i 123456789 1234567_89 123456789 
56 .Mall!Pá -- -_.,_--,_~~:..- 123456789 123456789 123456789 
57.Mirassol .. P'Oe:;J.«l ...... ~ ·, 6 12345678 123456789 
58.Nobres -- - 123456789 123456789 123456789 
59.Nortelândia 1 2 34 5. 123456789 123456789 
6 o. s •. do Livramento. - " - - - 123456789 
61.Nova Bandeirante " .1234.5.6.789 1 2 3 4li6 78 9 123456789 
62.Nol[a B r a sj I â n d i a -1,23458 123456789 123456789 
63.Nova Canaã do No r ta 123456789 1234.5JH89 123456789 
64.Nova Guarilá 1. 23 4 56 7 8 9 123456789 123456789 
65.Nova Marilândia 123456789 123456789 123456789 
66. Nova Maringá 123456789 123456789 123456789 
67.Nova Monte Verde -· 123456789 123456789 123456789 
68.Nova Mutum . ..,. ----- 123456789 1234_56789 123456789 
69 . Nova Olimpia L2356789 123456789 123456789 
70.Nova :X:avantina ,. 1 123 123456789 
71 .Novo Horizonte do No r te 123456789 123456789 123456789 
72. Novo São Joaquim 123457~ 123456789 123456789 
73.Paranaita ~-- .,- -- 1 .2 3 4 5Ji 7 !l!i! .12.3456789 123456789 
7 4 . P a r<t n ati n g a .. _ 123.4.56789 12345.6789 123456789 
75.Pedra Preta 

" -- •• .... "' T~~T·-= -12 .. 345678 123456789 123456789 
7 6 . P e r x o t .. o de Azevedo .. 1234-5.6789 1234 5Ji789 123456789 
77. Pia nalto da Serra . 12345 123456789 123456789 
78. POCOI]é ,, - ,"' ' ----- ... ·, ·:" - 123 123456789 
79. Pontal do Ar<! g u a i a - 1234 123456789 
80.Ponte Branca ---'12 . - .1 23 4 8 123456789 
81.Pontes e Lacerda 0 • ow- ~ w ~··• 1234678 _12.3.45678_9 123456789 
82.Portg .AI_eore do No_r.te - - 123456789 123456789 123456789 I 

I83.Porto dos Gaúchos I 123456789 123456789 123456789 I 
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I Est~do Mato Grosso l Regoão: ~ fodo o Estado 3 
1 Cultura: Soja - ! C1c1o - tardio 

MumcipiOS Tipos de solos e períodos favorave1s de plantiO 
do Estado I ~ Solo Tipa 1 Solo Tipo 2 I~ ~ Solo Tipo-3 

8 4 . Porto E sp ~e r 1 d â o I 123456789 123456789 123456789 
85.Porto Estrela 1268 123456789 123456789 

I _ ~6 12345678 123456769 
I 87. Primavera do Leste 123456789 123456789 123456769: 
:a8.0uerênc1a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i ~ 1~~2~3 4 56 7_ 8 9 1 2 3 4 56 7 8_9_ 

1236 12345678 123456789 I 

123568 1234§6789 12_3_456_789 i 

12467~ 1234_5678 I 123456789. 
··~~~12 1 1234~8 123456789 

'93 R1o Branco 123568 123456789 123456789 
'94 RondonopoliS 1256 12345678 123456789 

g:, Rosar•o co Oeste 12345678 123456?89 1~234567~89 
. - ~- " -- - = .... ,--~----- 1~3456789 1234~"7e" ~ -- -
97. Santa Carmem 123456789 123456789 123456789 
98.SantaTerezinha 12345 123456789 123456789 
99.Santo Afonso 123456789 123456789 123456789 
100.Santo Ant•.do Leverger 12568 123456769 123456789 
101.Sâo F. do Araguaia 123456769 123456789 123456789 
102.São José do R Claro ! 1234 I ~~ 123456789~ 1~2H5.9789 
103.São José do X1ngu 123456789 123456789 123456769 I 
104.J.dos Quatro Marcos 36 12345676 123456789 
105.São Pedro da Cípa . 12345678 123456789 
106.Sinop 123456789 123456789 123456789 
107. Sorriso 123456789 123456789 123456789 
108. Tabaporli 123456789 1234_56789 123456789 
109.Tangar-á da Serra 123456769 123456789 123456789 
110.Tapurah 123456789 123456769 123456789 I 
111.Terra Nova do Norte 123456789 123456789 123456789 I 
112.Tesouro 1 2 12378 123456789 ' 
113.Toríxoréu 1 2 12348 123456789 
114.Várzea Grande . 128 123456789 I 
115.Vera 123456789 1234~_6789 123456789 1 

116.Vila B. da S. Tr1ndade I 1234568 12345678 123456789 
117.Vila Rica I 123456789 123456789 123456789 

ldentlficaçllo dos tipo 8 de s o I os 
Solo Tipo 1 • Areias Quanzosas 

• Solos Aluviais Arenosos 
Solo Tipo 2 . Latossolos Vermelho- Escuros(< 35% de argila) 

I· Latossolos Vermelho - Amarelos 
Solo Tipo,3 1: Latossolos Vermelho - Escuros com textura argilosa (> 35% de argila) 

Latossolos Roxos 

1: Podzólicos Vermelho • Amarelos 
Podzólicos Vermelho • Escurõs 

1: Camb1sso1os Eutróficos 
Solos Aluviais. 

Carta-C1rcular n• 2 678 de 04 09 96 
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' Estado Mato_ Gr.osso. .4 
' Cultura Soja 'tOcl.<L C ta rd Í O 

• Epocll!U:le S&OI.!Utdura e_ periogqs de plantio· Ciclo tardio 
Períodos .. __ .. Qa.t~ tniciaLçlp período ' . Datafínal.do período - -

1 . J ~(j.eoOJ.!lubro . 1 O de outubro 
2 '- ..• .... .;,;., 1J.cje ,O!,JtiJ.biO ·- . 20 de outubro 

~ 

:) 
~ ' - "-· > ;,;;_.-.; -=--· ---2.1.-Pe. Q!JiiJbiO .. ,31 de ouJubro 

4 = ~r.-=. 
- ~1,.· 9J~,Jl.9-.Vem,br.o 10 de novembro 

5 -11 de nQvembro - 20 de,no.vembro 
6 . i c21:9e.noyembro 30 de novembro 

'. 7 o;.t•.a,~ dezembro - ' . 1 O de dezembro 
8 .. .. ,.,- .11..de. çlezembro 20 de dezembro 
9 .21. d,e.dezern!;lro .. :p de dezembro 

A época de plantio indtcada pelo zoneamento para cada região não sera prorrogada ou antecipada 
em hipótese alguma. No caso de ocorrer algum evento atípico à época indicada (p.ex.: seca 
excessiva que impeça o preparo do solo e semeadura, ou excesso de chuvas que não penmrta o 
tráfego de máquinas na propriedade). recomenda-se aos prodU1ores não efetívarem a implantação 
da lavoura nesta safra no local atingido, uma vez que, fatalmente, o empreendimento estará sujerto a I 
eventos climáticos adversos impossíveis. ainda, de serem previstos pelo zoneamento. 

Cultiv,;Hes recomQ!lQJ~Jias __ • Ç_iclo tudio • l'l!tato. Grosso 
Cultivares preferenciais 

BR!Emgopa 314 (Garça Branca). Dois Marcos 339. Engopa 313". Embrapa 20 (Dol<o RC), FT 104, 
106, 107 e 108, MT/SR 47 (Canáno), 52 (Curi6) e 53 (Tucano). 
A Apropriada para térmirto de sem~du.r;~. tltezembro) · .. -. 

Cultivares toleradas 
BR 15 (Mato Grosso), CAC/SR 43, Emgopa 305 (Caraíba). 306 (Chapada) e 308, FT Canarana, Cris-
talina e Seriema. NQya lAC 7 e.UFV lO _ _(U~mbaL. -- --

Fonte: Embrapa/CNPSo - Centro Naoonal de Pesqutsa da SOJa - Londnna, PR. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E 00 ABASTECIMENTO 

ZONEAMENTO AGRÍCOLA 

Redução dos Riscos Climáticos na Agricultura 

Coordenação :--;acional 

Secretaria da Comissão Especial de Recursos 

CER!PROAGRO 

Telefones (061) 226-3041 225-2776 218-2284 

Fax (061) 226-3114 

359 



3ó0 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 
~--- -----------------------

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Os 
Srs. Senadores José lgnácio Ferreim e João Rocha 
encaminharam à Mesa proposições cuja tramitação, 
de acordo com o disposto no art. 235, inciso III, alf
nea "a•, do Regimento Interno, .devem ter infcio na 
Hom do Expediente. As proposições serão lidas na 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en

cerrar os trabalhos, designando pam a sessão deli
bemtiva ordinária de terça-feira, dia 26 do corrente, 
às 14h30min, a seguinte 

próxima sessão. · · · · · -- - --· -------- - -

ORDE~DODIA 

Dia 26.8.97.tcrça-f~irn. às 14h JOmin: s~Jão deliberativa ordinária 

Prnpc•~i-.·iiu 

tAutor//li• Ori~t'm) 
[.mmta I lnstruçãtl lnrorm3tÕC5 

D1scu.ssao. cm turno un1co. 
Pro )Cio de Lcz dd 

Acrcsccm:J. diSposiUYO ;J.o an. 10 da Lct n" X Ulú. de li de 
tTUlO de JIJ~). p:ua pcmuur a mm·JmenlaÇ<io d1 conta 
\'lnc:uiada ao FGTS do ilposcnt;~do. n.1 condu;:ão que ~-spc
ctfica 

Cãmarn li 7<. de (Em vmudc de adwncnto) 
IIJ~l 

(n" .;; X 11/90. 11.;1 P:m:a:rcs· 
C~sa de Ori!!Cntl . n" H 1/'J~.C AS. Rc!oto~: Scnodor.1 Emzha fcrnondcs. 

(.1.\'0r:ÍVCJ. C 

- n"' l~:"ii'J7...CAS Crccxamc). Rcla1or.1. Senadora Em1h:t 
Fcm•tndcs. f:l\"ora .. "CI. com Emcnd.1 n" I ..C AS. de rcc:b.Ç<\o 

O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 17h42min.) 

Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães 

21/0"8/97 
Quinta-feira 

10:30 - Reunião da Mesa Diretora 

12:00 - Senhor Sérgio Cutelo, Presidente da Caixa Econômica 
Federal 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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Ata da 108ª Sessão Não Deliberativa 
em 22 de agosto de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Bel/o Parga e Edison Lobão. 

(Inicia-se a sessão às 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES. 

PARECER N2 422, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos sobre o Ofício •s• n• 39, de 1997 (Ofi
cio PRESI n"1.183, de 6 de maio de 1997, 
na origem) do Senhor Presidente do Ban
co Central do Brasil, encaminhando ao 
Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado do Piauí para que possa alterar 
a forma e o prazo de pagamento dos con
tratos de operação de crédito, celebrado 
em 22 e 29 de dezembro de 1995, junto a 
Caixa Econômica Federal, relativos ao 
Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Relator. Senador Freitas Neto 

1- Relatório 

É submetido à apreciação desta Comissão de 
Assuntos Econômicos, o Ofício ~s· n• 39, de 1997 
(Oficio PRESI n2 1.183, de 6 de maio de 1997, na 
origem) do Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação 
do Governo do Estado do Piauí para que possa alte
rar a forma e o prazo de pagamento dos contratos 
de operação de crédito, celebrados em 22 e 29 de 
dezembro de 1995, junto à Caixa Econômica Fede
ral, relativos ao Programa de Apoio à Reestrutura
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estados, na forma do que 
dispõem as linhas I e III do Voto CMN 162/95 e suas 
alterações. 

Através do Parecer Dedip/Diare-n• 97/325, de 
24 de abril de 1997, o Banco Central manifesta-se 

sobre a operaÇão, que, à época, apresentava o valor 
total de R$75.836.745,81 (setenta e cinco milhões, 
_()itocentos e tri!lta E! seis mil, setecentos_ e quarenta 
·e-sers reais e oitenta e um centavos), e possuía as 
seguintes características: 

I - contrato celebrado em 22-12-95 
a) forma de pagamento: 
- as prestações vencidas e não liquidadas até 

3-4-97, atualizadas na forma originalmente contrata
da, que totalizam o valor de R$20.589.751,58 (vinte 
milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos 
e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos) 
deverão ser incorporadas ao saldo devedor da ope
ração firmada em 22-12-95 e rerratificada em 9-8-96; 

- consolidado e atualizado o saldo devedor, a 
divida será paga no prazo contratual remanescente 
de 19 (dezanove) parcelas mensais e consecutivas, 
reiniciando o pagamento das prestações a partir de 
29-6-97, vencendo-se as demais sempre no dia 29 
dos meses subseqüentes, sendo a última exigível 
em 29-12-98; 

-durante o período de carência, até 29-6-97, o 
valor dos encargos será capitalizados ao saldo deve-
dor; .l •• 

11 - contrato firmado em 29-12-95 
- as prestações vencidas e não liquidadas até 

3-4-97, atualizadas na forma originalmente contrata
da, que totalizam o valor de R$7.914.654,51 (sete 
milhões, novecentos e quatorze mil, seiscentos e 
cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), 
deverão ser incorporadas ao saldo devedor da ope
ração, firmada em 29-12-95; 

-consolidado e atualizado o saldo devedor, a df
vida sérá paga no prazo contratual remanescente de 
19 (dezanove) parcelas mensais e consecutivas, reini
ciando o pagamento das prestações a partir de 29-6-
97, vencendo-se as demais sempre no dia 29 dos me
ses subseqüntes, sendo a última ex:gível em 29-12-98; 

-durante o periodo de carência, até 29-6-97, ova
lor dos encargos será capitalizados ao saldo devedor. 

Em continuidade à análise da operação, o Ban
co Central informa que o pleito piauiense enquadra
se nos limites estabelecidos na Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal; mas o Estado encontrava-
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se cadastrado com inadimplente junto às instituições Piauí e o Governo Federal, através de protocolo de 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional; confót' acordo, onde foram estabelecidas as linhas gerais e 
me informação constante do Cadastro -da -mvidã as rttétas financeiras básicas à execução de um pro-
Pública - CADIP, estando, portanto, impedido de grama de reestruturação e ajuste fiscal de longo pra-
contratar a operação, por descumprir o disposto no zo, e evitar situações de inadimplemento do Estado. 
art. 13, inciso III, da Resolução n2 69, de 1995, da Trata-se, portanto, apenas de alteração da forma de 
Senado Federal. pagamento e incorporação de valores vencidos ao 

No mais, o processo encontra~se iristruídocom -saldo devedor de operação já firmada, sem modificar 
os seguintes documentos: as condições contratuais iniciais e o vencimento final 

a) autorização legislativa para realização da da operação e sem implicar novos desembolsos; 
operação; b) do Banco Central (Ofício Secre/Supar-

b) certidão de quitação de tributos federais - 97/1940, de 3 de jull1o de 1997) na: qual ficou escla-
PIS/Pasep!Finsocial; recido que pesquisas realizadas na base de dados 

c) certificado de regularidade de situação do do Cadip, em 11 e 12 de junho, constataram que o 
FGTS; Estado do Piauí não constava mais na relação de 

d) certidão negativa de débito do JNSS; inadimplentes, embóra pesquisa realizada quando 
e) declaração de adimplência junto ao Sistema da elaboração do Parecer Dedip/Diare-97/320, aci-

Financeiro Nacional e aos financiadores externos em ma mencionado, em 23-4-97, tenha registrado o Es-
operação garantidas pela União; tado do Piauí como inadimplente por ter atrasado o 

f) relação de débitos vencidos e não pagos; pagamento de prestações referentes a operação de 
g) certidão do Tribunal de Contas do Estado crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias 

acerca do disposto nos arts. 27 e 212 da Constitui- - ARO, contraídas junto ao Banco BMG e ao Banco 
ção Federal e na Lei Complementar n• 82/95, bem Fibra. No entanto, tais prestações foram transforma-
como do pleno exercício da competência tributária; e das em "Pagamento Suspenso•, por conta do acor

do de cessão desses créditos à Caixa Econõmica h) cópia dos termos aditivos de rerratificação 
aos contratos de abertura de crédito celebrado em Federal, no amparo da Resolução nº 2.366/97 do 
22 e 29-12-95 entre a Caixa Econõmica Federal e 0 Conselho Monetário Nacional, e assim, o Estado do 
Governo do Estado do Piauí. Piauí regularizou sua situação junto ao Cadip; 

No sentido de completar as informações cons- c) do Governo do Estado do Piauí, (Ofício GG 
tantes do processo em epígrafe, este Relator apre- n" 422/97, de 30 de julho de 1~97), esclarecendo 
sentou à Comissão de Assuntos Económicos, 0 Re- que o Estado nunca atrasara os compromissos as-
querimento de Diligências n• 08197-CAE, no sentido sumidos quando do refinanciamento de sua dívida e 
de se obter as seguintes informações: ~ ~ __ que só o fez, no. amparo do Voto CMN n° 122196 que 

prorrogou por 90 dias· os pagamentos das parcelas 
a) junto à Caixa Econômica Federal: redação referentes às operações contempladas no Programa 

atual das cláusulas contratuais originais que se pre-
tende modificar; de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 

Estados, de forma a permitir que o Estado continue 
b} junto ao Banco Central: motivos pelos quais avançando em seu processo de ajustamento fiscal 

o Estado do Piauí se encontra cadastrado como ina- sem solução de continuidade. 
dimplente junto às instituições integrantes do Siste- É 0 Relatório. 
ma Financeiro Nacional, conforme '=Onsta do parecer 
acima mencionado; e 11- Voto do Relator 

c) junto ao Governo do Estado: informações sobre Compete efetivamente ao Senado Federal, nos 
o cumprimento do cronograma de desen"tlolsos previsto termos do art. 52, incisos V e VIl, da Constituição 
ao financiar a renegociação da dívida estadual. Federal, a autorização de operações de natureza fi-

Assim, em 3 de junho de 1997, foram expedi- nanceira externa ou interna, de interesse da União, 
dos os respectivos ofícios, que resultaram nas se- dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
guintes respostas: sendo a matéria regulamentada pela Resolução nº 

a) da Caixa Econõmica Federal (Ofício CEF n• 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre 
154/97 de 17 de junho de 1997) na qual, além das as operações de crédito interno e externo dos Esta-
informações solicitadas, esclareceu que o presente dos, do Distrito Federal, dos municípios e de suas 
processo tem por finalidade reconhecer os entendi- respectivas autarquias, inclusive concessão de ga-
mentos firmados entre o Governo do Estado do rantias, seus limites e condições de autorização. 
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A princípio, poderíamos imaginar que o pleito 
em análise não se enquadra nos ritos estabelecidos 
pela Resolução n• 69, de 1995, e portanto não ne
cessitaria de autorização do Senado Federal, pois o 
pleito piauiense visa apenas à alteração de contratos 
já celebrados com a Caixa Económica FederaL 

No entanto, temos no § 2" do art. 1 • da Resolu
ção n• 69, de 1995: 

'§ 2" Considera-se financiamento ou 
empréstimo a emissão ou aceite de titulas da 
dívida pública e a celebração de contratos que 
fixem valores mutuados ou financiados, ou 
prazos ou valores de desembolso ou amorti
zação, bem como seus aditamentos que ele~ 
vem tais valores ou modifiquem tais prazos." 

Em que pese as alterações pretendidas não 
significarem a liberação de novos recursos nem o 
alongamento do prazo final original da operação, de
vemos analisar a matéria à ótica da resolução, pois 
significará a elevação do saldo devedor das opera
ções já firmadas. 

Em resumo, a solicitação do Estado do Piauí 
significa a regularização de uma situação de iriadim
plemento verificada em contratos firmados no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, conduzido pelo Governo Fede
ral, consubstanciado no Voto CMN n2 162/95. 

Assim, conforme já apresentado no corpo do 
relatório, a solicitação do Estado do Piauí atende a 
todos os ditames da Resolução n• 69, de 1995, ten
do sido apresentada toda a documentação necessá
ria à instrução do processo, e obedece aos limites 
estabelecidos na referida resolução. 

Com relação ao registro de inadimplemento no 
Cadip, tal situação já se encontra regularizada, con
forme já salientado, cabendo ressaltar que a regula
rização deu-se sob o amparo da Resolução n• 
2.366/97, do Conselho Monetário Nacional, que 
transformou os créditos pendentes de pagamento 
em 'Pagamento Suspenso', com a cessão dos mes
mos à Caixa Económica Federal. 

Compete-nos salientar que a Resolução n• 
109, de 1996, do Senado Federal1 autorizou o ESta
do do Piauí a contratar operação .de crédito sob o 
amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados, esta
belecendo o teta de 13% (treze por cento) da Recei
ta Líquida Real - RLR, mensal do Estado para as 
parcelas de amortização. 

Diante da matéria de que se trata, considerando 
que o pleito do Estado do Piauí encontra-se de acordo 
com as exigências legais, especificamente a Resolu-

~ -------------------·-----

ção n• 69, de 1995, do Senado Federal, manifesta
mos nossa posição favorável a que se autorize o Estado 
a alterar a forma e opraió-de pagamEmtõ dós contratos 
de operações de crédito celebrados em 22 e 29 de de
zembro de 1995, junto à Caixa Econômica Federal, na 
forma do seguinte projeto de resolução a seguir apre
sentado. Cabe ressaltar que o referido projeto não se re
parta -ãos · valOres ·e·-praiós esfabeteeidbs -riO Parecer 
Dedip/Diare-971325, do Banco Central, pelo mesmo ter 
sido elaborado há quatro meses atrás, em 24 de abril, e 
portanto não refletir mais, de forma fidedigna, a situação 
atual das operações. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 103, DE 1997 

Autoriza o Governo do Estado do 
Piiluí a alterar a fonna e o prazo de paga
mento dos __ COI'ltrato$ -~ oJ)el'llção de crédi
to, celebrados em 22 e 29 de dezembro de 
1995, junto a Caixa Econõlnica Federal, re
lativos ao Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

O Senado Federal resolve: 
-Art. 12 É o Estado do Piauí autorizado a alterar 

a forma e o prazo de pagamento dos contratos de 
operação de crédito, celebrados em 22 e 29 de de
zembro de 1995, junto à Caixa Económica Federal, 
relativos ao Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Art. 22 As alterações contratuais previstas no 
artigo anterior deverão obedecer às seguintes carac
terísticas: 

a) as prestações vencidas e não liquidadas até 
a data de ·publicação desta Resolução, atualizadas 
na-forma originalmente contratada, serão incorpora
das ao saldo devedor das respectivas operações. 

b) consolidado e atualizado o saldo devedor de 
cada operação, a dívida será paga no prazo contra
tual remanescente de 17 (dezessete) parcelas men
sais e consecutivas, reiniciando o pagamento das 
prestações a partir de 29-8-97, vencendo-se as de
mais sempre · no dia 29 dos meses subseqüentes, 
sendo a última exigível em 29-12-98. 

Art. 32 O prazo máximo para o exercício da 
. presente autorizaçao é de duzentos e setenta dias 
contados a partir da sua publicação. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 1997.
José Serra, Presidente - Freitas Neto, Relator -
Eduardo Suplicy - Vilson Kleinüblng - Pedro Si
mon -Roberto Requião- Casildo Maldaner- Os
mar Dias - Carlos Bezerra - Joel de Hollanda -
Epitácio Cafeiteira - Valmir Campelo. - Bello Par
ga- Ramez Tebet. 
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República Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

------~----------------------------------~~-------~---

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao 
triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o nú
mero de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados 
Federais acima de doze. --- -

§ I 2 Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplican
do-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilida
de. imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e in-
corporação às Forças Armadas. · 

§ 22 A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada cm cada le
gislatura, para a subseqücnte, pela Assembléia Legislativa, observado o que 
dispõem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 22 • I, na razão de, no máximo, 
setenta c ci'lco por cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados 
Federais. 

§ 32 Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu regimento 
interno. yolicia c serviços administrativos de sua secretaria. c prover os rcs-

pecti \·os cargos. 

§ 42 A lei disporá sobre a IniCiativa popular no processo legislativo 
estadual. 

A rt. 212. A União aplicará. anualmente. nunca menos de d~zolto. c os Estados. 
o Distmo Federal e os MuniCÍpiOs vmte c cinco por cento. no mrnimo. da 
receita resultante de impostos. compreendida a pro\·cmentc de transfcrénetas. 
na m:~nutcnção e desenvol\·imcnto do ensino. 

~ lº A parcela da arrecadação de impostos transfcnd<l pela Um:lo aos 
Estndos. ao Distnto Federal c aos Municípios. ou pelos Estados <lOS respCcti\·os 
Mumcipios. nào é considerada, para efeito do c:\lculo previsto neste :migo. 
rccc!la do go\ crno que <1 transferir. 

~ 2º Para efeito do cumpnmcnto do disposto no copuc deste artigo. 
scr;·io considerados os sistcmr~s de ensll\o kdcr;tl. c:stadur~l c munictpr~l c os 
recursos -uplic:Jdos n:J forma do an 2l3. 

:;: 3ºA distnbuição dos recursos publicas ;~ss<::!!urara priond:1de ao atcn
dtntcnto das ncccsstdadcs do CHSino obnl!;Itorio. nos termos do rhnn n 1 nonal 
de: .::ot . ..:açao. 
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~ -lº Os programas suplcmcnr:m~s de al!mcnr:JÇ:io c assrstêncr:r·:'1 saude 
prevrstos no a11. ~Oll, VIL serão financr:1dos com recursos provcmcntcs de 
cornnbu1ções sociais c outros recursos orçamentanos 

~ 5º O cn:cino fundamcnt:ll público ru,1 con1o fonte :Jdicion:ll de tinan
' t:rnrcrllo a contnburç<lo socra: do s:d:.lrio-cdirc:~<;:io. r cc:olluda. n:1 for i na (.l:l kr. 
pc:l:rs emprcs:~s. que dela podcr:lo dcdu1.1r :1 :lplrc:J~,·:ro rc:I!J!ada no enSIIItJ tun
,J:Jmcnt:d de seus empregados c dependente~ · 

LEI COMPLEMENTA!( N. 82- DE 27 DE ~IA!\ÇO DE 1995 

Disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do artigo 169 da Constituição Federal 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1'! As despesas totais com pessoal ativo e inativo da Administração di· 
reta e indireta, inclusive fundações, empresas públicas c sociedade_s de _economia __ mis· 
ta, pagas com receitas correntes da União. dos Estados, da Dú5trito Federal c dos 
Munic1pios não poderão, cm cada exercício financeiro exceder: 

I- no caso da União, a sessenta por cento da respectiva receita corrente liqui
da, entendida esta como sendo o total da. receita corrente, deduzidos os valores cor
respondentes as transferências por participações constitucionais e legais, dos Es
tados, Distrito federal e Municípios na arrecadação de tributos de competência da 
União, bem como as receitas de que trata o artigo 239 da Constituição Federal, e, 
ainda, os valores correspondentes ã.s despesas com o pagamento de benefícios no âm-
bito do Regime Geral da Previdência Social; -

II - no caso dos Estados, a sessenta por cento das respectivas receitas corren
tes líquidas, entendidas como sendo os totais das respectivas receitas corrente,s~ cl_c
duzidos os valores das transferências por participações, constítllcionaís e legais, dos 
Municípios na arrecadação de tributos de competência dos Estados; 

III -no caso do Distrito Federal e dos Municípios, a sessenta por cento das 
respectivas receitas correntes. 

& 1' Se as despesas de que trata este artigo excederem, no exercício da publi
::::::;~~ ~::. ... ~a Lei Complementar, ..... _ !:u .. : ....... .:: ~. .... !..:::;:a=.::!), .:!cve:-ão retorn ,,.. :Jrw .. iPc; 11~ 
mites no prazo mâximo de três exercicios financeiros, a contar daquele cm que esta 
Lei Complementar entrar cm vigor, à razão de um terço do excedente por exercício. 

§ 2~ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até 
trinta dias apôs o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamen
tária, do mês e até o mCs, explicitando, de forma individualizada, os valores de ca
da item considerado para efeito do cálculo das receitas correntes líquidas. das des
pesas totais de pessoal c. consequentemente. da referida participação. 

§ 3~ Sempre que o demonstrativo de que tra.ta o paragrafo anterior, no que 
tange a despesa acumulada ate o més. rndicar o descumpnmento dos linutcs fixa
dos nesta Lei Complementar. ficarão vedadas. utê que a situação se regulanzc. qurus
quer revt~ões, rcayustes ou adequaçõe-S de remuneração que Impliquem aumento de 
despesas 

Art. 2'! Esta Lei Complementar entra em vigor no pnmc1ro excrcrcio finan-
ceiro subsequente ao da duta UQ sua publicação. 

Art. 3<:? Revogam-se as disposições cm contrano. 

Fernando Hennquc C:udoso- Presidente da HcpUblica. 
Lmz Carlos ilrcsscr Pl·r~ll'i..l. 

365 
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REQl.;ERIMENTO DE DILIGÊNCIAS 

/(3 oqjq 7-- CAE 

AGOSTO DE 1997 

Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 

Na qualidade de relator da solicitação do Governo 
do Estado do Piauí sobre alteração da forma e prazo de 
pagamento de contratos de operação de crédito celebrados 
em 22 e 29 de dezembro de 1995, conforme o ofício "S" 39 de 
1997, venho requerer a V. Excia. sejam feitas diligências 
necessárias à obtenção de informações complementares às 
que constam no processo. 

· A gravidade das condições financeiras do Estado 
do Piauí, como de resto ocorre em várias outras unidades da 
Federação, recomendam o rápido andamento de medidas que 
possam contribuir para amenizá-las. Está nesse caso a 
operação em pauta, que se refere a contratos firmados dentro 
dó Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados .. É nossa intenção, portanto, agilizar ao máximo 
as providências indispensáveis para viabilizar essa operação. 

Nesse sentido. tor!lll~-"e necessários, para instruir 
o processo, os seguintes elemento~ que dele não constam: 

a) redação atual das cláusulas dos contratos 
originais que agora se pretende modificar; 
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b) motivos pelos quais o Estado do Piauí se 
encontra cadastrado como inadimplente junto às instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme consta 
do Ofício "S" 39, de 1997, do Exmo. Sr. Presidente do Banco 
Central do Brasil; 

c) razões que levaram o Estado do Piauí a 
descumprir o cronograma de desembolsos previstos na 
renegociação da dívida estadual, caso se confirme esse 
descumprimento. 

Requeiro a V. Excia, nessas condições, diligências 
no sentido de obter: 

l) Junto à Caixa Econômica Federal, a redação 
atual das cláusulas contratuais que se pretende agora 
modificar; 

2) Junto ao Banco Central do Brasil, as 
. informações constantes do Cadastro da Dívida Pública, 
Cadip, que levaram o Estado do Piauí a ser cadastrado como 
inadim plente; 

3) Finalmente, junto ao Governo do Estado do 
Piauí, informações sobre o cumprimento do cronograma de 
desembolsos previsto ao se firmar a renegociação da dívida 
estadual. 

Sala de sessões, de junho de 1997 

' " I 11 I I 1 

Senador~~O 



36~ ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE I 997 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

OF ./CAE/029/97 Brasília, 03 de junho de 1997 

Senhot Presidente, 

Encaminho a Vossa Senhoria, em 
anexo, REQUERIMENTO N°08/97 -CAE, de autoria do 
Senador Freitas Neto, solicitando que o Banco Central do 
Brasil encaminhe a essa Comissão as informações 
constantes do Cadastro da Dívida Pública, CADIP, que 
levaram o Estado do Piauí a ser cadastrado como 
inadimplente. 

Atenciosamente, 

limo. Sr. 
GUSTAVO JORGE L. LOYOLA 
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 
BRASÍLIA· DF 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OF ./CAE/030/97 Brasília, 03 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 

Encaminho a Vossa Senhoria, em 
anexo; REQUERIMENTO N°08/97-CAE, de autoria do 
Senador Freitas Neto, solicitando que a Caixa Econômica 
Federal encaminhe a essa Comissão a redação das 
cláusulas contratuais a serem modificadas nos contratos 
firmados dentro do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados, com o Estado do Piauí. 

Atenciosamente, 

limo. Sr. 

SÉRGIO CUTOLO 

PRESIDENTE DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 
BRASÍLIA- DF 
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AGOSTO DE 1997 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

OF./CAE/031/97 Brasília, 03 de junho de 1997 

Senhor Governador, 

Encaminho a Vossa Senhoria, em 
anexo, REQUERIMENTO N°08/97 -CAE, de autoria do 
Senador Freitas Neto, solicitando informações sobre o 

cumprimento do cronograma de desembolsos previsto ao 
firmar a renegociação da dívida estadual. 

Atenciosamente, 

Exmo. Sr. 
FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUSA 
GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ 

. BRASÍLIA - DF 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 

SECRE/SUPAR-97/ 1940 
PT. 9700740277 

Senhor Senador, 

.. BrasíliaL03 de julho de 1997. 

Reportamo-nos ao Ofício CAE/029/97, de 3.6.97, por meio do qual 
V. Exa. encaminhou o Requerimento 8/97 -CAE, de autoria do Exmo. Sr. 
Senador Freitas Neto, solicitando informações constantes do Cadastro da Dívida 
Pública- CADIP, que levaram o Estado do Piauí a ser cadastrado como inadimplente. 

2. De ordem do Sr. Presidente deste Banco Central, consoante 
esclarecimentos prestados pelo setor técnico, informamos que em pesquisa realizada 
na base de dados do CADIP nos dias 11 e 12.06, verificamos que o Estado do Piauí 
não consta na lista dos inadimplentes. Entretanto, ressaltamos que o registro de 
inadimplência, nesse Cadastro, é de responsabilidade das instituições financeiras e 
acontece quando o órgão público atrasa o pagamento de uma parcela de sua dívida 
por prazo superior a 30 dias. 

3. A obrigatoriedade de a instituição financeira registrar como inadimplente 
o devedor que atrasar o pagamento de suas prestações por prazo superior a 30 dias 
foi determinada pela Circular 2.367/93, desta Instituição, tendo por base a Resolução 
2.008/93, do Conselho Monetário Nacional- CMN, que instituiu o CADIP.Tal registro 
exclui o potencial Tomador da possibilidade de realizar nova operação de crédito, 
conforme estabelece a Resolução 69/95 do Senado Federal, sucedânea da Resolução 
11/94, que já contemplava o mesmo assunto. ~ 

4. Em 23.4.97, quando da emissão do Parecer DEDIP/DIARE-97/320, 
encaminhado ao Senado Federal por meio do Ofício PRESI-97/1098, de 28.4.97, o 
Estado do Piauí estava registrado comoTnadimpleiilfe por ter-atrasado o pagamento de 
suas prestações referentes a duas operações de crédito por Antecipação de Receitas 
Orçamentárias -ARO, uma contraída junto ao B'anco BMC e outra junto ao Banco 
FIBRA. O último Banco a retirar o Estado do registro de inadimplência foi o BMC, que 
o fez em 9.6.97. -

A Sua Excelência o Senhor 
Senador José Serra 
Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 
Senado Federal 
70165-900 -Brasília- DF 
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5. Tanto a operação realizã:dà com~6Banco Fibra quanto a realizada com 
o BMC foram retiradas da inadimplência sem que tenha· sidO efetuado qualquer 
pagamento. Foram apenas transformadas em "Pagamento Suspenso", por conta do 
acordo de cessão desses créditos à Caixa Econõmica Federal, ao amparo da 
Resolução 2.366/97, do CMN. 

6. Outrossim, informamos que o registro de inadimplênc1a é temporário. 
isto é, perdura somente enquanto o devedor permanecer sem cumprir suas obrigações 
de pagamentos. Tão logo a parcela em atraso seja resgatada, o Sistema retira 
automaticamente a inad!mplêncla. Outro modo de o devedor sair da 1nadimplência é 
renegociar a operação com o credor, estabelecendo novos cronogramas de 
pagamento. 

7. Convém salientar que a inslítuiÇãorinarlcefra só fertfacess<fâsituação · 
de inadimplêncla registrada no Sistema no momento em que efetua a pesquisa. De 
outra forma, não tem acesso a situações pretéritas de-inadimplênciã, Ou seja, não 
existe a relação dos Órgãos e Entidades Públicas que "estiveram inadimplentes", em 
que pese tais registras constarem na base de dados do Sistema. 

Atenciosamente 

SECRETARIA PARA ASSUNTOS PARLAMENTARES 

~d~\.C~t~__-
solimar J. W/chrowski 
Chefe -

• CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Brasília, 17 de junho de 1997 

Senhor Presidente 

Reporto-me ao OF/CAE/030/97, datado de 03/06/97, pelo qual V. Ex3
. 

encaminha o Requenmento n° 08/97-CAE, de autoria do Sê.nador Fréitas Neto, 
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solicitando à Caixa Econõmica Federal a redação atual das cláusulas contratuais a 
serem modificadas nos contratos firmados dentro do Programa oe Apoio ·à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, com o Estado do Piauí. 

A propósito do assunto, cumpre-me esclarecer, preliminarmente: 

- trata-se da formalização de termos aditivos aos contratos firmados 
JUnto ao Governo do Estado do Piauic no âmb1to do Voto CMN 162/95, que criou o 
refendo Programa: 

- o Governo do Estado do Piauí e o Governo Federal formalizaram 
Protocolo de Acordo estabelecendo as linhas gera1s e as metas financeiras básicas à 
execução de um programa de reestruturaçao e de ajuste TISCéJI oe 1ong~.~r~zo: 

- dentre as metas acordadas, definiu-se o limite de comprometimento da 
Rece1ta Líquida Real (RLR) com o serviço da dívida de responsabilidade do Estado 
em 13% (treze por cento) da RLR, na forma autorizada pela Resolução n° 1 06/96 do 
Senado Federal, 11m1te esse, enquanto não viabilizadas as negociações em 
andamento, Insuficiente para a quitação do conjunto de obrigações do serviço da 
dívida. 

Os aditivos propostos têm por finalidade reconhecer os entendimentos 
firmados no citado Protocolo, evitando situações de inadimplemento do Estado, 
tratando-se de simples alteração da forma de pagamento e incorporação de valores 

~=~~;~~snt~~fi~:\c~a ~~:~~~~o ~:~:;i~f~~i~ar=~~~~~;~~s~am~~~~~~t.ação ii,· ~;o, t: ~ 
Transcrevo, a seguir, a redação atual das cláusulas contratuais que se 

pretende modificar: 

CONTRA TO DE ABERTURA DE CRÉDITO FORMALIZADO EM 22 DEZ 95 

"FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO - A dívida será paga em 36 {trinta e 
se1s) prestações mensais consecutivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se 
a primeira em 22 de janeiro de 1996, as demais em igual dia dos meses subseqüentes e a 
última em 22 de dezembro de 1998." 

_CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE AJUSTE ANTERIOR DE 
ANTECIPAÇAO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DÍVIDA FUNDADA, FORMALIZADO 
EM 29 DEZ 95 - · - - -

"VENCIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO -A divida será paga em 36 
(trinta e seis) prestações mensais, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a 
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pnme1ra em 29 de Janeiro de 1996-e as postenores em Igual dia dos meses subsequentes, 
desde que a ultima não ultrapasse 31 âe dezemtlr6 ae 1998:" - -

Na oportunidade, renovo a V. Exa protestos de estima e consideração. 

Exm0 Sr. 
Senador JOSÉ SERRA 

cztW 
~ 

SÉRGIO C~TOLO DOS SANTOS j Presidente 

Presidente da Com1ssão de Assuntos Econômicos 
SENADO FEDERAL 

OFÍCIO GG N" ~ Z 2 /97 

Senhor Senador, 

Governo do Estado do Piauí 
Palácio de Karnak 

Gabinete do Governador 

Teresina, 30 de julho de 1997 

Reportamo-nos ao processo do Governo do Estado do Piauí, que trata 
da alteração da forma e prazo de pagamento dos contratos das operações de ·crédito 
celebrados em 22 e 29 de dezembro de 1995, junto à Caixa Econômica Federal, 
consubstanciado no Voto C\lN n° 009/97, (anexo 1), nos termos do Programa de Apoio à 
Reestrururação e ao Ajuste Fiscal de Estados que se enconn·a nessa Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal para apreciação e posterior deliberação do Plenàrio dessa 
Augusta Casa. 

Destarte. em atenção ao requerimento de Vossa Excelência através do 
OF./CAE/031/97, de 03 de junho de 1997, informamos que o Governo do Estado sempre 
honrou com todos os seus compromissos, principalmente, no que tange aos pagamentos 
das dívidas de sua responsabilidade. 
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Com efeito, o fst'l<io nunca atrasou seus compromissos e, se deixou de 
pagar algumas parcelas dos empré:6mos referenciados, o fez amparado em decisão do 
Conselho Monetário Nacional. através do Voto Ci\1N no 122/96 que prorrogou por 90 
(noventa) dias os pagamentos das obrigações referentes às operações amparadas pelo 
Voto CMN n° 162/95, Linhas I e II, (anexo II). 

Ademais, durante os meses qüe antecederam a formalização do 
Protocolo de Acordo, ficou estabe_le_cido com o Governo federal através da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. que o Estado do Piauí comprometeria até 15% (quinze por 
cento) de sua Receita Líquida Real - RLR com o pagamento dos serviços da Dívida 
Pública do Estado. 

Posteriormente, o Governo do Estado do Piauí assinou com o Governo 
Federal o referido Protocolo de Acordo (anexo III), que visa a renegociação das enfocadas 
dividas, onde fica estabelecido que o conjunto das obrigações decorrentes do serviço 
dessas dividas de responsabilidade do Estado junto ao Governo Federal comprometerá. no 
"'!:!-:!;:::) !:<% (t:':z;; por cenrol <ie sua RLR, permanc: :::..:v pJ:.~.::rb;rdc" pa~;,unento ci-:.~ 
valores que, eventualmente, ultrapassarem aquele limite. 

Assim, o pagamento referente ao serviço da Dívida do Estado, dentro 
do último limite (13% s/RLR) é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional- STN das 
dívidas que deverão ser pagas no mês, permanecendo as demais sem a devida cobertura 
imediata, até o momento em que for comprometida quantia inferior ao teto disponível 
( 13% da RLR) ou quando se concretizar o contrato com a União, já autorizado pelo 
Senado Federal. na forma da Resolução no 109/96 (anexo IV). 

Na certeza de termos oferecido os esclarecimentos necessários para a 
apreciação do nosso pleito em questão, agradecemos antecipadamente, ao tempo em que 
apresentamos protestos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

~c&o~t~;~D~RAE;souJ.L.' 

Excelentíssimo Senhor 
Senador JOSÉ SERRA 

Governador do Estado do Piauí 

Digníssimo Presidente da Comissão de Assuntos Econõmicos do Senado Federal 
BRASiL! A - f)[STRITO FF.DF.RAL 
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ANEXO I 

CONSt:LHO MONE.TARIG NA(;lONAL. 

fCMN N~ 009/Sry 

F'rc<:rarr~> C-ê A..--.orc á Re-es:ôu~uraçào 
e ao AjuS(9 Fts=r oo es;;;ccs 

a Proçrama de Apoio à R&e.stn."tur~ B ao Ajuste F'iSC3i de Est~. 
instlt uíó::l pelO Voto CMN 162195, tem por o01etlvo equaciona" a ins.uficiéno.a 
o:lnjlrrturai de rea..rsos e permitir a IJdoção de medi~ o::m vistas ao equilíbrio 
tlnancs~ro das t.:111dadés da Feóei'QÇáo. Com ~ prcpó$ito, foram criada8 
I~ oe crédito por intGC1'TléãtO da C;aixa Econ6míca Fedem~, destinadas a 
c;u~ de obc IQSÇÓGS .._r:-: em 3Q.11. 9Q, a custaar PfOQ auaa de redução 
c:ie despesas cem pessoa " a transfortl'lQÇá<l de ~ AAO ,uno ao 
$!$ltl!M flnaocsiro em dfvid.8 ft.ndadõl. 

2. Durante 19SE for3rrl mantidas r'le90daçée:s com dlver.sos est~ para 
a reeslruturação de suas dfvidas financeiras, s&QUndc dlreV'izi:IS estabelecidas 
em' eunião ca C~ de Politica ECOl'IOmica C!lJe contou com a partic:ipaçáo do 
E..rno. Sr. Presidente da R·3Pltblic:a. COl'ISUbstanc:iadas na Medida Provisória no. 

~·..1.ilil. óe 19. 12.96, e nos protocclos de acordo firmados entre o Governo 
Federal e 03 Governos E.st :IWais. O Voto CMN 001197 sintaü:z.a taiS dirotriz:es a 
o sr.tá9io das neQOCJ~ rnidadas ·em setembro de 1996. 

3. Considerando a nec:e.ssidade óG proporcicr;ar pnJZtJ 'sUiciente pare a 
invt~tação adequada dos ac:ordos alcançados, envoNenda aquisiçáo de 
c:rOOitos do sistema financeiro, a.s:stXlÇâo de dividas peio T escuro ~ e 
formalizaç;âo dOS contratos do refinanciamento, propomo tleja a Cstxa 
Eccnómica Federal autorizada a: 

a) prorrooar. iodusiv9 por aditiV03 contratiJais, os wncímentos óaS 
prestaç:l!>es cie principal e enc::aJ"g<"\5 de empré$timos ccncedidos ao 
amp.aro do Voto CMN n" 162/9.5. s suas alt~. incluindo as~ 
eventualmente estejam vencidas • rWo 1~, obsarv~ as 
dema1s cond~ estabe+ecidas nos protoc::otoa de aaxdo firmados 
com oo estados. Pan~ &ate ltfeito, a ~Er riCII autorizada a c:cnllidefllr' 

amnli<;!~ ·.:= orazos estabelecidos I'\QQVBies óoei.JrTl6nt08 par: 
suspensso~umr.açáo dQ paÇJament~.J& 8quetl!l ln$tituiçêo. Os 
venc:rr._-nos poderão sei' prorr~ at6 30.06.97, ou até a_data de_ 

a ;s.:; 1n.>t"r <J c c c:;r.:;a:~ c~r.r.•:!> o c e re(r.;;r.c: a~-ento Q óivid.3. c ct.~ 

OCO<Ter ç.r1~1ro 
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t; > adqu,nr cré<J,tos oel1COS pelo s1s:em.a cai'.Cano JUnto aos estado3 
que tenr-.arn rer-.<:!9ooa«l 5ua dlv1ó<l cem o Governo F'eQQ;al, cem 
oeser<àne~a de paràmetros neçoc:a1s previamente acordad<:ls cem o 
Mon1sténa da F' a.zenda. ~ 1ntef1'Tlédio oa S«::retana do fe.30Ufo 
Naaon.al. lendo pres-ente as sequintes eood1ç:6es: ., 

~· .).fG"· 

I .. em relação à dívida fundada. a~ &a~ 
c:a-..~cu•. arg o venc:mento oriorr.al das parcelas. deverá $e!' 
llmttada a tax.a ELia; 

11 - em rel.áçáo à8 operaçóes por antecipação de receita. a 
~dos~ yld9; de'r'9dqces dewrá Sllf' feita 
tendo como limite a aplk:aç:âo das taxas oten:tddas pe1t CEF 
p.al'a opoeraçóes da Linha III do Voto CMN 162195, a partir da 
éata em que a,.sa lima ficou disponlvei paca o rnercaó::l; 

1 
c} EIUI'nef1tar reu:s ~bolsos neste proQratT~a pa-a llté RSJ.Q. 
Oiihóe:s, em função óos novos ~ que a~ em ftrlçâo ~te 
Vota. 

4. As operaç:Oes previstas ncs inciSCIS I 1t 11 da ltQm 3 .erAo realizados 
com excepçionahaadu doa Hmit~ Qa Resolução ~ 2.ooe. dot 28 de jul10 de 
1993, ficando entendido que. na aquisição aos crtkiitc:J det~Y!s P9lo sistema 
banc:àrio, S«á utilizado o mecanismo óe casal"'*'to entre as duas openiÇOel. 
com reduç:ão do !Imite de op«aççes da fnstltuic;:ao vendedora e .npliaçAo do. 
limite de desembOlso áa Caixa Econ6mica Federal. 

5. Mediante autori:za<;:âo ospecifioa do MJnisU"' da Fazenda. a Caixa 
Econ6mk:a Fedeml 8SSU'Tliria ~ri~~~. com garant11 do 
Tesouro Netdonal. que contará com ~la dos beneficiários ~~~do 
sistema de autoiiquidez.. mediante vinculação das rnoeitls$ pn:Mstaa nos ~ 
155. inciso I, 157 e 159, Incisos I. allnea a. o 11 da CoNtitt.Jição Federal. com 
anuência dQ banco centralizador dai receitas estaduais e débno automático da! 
pre-staçóe:s ;à conta dos recursos vino.ll&dos em garantias. 

6. Esta prQIX)Sta. além de não OQ!'l!lr impede no estoque da dívida 
públtca =nsolídada, contribui para redução dos encBC'QOS financ:iros dos 
utado!s e se tu1àamenta no fato de que o processo de reneQOCiaçâo de di~ 
dos ~ en<:ontra-se r.a fase de formalizaç:âo dos pc-otoooioe de _ 
entendimento que implicará no refinanciamento global das dividas estaduais. 
QCQmpanhaoa de amplo Pro<;~rama de Ajuste Fiscal e Fí~iros d8 E~. 
com base na Medida Provisóna nQ 15ô01'96 . ....-( 

T No q·~,; ta(')Qe ao sa1oo .:a'. Oi'IIO::l: aos E:;taou:!l Jl.ll"!o ~ CEF 
éecorrentes Ckl V c; to CMN 152/95 e suas aueraç:Qe s, proponho qUQ s-ejam 
cons,oeradas elegível! para renegoc,açáa apel"'<ls a.::~uetas autonz:aclas pelo 
Minastéfio oa f<!.4e~ ali! 15 oo fevere1ro de 1997. A aqui:siçáo dolO c:'édilos 
óa CEF pen1nentes à e3sas dívidas. bem corno às demaas divid3s junto à 

377 



---------~~--------------------------------------------------------

378 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 

rrresma mstrtUiçáo que toonam stdo trx::luidas n.as reneçooaçóes com <n 
est.ado:s. sara rerta. na lonna do act 9" da Medtda Provis.óna no. 15&J. de 
19.12.96. rnedtante a emi~ de !ltulos p.jblk:o$ feóerar.s. com p-azo de re.sçate 
n.âo ~ a 24 1Tl6.HS a taxa doil r&n~liáiide eQUI'fillenle à I&Xa relerarlCI.al 
de tftu~ fe.derats. divu~Qada pelo S!SBACEN. . 

Voto do~ 
-;--; <-?-' 

PEDRO SAMPAJO W.J..AN 

ANEXO II 

CONSELHO MONETÁR10 NACIONAL 

Senhores Conselheiros, 

PROGRAMA DI: APOIO À REESTRUTURAÇÃO 
E AO AJUSTE FISCAL Dt ESTADOS 

O Voto CMN n• 162195, alterado pelo Voto CMN ni 1'1SI9S, estábel~u as 
condições para a implement&ç!o do Programa em epigafe, q11e tem por objttivo o equacionamento 

.. · da insullci~ncia eonjun!Ural de caixa e a ade>Çlo de medidas com 't'istu ao ajuste fitc4l dos Estados d& 
Fedctâçlo. Conforme salientado naquela cxasilo, p desequilíbrio financeiro dos estados .lcvou-<Js a 
incorrer l'lm sucessivos atruos no cumprimento de suas obrigaçOn trabalhista! e a recorrer u 
openrçôe$ de ante<:ipaçJo i receita orçamenciri.a (AftOs) a u.:us de juros elevadas, que lgravaram 
!inda l'l'Uis a situaç.lo 

2. Passados I so diu da implementaçlo do progr1ma, regiSlto a adesão significativa por 
parte dos estados. com maior intensidade n.u linhas de cr~dito I (pagamento de d~biros em atraso s:é 
JO de novembro de 199S) e n (financiamento de programu de ajuste de quadro de pessoal), 
conforme detalh!tiTiento constance do anno. 
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3. Além da Caixa Econômica f·edert.l, outra.s poucas instiruiçoo efm~aram a 
transformação de ope~ç&s ARO em divicU fundada (linha lll) ES11 linhA, que viuva limitar os 
empréstimos ARO e induzir o·$ banoos ao alongamemo de seus pruos e a reduç!o dos encargos 
fin.anceirot, teve assim sa.~s objetivos parcialmente th.lstrados. porque, quando utiHz..áda por putru 
irntitulções que n!o a Caixa Econômica, foi mantido o mesmo nível de tu.a de juros du operações 
anteriorea. 

4 Alem disso. alguns estados enfrentaram dificuldades no encaminhamento legislarivo do projeto de 
lei autorizativo pan a.s privatizações previstas no programa de ajuSle. C'om isso nlo foram Linda 
reali.udas as opera~s de antecipação de receita de privatiz.aç4o que seriam efetuadas pelo BNDES 
e cujo produto $eiÍK utilizado no pagamento de empréstimos de cu no pruo. 

S. Atualmet~te, a Secretaria do Tesouro Nacionl.l est6 analisando os rclatónos utaduais 
relatlvo11 ao pnmeiro e !-eS'Jndo trimestres da ex~~<:ue~n do oro~r•'!".:. !".~,...!!~dos preliminar~ 
reveii!I., que elClstem e$11dos que vem cumpnnao o programa tai como aoordadv, rr.u que, devido 
ao~ fatos relatados no parágrafo anterior. ainda enfrentam problemas em seu f\U)(O do caixa. em 
decorr~ncia do elevado comprometimento com operações ARO e folha de pagamento de pessoal. 

6 Pan superu es-sas dificuldades que os estados vêm enfrentando arualmente, prop6e· 
se: (I) tnnsform.u os S-aldos da.s oper&ÇOO ARO ainda c'tistcntes jumo ao resto do sinema fi!Wl~iro 
em divida fundada junto a CEF na fonna do Voto CMN n• 162/9S (patigrafo 34); (U) po~tfl'ga.t por 
90 diu u I!IMort:izaçôe, du linhAs 1 em dos créditos já cone$didos sob a eg!de do Voto 162195, 
mediante aditivo, aos est&dos que atendem is condições estabelecidas no p&rlgrafo 12 abaixo 

(I) Rcfiaaoci.amento pela Caiu Ecot1ômlca FtdeNI du ARO dos estado• com baacos 
prludos. 

7. Trata-se de Ul1UI aoluçlo de emerg!ncia. com mecanismo de casamento entre u duu 
operações, reduç;lo do limite de opera~s ARO da instiruiç!o vendedora e ampliaç!o do limite de 
divida fundul4 da CEF. Estando diretamente vinculadas à amo11iz.aç!o de dívidAs anteriormente 
contnldu e sujeitas a este mecanismo de aju1te de limites, t$SLS opera~ nJo te!Um impacto no 
estoque de dívida pública consolidada, e contribuiriam para reduç!o dos enwgos õnaneciros dos 
esudos. 

8. Neuas condições, proponho autorizar a Caixa Econõmia Federal a rul.izar essas 
oper~ por orientaçio expressa do /l.fu!istro da Faz.enda e, a exemplo do que ocorre com u 1inlw 
de crédito r e a, a.ssumir o risco operacional com garantia do Tesouro NacioniÚ, que contará com 
conu:a-garantia dos beneficiários atrav~ do sistema de autoliquidez, mediante vinculação das r~tas 
preV\St~ nos anigos I ~S. inciso [, I S7 e 159, incisos I, alinea "a", e fi d& ConstituiçJo Federal. com 
anuéncza do b~c:o c:cntrali.z.&dor ~u receitu estaduais e débito automãtico das prestaçbe$ à conta 
dos recurso a Vlnculados em guanuu 

9. Nesse: sentido, proponho ainda que: 

. •_) . o prazo dessas opera~ s.eja estendido pua até 30 meses, desde que 0 
ve,ncl,mento da úJ!lma prestaç!O nlo uJtrapass• I J! de de~~mbro de 1998, com carencia rruixima d 
pnnc:zpal de tr!s ma~; · e 
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b) os en=-gos firwlceiros sejam equivalent~ ao curto médio de c.apu.ç.lo da Caixa 
Económica Federal acrescido de O.S~'t ao mês, repactuado trimestralmente com base no último 
blll!l~te, incidentes sobre o s.aldo devedor aruali.z.ado, e comis!lo de abertura de crédito 

-corresj)ondente a 1,5°;~ s,obre o valor do emprtsumo; 
c) somente façam jús a.os emprestimos os estados que, de acordo com a avdiaçio da 

Seçr~w do Tesouro Nacional, estejam cumprindo as meus e condl~ est&beledda.s no(s) 
cantrato(&} a.ssinado(s) com a CEF no Ambiw do programa de apoio à remruturaçlo e ao ajuste 
fiscal~ estados instituído pelo Voto CMN 162/9~. 

d) os conlratos cantenlwn compromissos dos Erudos com medidu de ajuste fiscal e 
unumento financeiro IUl forma previstA na seçlo I do Voto CMN n• 162J9S; 

e) oa valores refinançiados pela Caixa Econ6mic.a Federll restrinjam-se aos saldos da.s 
operaçOes ARO existentes em ~~2Y96, inclusive as q_ue jâ tenham sido convenidas em divida 
fundada, devidamente atu.a.llz.Aaos pi!! a a data do refinancta.memo, u co~di~s-contraru~s· originars. -
deduzido.s dos paga.mentos eferu.ados; 

f) os limites de empréstimos ao setor público ~ instituições eredoru •• seja o de 
op.nr;-õn ARO. liquide.da.3 ante.:tpadaroeme ou ou na dau do vencimento, ou de divida.s fundadu, 
qu&ndo for o C&.SO - lej&m reduzidos, e o l.unne ~ (;1::.1' ex~dldo COITa!JVudcntemente pelo valor 
d.uopcn~. 

g) O$ estados benenci!rios fiquem impedidos de realizAr qualquer nova opençlo AAO 
enqua.nto n!o liquidarem as obrigações decorrentes deste Voto. 

(O) PolteJ1:aç.lo pela CEF d~ cobrança das amortl.uç6~ dos empré!Jtímos reftrent~ àJ liohu 
I e m do Voto CMN 16119! 

1 O. Trat.ll·~ igualmente de medida emergencial, qu~ autorizaria a C~F a postergar por 
90 (noventa) diA$ a cobrança d&J pucela.s d~ amon:iz.a.çlo dos empréstimos referentes às liruw I e Til 
do Votg 162J9S. O prazo para forrnaliz.aç.!o do aditivo de posterpç.\o encerrar·se-iA em 30.09.96; 

11. Um dos objetivo dessa postergaç!o é permitir que os estados me.is endividados lloC 

mantenham adimplentes com suas demais obrigações e propicii!I-lhes tempo suficiente para concluir, 
om pu~ri• com o BNDES, os preparativos para urna acderaçlo do proet:sso de privatizações, de 
forma ul que o esu.do :~e !Wlilite ao ~ a a.dianu.mentos de recursos junto àquela instituiçlo, 
confonne mencionado oo parágrafo 4. O outro objetivo é permitir que o esta.do continue avanç.ando 
no seu pr0CCS$0 de ajustamento fiscal sem. oenhuma soluç.io de ccnrinuida.de que possa provocar 
uruos .em compromissos ine.diâvei s, como, por exemplo. folha de pagamento de pessoal. 

12 Dessa forma, somente serlo elegíveis i referida postergaç!o de pagamento de 
amortizações os estados que: 

( 1) tenham a ·lei a.utoriu.tiva das privatizlições para o ajuste patrimonial e fiscal do 
C$Udo aprova.d&; 

(2) 1 enha.m et.~mprido, de l!Wieira satisfatória., segundo avaliação da STN, o 
prognuru. de aju.rtc fiscal de acordo com contrato lSsinado com a CEF~ 

(J) estejam efetivamente comprometendo,"nos próximos três meses, 20 (vinte) por 
cento ou mais de sua receita liquida. real· com o serviço da divida da administnç.lo dircta c indireta, 
eona ~e que avali.z.a.d.t! pelo Te50uro Estadual, contratual com 1 Unilo, externa com aval da Unilo, 
bancirill. AROe Voto CMN l62J9S). 

13. Os recursos d~o;embolsados pelo BNDES dentro dos 90 dia.s, por conta de avanços 
o o processo de privatiuções, se1 do prioritariamente dettina.dos ao P&S&mento da.s amortizAç.ôe$ 
poSlcrg.adu por este Voto, acrescidos dos respectivos juros 
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14. É o que proponho a V.Exas, com meu voto favor!vel esclarecido que a.s demais 
~ndições aplicáveis às o~rações do Voto CMN n' 162/95 ~iman=riam inalterada.!. 

-,---...~ 

Voto do Co03elheiro 
PEDRO s.u~.•..!Q ~.:ALA.. .. ! 

RESOLUÇÃO H; 

Acrescenta novo inciso no art. ~ • da 
Resolu~!o n• 2. 2)7, d• 31.01. 96, ele
ter-ninando ll reàu~!o do li111ite para 
contratação de operaçOa& d• Antec1pa
ç6o da Receita Orça:nant,ria (ARO) no 
v!tlor dos créditos ced.dos à Cailla 
Económica Federal. 

O BANCO CE~ DO BRASlL, na forma do art. 9' da Lei n• 
4.59~, de 31.12.64, torna publico que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, 
em sossào r•alizada am , tendo em vista as disposições do 
art. 4', incisos VI e VIII, da raencionada Lei, 

R E S O L V E U: 

Art. l' Incluir o incise III no art._s_• qa __ ]<elõo.luç4o n• 
2.2J7, de Jl.Ol.96, com a seguin't.e.-niC1aÇ!o: 

11 A:rt. 5 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• 

I!I - do valor das operações de ARO cedidas à Caixa Económica 
Fed•ral.". 

Art. 2' Fica o Banco·central dQ Brasil autorizado a 
baix~r a& normas e adotar as medidas ~ece~s~rias ao cumprimento do 
disposto nesta Reso1uçdo. 

Art. J • 
publicação. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

Br-as !1111, 

Gustavo Jorge 
Presidente 
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COf-.:ScLHO r~.no;~ET ÁRIO NAClOI'jf~L 

I CMN N· 162/95 

Pro:Jr<;ma de A[loio il Heestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estado:; 

Senhores Cc.nselneiros. 

Ao i.')'l'JO d') ano de 1993 foram Jiégcciadas- e- r-effnancládas -a(; dividis 
< or't.~·,;a·s "l'.ernas cJe r.:;soonsabilidade das adm1nistraçóes d1reta e indireta dos 
: r.:<dos. C')l;:rataaas a:e 30 de seteMbro de 1991 junto aos órg~os e entidades 
c-::·,·ro:o:i::s c,•eta ou ind1•et3mcnte pela Uniáo, nos termos da Le1 n° 8.727, de 05 de 
rç.~:.l::J:c c~ 1993. -- ·-

,, Esse r~ç.nancl~n;2nto, tido como terce1ra e última renegociação de obrigaç6es 
:.:: (·::":::~. Jl-'1\o a Ur~ <lo .. anter1ormen:e ocorrera1n reestruturações de dívidas da 
~r1<;cm e>:tr:rna e intern<J ao amparo das Leis n'' 7 614. de 10 de julho de_j2_o7_. e_ 
7 076, C: L; 27 de dezenlbro de 1989 ·- mereceu ades-ão cfacmãloriâ-dÕs~devedores.
'- r.;I:C:rc.c·l~llé!O o rcest:3ionamento de obrig'aÇ6e:s no valor eqGi•/31infe a RS 33.4. 
l::~·;~~~- L'é:31Ç<:o em 31 u"' CL;tubro ue 1995. o que pern11t1u a regul<Jnzapo da grande 
~ Orlé ~~ü r-:ntc''iC:oso c·x,s:ente entre os devedores e a Un1ão. 

2 Essa-''· ''~goc:nçtlo propiCIOU 30S estados·considertlve}s vantagens Foi 
c ·,,·,c.:d :!o r;10Zc dê! p:J,JS'I~.o;nt0 a e 20 anos com poss1D1ildade de-piõrroga-Ç5o 'Ç)or ,:na is 
~0 il11C.S ~~:.':1~1 OISSO. COm VIStas a iSpli.!r OS esfaao:;'(ia COnjuillura-3\Ual de t;;fx<)s_-de~ 
;,;;,--.3_ fçr,:·n 11':-in!,cL::,s 05 ll1ros pa·2'üados naso~e.iaÇoes orl;;)rnais--:Qscru;:\E~ncimécfía 
· .,,,., .. ., ..... ~ c..n-. 1

' ~-- ~ 1:: ao un·:) aC1i11a d'3-fri·:':-~~·~:;--~-:.~~~~~T~;i~!Leloc!o0U~:,.~~'.7:__., 

c! c 11 ~·,o] i) rc:cci!a IÍCl'.liC:êl real dos estados pár-aco;ÚprO:Yie:!mcntO no p-~lgc:m'3n\6 do 
so:·,,-;:o c1:; o·ndR ro:~·:!<~ e ae cütrJ-Cili·líâas-cnt:lo exrstentes ~ fare!rnar.·.0íiléras~ 
,:•1!:;-;,.~r.,~·.,,:.; -- cí·:rc<J;: "-'Xl':!rna. jun:o ao !NSS. <.~o FGTS e resultõ•n!e do 
:\·.:.ttnnc.::.:.~::-·1t0 cu. Le:-1 ri;) 7.976/89. 

~ ·"-. :··:i~C~l<J~~....:.=~ -::t:- v.·:~:)~!(;u:~2~ do re:!lr.i1r.ctZ'l~cnt:J pr.:.:::i::iou" ndimp!8~r.:~~ c':-~s 
~ 1: .• ·.~ .• ::::..::..., (. :_. 'C3t~t:..t.;J(:':tn ... cnto d'..J ~iL.>-:8 fm~HtCe1ro p~ua os cr·~dorc.::;. oriÇ]Illc.liS, Cí.:r\re 

s~ q._,,. -- ·:~st:Jca-se a C::.ix:J Econômi~:J F~:;ceral · CEF. detentora do maior volume: de 
c:ed.t:;~. c r.om :-~tuaç<Jc vo:tcclil par3 prcgrama~fs·o-cii:lis do Governo Federal. 

S. f.cl:c:onz.lrnontr;, o S'"nildo Federal. por r-ne10 dCJs ResoluÇ6es r)ói 20/91, Nl/92-
f 0Gt~:;_ '-'~··J a:.:tOfiZCJram O rGpJSSe 80S doVedóresorígiri3Ts das co-nCliçé:es ob\:d8s pcl3 
L'r11éio r.c:; ;-,cor .:los de rce.:nrutL;raç;\o dG aiv1da dosetor público brasileiro junto a 
h:mcos r.~;r~,;-rc:::s e~liôfl(;;iros, est<Jbclcceu a Vlncufa'Ção das reailtas dos=esta'aose . 
m1Jn1c.r::"s cm ~prnntf<J d; (cssarcliTiomodasoorrgaÇóes assum1das pelo-Bove-rn-6~ 
Fedür.::l. -_,--=-c--"'-------~ 
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G. . E:so:::ls 111edidas permitiram alcançar a atual sit~aç!lo de normalidade no 
cumpnmento das cbrigaçóes financeiras das Unidades da Federação junto ao TesoL:rb 
tJacion<JI. nilo sendo recomendável, portanto, alteração nos atuais esquernes do 
refmanciamt!nto. · 

7 Entretanto, cem a significativa reduçao da inflação decorrente d:J. 
Jrnp::)men\<.~çt,o do Plano Real, reduz1ram-se tamoém drasticamente as recei:::Js 
nomina1s ce.:ormr:.es de aP1icaçoes financeiras. as quais vinham-sendo utili.zndas ;:;CJr 
lnUitos <::swdos para custear cespesas correntes, inclusive despesas de pessoal. 

8. Simultancamentq. com o fim da corrosão inflacionária que erodia despes<1s 
b:ada~ E.m t:;m'cs nomina1s, os vencimentos e salários do funcionalismo público, c::::r.o 
os (ir5s dc;:-na:s tra:Jalhadcres brasileiros, passaram a manter seu valor real, elevando 
<.i.::!.\<; iorma o pc~o das folhas salanais .. 

9. 1\ perda de receitas financeiras inflacionánas foi parcialmente compei~;;ada c~xn 
"sirpi!ic<:liVO aumento ex;Jerirr.entado pelas rece1tas f1scais estadua1s a partir do Pl<:no 
;:.::uL Co:-r:;;c;rar.do-sc o oeriodo JUlho de 1994 a setemb~o de 1995 com o perlodo julho 
c! e i 9:13 a se!cmbro de 1994, as transferências do Fundo de Participação dos Estados 
crc·sceram í 5%. em termos reais, e a arrecadaçi:io do ICMS e1evou-se em 26%, 
\<;mbern em :ermos reais, observando-se a parttr de JU!tlo último uma estabilização 
c:r::-.s::·; r0ce.tcs. 

i 'I Entrl=:tar.to, vil rios estados-concederam. no segundo sell1estre de 1994 e r.o 
, . ., • -:~·~o r.srno~.tre -:Ja 19S5, aumentos e vantagens salariaiS <J seus servidores. os quais 

'·: ,.,-,;:;ram-se em aumento~ reais. A estes aumérít.os vieran1somar;se-n16c3nlsrr.·as· 
<).:: crt.:SCJrnen!o v;cg~:at1vo automático das folhas salariâ1s dos estados, sob a forma ::Je 
,;,corr;orélça:::.de •;anto;cns e gratificações previstas nas legislaçces estáduais .. 

11. t=ste qua0ro fez com que alguns estados ficassem em s1tuaç~o c e deseouilibrio 
f,,,,nc;.,lro, levando-os a incorrer em sucessivos atrasos no cumprimento de suas 
ct>ri(JZI';:Õ~s trn!'Jalhistas e a recorrer a empréstimos bancários de curto prazo em 
J\ntcc1~ação il Receita Orçamentária • ARO. a taxas de juros elevadas, os qua1s 
<.:c~liJ<Jr<:~m I)::Jr ngrnvar zinda ma1s a s1lUaçào. 

~::>. : :·:ê ;:: .. ,,"';'v" 11ave meses de 1995 o n::sultado f1sCul elos estados e municipios 
r0velou déficit rrirr.:irio de 0,3% do PIB •• fato inusttado nos últimos cinco anos ·- e 
c1M•çil. oper<··:·.io; li: I !:!<::;uivalente::; 2.7% do PIB. No mesmo período, o Governo Federal 
<:tcumulou suporilv1t pnmjrio de 1,3% e déficit operac1or.al de 0,8% do ·PIB. Após 
manter no poriod:1 de 1991 a meados de 1994 execução fiscal semelhante à obtida 
pelo Governo Cent(JI, c~nscguindo em alguns momentos resultados até mesmo 
supcmoros aos dJ Un!!'lo. as finançns estaduais apresentam agora comportamento 
oposto. apesar c a conjuntura amplamente favorável das receitas fisca1s compostas rJelo 
ICMS c ;::elas Transferénc1as da Uniiío. Trata-se de Situação que urge reverter, p3 que 
a continuidade do cürnbate à infl~:;ão reqver equJiibJ!O f1scal n!'lo aQenas do GoveJQO. 
Fõ'derãt:rnil_s.aê i;JõõSetõrpúblicõ.~ · ·· · 
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13. Levando 8m c::Jnta a diversidade d~15itu_ªçoes dos diferentes estados, o 
progrilma propos~o compreende medidas d§l ªJl1_$te fis_cat e 5aneamento finonceiro, bem 
como lmhas de crédi!o condicionadas a essas n1edidas. Além d1sso, prevê-se o 

- rossib,:rdace de reestruturaçtlo das AROs, sob condiçóes estntas e que permitam 
reduZir o défrcit dos estados. 

I· MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL E SANEAr/tENTO FINANCEIRO 

14. O programa ora proposto VIS<l o if1lp!_ef1l'êDtaçá0 de~mea,das que pemnitam aos 
G:.ta::Jos <Jicançar o equilíbrio orçam~ntário sustentavei De nada adiantaria possibilitar 
ref1na•1cl<Jnientos sem que. srmu:taneamente . .fossem eliminadas as fontes de 
desequ111bno f1scal e f,naflceiro. Sem -este esforço, a Situaçao de rnadimpléncía e 
dcsnjuste tenderia a recetir·se. 

15. t: importante reconhecer que vános governadores docrdiram desenvolver 
esforças p:6pr:os pJra a rmplem.::n@yá.Q_c;jg_relQLmas~_ad~rn'mstcativa, patrimonial e 
frnnn::::::ra em seus estados- -O-programa de <:Juste vem. po_rfanto, somar-se as 
inrcratrvas dos próprros esta:::os. 

í 13. E necessáno, tcd8v1a, estabelecer de_fo_rroa _oraanrzada e _monitor ada 
c~ ~'?.'-~~~sosJ:rrnc:.:.~m metas c:~ <J,luste i~E§fB.~cflV~Ji)J~~çr~J}:!!}'õ~tC!QO qu~ 
<.L·.::::: o::.: IIC:par doscenJalscco.:çp,QQ.íl.QJ.g;i,ÇJe.5J.~ pro;;ri'l~a deyeLa comprome1_er-_se. ~· 

17. Ass:m, d poss bflidade de obtençao~ _dos JefJoan.cJamentos aqui indicados 
dependera dos seguintes ccmorc.mr:i~cs de aruste f!s~al e fl{lanée 1ro a serem msntídcs 
pelos estados durante a v~·61iCiãõop1êgrâmo · · 

A) r:nUT.?.ill.E E RSD'JÇ3,Q DA o~s::o:-sA DE pi=SSOAI 

1) rddl:zir as despesas com o fu:1cionalismo público estadual, no mfnímo. ao limite 
;.;g21 de 60% (sess<=;,ta por cento) do receita cCJrrente liqurda, ir.l;Jiemcntundo em 
í99G rcjuçao do;: p!:!o menr;:> 1/3 (Linl terco\ do excPri'?r:!e z. ;.;;,: :;'11ite, nos termos 

;:) irnplcm<:ntar, rmcar.:J:amcnte. os limites de remuneração e proventos prevrstos nos 
artigos 37. inciso XI. e 17 do ADCT, da Constituiç3o Federal; 

3) reuuz.rr o qu<::dro éltUal de fundonàrros, Inclusive através de programas de 
desligamento voluntário; , 

4) nào conceder 010 funcronalismo estadual n;ajuste de salários e remuneraç6es, a 
qualquer tdulo,·com·periodicídade rnferíoi ou percentual superior aos concedidas 
pelo Poder ExecutiVO da Uni~ o aos seu_s§ervl_cJQC~S, -.~ cc~=~---. ~=_c~ ~- ,-

5) revisar, cn1 convênio coM o t~,lirlÍstério da Adr-Tun1straç:~o e Reforma do Estado. a 
legisi<Jçiio de pessoal do Estado, com vistas a revogar _c;uarsquer t:Jeneficios ou 
vontagens conceaidas aos servidores publicas estaduais não concedidas pelo 
Poder Executivo da União aos seus própnos servidores: -

6) ado ta r med1das. até o final do pnmerro semestre de 1996, para adequar o sistema 
de previdência da servidOi público estadual a parámetros que assegurem seu pleno 
equilíbrio atuanal; 
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7) encam:nh:;;r pro;:Josta de emenda const:tuc1onal às respectivas Assembléias 
Leg:siat:vos ajustando a Co~:SlituiçLw Estodual as alteraçóes que vierem a ser 
<:>provaoas na ecnst:tuição Federal no âmb1to oas Reforn1as Admn11strat:va e 
Prev•oénc::'l. r~s err.enoas q~e não estiio c:ond1cionaoas às nlteraçóes C:a 
Const:tu:po Federal devem ~;er encamtnhacils até GO dias_após assinatura aos 
c::ntratos de creditas realizados no âmbito oesse programa. 

8) f~~IVATIZ'-.ÇÃO C';ONCSSSL,Q DF SFCS'/'COS PI.JBVCOS REFOJllib 
[2LJ'~ 'Oi·J\61 E: C m-:j"ROLE Q;: EST6 TAIS >= S~ ;.QUAIS 

1) es~abelecer, até o fm11l do primeiro'semestre de 1996. programé>S operacionais de 
privé>\ização. concessão de serviços pub11cos estadua1s éllr\ICiativa privada. reforma 
8 desmob:t1zaçao patnmon:al. nos termos de convénios a serem fi:-mados, 
resoect:vamer.tc. com o BNDES, com os Ministérios responsave1s pelos serviços 
a s.::rem concedidos e com â Secretana de Patnmón1o da União, destinando a 
reduç~o da dív•da Junto ao Tesouro Nac1onal parcela das resoectvas receitas. a ser 
csta:.Je:ec:da em íunç11o dn relação divida/recetta liqu:da real: 

í') nr~•',:tntar. a:é o f:flal do prime:ro semestre çe 1996, ml3canismo ce contro!e 
( :··,traliZCJCO sob;e as empresas estatais estaduais. v1sando ao controle do 
u,,spesas e a gernção de informações fisca1s consolidadas: 

C) [~l.'.~.:,S'HQ OA P~EJI6 t·.10DERJ'I7,1\.ÇLQ C: J,r;LHQRI•\ DOS SISIG 1M•S De 
t:.PR>='...S.6.Q8Çk0 1);: CQNTG'QL>= DO-GASTO F Di'=-GEP./l,Ç . .:.,ODf INFOS:·,~AC/;)r.:t, 
CIS"'~~LS...- ------------------------- ------- --·- . 

1) I?Yf:' 1·:crar p!en::'":'1cnte sua base tribulárin e des.en·;olver esforços· para incrementar 
a c.r:eça.jaça::J tr:butor~a própna em índice n1ensal a ser pactuado com (.) Ministério 
d::J F azenaa: 

?) imp'•:mentar. em canvênio e com assistência 1ecnica do Ministério da Fazenda, 
pro;toto oe mc::ferntzaçtlo da Secretaria E~tadLI<ll de Fazenda envolvendo a· melhoriR 
0'' ~ :r~1f)lant8ÇáO ue SlSt'3ma~ rir. i.-.f,-,r-,6~~::::! çr;:~ · ... ·;::.tS-.5 ãV allh~~.·.~...., ud dlltlc.;aàélÇâO 

;,:.,'- •• JII3 e ilO contr01e da dcspo~a: 
3) er.ciJmtnhar mPn~·il'nr.ent~ <1 S:ocrct:Jria do Tesou:o i~ac:onal - STN o fluxo de caixa 

dv E~!ê,do e déldos sobre sua execução orçamentária. financeira e patrimonial: 
-1) f:;"ç;;m:nnélr mc-r.s?!:mr;;nte à SecretRria do Te~ouro Nacional • STN relatório 

c:~.tillhado sobre o cumpnmGnto das metéls estabelecidas no programa de 
Sélnc8mento financeiro, permitindo a realização de auditoria pela STN, ou 
Or<Ji!O/entldélda por E: la designado. QUélndo esta jUigélr COnveniente; . 

5) lr,ro'mar ao lvlinis'tt~r:o da Fazenda, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobro todo 
c qualquer ato ou 1'rled1da. legislativa ou e impltquc em aumento da despesa ou 
rcd~po da receita, 1nclusive quanto a tramitação e sançao de prOJetas de lei que 
v:s~m él cnaçào do municlpio sem Viabilidade de sustentação económica. 

O) ÇS.~: :PROL~;SSO DE RESUI TADO FISCACMINIMO: . 

1) alcançar resultado prim<'lrio trimestral mínimo requerido para atingir a meta de 
equilibrio operacional. tendo em vista o quadro de usos e fontes do estado e a 
"'lacflo divida/receita líquida real; 
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2) cct;;r o orçomento ao Estado ce recu-rsos necess_ari<:J§~ô? _çurru~ru:nent::~ .. dos 

c::n~rrom:ssos decc~re;,tes do pro~ rama de- saneamento f:rl_ance1ro ~ de ajuste 
~.se~: nccroaao. Cs cro;etcs de lei ccrresponden:es deverá:) s~r _,;mviaaos até o 
prJn1e!ro st=n1estre ce 1SJS6. _, 

1) ~·~rrte' d'Jro,-.re toca a v·gência do Prcgram_aa-ª.OiiY,PJê[li:áa_d_oEstado e de suas 
o;rn,jêic!es co'ltrc:adas. dlré'-:a ou :naiíetamente. para cem a Un:ão e suas_ ent:dzdes 
con·.~c:adüs d1reta e ~ro;retamente: 

2) rito c'J~tratar novas cperações de Antec1p~ção ~de Receu_ª Ciça __ me __ nt_?ria~_RQ;_ 
3) OJSs:r.ar ad•:1vo ao contrato de refinanciamento aa Lei n" 8.727. g'c 05 çJ_(l_o_o-'lecn~tlfQ __ 

de ~9~'2. E:Stabe!eCeõldO ClàUSUia Cónffatual COm;:JrOmetendQ·Se_a despender até 
11% !onze por cento) da Receita Liquida -ReaÍ no pagan~ento_ç!as_dívidas referidas 
nos art::::;os ca crtada Lei. 

11 ·LINHA DE CRÉDITO I 

18 Cons~oeranoo a s!tuaç5o emei9enc1al e_m __ g_~e se_ encn.nt.carn_a.s~.fi.D..a_Qç_as de
olgurn~s U:l:S<Jdes dJ F.::deràç~6,1icâ criada Linha @_ Ç[gdi\.ü,,s:.;Q_QLQ.(oada às 
cond:;::::s E'Sis::e:ecidas a segUir: 

~ 3 Os re:~:r:;os devem ser destinados ao pagan1enlp dce<:l~l:lttqsern âtra~o até 30 
·:e nr" ,.,, 1·;ro é: e 1995, a:(YC:Odos cem o r·Ain:steriQ CJa*F~~Z:elJCê,c S<'Q _elegiYeiS_ os 
·~s:ad:):: ·.:~;:; il cr:téno d:> Go·;erno Federa!, se encortrell_Le_rn_~Jtc;BJ;iiO_flnanceiril que 
~·.)~tlt ':;~C: O SCESSO G 8S!iJ !inna. 

:::J O vi11or rnt,:;,mo por est'<do é equi·Jale~te a O 1 (urna) ql.Jot<J (média nominal 
- ·.·'·c<··;;::::" .. :,:;:;::.:: ,"'.;:r;,~,oaçE:o do Eslad~_.:;ç,_,1~1QOQ<1_do, no minuno, ao 

prev1s:o ncs 1t0ns De E da s~ção I, f,cancioãi:beriÇ~_o _ _ç;Q(LQJ~\Qr.J.ê.Pª,.e~ssj(lillld.LQ.90 
E<drtivo a que se refere a rrencionada alinea E~3, Excepcionalmente: a-critério exctusivo 
do M1nister:o da Fazenda com base em exame detalhado da situação e do 
desempenho finance'ro do mutwório. este montante pgç!erá ~-er _ampliado desde que o 
valor da pres~nção mensal não u:trapasse a 4%(quatro por centotmensais da Rece1ta 
LiQUida Rc:al. podendo ser antecipado aJé 1/3 (urn_t_e_rç_q)dQ\'ª!PckdO-_emp_r~stimo e 
condiCiOnélcic ainda, alem do previsto nos i(ensD e E.-à ill1_PI'ªrmmtªçao_de pr()grama 
de saneamento financeirO e de ajuste- fiscal envo"-~nd9- O~jro~ C<Of11pOn.êntQ;> e_ 
condiÇÕes dentre cs previstes na seção r.- e cuja -execuç?_()_§_erá _ _n:IÇ)Q_ÍjQ_!i3_d_i! peig 
Minrsténo Gil Fszenda o empréstimo fica coridrCiona-do àaceltaçaopeiC) _ _EJSlé!_d_O çl_§_qLIC 

o percentual de comprometimento da receitá-ilciu:dâ real rêfiÚido:f1e-Ste item é adiQiQ!laJ 
iJO lim1:e de 11% (Onze ;:;o r ce:lforpâra-oagamento daspiyiÇas já Lf)Jrnanc1aaas JUnto 
ao Gcvemo fejeral (LE:IS n°~ 7,976/89jl.72]/~3~j_í_VIdª exJ.erQS!Ldi::4daS_JUOtO 3() INSS 
e FGTS). 

21, O aoente finar ceifO será a Caixa Econ_6QllÇ<J F_edeLaL\'J_O pr,;zo do emFr~stimo 
serei de 24 (~inte e quatro) meses. poêendo sefeste_ndiqp-ªL~~a é ,iilsJ~Illf!êE!S, 
desde que n5ó ultrapasse a 31 cte Çj(3ie-mbro de 1998, devendº-.§<:lf_.P§99 __ em __ _ 
prestaçOes mensa1s e iguais, sem carência. 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

?2. Os encargos k1anceiros serão ecuiva!entes ao custo de capiaç:êo médio da 
CEF. reocctuado trimestralmente com ba-se no ú:ti:nobaiancete, acie-sCíooôe0;5% ao 
mês tnc:dentes sobre o saldo devedor atoaltzado. ecomissau de abertura de crédito 
corresp:mdente a 1.5% (um e meto por cento) sobre _ovalo r do emprestimo, com vistas 
il cobe'lura pelo nsco aa operação. 

23. O nsco operacional secá O::J Agente Fcn·ancetro. com' garantia do Tesouro 
I :::Ci:.Jr.i\1, cue contará com contm-aarantra aos benef1c1ários através de sistema o e 
~·;tc..'~·~:dez. med1;.,r.:e VlnCulac!io d~s receitas r:rev1stas nos artrgos 155, inctso I, 157 
c 159, tnctsos I. alínea "a", ~ 11 da Ccnstt\utçao Federal. com anuência do banco 
cenlra:,zacJor a as r8ceitas cstaOL:ais. e cebtto autom<Jtico das· prestações à conta elos 
recursos vtnculados em garanttas. 

:-1 A liberaç<:io dos recursos será -feira em pnrcelas· pertódicas. segundo 
cronogrnma tínance1ro oue con;ugwe ns necesstdades elo tomador com o cumprtmento 
de metas pré-estabelectd3s por oco:stão da contratação. 

25. O beneficiário aeverá nprr:sentio. A cert,r:tão negativa d::> INSS, FGTS e nào 
ooderil :e encontrar inssrito ,.,~ C:·\C:!~~ ::::):- ~~:~.:~:.,;et1t\:1, ;,:!;;:(_:";]ttvamente. o Estad-:
pcci<:ri'l 'lpresentilr as cerud:Ses r.cgc:,lvas r.:) lt~SS t:: FGTS juntamente com a sotuç:::.:
p3ra cs atrasos que deram ortgcm à inscrtç.:lo no CADIN .. que poderá envolver a 
utlill3Ç[lO de Pilf1C ao credito. ooscrv:::.da <J \cg:s1ação pen;ncnte. 

2G A conccs'3ao c-:::>s ·cmp•ê-strn~os TTiY(l--t=,.-,onaaa-a aolorizac;:Yo-do Poder 
Ls~1:·.~~.~·vo Est~CU.:!I. Qi.Js-~c_v:lt8mp:c Wtc:u~ 1ve a,_.rtor:cé:::;no para o Estaoo assu.~nir os 
r:~:~'!)r';:":!SS~s rei~::·d.::-:. :'.z. seç: 0 ! _J,:;s~e: \O to. t.: ao Se:~~uo F cderai. o~ contr()tos a e 
~.npr""',rrno corrt<:;[,o, ccrr:re o.,t:CJ;, cl~tis':Jt35 e"s::piJf5n:roc;u-c até ·a tbT3\liqüida~ó1cf r!o 

z!:,!;i!o o beneticiáno se comoromete, sob as penas previstas no oDragr<:ffo seguíntG, a 
C! r;:~~r'r 03 comprom1:;::;;:,:; da OJUSte fiscal assumrcios com o Governo Federal. 

27. O contrato d0 empréstimo estabelecerá que o não cumprimento de quaisquer 
d~; mcdtdas de ajuste constantes da seç:ao I. que tenham sido pactuadas entre o 
c::tr:co e a União. salvo dcctsão contrária e específtca do Conselho Moretano Nacional, 
tmport:rá a apl;cação de uma ou ma1s das segUintes penalidades, a cntério do credor: 

• reduç6es succsr.ivas de 3 (três) meses do prazo de pagamento, 
indc:)endentemente do nível de comprometimento n3 receita real llqutda que essa 
reeluç2.o ac;:;rrc:ar; e 

·vencimento ant:;cipado da totalidade da divida. 

III- LINHA DE CRÉDITO 11 

23. Com vistas a ftnanciar programas de ajuste do quadro de pessoal. proponho 
aue a CEF seja autonza';!a a operar li~ha ce cred1to para estetr-r\. S:3o eleglve:s todos 
os estados, com prioridada para aqueles não atendtdos pela Linha de CréditO r. 

29. O agente financeiro será Caixa Económica Federar. O prazo será de 18 
(dezo.!:J) meses. com 6 (se1s) de carência. Os encargos flnancetros serão equtvalen~es 
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ao c•Jsto de ca;Jtaçào med1o da CEF re;Jactuado tnmesirà;menlc com base n.o último 
bCJiar.cete. acre3c;do de 0.5% ao MêS ihcídentes soore o saldo devedor atua11zado. e 
com1SS2'éJ de abertura de crédito correspondente a 1 5% (um e meio por ç:ento) sobre 
o velor o o em;:nestimo, com VIStas a cooertura pelo r1sco o a operação. 

30. O risco operac:onal será do Agente Finance1ro e a garantia do Tesouro 
t~ac1or<Ji, que contará cem contra-garantia dos benef1ctános através desistemade 
8Jtol.:ou:dez. mediante Vlncu!ação das recettas prevlst•(s nos- acri~Ços.155, InCISO I, 157 
E: 159. •r:c1sos I. alínea "a'', e 11 da Const1tU1ção Federal. com anuência do banco 
centra:ozad:or C :!iS recett8s est3dua1s, e aéb:to automauco aas prestaçOes;!! conta dos 
·-:;c:.Jrzçs v:ncu:adcs em garanuas.- Os recursos serão liberar;os na meo1d3 (lO 

cumpr.rron:o dé! metas fisicas-de reduçá~de-quaâro acordadas nc contrato. 

IV- T_RAi~SFORMAÇÃO DE OPERAÇÕES AfW EM DÍVIDA FUNDADA 

31. Como ;ó :><Jlien:<:do, vários estados recorrern~T' a_operaçôes AR_O _ac1ma dos 
IJml!.:;s (Ju0 ser•c>m recomendáveis para este \tpo do emQr'ªstLcn_o_.__a ta2<e.s de jurQg__ 
01evoc: w; ~gr<~vEonao süa snuação-fínanceiira. Es~e rtsco deve ser rna_nt1d9 jtJ.OJQ a~Qs.. 
;.tu"l" <''J<õ~tes i1nanc;3dores. que receberam ~remuilera\:tJO pcr-tins nscos em iunção 
c~s t;:> ilS cotJra:Jas. Cabe. porém. cnar o ~diçóes p~ra que. em bases Jntetrollicnti3 
\lof~nt:~ii.3S ~ S(!rcm livremente oo-e:ud3;)_, entre ?.s _r)ortes. seJ3 reduz_ido o cus~~ 
':·. :~"'('tr'J PcJ~3 -~ C5tado t::~ ::: ... ;::: .... .;~..:.~v;..l~ct d tt::c.up:::JélÇdv ~.:v:J 1.,1tú;íu~ ~81t) 0-.illCU 

f,nanc:<~aor. 

:.:2. ~.:c·:-.s·:: senodo, p~o~onho seja élutonzada. e1:n ça_@Je~-- Q_~_cepcio.nal. n 
''3nsformü',-::> aestas cperoçóes em divida fundada. subordinada ns seguintos 
condrçóes. ~·I auxlliCir o s"nP.amento fir1anceíió e os esforços de CIJUSte fiscéll dos 
':· 13Uos C!C:~>.'Crs· e bi os r;;cursos decorrentes do empréstimo serão obr1gatonnmente 
"·:~ttn;;:co3 ã q~.:t:Zlçt:o oas o;:::;;raçé•cs ARO tmstentes. · - ---

'3. São c:egive1s os r.3lc:::los e ó Distrito Federal. desde~ que assumom os 
r·cmprorn1s~s:;; ccn3tantas no 1tem E da seç3o I. devendo cada opérayão ser autorizada 
·•idiVJd•Jatmon:e pe:o M,nistório d<J Fazenda. 

34 O vator móximo corresoonderá às cpeúac~es ÃRO-çóilfraiada~s~~atéáb da 
novembro da 1995. O agente í.õtanceiro será() ba~co cre-dor da op!:!raç2:o ARO. que 
,. odera ut lt?8r-se. p3ra tal finalida:Je. de re~u-rsos captados ao amparo d<1_ 8cs~63.- -
,'\dmltlr-se-a tzmbém cu e a opÚaÇéfO -f~Jndada-SeJa realizada ~sTI- banCO CQf'116[CÍal 
diV()(SCJ d<!Cll·31e que tetém a op!:!r<lÇÕlO ARO. áesd·e--ql!e éom rnecamsmo dw 

cvs8m2nto c:> wnoas as ocerar;:ões. Para este f1m. f:ca o 8a;,co Central autonzado a 
c:::tabc.ecer 1 ~ rss c:ecrescenteo ;:aia cceíaçÇes A-RCYpariJ-asJnstitliiç6es 1ntegrantas 
::Jo s1s:em<J f .~ancerrJ nac:or:al. tomancc por base os saldos existentes em 30 de 
n0vL!rr.~ro de: '3='5. e c:;rrespondentes Jim.:es crescentes para opéraç:Sfs íundadas. 

75 O prozo r~ax ·rc e de 24 (vih~e quatro) meses. c:Jmpa9axe.i'jó fim ~JtE!jtaÇóes 
·nen~Ci s e l':v31S S(;m r::arenc;a Ce'ili'ndo os encar:JOS financ8~ros ser livremente! 

. CJc:ua:::cs é'G:re as oi.lnes. c r:s;-~ _cl~r~éls-n~L~~e:~:f1~2:i'i]I~~h!r:ªEc~~2':ic<i~:_~~ 
· nr<:.ni;as seri)::; :.-Jrec.1en:e pa· ·ias entre as p-anes. 
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36. A CEF pcderá, a seu critério, c;:~erM como banco de segunda linha, nas 
op·~raç6es de along<Jmento realizadas por outros 5ancos. desde q1.ie o- risco da 
opem::çao cc,.ttnue cam o banco comercial Quando a CEF at.uar CarJ!:::. banco de 
segunda linha. dE:!vera ser cobrada como taxa maxima seu custo médio oecap~ação, 
re;Ji'C!tJêdO tnm:;strairnente com base no ultimobalancetfi!. aci'esctdo de 0.5% ao més 
e comtssão c e a::>crwra de crédito dé-T:-5% (um e meio por éento) sobre o valor do 
E:mprés:tmo. podendo o banco comercial cobrar. no maximo, a qualquer tftulo, este 
custe ac~esciao.cJo valor de 0,5% ao mês de comtssão. 

37. A contrata-;:ão das operações prevtstas nas seções 11. III e IV será feita com 
e;<Ce;Jc·::mal!dade cios limites da Resoiuçáo n° 2.008. ae 28 ae ;ulho de 1993. 

38. t: importante ressaltar que a implementação desse orogromGI ::;6 se faz 
pos"lvel em rezão dos ret6rnos eós-rcftriandamentoz amp;::~ndcs na LE~r nv t>./27, de 
05 de no·~ernbrc de 1953. cujos parzrnetros relacionados a pagamento de principal e 
encorocs serviram de base para c estabelectmento das écndiç~es acima. Asstm, par<~ 
étlcanr,:,lr·sc os ob;etivos preposto~ c o.ssegurar o montante de recursos necessários é 
l·"r"'~~=-=:·P0i' 11:! ~ :~-:dnutençé}(; :-J() fiuxo de retOrnOS c· -:~IAcJ C(...U~IÕrTil(;a F~u~ral nos 
nivcis ntuats. 

::<). As linhns de créditos aqui estabelecidas poderão. em alguns casos, ser 
co,õtplc:mentadas com n contrataçiío de financiamento junto a organismos 
tdv:n;1c1onat::; dn . projotos- de recstruturaçúo da administração dos estados, 
c-~:.templ<!ndo, entre outras, as hicóteses de venda de ativos e de participação 
so::tr:tú.o e de enxu::;amenm da máqutna estadual. 

~::l. Fica o Ministório da Fazenda autorizado a baixar as normas complementares 
n<Jcc.:;.:;árias a imp!cmentaçao do dispo5to neste Voto. cabendo à Secretaria do Tesouro 
~.;,·;:ion:otl a responsabilidade de implementar, no éimbito do Ministério da Fazenda, as 
2.Ç5::s corra~pondcntcs. -- - --- -

41. Por LJ!timo, s0gundo orientaç[;o do Presidente da República, será desenvolvido 
f)rcgrama complementar a este. v1sando a incentivar programas de privatizo:ç.:io no 
tm1btto dos estados de rr.cdo a que as receitas d~sse processo se;am destinaaas à 
reduç<io dos d~bitos ern atraso e do estoque das dividas estaduais. Proposta neste 
scnttdo [é vem sendo cese·nvolvida pelo BNDES. de acordo com as diretrtzes do 
Conse!11o Ni'.lctonal de Desestattzação. 

Veto c o Conselheiro 

PEDRO SAMPAIO MALAN 

3S9 
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ANEXO III 

PROTOCOLO IJE ACORDO 
ENTRE 

O GOVERNO FEDERAL 
E O GOVERNO DO ESTADO DO 

PIAUÍ 

Este protocolo consubstancia os entendimentos havidos entre o 
Governo Federal representado pelo Min1strQ çJ_e_fgta.cto da Fazenda e 
pelo Presiden1e do Banco-Nacronal de Desenvolvimento Económico e 
Soóai-BNDES, e o Estado do Piauí doravantR denominado Estado, 
representado p.or seu Governador 

CONSIDERANDO 

19 ) a necessrdade de dar-se ao Estadó cond1çÓes que aumentem 
seu grau de eficiL;ncia garantam a melhona dos seus serviços e 
assegurem~ oopula,:·to melhores condr<;(les de vida e bem-estar social: 

29 ) a necessrdade de garant1r a geraç:io de superiivits primários de 
forma sustentada no Estado. com a srmult:"lnea melhoria da qualidade 
do gasto público. 

3") que o Estado está rmplementando programa de reformas que 
inclur pnvaf1zaçóes co.lcessões de serviços publicas- e redução de 
despesas com pessoal. 

49 ) que a implementaç:io 'de programa dessa natureza e do 
interesse nacronal. devendo ser apoiada pelo Governo Federal, 

OS ~~EPRESENTANTES DO _GQVERNO_EEDERAL E_DO ESTADO 
ÁCORDAM OS SEGUINTES PONTOS. 

1 9 ) O Estado estabeleceu. em conjuntocom o Governo Federal, 
programa de reestruturação e de ajuste fiscal de longo prazo. doravante 
denomrnado Programa. As lrnhas gerais e as metas financeiras do 

Programa ser:io redefrnrdas em conJunto entre o Estado e o Governo 
Federal. com observ."tncra dos pontos estabelecidO!i_nesfe protocolo, no 
prazo maximo de 90 dras contados da data de assinatura deste 
protocolo. 
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2°) Alem de ob]et1vos espectficos. o Programa tern como meta 
fiscal b:-~s1ca ate' 31 de dezembro de 2003. a redução da divida 
finance1ra total do Estado a valor n:io supenor ao de sua RLR anual. 
segundo traJek\rla a ser defm1da no Programa Este oanimetro bas1co 
ser,, doravante denominado relaç.to div1da/rece1ta A_te que esté3 meta 
seJa at1ng1da o Estado n.,ó em1t1r:t d1v1da mobili:ina. e somente 
contratar:t novas d1vtdas. 1ncluíndo emprl'stimos externos __ JUD\Q _a_ 
organ1smos finance1ros tnternac1ona1s. se se mantiver a relação 
dtV1da1rece1ta na tra1etória acordada. sem postergar a data ac1ma 
estabelecida. O Governo Federal n:\o exammar:i pedido de aval nem 
autonzaçào a qualquer emprcst1mo que seja jJrQpQ§to __ çgrn . o 
descumpnmento desta cond1çáo · 

3°) Cond1c1onado :1 prt·via aprova~·:io. pela Assembkia Legislativa 
Estadual de lei ou le1s autonzat1vas de adot;:to de medidas necessrinas 
:1 tmplementaç:io do-Programa o Governo Federal, desde que obtidas 
as autonzações :eg1slat1vas necess:inas no âmbito federal. refinanciara 
as dtvtdas do Estado a1nda não renegociadas junto ao Tesouro 
Nac1onal !Voto CMN 212/92). ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Sociai-BNDES. ao. Banco Central_do Bra~il. e_ as 
decorrentes dos emprC'st1mos da Caixa Económica Federai-CEF objeto 
do contrato lle confissão de dívida e corn_QLQmJsso~de pagamento 
assmado em 05105195. bem como os concedidos ao amparo dos Votos 
CMN no 162/95. 175/95 e 122/96, e. suas alterações. nas condições a 
segUir Indicadas 

a) os saldos devedores dos emprestimos junto às instituições 
refendas no caput serão atualizados até a data do contrato de 
refmanciamento com base nas condições pactuadas nos 
respectivos ":Ontratos; 

b) para efeito de pagamento extraordinàrio do principal do 

ref1nanc1amento 'J EstadO- promovera. por ::Jcas1ao ao leilão de 
pnvat1zação da Companh1a Energética do Piaui-CEPISA (que se 
darà com a 1nterveniência do BNDES), amortização equivalente a 
20% (vmte por cento) do valor do refinanciamento das dividas do 
Estado refendas no caput. 

c) o saldo devedor dos empréstimos definidos no caput será 
atual1zado até a data do contrato de refinanciamento com base 
nas condições pactuadas nos respectivos contratos; 
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di o refinanciamento lera prazo de 15 anos. JUros de 6% a.a .. 
correç:\o mensal pelo IGP-01 e amortizaçào mensal pela tabela 
pnce. 

AGOSTO DE \997 

e1 o Estado oferecern como garantias para o refinanciamento 
suas recertas propnas. as transfer(·ncias constttuicionais e os 
cr~dttos de que trata a Lei Complementar n' 87/96. O Governo 
Federal ser~ autonzado a sacar as import~ncias necess<irias para 
a sat1sfaçao dos compromrssos do refinanciamento diretamente 
das contas centralizadoras da arrecadaçüo do Estado; 

f) para o conjunto das obrigações decorrentes do serviço da dívida 
de responsabilidade do Estado junto ao Governo Fede;al 
extstentes na data do contrato de refinanciamento, o Estado 
comprometer:, no m~ximo 13% de sua RLR mensal. percentual 
doravante denommado limite. Os valores que eventualmente 
ultrapassarem o limite (denominados resíduos) terão seu 
pagamento postergado -- sobre eles incidindo as taxas de juros e 
correçno do contrato de refinanciamento -- para o momento em 
que o servt•·o da mesma divida comprometer valor inferior ao 
limite A part1r dessa data o Estado continuarri a destinar o 
'Tlesmo percentual de 13%. de sua R LR. para atendimento das 
obr~gaç<ies mencronadas no início desta alínea, ate que 
Simultaneamente o res1duo esteja totalmente liquidado (evento 1) 
e que a rela,·:io divida/receita prevista no item 2Q esteja atendida 
(evento 2) A part1r da prrmeira existência sim.utt<inea dos eventos 
1 e 2 deixa de ser aplicado o limrte. e o refinanciam~nto_ volta a 

ser amortiZadO pela tabela price 0 contrato dé refinanCiamento 
estabelecer" que este l1mrte de 13% n;tO podera ser redUZido e 
n;ro se aplrca a dividas que nao sejam as abaixo relacionadas, 
rnciUindo dividas futuras: 

I) dívida contratual renegociada com base na Lei 7976/89; · 
11) dívida contratual renegociada com base na Lei 8727/93; 
III) divida externa existente em 30/09/91; 
IV) dívida decorrente do refinanciamento de que trata este 
acordo. 

g) O limite de comprometimento da receita líquida real (RLR) 
estabeleCIGO na alínea ''f' do parágrafo 3'. v1gorará a partir de 01 
de dezembro de 1 996 
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h) na hrpotese de haver descumpnmento das cbusulas do contrato 
de refinancramento. rncluíndo a núo ob~erv:incia de, metas e 
compromrssos estabelecrdas no Programa. afendos 
trrmestralmente. os encargos financeiros Uurcs e correçdo 
monet<iria) do refrnanciamento indic8dos na alínea "d" serão 
substrtuidos. durante o pertodo em qu_e_durar o descumprimento, 
pelo custo ml·dío de capta,·:'to de drvida mobili<iria do Governo 
Federal. acrescrdo de Juros moratórias de 1% a.a., e o percentual 
de 13% de que trata a cl<iusula "f" se elevara para 17%; 

!:3rasilia.0'3 de dezembro de 1996. 

Pelo Governo Federal: Pelo Estado 

-;---. -~-~'-1- _.· __ :_ -
----------------------- ____ l. ----- 1 ~-~-._, .r(, c~ -€.,:."~-"'----, ,.., ---------------------------------- . ~ 

ANEXO IV 

RESOLUÇÃO N! 109, DE 1996 
Autoriza o Estado do Piauí a contra

tar operação de ct"édito sob o amparo do 

Programa de Apoio à Reesbuluração e 
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dosEs
tados. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° É o Estado do Piauí aulorizado a contra
tar operação de créd~o sob o amparo do Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados. 

Art. 2' As condições financeiras básicas da 
operação de créd® são as seguintes: 

a) valor: saldo da dívida do Estado junto ao Te
souro Nacional. relativa ao saneamento financeiro 
do Banco Estadual (Voto CMN 212192), junto ao 
Banco NacionaJ de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, ao Banco Central do Brasil, à cai
xa Econômica Federal - CEF, conforme confissão 
de dívida de 5 de maio de 1995, e relativas ao Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados (Votos CMN 162195, 175195 e 122196), 
atualizados na tonna das cláusulas estipuladas no 
Protocolo de Acordo firmado entre- o Estado e o Go
verno Federal; 

b-) ~nc;~c-
-juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); 

- atualização do saldo devedor: mensalmente 
pelo IGP-DI; 

c) prazo: quinze anos; 
d) garanttas: receitas próprias do Estado, as 

transferências constitucionais e os créditos de que_ 

trata a Lei Complementar n2 87, de 13 de setembro 
de 1996; 

e) condições de pagamento: 
- amortização antecipada: equivalli!nte a 20o/Cio 

(vinte por cento) do vaJor do refinanciamento, com 
os recursos obtidos com a privatização da Campa~ 
nhia Energética do Piaui • CEPISA; 

- amonização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, limMdas a 13% (treze par cento) da Re
ceM Liquida Real - ALA mensal do Estado. 

Art. 3' OEstado deverá, par-ocasião da assi
natura do- co-ntrato de -rehnã.nciainento. apresentar. 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização legisln.tiva para realização do re-
finaõclamentO: - ----- -

b) certidão negabva de débito runto ao INSS. 
certidão de quitação de Tributos Federais, certThca.
do de ~egul'!ri<taci'l. de_ ,.;tua@o do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao SistEm1a Firlar\CEúro Na--
cional e aos credores externos: 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Co~ição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, ele 27 de março de 1995. as
s!n~ 1;0100 oo oleno ex&~ício da competência tril-vrt.á
ria conferida pela Cons!Jiuição Federal. 

Art. 4° Esta Resolução entra em VIgor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, em 19 de dezembro de 1996 
Senador José samey 
Presidente do senado reooral 
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PARECER N2 423, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem n2 115 de 1997 

- (Mensagem n2 730, de 27 de junh~ de 1997: 
na origem), do Presidente da República, 
solicitando seja autorizada contratação de 
operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, entre a 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre ...: RS, 
e o Fundo Financeiro para o Desenvolvi
mento da Bacia do Prata- FONPLATA, no 
valor de até US$2,600,000.00(dols milhões 
e seiscentos mil dólares norte-america
nos- de principal, destinando-se os recur
sos ao' financiamento parcial do Projeto de 
Ampliação do Hospital de Pronto Socorro 
de Porto Alegre- RS. 

_ ~ Relator: Senador Pedro Simon. ..... -
·- •·~.Relatório 

Por intermédio da Mensagem n2 115, de 1997 
(Mensagem nq 730, de 27 de junho de 1997, na ori
gem), o Presidente da República solicita seja autoriza
da contratação de operação de rédito externo, com ga
rantia da República Federativa do Brasil, entre a Pre
feitura Municipal de Porto Alegre - RS, e o Fundo Fi
nanceiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata -
FONPLATA, no valor de até US$ 2,600,000.00 (dois 
milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos) de 
principal, destinando-se os recursos ao financiamento 
parcial do Projeto de Ampliação do Hospital de PrQnto 
Socorro de Porto Alegre - RS. 

Integram a Mensagem os seguintes documentos: 
a) Exposição de Motivos n2 344/MF de 24 de 

junho de 1997, do Ministro de Estado d~ Fazenda, 
às folhas 2 a 5; 

b) Parecer PGFNICOFIN° 942/97, de 18 de ju
nho de 1997, da Procuradoria-Geral da Fazenda-Na
cional, que examina o aspecto de legalidade dos ins
trumentos ;ovntratuais relativos à operação de crédi
to, declarando nada ter a opor a sua contrataç_ão, às 
folhas 6 a 14; 

c) Parecer STN/Coref/Diref n2 157, de 18 de 
abril de 1997, da Secretaria do Tesouro NacionaTcto 
Ministério da Fazenda, que examina a operação de 
crédito sob o ponto de vista de seu mérito e dos limi
tes e condições de endividamento da União, a que 
se refere a Resolução nº 96, de 1989, do Senado Fe
deral, que "Dispõe sobre limites globais para as opera
ções de crédito externo e interno da União, de suas 
autarquias e demais entidades controladas pelo poder 
público federal e estabelece limites e condições para a 

concessão da garantia· da União Gm operações de 
crédito externo e interno", declarando nada ter a 
opor a sua contratação, às folhas 15 a 22: 

d) Ofício Firce/DiauVSucre-97/192, de 22 de 
maio de 1997, do Departamento de Capitais Estrangei
ros do Banco Central do Brasil à Secretaria Extraordi
nária de Captação de Recursos e Cooperação lntema
cíonal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS, 
com cópia para o Sr. Itamar Barbalho, da Procurado
ria-Geral da Fazenda Naciol'lfll, inlorrrando que o Ban· 
co Central do Brasil credenciou a Prefertura Municipal 
de Porto Alegre - RS para negociar, no eJ.ierior, a pre
tendida operação de crédito com garantia da Repúbli
ca Federativa do Brasil, às folhas 23 a 27; 

e) Oficio Dedip/Gabin-96/i 03, de 28 de feverei
ro de 1996, do Departamento da Dívida Pública do 
Banco Central do Brasil à Secretaria do Tesouro Na
cional, declarando que a operação de crédito enqua
dra-se nos limites estabelecidos pela Resolução n• 
69, de 1995, do Senado Federal, que 'Dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 
respectivas autarquias, inclusive concessão de ga
rantias, seus limites e condições de autorização, e 
dá outras providências.", à folha 28; 

f) Decreto nº 11.695, de 14 de fevereiro de 
1997, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre- RS, 
que "Reabre, pelo saldo apurado em 31 de dezem
bro de 1996, os créditos especiais abertos pelo De
creto nº 11.664, de 30 de-dezembro de 1996, e dá 
outras providências.", à folha 29; 

g) Decreto nº 11.699, de 30 de dezembro de 
1996, da Prefeitura M,unicipal de Porto Alegre - RS, 
que "Abre crédito esp~ial no Demhab, no valor de 
R$ 986-.721,ofe dá outras providências." à folha 30; 

h) Lei n• 7.935_-de 23 de dezembro de 1996, 
do Município de Porto Alegre - RS, que "Estima a 
Receita-e lixa a Despesa da Administração Direta do 
Município para _o exercício económico-financeiro de 
1997.", às folhas 31 e 32. 

i) Lei n2 7.840, de 02 de setembro de 1096, do 
Município de Porto Alegre - RS, que "Dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentária~ para 1997 e Q<Lout[a._s 
providências.", às lotnas <l<l a 4::>; 

-j) Nota Metodológica da Secret2.ria do Tesoure 
Nacional do Ministério dª_f.ª~~>nda.r:efe_[ente_aos U
mites de Endividamento da União, de que trata a R e· 
solução n• 96, de 1989, do Senado FeceraL às fo
lhas 46 a 53; 

I) Parecer da Procuradoria Geral do Município 
de Porto Alegre- RS, de 05 de fevereiro de 1996, 
que opina pela legalidade dos instrumentos contra-
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tuais referentes à operação de crédito pretendida, à 
folha 54; 

m) Lei n2 7.290, de 21 de julho de 1993, do 
Município de Porto Alegre - RS, que 'Dispõe sobre 
o Plano Plurianual para o quadriénio de 1994/1997 e 
dá outras providências.', às folhas 55 a 63; 

n) Lei nº 7.660, de 05 de setembro de 1995, do 
Município de Porto Alegre - RS, que 'Dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias para 1996 e dá outras 
providências", às folhas 64 a 76; 

o) Decreto n• 11.664, de 30 de dezembro de 
1996, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre ~-RS, 
que "abre créditos adicionais no Executivo Municipal, 
no valor de R$6.042.862,20 e dá outras providên
cias", às tolhas 77 e 78; 

p) Minuta de Contrato de Empréstimo referente à 
operação de crédito pretendida, às folhas 79 a 140; 

q) Aviso n• 834 - Supar/C. Civil, de 27 de ju
nho de 1997, que encaminha a Mênsagem Presiden
cial ao Primeiro Secretário do Senado Federal, à fo
lha 141; 

r) Legislação citada, anexada pela Secretaria
Geral da Mesa, às folhas 142 a 144; 

s) Ofício Presi n• 97/2172, de 17 de julho de 
1997, do Presidente do Banco Central do Brasil, en
caminhando ao Presidente do Senado Federal o Pa
recer Dedip/Diare nº 97/514, de 15 de julho de 1997, 
que examina a solicitação da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre - RS, informada com a documentação 
exigida pela Resolução n2 69, de 1995, do Senado 
Federal, objetivando obter autorização para a reali
zação da operação de crédito, às folhas 145 a 188; 

t) declaração da Presidência do Senado Fede
ral referente ao recebimento do Ofício Presi n2 

97/2.172, de 1997, do Presidente do Banco Central 
do Brasil, à folha 189. 

A operação de crédito tem as seguintes carac
terísticas: 

a) mutuário: Prefeitura Municipal de Porto Ale
gre- RS; 

b) mutuante: Fundo Financeiro para o Desen
volvimento da Bacia do Prata - FONPLA TA; 

c) garantidor: República Federativa do Brasil; 

d) contragarantia: a ser definida quando da for
malização do contrato entre a Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre - RS e a República Federativa do 
Brasil; 

e) destinação dos recursos: financiamento par
cial do Projeto de Ampliação do Hospital de Pronto
Socorro de Porto Alegre- RS; 

·------ -----~-------·-

f) valor: equivalente a até US$2,600,000.00 
(dois milhões e seiscentos mil dólares norte-ameri
canos) de principal; 

g) juros: até 7% (sete por cento) ao ano, fixos 
para o primeiro semestre de 1997; durante o período 
de desembolso -serão aplicadas taxas de juros con
forme a Política de Taxas de Juros do Fonplata, com 
base no comportamento das taxas do mercado fi-

-nanceiro internacional e das principais agências mul
tilaterais de financiamento; durante o período de 
amortização será aplicada taxa de juros média, cal
·culada em função do montante de cada desembolso; 

h) comissão de compromisso: até 1% (um por 
cento) ao ano sobre o saldo não desembolsado do 
principal, contada a partir do 1802 (centésimo octo
gésimo) dia da assinatura do contrato; 

i) comissão de inspeção e vigilância: limitada 
ao máximo de US$30,693.00 (trinta mil, seiscentos e 

_ noventa e três dólares norte-americanos); 
j) condições de pagamento: 
-do principal: em 16 (dezesseis) parcelas se

mestrais e consecutivas, aproximadamente iguais, 
vencendo-se a primeira 180 (cento e oitenta) dias 
após a data do último desembolso; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
- da comissão de inspeção e vigilância: debita-

da do valor do financiamento durante o período de 
desembolso, sendo a primeira parcela debitada após 
o registro da operação; 

- - da-comissão de compromisso: nas mesmas 
datas de pagamento de juros, sendo a primeira par
cela pagável após o registro da operação. 

11- Voto 

_ _Q_qmpete a esta Comissão a iniciativa de proje
to de resolução que implique o exercício da compe
tência privativa do Senado Federal de dispor sobre 
limites globais para as operações de crédito externo 

-dõs"Municípios, e sobre limites-e condições para a 
concessão de garantia da União em operações de 
crédito externo, previstas, respectivamente, nos inci
sos VIl e VIII do art. 52 da Constituição Federal. 

A operação de crédito de que trata a Mensa
gem n• 115, de 1997, é relevante quanto ao mérito 
por proporcionar recursos para o financiamento par
cial do Projeto de Ampliação do Hospital de Pronto 
Socorro de Porto Alegre - RS, num momento em 

_que o País se mostra carente de adequada estrutura 
hospitalar para o atendimento das exigências míni
mas de saúde da população brasileira. 

A operação de crédito atende às exigências de 
documentação e de limites a que se referem as Re-
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soluções n2s 96, de 1989, e 69, de 1995, do Senado 
Federal, acima citadas. 

Manifesto-me, assim, favoravelmente a que se 
autorize a República Federativa do Brasil a prestar 
garantia na operação de crédito em questão, e a 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS, a contra
tar a operação de crédito na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 104, DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a prestar garantia em operação de 
crédito externo a ser celebrada entre a Pre
feitura Municipal de Porto Alegre - RS, e o 
Fundo Rnanceiro pard o Desenvolvimento 
da Bacia do Prata - FONPLA TA, no valor de 
até US$2,600,000.00 (dois milhões e seis
centos mil dólares norte-americanos) de 
principal, destinando-se os recursos ao fi
nanciamento parcial do Projeto de Amplia
ção do Hospital de Pronto Socorro de Porto 
Alegre - RS, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É autorizada a República Federativa do 

Brasil a prestar garantia em operação de crédito ex
temo a ser celebrada entre a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre - RS, e o Fundo Financeiro para De
senvolvimento da Bacia do Prata - FONPLA TA. no 
valor de até US$2,600;000.00 (dois milhões e seis
centos mil dólares norte-americanos) de principal. 
destinando-se os recursos ao financiamento parcial 
do Projeto de Ampliação do Hospital de Pronto So
corro de Porto Alegre - RS. 

Art. 2º É autorizada a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre - RS, a contratar, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, a operação de crédito a 
que se refere o artigo anterior. 

Art. 32 A operação de crédito externo a que se 
refere o art 12 tem as seguintes características: 

a) mutuário: Prefeitura Municipal de Porto Ale
gre- AS; 

b) mutuante: Fundo Financeiro para o Desen
volvimento da Bacia do Prata- FONPLATA; 

ç) garantidor: República Federativa do BrasiL 
d) contragarantia: a ser definida quando da for

malização do contrato entre aPrefeitura Municipal 
de Porto Alegre - RS e a República Federativa do 
BrasiL 

e) destinação dos recursos: financiamento par
cial do Projeto de Ampliação do Hospital de Pronto
Socorro de Porto Alegre - RS; 

f) valor: equivalente a até US$2,600,000.00 
(dois milhões e seiscentos mil dólares norte-ameri

.· _canos) de principal; 
g) juros: até 7% (sete por cento) ao ano, fixos 

para o primeiro semestre de 1997; durante o período 
de desembolso serão aplicadas taxas de juros con
forme a Política de Taxas de Juros do Fonplata, com 
base no comportamento das taxas do mercado fi
nanceiro internacional e das principais agências mui· 
tilaterais de financiamento; durante o período de 
amortização será aplicada taxa de juros média, cal
culada em função do montante de cada desembolso; 

h) comissão de compromisso: até 1% (um por 
cento) ao ano sobre o saldo não desembolsado do 
principal, contada, a partir do 180° (centésimo octo
gésimo) dia da data da assinatura do contrato; 

i) comissão de inspeção e vigilância: limitada 
ao máximo de US$30,693.00 (trinta mil, seiscentos e 
noventa e três dólares norte-americanos); 

j) condições de pagamento: 
-do principal: em 16 (dezesseis) parcelas se

mestrais e consecutivas, aproximadamente iguais, 
vencendo-se a primeira 180 (cento e oitenta) dias 
após a data do último desembolso; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
-da comissão de inspeção e vigilância: debita-

da do valor do financiamento durante o período de 
desembolso, sendo a primeira parcela debitada após 
o registro da operação. 

__ - da comissão de compromisso: nas mesmas 
datas de pagamentos de juros, sendo a primeira par
cela pagável após o registro da operação. 

_Art. 42 A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
contados da data da publicação desta Resolução. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 21 de agosto de 1997.- Jor.é 
Serra, Presidente - Pedro Simon, Relator - Eduardo 
Suplicy - Casildo Maldaner- Roberto Requião - Ra
mez Tebet - Osmar Dias - car1os Bezerra - Esperi
dão Amin - Epitácio cafeteira - Bello Parga - Vilson 
Kleinübing- Valmir C8mpelo- Freitas Neto. 

PARECER N• 424, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
"cos, sobre a Mensagem n" 116, do Excelen
.tíssimo Senhor Presidente da República, 
que encaminha pleito da Prefeitura de Por
to Alegre, solicitando autorização do Sena-

. dO Federal para contratar operação de cré
dito externo, com garantia da União, junto 
ao Fundo Financeiro para o DesenvolVI-
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menta da Bacia do Prata - FONPLATA, 
no valor de US$1.143.000,00, equivalen
tesa R$1.209.865,50, em 31-3-97. 

Relator: Senador Pedro Simon 
O Excelentíssimo Senhor Presidente. por inter· 

médio da Mensagem nº 116. de 1997, encaminha piei· 
to do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando autori· 
zação do Senado Federal para contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, junto ao Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata 
- FONPLATA, no valor de US$1.143.ooo,oó: equiva
lentes a R$1.209.985,50, em 31-3-97. 

De acordo com a solicitação contida no oficio 
do Sr. Prefeito Municipal de Porto Alegre, de 10 de 
junho do corrente ano, os recursos dessa operaÇão 
de crédito destinam-se ao financiamento parcial do 
programa "Preservação do Meio Ambiente Natural e 
Recuperação de Áreas Degradadas da Bacia do Ar
roio do Dilúvio". Esse programa objetiva a preserva
ção do ambiente natural de parte dessa bacia, por 
intermédio da recuperação de áreas degradadas de 
suas margens e dos morros circundantes-, com o 
reassentamento das famílias que habitam a região 
de forma irregular e precária. 

Segundo informações contidas no parecer da 
Secretaria do Tesouro Nacional, o custo total do pro
grama está estimado em US$1.643.000,00 (um mi
lhão, seiscentos e quarenta e três mil dólares ameri
canos), sendo que, além dos recursos decorrentes 
desse empréstimo pretendido, serão apartados 
como contrapartida local cerca de US$500.000,00. 

Desta forma, a operação de crédito externo 
pretendida será realizada nas seguintes condições: 

credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvi
mento da Bacia do Prata- FONPLATA. 

garantidor: República Federativa do Brasil; 
valor: US$1.143.000,00 (um milhão, cento e 

quarenta e três mil dólares americanos), equivalen
tes a R$1.209.865,50), em 31-3-97; 

juros: até 7% ao ano, fixos para o primeiro se
mestre de 1997; 

-durante o período de desembolso, serão apli
cadas taxas de juros, conforme a política de taxas 
de juros do Fonplata, com base no comportamento 
das taxas do mercado financeiro internacional e das 
principais agências multilaterais de financiamento; 

-durante o período de amortização, taxa de ju
ros média, calculada em função do montante de 
cada desembolso; 

comissão de compromisso: até 1% ao ano sobre 
o saldo não desembolsado do principal, contada a par
tir do 180º dia da data da assinatura do contrato; 

comissão de vigilância e inspeçâo: limitada ao 
máximo de US$16.416,00 (dezasseis mil, quatrocen
tos e dezasseis dólares americanos), equivalentes a 
R$17.376,33 (dezassete mil, trezentos e setenta e 

-seis reais e trinta e três centavos, em 31-3-97; 
condições de pagamento: 
- do principal: em dezasseis parcelas semes

trais e consecutivas, aproximadamente iguais, ven
cendo-se a primeira cento e oitenta dias após a data 
do último desembolso; 

-'dos juros: semestralmente vencidos; 
- da comissão de compromisso: nas mesmas 

datas estipuladas para o pagamento dos juros, sen
do a primeira parcela pagável após o registro da 
operação no ROF; 

- da comissão de inspeção e vigilância: debita
da do valor do financiamento durante o período de 
desembolso, sendo a primeira parcela debitada após 
o registro da operação no ROF (Registro de Opera
ções Financeiras- SISBACEN)). 

11- Voto do Relator 

A Mensagem acima citada, foi anexada ofício 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de 10 de ju
nho de 1997, com o qual o Prefeito solicita a autori
zação desta Casa para que possa contratar a referi
da operação de crédito. 

Essa modalidade de operação de crédito está 
sujeita à observância e ao cumprimento das condi
ções e exigência!; ~stipuladasQEllas Resoluções de 
n•s 96/89 e 69/95, do Senado Federal, que discipli-

- nªm, respectivamente, as operações de crédito in
terno e externo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, às quais cabem os se
guintes esclarecimentos: 

a) os limites de endividamento da União, esti
pulados nos artigos 22 , 32 e 4° da referida resolução 
são atendidos, conforme é informado no Parecer 
STN/Coref/Diref n° 158, de 18 de abril de 1997. · 

Ressalte-se, ainda, que esse parecer da Se
cretaria do Tesouro Nacional, anexo ao processo em 
exame, contém os dados comprobatórios do-cumpri
mento dos limites de endividamento da União, con
forme exigido pela Resolução n2 96/89. 

b) o Parecer da Procuradoria-Gefal da Fazen
da Nacional PGNICOF n• 940/97 encaminhado ao 
Senado Federal, no exame das cláusulas da minuta 
contratual; conclui que as mesmas são aifmissiveis 
e estão de acordo com a legislação brasileira aplicá
vel- à espéCie, tendo- sido observaao o disposto no 
art. s• da Resolução n° 96/89, que veda disposição 
contratual de natureza política ou atentatória à sobe
rania nacional e à ordem pública; 
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c) relativamente à exigência constitucional de 
que programas ou projetas constem do Plano Pluria
nual e da Lei Orçamentária Anual, é informado que 
os investimentos previstos no programa mencionado . 
encontram-se amparados na Lei Municipal nº 7.290, · 
de 1993, gue aprovou o Plano Plurianual da Prefeitu
ra de Porto Alegre para o período de 1994-1997; 

Ainda, as dotações previstas no orçamento 
municipal são suficientes para a sua execução no 
exercício de 1997. 

d) o Parecer do Banco Central do Brasil De
dip/Diare n• 97/516, anexo à Mensagem encaminha
da ao Senado. Federal, demonstra que a Prefeitura 
de Porto Alegre observa os limites de endividamento 
constantes nos arts. 32 e 42 da Resolução nº 69, de 
1995, do Senado Federal. 

Não ê demais enfatizar que essa operação de 
crédito foi credenciada pelo Banco Central do Brasil, 
nos termos do Expediente Firce/DiauVSucre nº 97/193, 
de 22-5-97, evidenciando, portanto, que ela atende à 
política de captação de recursos externos do País. 

Ressalte-se ainda que, de acordo com cálculos 
estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro Na
cional, a operação de crédito pretendida deverá impli
car um custo efetivo equivalente a 7,44% ao ano, sen
do, portanto, indicativo de condições financeiras favo
ráveis e aceitáveis pela referida secretaria. 

As demais condições e exigências estipuladas 
pelas Resoluções nºs 96/89 e 69/95 sáo -pfenamente 
atendidas pela Prefeitura de Porto Alegre, conforme 
evidenciado pelos documentos que acompanham a 
mensagem em questão. Em particular, foi apresenta
da Certidão do Tribunal de Constas atestando o 
cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212 da 
Constituição Federal, no então vigente art. 38 do 
ADCT e na Lei Complementar n2 82/95, bem como 
do pleno exercício da competência tributária. 

Em conclusão, o pleito encaminhado pela Pre
feitura de Porto Alegre encontra-se de acordo com o 
que preceituam a Constituição Federal P as Resolu
ções n•s 96/89 e 69/95, do Senado Federal, deven
do ser concedida a autorização para a contratação 
da operação de crédito externo pretendida, nos ter
mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°105, DE 1997 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre a contratar operação de cré
dito externo, com garantia da União, jun
to ao Fundo Financeiro para o Desenvol
vimento da Bacia do Prata- FONPLATA, 
no valor de US$1.143.000,00, equivalen
tes a R$1.209.865,50, em 31-3-97. 

_ OSenado Federal resolve: 
Art. 1 º É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

autorizada a contratar operação de crédito externo, 
__ com garantia da União, junto ao Fundo Financeiro 

para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FON
PLATA, no valor de US$1.143.000,00, equivalentes 
a R$1.209.865,50, em 31-3-97. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope
ração de crédito externo referida neste artigo desti· 
nam-se ao financiamento parcial do programa "Pre
servação do Ambiente Natural e Recuperação de 
Áreas Degradadas da Bacia do Arroio do Dilúvio". 

Art. 22 A operação de crédito referida no art. F 
deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) credor: Fundo Financeiro para o desenvolvi
mento da Bacia do Prata- FONPLATA; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
c) valor: US$1. 143.000.0.9 (um milhão, cento e 

quarenta e três mil dólares americanos), equivalen
tes a R$1.209.865,50 (um milhão, duzentos e nove 
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta 
centavos), a preços de 31-3-97; 

d) juros: até 7% ao ano, fixos para o primeiro 
semestre de 1997; 

- durante o período de desembolso, serão apli
cadas taxas de juros, conforme a política de taxas 
de j[JrOLdo fon(Jla'ª' ~gm__l:l_ase _[JQ__Comportamento 
das-ti:lxaSdo- mercado financeiro internacional e das 
principais agências multilaterais de tinar.ciamento; 

"" durante o período de amortização, taxa de ju
ros média, calculada em função do montante de 
cada desembolso; 

e) comissão d~ compromisso: até 1% ao ano 
sobre o saldo não desembolsado do principal, conta
da a partir do 1809 dia da data da assinatura do con
trato; 

f) comissão de_ vigilância e inspeção: limitada 
ao máximo de US$16.416,00 (dezesseis mil, quatro
centos e dezesseis dólares americanos), equivalen
tes a R$17.376,33 (dezessete mil, trezentos e seten
ta e seis reais e trinta e três centavos), em 31-3-97; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em dezesseis parcelas semes

trais e consecutivas, aproximadamente iguais, ven
cendo-se a primeira cento e oitenta dias após a data 
do último desembolso; 

- dos juros: semestralmente venc1dos; 
- da comissão de compromisso: nas mesmas 

datas estipuladas para o pagamento dos juros. sen
do a primeira parcela pagável após o registro da 
operação no ROF; 
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- da comissão de inspeção e vigilância: debita
da do valor do financiamento durante o período de 
desembolso, sendo a primeira parcela debitada após 
o registro da operação no ROF. 

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garan
tia à Prefeitura de Porto Alegre na operação de crédito 
externo referida no artigo 1 º desta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput 
' fica condicionada a que a Prefeitura de Porto Alegre 

vincule como contragarantia à União, as transferências 
constitucionais de receitas tributárias a que faz jus, 
complementadas por suas receitas próprias, mediante 
formalização de contrato de contragarantia com meca
nismo de débito automático em conta corrente. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de 540 (quinhentos e quaren
ta) dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 21 de agosto de 1997. -
José Serra, Presidente - Pedro Simon, Relator -
Roberto Requião - Eduardo Suplicy - Casildo 
Maldaner - Ramez Tebet - Osmar Dias - Carlos 
Bezerra - Esperidião Amin - Bello Parga - Epitá· 
cio Cé:ifeteira - Vilson Kleinubing - Valmir Cam
pelo - Freit:JS Neto. 

PARECER N2 425, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre a Mensagem n2 126, de 1997 
(Mensagem n2 800, de 14 de julho .de 
1997, na origem), do Presidente da Repú· 
blica, solicitando seja autorizada contra
tação de operação de crédito externo en
tre a República Federativa do Brasil e o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimen
to - 810, no valor equivalente a até US$ 
25,000,000,00 (vinte e cinco milhões de 
dólares norte-americanos) de principal, 
destinando-se os recursos ao f!n~ncia
mento parcial do Programa Rede de Pes
quisa e Desenvolvimento de Políticas Pú
blicas, a ser executado pelo Ministério do 
Planejamento e Orçamento. 

Relator: Senador José Serra 

I - Relatório 

Por intermédio da Mensagem nº 126, de 1997 
(Mensagem nº 800, de 14 de julho de 1997, na cri· 
gem), o Presidente da República solicita seja autori
zada contratação de operação de crédito externo en
tre a República Federativa do Brasil e o Banco lnte-

ramericano de Desenvolvime11to - BID, no valor 
equivalente a US$ 25,00(),()0Q,QO {vinte e cinco mi· 
lhões d~ _ dóíánis · noite-americanos) de principal, 
destinando-se os r~tiiliOs _afl.Jinanciamento parcial 
do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Políticas PQ.b!iq~s {fl_e_de IPEA), a ser executado 
pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. 

Integram a Mensagem, cujo processado abran· . 
ge as folhas 1 a 147', os seguintes documentos: 

. a) Exposição de Motivos n2 389/MF, de 11 de 
julho de 1997, do Ministro de Estado da Fazenda, às 
Ilhas 2 a 4; 

b) Parecer PGFN/COEJN2 1111/97, de 10 de 
julho de 1997, da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, que examina o aspecto legal da minuta do 
contrato relativo à operação de crédito pretendida, 
às folhas 5 a 9; 

c) Ofício Firce/Diaut/Sucre-97/292, de 4 de ju
lho de 1997, do Departamento de Capitais Estran
geiros!Firce do Banco Central do Brasil à Procurado
ria-Geral da Fazenda Nacional, informando o cre
denciamento da República Federativa do Brasil para 
negociar, no exterior, a pretendida operação de cré
dito, às folhas 1 O a 12; 

d) Pareceres STN/Coref/Diref n" 97, de 17 de 
março de 1997, e n2 141, de 16 de abril de 1997, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, que exminam a 
operação de crédito em termos de seu mérito, às fo
lhas 13 a 21; 

e) Portaria n2 86, de 28 de fevereiro de 1997, do 
Secretário do Tesouro Nacional, que divulga a execu
ção orçamentária do qovemo Federal relativa ao bi
mestre de novembro/dezembro de 1996 e os balanços 
financeiros e patrimoniais das empresas que integram 
o Siafi na modalidade total, às folhas 22 à 70; 

f) Ofícios lpea/Dicod n2 12 e 13, de 14 e 19 de 
novembro de 1996, respectivamente, do Diretor de 
Cooperação e Desenvolvimento do IPEA ao Coorde
nador-Geral da Coordenadoria de Operações Finan
ceiras da União, do Ministério da Fazenda, encami
nhando informações relativas aos benefícios e cus
tos do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvi
mento de Políticas Púplicas, às folhas 71 a 75; 

f) Aviso nº 706/MPO, de 14 de novembro de 
1996, do Ministro de Estado do Planejamento e Or· 
çamento ao Ministro de Estado da Fazenda, encami· 
nhando minutas dos instrumentos contratuais a se
rem negociados e formalizados com o Banco lntera
mericano de Desenvolvimento, relativamente ao Pro
grama Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Po
líticas Públicas, às folhas 76 a 146; 
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g) Aviso n2 907- Supar/C. Civil, de 15 de julho 
de 1997, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República ao Primeiro Secretário 
do Senado Federal, encaminhando a Mensagem 
Presidencial, à folha 147. 

A operação de crédito externo tem as seguin
tes características: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) mutuante: Banco lnteramericano de Desen

volvimento- BID; 
c) natureza da operação: empréstimo; 
d) valor: equivalente a até US$25,000,000.00 

(vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) 
de principal; 

e) finalidade: financiar parcialmente o Progra
ma Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políti
cas Públicas (Rede IPEA); 

f) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo a uma taxa anual para cada semestre de
terminada pelo custo dos empréstimos qualifiCados to
mados pelo BID durante o semestre anterior, acrescida 
de margem expressa em termos de uma percentagem 
anual que o Banco fixará periodicamente de acordo 
com sua política de taxas de juros; 

g) commitment fee O, 75% (setenta e cinco cen
tésimos por cento) ao ano sobre o saldo não desem
bolsado, a partir de 60 (sessenta) dias após a data 
da assinatura do contrato; 

h) despesas gerais: limitadas a US$250,000.00 
(duzentos e cinqüenta rrul dólares norte-americanos);. 

i) condições de pagamento: 
- do principal: deverá ser amortizado pelo mu

tuário mediante o pagamento de prestações semes
trais (aproximadamente trinta e uma) consecutivas e 
tanto quanto possível iguais; a primeira prestação 
deverá ser paga na primeira data em que deva ser 
etetuado o pagamento de juros, uma vez transcorri
dos seis meses contados a partir da data prevista 
para o desembolso final, e a última, até 15 de feve
reiro de 2017; 

- dos juros - semestralmente vencidos, em 15 
de fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

- da commitment fee - semestralmente venci
da, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

- das despesas gerais - após a aprovação_da 
operação, em parcelas trimestrais tanto quanto pos
sível iguais. 

Deve-se observar que as d<3ta~ _ estiQu@das 
para pagamento poderão ser prorrogadas para man
ter correlação com a efetiva data de a~sinatura do 
contrato. 

O Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvi
mento de Políticas Públicas objetiva a integração do 

Instituto de Pesquisa Económica e Aplicada - IPEA, 
com instituições federais e estaduais públicas e pri
vadas, por meio de uma rede de informações. A 
rede disponibilizará um banco de dados que permiti
rá o uso de novos tipos de indicadores sócio-econó
micos no preparo de estudos e pesquisas. fortale
cendo a capacidade institucional do País para defi
nir, planejar e executar políticas. 

11- Voto 

Compete a esta Comissão, nos termos do 
.art. 52, inciso v, da Constituição Federal, combinado 
com o art_ 393, parágrafo único, do Regimento Inter
no desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução 
que implique o exercício da competência privativa do 
Senado Federal de autorizar operações externas de 
natureza financeira de interesse da União. 

Os autos do presente processo encontram-se 
instruídos com toda a documentação exigida pelo § 
32 do art. 4° da Resolução n2 96, de 1989, que dis
põe sobre limites globais para as operações de cré
dito da União. 

O Parecer PGFN/COF/N° 1.111/97, da Procu-
- radoria-Geral da Fazenda Nacional, informa que fo

ram atendidas as exigências de limites previstas nos 
arts. 2°, 3°, incisos I e 11, e 4g, inciso I, da Resolução 
n2 96, de 1989, do Senado Federal. 

Os Pareceres STN/COREF/DIREF N°S 97 e 
141, de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, 

_ declaram não haver óbice para que a contratação da 
operação de crédito se realize. 

. Tendo em vista o exposto, manifesto-me favo
ra~lmente a que se autorize a República Federativa 
do Brasil a contratar a pretendida operação de crédi
to, nos termos do seguinte 

~ROJI;JQJ.)ERESOLUÇÃO N2 106, DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
c Brasil a contratar operação de crédito ex
temo com o Banco lnteramericano de De
senvolvimento - BID, no valor equivalen
te a US$25,000,000.00 (vinte e cinco mi
lhões de dólares norte-americanos} de 

· principal, destinando-se os recursos ao 
-financiamento parcial do Programa Rede 
_<!e Pesquisa .~tDesenvolvimento de Políti
cas Públicas, a ser executado pelo Minls-

-téTio do Planejamento e Orçamento. 

O Senado Federal resolve: 
-Att:-r•-rautonzada-áRepública Federativa do 

Brasil, nos termos da Resolução n° 96, 1989, do Se
nado Federal, a contratar operação de crédito exter-
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no com o Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
- 810, no valor equivalente a US$25,000,000.00 
(vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) 
de principal, destinando-se os recursos ao financia
mento parcial do Programa Rede de Pesquisa e De
senvolvimento de Políticas Públicas, a ser executado 
pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. 

Art. 2" A operação de crédito externo a que se re
fere o artigo anterior tem as seguintes características: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) mutuante: Banco lnteramericano de Desen

volvimento- BID; 

c) natureza da operação: emrmstimo; 
d) valor: equivalente a até US$25,000,000.00 

(vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) 
de principal; 

e) finalidade: financiar parcialmente o Progra
ma Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políti
cas Públicas; 

f) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo a uma taxa anual para cada semestre 
determinada pelo custo dos empréstimos qualifica
dos tomados pelo BID durante o semestre anterior, 
acrescida de margem expressa em tenmos de uma 
percentagem anual que o Banco fixará peri
odicamente de acordo com sua política de taxas de 
juros; 

g) "commitmente fee": 0,75% (setenta e cinco 
r::e!1!P<;imos por cento) ao ano sobre o montante não 
desembolso, a partir de 60 (sessenta) dias após a 
data da assinatura do contrato; 

h) despesas gerais: limitadas a US$ 
250,000.00 (duzentos e cinqüenta mil-dólares norte
americanos); 

n) condições de pagamentos: 
- do principal - deverá ser amortizado pelo 

mutuário mediante o pagamento de prestações se
mestrais (aproximadamente trinta e uma) consecuti
vas e tanto quanto possível iguais; a primeira presta
ção deverá ser paga na primeira-âat1;Cém-que deva 
ser efetuado o pagamento de juros, uma vez trans
corridos seis meses contados a partir da data previs
ta para o desembolso final, e a última, até 15 de fe
vereiro de 2017; 

- dos juros - semestralmente vencidos, em 15 
de fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

-da "commitmente fee"- semestralmente venci
da, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

- das despesas gerais - após a aprovação da 
operação, em parcelas trimestrais tanto possível 
iguais. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para pa
gamento poderão ser prorrogadas para manter cor
relação com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 32 A contratação da operação de crédito ex
temo a que se refere o art. 12 deverá efetivar- se no 
prato -mãX1rnó de540 (quinnen!õs e quarenta) dias 
contados da data da publicação desta Resolução. 

Art. 4 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 1997. 
Bello Parga, Presidente Eventaul - José Ser

ra, Relator, Esperidião Amin - Vllson Kleinüblng, 
Eduardo Suplicy - Roberto Requião - Casildo 
Maldaner - Osmar Dias - Pedro Simon - Carlos 
Be%erra - EpitáC::io Cafeteira - Valmir Campelo -
Freitas Neto- Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas que passo a ler. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 167, DE 1997 

Altera a Lei n2 3.692, de 15 de de
zembro de 1959, que "institui a Superin
tendência de Desenvolvimento do Nor
deste e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O § 2• do art. 12 da Lei n2 3.692, de 15-

12-59, passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 12 .................................................. . 

§ 2• A área de atuação da Sudene 
abrange, além dos Estados referidos no pa
rágrafo anterior, a zona de Minas Gerais 
compreendida no Polígono das Secas e a 
porção do Espírito Santo que se estende do 
limite norte do Estado até o rio Doce. • 

_p.~_Es_taJeLentra_ern_yjgor_na_data_de_ sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O desequilíbrio regional que persiste no Brasil 
atinge par:ticulanmente as regiões mais carentes do 
Nl)rte e Nordeste, razão porque o Governo, histori
c<:~mente, dispensa tratamento diferenciado a essas 
·áreas disponibilizando incentivos ao seu desenvolvi
mento. No caso do Nordeste, desde a década de 60 
a Sudene vem administrando incentivos que, com 
certeza, contribulfam decisivamente para o impulso 
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ocorrido em sua economia e para o equacionamento 
de problemas básicos de sua população. 

Situada no limite inferior do Nordeste, a zona 
norte do E!>tado do Espírito Santo possui caracterís
ticas semelhantes às dessa região, seja nas condi
ções de clima e solo, seja nas características da 
base econômica local, ainda vinculada à pequena 
produção agrícola. 

Os problemas enfrentados nessa área fazem
na destacar-se do conjunto da economia estadual e 
constituem fonte de desequilíbrio constante, que ex
trapolam para todo o Espírito Santo, por meio darni-_ 
gração de contingentes populacionais -que não en
contram oportunidades de emprego nos seus locais 
de origem. 

Paradoxalmente, é preciso frisar, a região si
tuada do limite norte do Espírito Santo até o rio Doce 
tem inegável potencialidade de crescimento, neces
sitando tão-somente de apoio governamental para 
que passe a contribuir efetivamente para o desenvol
vimento do conjunto do Estado e para a solução dos 
problemas básicos de sua população. 

O projeto de lei que ora apresento visa a exten
são dos incentivos da Sudene à área mais carente 
do Espírito Santo, considerando a similitude de pro
blemas e condições que apresenta em relação ao 
Nordeste. Entendo, por fim, que a proposição encon
tra ainda justificação na necessidade de se dar trata
mento diferenciado àquela área para garantir o apro
veitamento de sua potencialidade e com isso dimi
nuir as disparidades de desenvolvimento que afetam 
sua população. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1997. -
Senador Jose lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3:692, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1959 

Institui a Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste e dá outras 
p~ovidências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1 ° É criada a Superintendência do Desen

volvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente su
bordinada ao Presidente da República, administrati
vamente autônoma e .sediada na cidade de R>9Cife. 

§ 12 Para os fins desta lei, consider.-se como 
Nordeste a região abrangida pelos Estadc·~ do Mara
nhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 

§ 2º A área de atuação da Sudene abrange 
além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a 
zona de Minas Gerais compreendida no Polígono 
das Sêcas. 

§ 3° Os recursos concedidos sob qualquer for
ma, direta ou indiretamente, à Sudene, somente po
derão ser aplicados em localidades compreendias 
na área constante do parágrafo anterior. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
- Decisão Terminativ<I}_ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°168, DE 1997 

Altera a Lei n• 7.827, de 27 de setem
bro de 1989 que "Regulamenta o art. 159, 
inciso I, alínea c, da Constituição Federal, 
institui o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Norte - FNO, o Fundo Cons
titucional de Financiamento do Nordeste 
- FNE e o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Centro-Oeste - FCO e dá ou
trás providências." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O inciso 11, do art. 59 da Lei n° 7.827, de 

27-9-89, passa a viger com a seguinte redação: 
"Art. 5° .................................................. . 

11 - Nordeste, a região abrangida pelos 
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Aio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia, além da parte do 
Estado de Minas Gerais incluída na área de 
atuação daJ3.u.Qeme e da zona do Estado do 
Espírito Santo compreendida entre seu limite 
norte e o rio Doce;" 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

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

Justificação 

O desequilíbrio regional que persiste no Brasil, 
atinge particularmente as regiões mais carentes do 
Norte e Nordeste, razão porque o governo, historica
mente, dispensa tratamento diferenciado a essas 
áreas disponibilizando incentivos ao seu desenvolvi
mento. No caso do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
a Constituição de 1988 instituiu poderoso instrumen
to de financiamento da atividade económica local por 
intermédio da criação dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento. Com a disponibilidade de recursos 
garantida pelas transferências federais, os produto-
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res daquelas regiões têm-se beneficiado dos incenti
vos para o financiamento de projetas produtivos que, 
além da geração de empregos e renda, contribuem 
decisivamente para integrar a região no conjunto da 
economia nacional. 

Situada no limite inferior do Nordeste, a zona 
norte do Estado do Espírito Santo possui caracterís
ticas semelhantes às dessa Região, seja nas condi
ções de clima e solo, seja nas características da 
base económica local, ainda vinculada à pequena 
produção agrícola. 

Os problemas enfrentados nessa área fazem
na destacar-se do conjunto da economia estadual e 
constituem fonte de desequilíbrio constante, que ex
trapolam para todo o Espírito Santo, por meio da mi
gração áe.contingentes populacionais que não en
contram oportunidades de emprego nos seus locais 
de origem. 

Paradoxalmente, é preciso frisar, a região si
tuada do limite norte do Espírito Santo até o rio Doce 
tem inegável potencialidade de crescimento, neces
sitando tão-somente de apoio governamental para 
que passe a contribuir efetivamente para o desenvol
vimento do conjunto do Estado e para a solução dos 
problemas básicos de sua população. 

O projeto de lei que ora apresento visa a exten
são dos incentivos do Fundo COnstitucional de Finan
ciamento do Nordeste - FNE à área mais carente do 
Espírito Santo, considerando a similitude de problemas 
e condições que apresenta em relação ao Nordeste. 
Entendo, por fim, que a proposição encontra ainda jus
tificativa na necessidade de se dar tratamento diferen
ciado àquela área para garantir o aproveitamento de 
sua potencialidade e com isso diminuir as disparidades 
de desenvolvimento que afetam sua população. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1997. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos 

sobre renda e proventos de qualquer natureza e so
bre produtos industrializados, quarenta e sete por 
cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por ceri-
to ao Fundo de Participação dos Estados e do Distri
to Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por 
cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao -setorprodutivo das Regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas institui
ções financeiras de caráter regional, de acordo com os 
planos regionais-de desenvolvimento, ficando assegu
rada ao serTii-árido lio Nordeste a metade dos recursos 
destinados a-região;-na forma.-que a lei estabelecer; 
- I!- âo-proauto da arrecadação dó imposto so
bre produtos industrializados, dez por cento aos Es
tados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 
valor dás respéCtivas- exportações de produtos in
dustrializados. 

§ 1• Para efeito do cálculo da entrega a ser 
efetuaaa de acordocofn o previsto no inciso I, ex
cluir-se-a parcela da arrecadação do imposto de ren
da e proventos de qualquer natureza pertencente 
aos Estàdos, áõ Distrito Federal e aos Municípios, 
nos termos do disposto nos arts. 157;-1, e 158, L 

§ 22 A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a v.~te por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o crédito de parti
lha nele estabelecido. 

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Mu
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que rece
berem nos termos do inciso 11, observados os critérios 
estabelecidos 11() art. 158, parágrafo único, I e 11. 

LEI N° 7.627, DE 27 DE SETEMBRO DE 1969 

Regulamenta o art. 159, inciso I, alí
nea c, da Constituição Federal, institui o 
Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste - FNE e o 
Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste - FCO, e dá outras pro
vidências. 

Art. so Para efei!:clde aplicaÇão dos reci.Jtsos~ 
entende-se por: 

I - Norte, a região compreendida pelos Esta
dos do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, e 
Tocantins; 

11 - Nordeste, a região abrangida pelos Esta
dos do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Nor
te, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, 
além da Parte do Estado de Minas Gerais incluída 
na área de atuação da Sudene; 
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III - Centro-Oeste, a reg1ao de abrangência 
dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Distrito Federal; 

IV - Semi-árido, a região inserida na área de 
atuação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste- Sudene, com precipitação pluvométri
ca média anual ou inferior a 800mm (oitocentos milí
metros), definida em portaria daquela Autarquia. 
........................ ~ ... , ...................................................... . 

(A Comissão de Assuntos Econômi
cos-decisão Tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 169, DE 1997 

Altera o disposto na Lei n• 8.213, de 
24 de julho de 1991, que trata da conces
são de pensão por morte e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O artigo 74 da Lei n• 8.213, de 24 de julho 

de 1991 , passa a vigorar com a seguinte atteração: 
"Art. 74 ..................... : ........................... . 

Parágrafo único. Não faz jus à pensão 
por morte o dependente condenado pela 
prática de crime doloso de que tenha resul
tado a morte do segurado. • 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação 

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

Justificação 

Com a evolução do direito previdenciário brasi
leiro na proteção do ser humano contra a imprevisi
bilidade dos eventos da vida, em alguns aspectos, 
entretanto, é perfeitamente possível aprimorarmos a 
normalização da matéria. 

A alteração proposta exclui do direito à pensão 
por morte os dependentes condenados pela prática 
de crime doloso do qual tenha resultado a morte do 
segurado. 

Trata-se de deixar claro, na legislação da Pre
vidência Social, que a proteção dos indignos não se 
encontra entre as finalidades desse ramo do direito. 
Não há motivo que justifique a concessão de benefí
cio previdenciário nessa hipóteses. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1997. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre ·os Planos de Benefí
cios da Previdência Social, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República 
Faço sa~rg[JE)O Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
- Art: 74. A pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segu.rado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da data de óbito ou da 
decisão judicial, no caso de morte presumida. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
Decisão Tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•170, DE 1997 

Altera a Lei n• 9.099, de 26 de setem
bro de 1995, para tomar obrigatória a pre
sença de advogado em todaas as fasea 
do procedimento criminal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 O art. 62 da Lei n2 9.099, de 26 de se
tembro de 1995, fica- acrescido do segUinte paragra
fo único: 

"Art. 62 ................................................. . 
Parágrafo único. É indispensável, sob 

pei1a de nulidade, a presença de um advogado 
representando o acusado em todas as fases do 
procedimento especificado neste capítulo. • 

_Art. 2º_!;sta _l..,ei entra em_ vjgor_11a _data de_ sua 
publicação. 

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

Ju_atificação 

A Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
disciplinou o procedimento adotado pelos Juizados 
Especiais, os famosos "tribunais de pequenas cau
sas". Infelizmente, ao' dispor sobre o procedimento 
especial criminal, escapou ao legislador explicitar a 
necessidade da presença de um advogado para o 
acusado em todas as fases do procedimento, con
forme exige o princípio constitucional da ampla defe
sa que toma o advogado indispensável à administra
-ção-da justiça. 

Assim, contamos com a apróvação de nossos 
pares para este Projeto, que aclara a lei e reafirma 
direitos fundamentais. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1997. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 9.099, OE 26 [)E; SETEMBRO DE1995 

Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais& e dá outras providên
cias. 



AGOSTO DE 1997 ~~~~-~~-ANAIS DO SENADO FEDERAL~~~~-~ -~------· ------- 405 

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial 
orientar~se-á pelos critérios da oralidade, informali
dade, economia processual e celeridade, objetivan
do, sempre que possível, a reparação dos danos so
fridos pela vitima e a aplicação de pena não privativa 
de liberdade. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 171, DE 1997 

Dá nova redação aos arts. 68 e 72 da 
Lei no 9.099, de :26 de setembro de 1995, 
que dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, para tornar obrigatória 
a presença do autor na transação penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os arts. 68 e 72 da Lei n2 9.099, de 

1995, passam a ter a seguinte redação: 

• Art. 68 Do ato de citação do autor do 
fato constará a obrigatoriedade de seu com
parecimento e a necessidade de acompa
nhar-se de advogado, com a advertência de 
que, na falta deste, ser-lhe·á designado de
fensor público." 

'Art. 72. Na audiência preliminar, pre
sente o representante do Ministério Público, 
o Juiz ouvirá as alegações da vítima e do 
autor do fato, acompanhados por seus advo
gados, e os esclarecerá sobre as possibila
des de composição dos danos, consignando 
as razões de aceitação, ou não, das propos
tas formuladas pelas partes, e os motivos se 
for o caso, da aplicação imediata da pena 
não-privativa de liberdade." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam~se 3~ disposições em contrário. 

Justificação 

O Capítulo III da Lei nº 9.099, de 1995, trata, 
exclusivamente. dos Juizados Especiais Criminais. 
Por essa razão, deixa de ser necessãrià, no-art:68; 
a referência dúplice ao autor do fato, que deve ser 
intimado, e a citação do acusado, porquanto, neste 
caso, reterem-se à mesma pessoa. 

Por outro lado, justifica-se a alteração ora pro
posta ao art. 68, à vista de ser indispensável a pre
sença das partes, e não a do advogado do aUtor do
fato, tanto que, se este não se fizer acompanhar de 
defensor, ser-lhe-á designado pelo Juizo, para que 

se atenda ao disposto no art. 133 da Constituição 
Federal. 

No que se reporta ao art. 72, objetiva-se imprimir 
celeridade ao feito, eis ·que a norma a que se dirige a 
·presente· proposiÇao terrfem riura exalà.menté~ a colll
posrçao ae utrgros ae menor potencral ofensivo, cuja 

..JJ.atur.e~não;;~limiíe procedimentos extensos. 
Assim, havendo a possibilidade de as partes 

transigirem ou se conciliarem, desde a fase da au
diência preliminar, as propostas devem ser formula
das e registradas nesta mesma fase, para que o ma
gistrado possa fixar os pontos controversos e os diri-
mi r. 

Fortes em que esta proposição contribuirá para 
o aperfeiçoamento da Lei n° 9.099/95, norma que, 
por sua extensa aplicabilidade aos litfgios de menor 
potencial ofensivo, mostrou-se tão útil ao or:dena
mento jurídico, e confiados na percuciência dos nos
sos_ iJIJ~tro§ pares,-ós concitamos a aprová-la. 

-Sala das Sessões, 22 de agosto de 1997. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI N° 9.099, QE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: · 

. Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e 
do mandado de citação do acusado, constará a ne
cessidade de seu comparecimento acompanhado de 
advogado, com a advertência de que, na sua falta, 
ser-lhe-á designado defensor público. 

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o 
representante do Ministério Público, o autor do fato e 
a vítima e, se possível, o responsável civil, acompa
nhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá so
bre a possibilidade da composição dos danos e da 

-aceitação da proposta de aplicação imediata de 
pena não privativa de liberdade. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e -Cidadania- decisão terminativa.) · · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N!1172, DE 1997- COMPLEMENTAR 

Sujeita as InstituiÇões. financeiras a 
legislação !alimentar e revoga legislação 
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que institui regimes especiais a elas apli- gor, entendemos que sua disciplina choca-se frontal-
cáveis. mente com o espírito da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: A referida legislação confere ao Banco Central 
_ Art. 1o As instituições financeiras ficam sujeitas do Brasil competência peculiar ao Poder Judiciário, 

as disposições da legislação !alimentar. --atnbuindo:lhe, na liquidação extrajudicial, poderes 
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua semelhantes ao do Juiz na falência, a quem, inclusi-

publicação. - :_ve, o artigoA5 da Lei nº 6.024/74 expressamente o 
equipara. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em centrá- É nítida a invasão de competência do Poder 
rio, especialmente o art. 45 da Lei nº 4.595, de 31 de d b d 

1 964 
L . o Judiciário pelo Poder Executivo, depondo contra a 

d:z~;;4ro e 
0 

'ta L el ~-263·0221
4·dde 13dd. e_f març .. o. separação de poderes, princípio basilar de nossa 

, e o ecre o- e1 n- . , e _25 e e_yer_et, __ Constituição. 
rode1987. H" - · 

Justificação 

A Constituição Federal de 1988 determina, em 
seu artigo 192, que o sistema financeiro nacional 
será regulado em lei complementar. 

O entendimento prevalente é no sentido de 
que, até que seja editada referida lei complementar, 
continua em vigor a Lei n• 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, que dispõe sobre a matéria, de acordo com 
o princípio segundo o qual fica recepcionada pela 
nova ordem constitucional toda a legislação vigente 
que com ela não seja incompatível. 

A referida lei - que teria sido recepcionada pela 
Constituição com força de lei complementar, só po
dendo ser alterada, portanto, por outra lei comple
mentar - estabelece em seu artigo 45 que "as insti
tuições financeiras públicas não federais e as priva
das estão sujeitas, nos termos da legislação vigente, 
à intervenção efetuada pelo Banco Central do Brasil 
ou à liquidação extrajudicial". 

Por se~ turno, a Lej_n"_Ei.024, d§_1:3_j:je març_o_ 
de 1974, que "dispõe sobre a intervenção e a liqui
dação extrajudicial de instituições financeiras e dá 
outras providências" disciplina esses institutos, 
apontando seus pressupostos, respectivos efeitos e 
os procedimentos a serem observados para sua de-
cretação. . 

Da mesma forma, o Decreto-Lei nº 2.321, de 
25 de fevereiro de 1987, disciplina o Regime de Ad
ministração Especial Temporária (RAET}, ao qual 
também estão sujeitas as instituições financeiras pri
vadas e públicas não federais, mediante decretação 
pelo Banco Central do Brasil. 

Essas instituições têm, portanto, tratamento di
ferenciado em relação às demais sociedades comer
ciais, que estão sujeitas à legislação falimentar,-não 
se lhes aplicando referidos regimes especiais. 

A despeito do entendimento prevalente de que 
a legislação referente a tais institutos continua em vi-

a uma concentraçao excessiVa de poderes por 
parte do Poder Executivo, com o agravante de que os 
funcionários do Banco Central, responsáveis pela de-

- c~tação de regime especial nas instttuições financei
ras, não têm a independência e as garantias dos juí
zes, indispensáveis ao julgamento sobre o atendimen
to dos pressupostos que justificam aquele ato. 

Com o pres~ntE;! projeto, temos por objetivo re-
- solver essa questão, afastando a competência juris
dicional conferida ao Banco Central do Brasil pela le
gislação que trata dos regimes especiais aplicáveis 
às instituições financeiras, as quais ficarão sujeitas, 
como as demais sociedades comerciais, ao Decreto
Lei n2 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falên
cias} ou à legislação que lhe sobrevier. 

Nossa proposta vai ao encontro do espírito 
da Gónstífüiçãó Be_J_9B8~que exalta o acesso ao 
Poder Judiciário, especialmente no ·inciso XXXV 
do artigo 5º, segundo o qual "a lei não excluirá da 
apreciação do Poder.Judiciário lesão ou ameaça a 
direito". 

Por todo o _!!Xp()Sto, contamos __com o apoio dos 
ilustres pares para a aprovação do projeto. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1997. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 52 Toc1Pê sãg~guais perante a lei, sem distin
Ção de qi.Jalquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ro!> e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi
lidadP. do direitoá _yid_a, à _li~tclad!b _à igy_aldade_,_ à 
-s~egurarfçaeâ-propnedade,nos termos seguintes: _ 

XX:X.V -a lei não excluirá da apreciação do Po
der Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

······················-:······-·-·•_!_•_• ·~!_._._ •• _ •• _ •• _._._ ••••• _. ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Art. 192. O sistema financeiro nacional estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coletivida
de, será regulado em lei complementar, que disporá, 
inclusive, sobre: 

LEI N2 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a Política e as Institui· 
ções Monetárias, Bancárias e Creditícias, 
cria o Conselho Monetário Nacional e dá 
outras providências. 

Art.45. As instituições financeiras públicas não c 

federais e as privadas estão sujeitas, nos termos da 
legislaçflo vigente, à intervenção efetuada pelo Ban
co Central da República do Brasil ou à liquidação ex
trajudicial. 

Parágrafo único. A partir da vigência desta lei, 
as instituições de que trata este artigo não poderão 
impetrar concordata. 

........................................................................... ó •••• O:'••···· 

LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974 

Dispõe sobre a intervenção e a li· 
qüidação extrajudicial de instituições fi· 
nanceiras, e dá outras providências. 

Art. 45. Concluindo o inquérito pela existência 
de prejuízos, será ele, com o respectivo relatório, re· 
metido pelo Banco Central do Brasil ao juiz da falên
cia, ou ao que for competente para decretá-la, o qual 
o fará com vista ao órgão.do Ministério Público, que, 
em oito dias, sob pena de responsabilidade, reque
rerá o seqüestro dos bens dos ex-administradores 
que não tinham sido atingidos pela indisponibilidade 
prevista no art. 36, quantos bastem para a efetiva
ção da responsabilidade. 

§ 12 Em caso de intervenção ou liqüidação extra
judicial, a distribuição do inquérito ao Juízo competente 
na forma deste artigo previne a jurisdição do mesmo 
Juízo, na hipótese de vir a ser decretada a falência. 

§ 2º Feito o arresto, os bens serão depositados 
em mãos do interventor, do liqüidante ou do síndico, 
conforme a hipótese, cumprindo ao depositário ad
ministrá-los, receber os respectivos rendimentos e 
prestar contas a final. 

• o ••• o • o o. o •••••••• ••• n •• ••• ••~ •••• ••••••••• • •• ••• o •• •• o •••••••• O o ••• ••• oo•oou o •• • 

_____ ,.,. ________ ~·----
DECRETO-LEI Nº 2.22: 

DE 25 DE FEVEREIRO DS ':?87 

Institui, em defesa '.ias >lidam.:;::;; ;-Ú

blicas, regime de admiuist.r<c:;:ilo ·-<> ~~.;ia• 
~J!T~~~~Jal,j_-,fl~§,~~Q .. ~Jlt~~~-~~-~- ,llf:~:·;:~~~T~Z 
pi"iíia as e publicas não_L,~=:~"--~ o.u-__ 

- tras J]rc)Vid~í_lcias, 

(Às Comissões de ConsriruiçJo. ;usti
ça e Cidadania e de Assumas Econõn·~os.) 

O SR. PRESIDENTE (Bello P~rga) - Ooo : · .:;:=
tos que acabam de ser lidos serão. pu_blic:ados -~ ce, _ 

'l'tleliâo-s as com1ssoes-compefeiites. 
Sobre a mesa, rf;lQU\lrLmento que. passo <, :c:. _ 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N~ 594, D~ 19fl7 

Senhor Presidente, 
_ Nqs termos do disposto no § 2", do art. 50. da 

Constituição Federal e nos artigos 215 e 216 d::; F.e
gimento Interno do Senado Federal, reque1ro ,; =la 

,encaminhado ao Ministro de Estado do Planejarr.::-~
·lo e Orçamento o seguinte pedido de informaç6.=;,;:; 
respeito das atividades do Banco 1-Jacional c: .:;.:,. 
senvolvimento Económico e Sociai-BNDES. >··m 
base na posição de 30 de julho de 1997: 

1 - saldo de empréstimo e financJarr::;r,,é·.:: •: 
receber,. lançados na conta do ativo realizi··.":i 
curtg,,rnédi.o .. ~lon_go prazos, por estado. '<:<J:àé. ;o 
País. ramos e gêneros de atividades (valc•·2: .. -,, 
Real e percentuais em relação aos totais); 

2- empréstimos concedidos diretament2 ·:àl 
BNDES e através de agentes financeiros púbiiccs e 
privados, relativos aos projetas em carteira. de forma 
individualizada e nomeados por tomador. exol!c:;m
.do o valor da operação e o valor liberado 01t;; ·' ·;.:.m. 
em Reais; 

3- participação do BNDES e de suas õu:::;ó'!
rias no capital de empresas públ:c:as e pnvau~. :.e 
forma individualizada e nomeada por empr::~2. :,s
pecificando valores e percentuais da panic:;::•"ç<~ü -:io 
BNDES no capital de cada empresa sob~G J :otal 
das ações ordinárias, preferenciais e d.3 ,;~;,;;:;s mo
dalidades; 

4 - lucros e/ou dividendos recebidos :_ 1 .... :;:;~ à 
participação do BNDES e de suas controbc:s :-~o 

capital de empresas. de forma individua!:z~,, .. - ·:o
meada por empresa, no ano de 1996 e • :•2 ;;mei.-o 
semestre de 1997; 

5- saldo das· contas passivas exigívE-l~, & cur
, to, médio e ·longo prazos, discriminadas por contas 
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País, empréstimos e financiamentos no exterior e 
outras); 

6 - montante de recursos do BNDES disponí
veis em "caixa", bancos e aplicações financeiras em 
30 de julho de 1997. 

Justificação 

Os recursos do BNDES constituem a principal 
fonte de financiamento de longo prazo do País, fa
zendo com que a atuação desse banco seja indis
pensável para o desenvolvimento dos estados e re
giões brasileiras. 

Tendo em vista a competência fiscalizadora do 
Senado Federal, é de suma importância acompanhar a 
ação do BNDES pari passu à sua execução. O relató
rio de atividade editado pelo BNDES, além de ser pu
blicado com defasagem de tempo, não dispõe de da
dos mais desagregados, de forma a permitir uma análi
se mais acurada da situação económico-financeira do 
BNDES e de suas atividades relativas à execução da 
política de investimento de longo prazo no País. 

Assim sendo, este requerimento de informaçõ
es tem por objetivo prover o Senado Federal de in
formações mais detalhadas e atualizadas das ativi
dades do BNDES e de sua situação económico-fi
nanceira para melhor desempenhar a tarefa que lhe 
cabe de fiscalização das atividades do Poder Execu
tivo, pelo que pedimos deferimento. 

Sala das Sessões, 22 de agosto, de 1997 -
Senador ..João Rocha. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -O requeri
mento será despachado à Mesa para decisão, nos ter
mos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N2 81/97-CCJ 

Brasília, 8 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 257 do Regimento Interno 

do Senado Federal, encaminho a Vossa Excelência 
a Proposta de Emenda Constitucional n° 55 de 1995, 
de autoria do Senador José lgnácio Ferreira que, 
mediante Requerimento deferido por esta Presidên
cia, solicita a retirada da referida proposição - Sena
dor Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Em obe
diência ao disposto no art. 257 do Regimento lnter-

· no, a Proposta de Emenda à Constituição n2 55 vai 
ao_ALqUillO, 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Encerrou-se 
ontem o prazo para apresentação de emendas ao Pro
jeto de Resolução n2 96, de 1997, que autoriza o Gover
no da República FelJerativa do Brasil·a reescalonar os 
créditos brasileiros junto à República do Suriname. 

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

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presi-

- dência ,·ecebeu ilS Mensagens n°s 141 e 142, de 
1997 (n°s 934 e 935/97, na origem), de 21 do cor
rente, submetendo à apreciação do Senado os no
mes do Srs. Demosthenes Madureira de Pinho Neto 
e Sérgio Darcy da Silva Alves para exercerem as 
funções de Diretores do Banco Central do Brasil. 

As matérias vão- à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

_ São as seguintes as rr~ensagens rece
bidas: 

MENSAGEM N° 141, DE 1997 
(N° 934197, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos term_os do artigo 84, inciso XIV, c;ombinado 

com o artigo 52, inciso III. Jetra d, da Constituição 
Federal, submeto à consideração do Senado Fede
ral o nome do Senhor Demosthenes Madureira de 
Pinho Neto para exercer cargo de Diretor do Banco 
Central do Brasil. 

O Senhor Dermosthenes Madureira de Pinho 
Neto é pessoa de reconhecida competência para o 
desempenho dessa elevada função, como se de
preende do anexo curriculum vitae. 

Brasília 21 de agosto de 1997. - Fernando 
_ Henrique Cardoso. 

CURRICULUM VITAE 

Informações Pessoais 
Demosthenes Madureira de Pinto Neto 
Rua Barão de Santa Eulália, 150 ap. 91 
São Paulo-SP - CEP 0585-040 

Tel: (011) 842.42.96 (res) 
- (Oll) 30.43.76.01 (com) 

(011) 30.43.76.02 (com) 
Data de Nascimento: 28-1-1960 
Filiação: Demonsthenes Madureira de Pinto Filho 
Lúcia Maria Pinto Guimarães Madureira de Pinto 

Formação Educacional 
"Doctor of Philosophy" (Ph.D) em Economia pela 

Universidade da Califórnia, Berkeley, 1988-1991. 
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"Master of Ats" (M.A.) em Economia pela Uni
versidade da Califórnia, Berkeley, 1986·1988. 

Mestrado em Economia do Setor Público, ·pela 
Pontifícia Universidade Católica do RiÓ de -Janeiro, 
1985-1986. 

Graduação em Economia pela Pontifícia Uni
versidade Católica do Rio de Janeiro, 1979-1983 

Colégio Santo Inácio, Rio de Janeiro - primeiro 
e segundo graus, 1972-1977. 

Experiência Profissional 
Unibanco Aset Management (São Paulo) Julho 

de 1996-
Diretor Executivo 
Responsável pelas áreas de desenvolvimento 

de produtos, captação doméstica, distribuição institu
cional, distribuição internacional e marketing, para 
administração de recursos de terceiros (património 
atual sob gestão de R$11 bilhões). Membro do Co
mitê de Políticas e Estriitégia, que tem como atribui
ção principal o controle de riscos e a formulação es
tratégica de investimentos da empresa, baseada em 
cenários macro, setoriais e modelos quantitativos, 
que determinam a criação de produtos e a ai<Jcaçãó 
de ativos. Responsável pela representação institu
cional da empresa no exterior. 

Unibanco (São Paulo) 

Fevereiro de 1994- junho de 1996 

Diretor e Economista - Chefe 
Responsável pela área de pesquisa de inve:>ii· 

mentos, englobando análise macroeconõmica, an~lise 
de empresas, indústrias e setores. Principais ativida
des da área incluem: auxílio na originação, estrutura
ção e distribuição de operações de banco de investi
mentos; análise de setores como orientação para polí
tica de crédito; fonnulação do cenário macroeconõmi
co como suporte para estratégia de posicionamento 
institucional; suporte à captação internacional do ban
co através da emissão de bonds, commercial papers 
e outros instrumentos, tendo participado ativamente 
em diversos road-shows nos EUA e Europa. 

Ministério da Fazenda governo Itamar Franco, 
gestão Fernando Henrique Cardoso 

Maio de 1993 - dezembro de 1993 

Coordenador Geral de Política Monetária e 
Financeira 

Acompanhamento de variáveis monetárias e fi
nanceiras no âmbito da Secretaria de Política Eco
nómica; securitização de instrumentos de divida do
méstica (FCVS); interface como organismos finan
ceiros oficiais, como a Susep e a CVM. Repre
sentante do Ministério da Fazenda no Encontro para 

-----· 
Cooperação Comercial · Brasil-Alemanha realizado 

·em Leipzig, Alemanha, em outubro de 1993. 

Unibanco (São Paulo) 

- Agosto de ~ 991 - maio de 1993 

·superil'lferidente-:::~coorctenação da área res
ponsável pelo monitoramento do processo de privati
zaÇão; com loéàn'ôs sétores de siderurgia e petro
química; avaliação de oportunidades de investimento 

-par<r-o próprio banco e para investidores externos; 
contacto com o BNDES e outras agências governa-

_rn~njais envolvidas na formulação e implementação 
_uo=·proeesso:-1\nálise Cle opoiiuniâactes -ae emissão 
de ações para empresas brasileiras no mercado in
ternacional através do mecanismo de ADR. 

ltaú Seguradora (São Paulo) 

Junho de 1984- julho de 1985 

Consultor da Diretoria Técnica para elabora
ção de análise comparativa do mercado de saúde 
em geral, com ênfase específica na evolução de 
custos médico-hospitalares no Brasil e nos Estados 

-Uiiioos; avaliação do impacto da política económica 
doméstica na indústria e formulação de politica de 
determinação de preços para a empresa. 

Atividade Académica 

Fundação Getúlio Vargas (São Paulo) 

Agosto de 1991 

Professor no programa de pós-graduação em 
economia, responsável pelos cursos de Economia 
Brasileira e Economia Internacional (seminário para os 
mestrandos e doutorandos), assim como pela orienta
ção de teses e participação em diversas defesas de te
ses de alunos de mestradà e doutorado. 

Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA) 

1988-1990 

Instrutor de Graduação, no Departamento de 
Economia, Cursos lecionados: Economia Mundial no 
Século X)( e Introdução à Economia. 

Pontíficia Universidade Catôlicá ôo Rio de Janeiro 

1984-1986 

Professor de Economia no programa de gra
duação, Cursos lecionados: Macroeconomia e Intro
dução à Economia. 

Trabalhos e Publicações 

'A Política Económica no .Interregno Café Fi
lho" - D-issertaÇão de mestrado apresentada a PUC· 
RJ em agosto de 1986. 
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'O Interregno Café Filho' em Marcelo Paiva 
Abreu, A Ordem do Progresso: Com Anos de Poiíti
ca Econômica Republicana, Editora Campus, Rio dto 
Janeiro, 1989. 

'Development Strategies, Trade Poicy, and 
State lntervention: Aspects of lhe Brazilia!Lt'ostwar. 
Experience in lnternational Perspective" - Disserta
ção de doutoramento apreseni<.:a<.~ :1 Umversidade 
da Califórnia, Berkeley, em ma1o de 1991. 

'Export Pessimism and T~ade Strategies: The 
Post-Bretton-Woods World Economy" - trabalho 
apresentado no congresso anual da latin AmeriÇ<l.fl_ 
Studies Association em Los Angeles, Califórnia, em 
setembro de 1 992. 

'A Estratégia Brasileira em Perspectiva Interna
cional' - Prefácio do livro O GNDE e o Plano de Me
tas, Aio de Janeiro, BNDES, junho de 1996. 

'A Long View on Latin American Development: 
Past Experience and Current Outlook" - Trabalho 
apresentado para o encontro anual da lntemational 
Conference of Commercial Banks Economists (ICC
BE), em Aman, Jordânia, maio de 1997. 

Informações Adicionais 

Bolsa de estudos concedida pelo CNPq para 
estudos de pós-graduação no Brasil (1985-1986) e 
nos Estados Unidos (1986-1991). · · 

Bolsa de estudps concedida, por concurso, 
pela CAPES, para estudos a nível de graduação no 
Brasil (1980-1983). 

Tese de mestrado selecionada para financia
mento pela FINEP, 1986. 

Tese de Mestrado premiada pelo BNDES no 
concurso nacional de teses de mestrado em econo
mia de 1988. 

Línguas; inglês (fluente), espanhol (leitura), 
francês (leitura) 

Afiliações: American Economic Association, La
tin American Studies Associatíon, Instituto Brasileiro 
de Executivos Financeiros (IBEF) e lntemational 
Conterence ot Commercial Banks Economists. 

(A Comissão de Assuntos Econômicos.) 

MENSAGEM N2 142, DE 1997 
(N2 935197, na origem) 

Senhores Membros do Senado Fe9eraf, 
Nos tenmos do artigo 84, inciso XIV, combinado 

com o artigo 52, inciso III, letra d, da Constituição 
Federal, submeto à consideração do Senado Fede
ral o nome do Senhor Sérgio Dmcy da Silva Alves 

para exercer cargo de Diretor do Banco Central do 
Brasil. 

O Senhor Sérgio Darcy da Silva Alves é pes
soa de reconhecida competência para o desempe
nho dessa elevada função, como se depreende do 
anexo curriculum vitae. 

Brasília, 21 de agosto de 1997. - Fernando 
Henrique Ca;doso. 
Dados Pessoais 

Nl.lltte. ::itHQIU üarcv da Silva Alves 
Data de Nascimento: 5-5-45 
Naturalidade: Niterói (RJ) 

· Endereço Residencial: SHIS Ql 19 - Conjunto 14 ~ 
.Casa 10 

CEP: 71655-140- Fone: 366-2785 
Brasília- DF 

Endereço Comercial: SBS - Quadra 3 - Bloco B -
Ed. Sede do Banco Central 

152 andar- Denor/Gabin 
CEP: 70074-900 
Fones: (061) 414-1503/414-2310/414-1505 
Fax:(061)414-1499 

Formação Técnica 

- Curso Superior de Economia - Faculdade de 
Economia e Administração da Universidade Federal 

__ do Rio de Janeiro - 1 965/1968; 

- Programa de Treinamento em Mercado de 
Capitais - Fundação Getúlio Vargas - março a de
zembro/1 972; 

- Curso sobre o Desenvolvimento do Mercado 
de Capitais - United States for lntemational Deve
lopment!PAT/Fumcap- setembro a novembro/1976; 

- Curso lnter(3mericano de Desenvolvimento do 
-Mercado de Capitais - Instituto Brasileiro de Mercado 

de Capitais (IBMEC) - agosto a dezembro/1979; 

VIII Curso Internacional de Mercado de Capi
tais- Nova Iorque e Chicago- Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro - 1987; 

- Bolsas de Mercadorias e Corretoras de Chi
cago e Nova Iorque - BM&F - Participação em reu
niões e palestras sobre aspectos formais e operacio
nais dos diversos mercados de commoditles agrí
colas e financeiras e suas inter-relações com os 
mercados brasileiros -jl!_nh.<:>/!989; 

- Futures & Options Expo em Chicago - EUA -
Bolsa de Mercadorias & Futuros- BM&F- outubro/1991; 

- Curso sobre Mercados Futuros e Comerciali
zação Agrícola - Visitas Bolsas de Valores, Merca
dorias & Futuros e de Commoditles - Bolsa de Mar-
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..:adonas & Futuros- Universidade de ComeiVIthaca, 
:\/ova Iorque e Chicago- agosto/1993; 

- Estágio no Japão sobre o Programa de Coo
;Jeração Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento do 
Cerrado - PRODECER - Japan lntemational Coo
peration Agency (JICA) - dezembro/94; 

- Seminário sobre o Modelo Norte-Americano 
de Sistema de Crédito Hipotecário - Associação 
f3rastleira das Entidades de Crédito' Habitacional e 
':ompanhias Hipotecárias (ABECH) - Washing
')n/Miamr - março/95; 

- Estágio na França e Inglaterra promovido 
pela IBM, para conhecer o funcionamento de Cen-
trais de Risco -junho e julho/96; -

- Visita à Alemanha promovida pelo BIAPE -
Banco lnteramericano de Poupança e Empréstimo, 
para conhecer o funcionamento do SFH - Sistema 
Financeiro de Habitação- setembro/96; --

- XI Congresso Latino-Americano de Leasing e 
Aprese>ntação sobre Leasing Operacional no Citibank 
lntemaciona! -Guatemala/Miami - novembro /96. 

Experiência Profissional 

- Funcionário do Banco Central do Brasil, apro
vado em concu-rSo púolico: Tomou posse em 1967, 
exercendo diversas funções, destacando-se: 

até 1985, Coordenador no Departamento do 
Mercado de Capitais, na Divisão de Autorizações de 
Instituições Financeiras; 

. a partir de março de 1985 até março de 1991, 
Chefe Adjunto do Departamento de Normas do Sis
tema Financeiro, sendo responsável pela organiza
ção da Unidade em conjunto com o ex-presidente 
Gustavo Loyola, então Chefe do Departamento; 

. a partir de abril de 1991 até a presente data, 
Chefe do Departamento de Normas do Sistema Fi
nanceiro. 

Representante do Banco Central em Conselhos, 
Comissões e Grupos de Trabalho 

- Conselho Nacional de Seguros Privados -
CNSP - Lei n2 8.201, de 29-6-91; 

- Conselho Curador do Fundo de Compensação 
de Variações Salariais - FCVS - Portaria MF nº 207, 
de 18-8-95; 

- Conselho Curador do Fundo d~ Garantia do 
T ernpo de Serviço - FGTS - Lei n2 8.038, de 11-5-90; 

- Conselho Curador do Fundo i:ie Desenvolvi
mento Social- FDS, Lei nº 8.677, de 13-7-93; · 

- Conselho de Gestão da Previdência Comple
mentar- CGPC, Decreto nº 1.114, de 19-4-94; 

- ComissãoPermanente para o Seguro Habita· 
cional - COSt:HA, Resolução CNSP nº 24/87, de 
17-12-87; 

- Mercosul - Representante do Banco Central 
na Comissão ·corislítuída rio Subgrupo IV, do Grupo 
Mercado Comum, encarregado de analisar os as
suntos relativos ao sistema financeiro e apresentar 
propostas a respeito. 

Palestras Proferidas 

- "lnteg_racion de los Sistemas Financieros y de 
los Mercados de Capitales" - "Jornada sobre Finan· 
zas enel Mercosu_(_::-_lnstitu_t_o_ Arg{'lntino_de_ E;jecuti
vos de Finan.Zas- Buenos Aires- outubro/1992; 

- "lntegracion de los Sistemas Financieros y de 
los Mercados de Capitales"- "Jornada sobre Finan
zas en_~ _!llerc;Qsu_r"--=--l_nsti!_utç_Arg~rllino _de_ Ejecuti
vos de Finanzas - Cordoba - dezembro/1992; 

- "Aspectos Macros Relacionados com a Ges
tão dos Bancos na Atualidade" - V Congresso Na
cional de Custos e Produtividade nas Instituições Fi
nanceiras - Santos-SP - maio/94; 

- "Plano Real" - Banco do Estado do Paraná 
SIA- Curitiba-PR- julho/94/ 

- "Papel dos Bancos no Mercosul" - I Congresso 
Internacional de Serviços Bancários e a I Exposição 

-para ServiÇos BariCãríos - Febraban - São Paulo-SP 
- abriV95; 

· - "Sistema- Financeiro Nacional" - Estado
Maior do Exército- Rio de Janeiro-RJ - junho/95; 

-"Acordo de Basiléia e Supervisão Bancária Con
solidada"- Encontro Técnico "A Integração Bancária no 
Mercosul" - ANDIMA - São Paulo-SP- junho/95; 

- I Congresso Nacional de Operações Bancá
rias - Febraban - setembro/95; 

- "Processo de Integração do Sistema Finan
ceiro na reallaade Atual do Me-rcosul" - Seminário 
sobre Comércio Internacional, Câmbio e Mercosul -
Asbace- Curitiba-PR - outubro/95; 

- "Mercosul" - Banco América do Su_l - São 
Paulo-SP - outubro/96; 

- "Regulamentação do Banco Central sobre 
as Operações Realizadas entre Instituições Finan
ceiras e as Companhias de Propósito Específico e 

-as- Empresas de Administração de Recebíveis" -
Seminário "Securitização de Recebíveis" - lnstitu

. to Brasileiro de Ciência Bancária (IBCB) - São 
Paulo-SP - junho/97. 

Brasília, 20 de agosto de 1997. - Sérgio Darcy 
da Silva Alves. 

(À Comissão de Assuntos Econõmicos.) 
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O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Os Proje· 
tos de Resolução n°s 103 a 106, de 1997, constan
tes de pareceres lidos anteriormente, ficarão perante 
a Mesa durpnte cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 235, 11, f, do Regimento 
Interno, combinado-Com o art. 4º da R~solução n2 

37, de 1995, do Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a 

mesa, ofícios que passo a ler. 

São lidos os seguintes: 

OF. GLPTB/244/97 

Brasília, 20 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente, venho à pre

sença de Vossa Excelência, na condição de Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, indicar o Exce
lentíssimo Senhor Senador Odacir Soares, para ocu
par o cargo de. Titular na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalil!:ação, em substitui
ção a Excelentíssima Senhora Senadora Regina As
sumpção. 

Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Ex" 
os protestos de elevada estima e distinta considera
ção. -Senador Valmir Campelo, Líder do PTB. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional, 
Indico, em substituição à designação desta 

Presidência, os Senadores do PSDB que comporão 
a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a 
seguinte medida provisória: · . 
MP Nº 1.581 

Publicação DOU: 15-8-97 
Assunto: Autoriza a União a adquirir ações da 

Companhia Eflergética de Alagoas - CEAL. perten
centes ao Estado de Alagoas. 

Titular; Teotónio Vilela Filho 
Suplente: Coutinho Jorge 
Brasília, 21 de agosto de 1997.- Senador Sér· 

gio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico, em substituição à designação desta 

Presidência, os Senadores do PSDB que comporão 
a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a 
seguinte Medida Provisória: 

MP nº 1 .582 Publicação DOU: 15-8-97 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da União, em f<IY:Qr<ieJ;rrçar·_ 
gos Financeiros da União - Recursos sob Supervi
são do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário 
até o limite de R$61.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Titular: JostBoP!'lrtQArl1lda 
Suplente:Osmjlr Dia.s 
Brasília, 21 de agosto de 1997.- Senador Sér

gio M_achado, Líder do PSOB. 

OF. n2 185/97-GLPFL 

Brasília, 21 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

-ao Senador Odacir Soares-;-que se desfiliou do Parti
do da Frente Liberal, pelo Senador João Rocha, 
como titular, na Comissão de Assuntos Económicos. 

-Cordialmente, Senador Hugo Napoleão, Líder 
do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Serão fertas 
as substituições solicitadas nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Há orado
res inscritos. 

_ Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli
na Pereira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o segiúnte-discur5o. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, "na 
transparência dos meus ates, resistindo sempre. 
faço a história da minha vida pública". 

Chocados e estranhando o que liam, depararam
se os mineiros e eu, este seu Senador, no último do
mingo, com o noticiário da imprensa, ligando o meu 
nome él informações relativas a dois servidores lotados 
em meu gabinete em Brasília. Mais do que a justificati
va legal do fato, baseado em norma expressa da Mesa 
do Senado, impõe-se, desde logo, esclarecer. 

Em toda a minha vida, Sr. Presidente, sou atin
gido por noticiário desabonador da mídia ern relação 
ao desempenho moral dos mandatos que exerço. 
Noticiário repugnante. 

De Minas sou credor do respeito e do senti
mento de solidariedade. Venho dedicando a minha 
vida, desde a juventude, ao intransigente e inaliená
vel compromisso com a moralidade. Meu único patri
mónio é o meu nome, respeitado ao longo de minha 

- êxtêrisél vida publica: -
Em todos os cargos que exerci, no Parlamento 

ou no Executivo, como Governador do meu Estado ou, 
agora, como Senador da República, minha vida tem 
sido uma só, pautada pela rigorosa e obsessiva obe
diência aos princípios éticos e morais. Como já se dis
sc~~:~rn politica não se calcam impunemente as leis da 
moralidade". Por isso, não aceito e repilo, com energia 
e veemência, a tentativªde envolvimento. 

____ ._Mioªs_e os. r.njneiros sabem: trabalho todos os 
dias, inclusive nos fins de semana, sem repouso. 
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sem férias, desenvolvendo a pesada, mas gratifican
te tarefa de atender ao vasto mundo_ que _é_o lllE!U 

Estado, com seus quase 900 Municípios, sem des
curar das nossas responsabilidades nas articulações 
políticas a nível nacional. 

Sempre tive a consciência de que ninguém viola 
impunemente os sentimentos de Minas. No Gov!'!mo 
do Estado, as ações e os atos de minha administração 
sempre tiveram a marca da seriedade, da honradez_!;! 
da mais completa e reconhecida transparência. 

As duas servidoras do meu gabinete que de
sempenham suas funções em Belo Horizonte, onde 
permaneço pelo menos três dias da semana, incluin
do sábado e domingo, lá estão porque norma explí
cita da Mesa do Senado assim o permite. 

Em Belo Horizonte, no meu único local de tra
balho- a sede do meu Partido- se centraliza a ativi
dade política inerente à liderança que exerço no Es
tado e que é indissociável do desern~Jen_ho__ dq __ ITl~ll_ 
mandato. Imprescindível, portanto, que conte com 
auxiliares de confiança, em regime de tempo inte
gral. Todo o expediente administrativo e de comuni
cação, decorrente da minha ação política lá se de
senvolve, a exigir pronta atenção. 

Quanto ao Partido da Frente Liberal, que presi
do em Minas, sua estrutura administrativa própria, 
implantada e aluando há mais de cinco anos, se_ de
sincumbe cabalmente das suas tarefas, com o seu 
quadro próprio de pessoal, sem depender de pes
soas estranhas à sua organização e ao seu pleno 
funcionamento. 

Assim, com este rápido pronunciamento, ren
do-me à satisfação que devo a Minas e a esta Casa, 
sem deixar de agradecer ao meu ilustre Presidente, 
Senador Antonio Carias Magalhães, os esclareci
mentos já prestados à imprensa de todo o País so
bre o assunto, e a solidariedade dos eminentes Co
legas e do povo mineiro, aos quais, comovido, es
tendo também a minha gratidão. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senador 
Francelina Pereira, rogaria que V. Ex" me concedes
se um aparte. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -
Com muito prazer, nobre Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Faço o 
aparte com sentimento de amizade e de_ !!Qiit:la.tie_d"ª:_ 
de a V. Ex•; faço-o com sentimento de justiça. por
que conheço V. Ex'. Minas Gerais conhece o seu 
caráter; Minas Gerais e o Brasil conhecem a sua ho
nestidade, a sua integridade, a sua dedicação à cau
sa pública. Deixo, nesta oportunidade, a minha soli
dariedade a V. Ex". Fui ao seu gabinete e o encqn-

---
Irei quase que transtornado, porque V. Ex" até hoje 
nunca tinha sido vítima de nenhum mal-entendido 
por partede notfciários que-pui:fessem, de- qualquer 
forma, tentar aninhar-lhe a irnagem - digo tentar, 
porque nunca se arranha a vida de um homem como 
V. EXO .. Encontrei~o transtornado e disse-lhe que 
nada lhe poderia abalara -vida pública. Faço este-re
. gisiro riõs Anais do senádo da Repúbííca; pôrqué te
nho certeza de que Minas Gerais só tem do que se 

-orgulharcom otrabafho -e com-a conâulaque-\T. Ex• 
desenvolve em favor da causa pública no Brasil. 
Penso que -a notícia, Senador Francelina Pereira, 
partiu de quem não conhece as coisas, de quem não 
conhece o trabalho dos Pariamehtares, mas ela está 
servindo tão-somente para que haja esclarecimento 
e transparência diante da opinião pública. Nada 
pode abalar a vida pública de V. Ex". Senador Fran
celina Pereira, V. Ex" tem a minha solidariedade. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -
Agraaeço, comovido, a manifestação do ilustre Cole
ga, Senador da República, que conhece a minha 
vida pública há muitos àr\os. O seu testemunho é 
uma demonstração de que efetivamente represento 
com "dignidade o povo do meu Estado e traduzo o 
sentimento moral desta Nação. 

o Sr. João Rocha (PFL-TO) - Senador Fran
celina Pereira, V. Ex• me permite um aparte? 

O SR, _FRA.N~I:1.1NQ_ P~REIRA(PFL-MG) 
Concedo o aparte a V. Ex•. 

O SR. João Rocha (PFL-TO)- Nobre Senador 
- - Francelina Pereira, conterrâneo, com muita honra, 

antes de exercer atividade política, acompanhei pari 
passu a trajetória pública de V. Ex". Como bem ex
pressou aqui o Senador Ramez Tebet, a vida pública 
de V. Ex" é um livro aberto. V. Exl tem prestado re
levantes serviços ao País, tem-se dedicado em tem
po integral à vida pública, à sociedade, à comunida
de. Por onde passou, como Governador do Estado 
de Minas Gerais e em outros importantes cargos pú
blicos, V. Ex3 ueixou realmente a marca da honesti
dade, da sinceridade e da transparência. E continua 
o comportamento de V. Ex" na mesma trajetória: um 
comportamento político que serve de modelo para 
todos nós que exercitamos a vida pública, porque, 
acima de todos os interesses pessoais, V. Ex" sem
pre colocou o interesse maior, o interesse do nosso 

-PaíS.Estamos mais uma vez solidã.nos--a-v:-EX". 
porque sabemos que informações erradas, informa
ções infundadas têm sido divulgadas a respeito de 
V. Ex". No entanto, acredito que em momento algum 
essas informações irão macular a imagem de V. Ex•. 
R_eceba_V. Ex", com muito arw "m muito respei-
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to, com muita admiração, a nossa solidariedade~ Te-_ 
mos certeza de que a trajetória política de V. Exª 
continuará sendo a mesma: transparente, séria e 
competente. Muito obrigado. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) -
Agradeço ao nobre Senador João Rocha pela manifes
tação de solidariedade. Confesso a V. Exª que é muito 
dfficil suportar as manifestações da imprensa, quando 
ela procura, equivocadamente, atingir Parlamentares 
que se dedicam exclusivamente à vida púb-lica. - -

Eu sou um homem público, exclusivamente um 
homem público. Não exerço nenhuma outra ativida:_ 
de. Tenho uma família que se preocupa com o meu_ 
destino, mas a ela dedico, nesta hora, o pronuncia
mento que acabo de fazer. 

Agradeço o aparte que V. Ex" me concede. É 
um prazer estar nesta Casa, sempre recebendo de
monstrações de solidariedade e de apreço por parte -
dos colegas Senadores, que me conhecem muito 
bem. Muito obrigado, Senador João Rocha. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG} -
Concedo o aparte a V. Ex•, com muito prazer. - -

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC} -Nobre Se
nador Francelina Pereira, sei que V. Ex• está encer
rando o seu pronunciamento, mas quero dizer que-o 
que V. Ex• diz, do ponto de vista objetivo, é desne
cessário. Solidarizo-me- com V. Ex". Não sou seu 
correligionário, mas conheço a sua-vida pública o-su
ficiente para dizer que essas observações feitas por 
V. Ex", do ponto de vista moral e legal, são desne-_ 
cessárias. O que não é desnecessário é que nos so
lidarizemos com V. Ex", posto que os incidentes que 
agora estão sendo objeto de discussão pela impren
sa- e é muito bom que o estejam- devem ser anali
sados sob a ética da legalidade e da moralidade. E 
nem sob a ética da legalidade, nem sob a ética da 
moralidade, V. E):ll tem que dar explicações. Nós, 
sim - repito -, é que. temos o dever de, sempre que 
possível, apresentar nossa solidariedade, e é o que 
faço neste momento como seu companheiro de Se
nado e admirador na vida pública. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -
Ilustre Senador Esperidião Amin, gostaria de mani
festar à Casa, e a V. Ex• em particular, que a expe
riência que tenho de vida pública não permite se dei
xe sem resposta qualquer manifestação que possa 
atingir um Parlamentar que exerce a vida pública 
com lisura, de forma limpa e tranqüila. 

O testemunho de V. Ex", Parlamentar experi
mentado, revela mais uma vez que estamos preocu-

_p<idQJLj:Qffi_JlS_CiitLêASc_q\1§"~ possam ser reveladas 
pela imprensa, quando os detentores do poder não 
cometem desatinos ou aios desabonadores. Muito 
obrigado a V. Ex". 

Sr. Presidente, gostaria que V. Ex" me permitis
se, porque ainda há tempo, fazer um pronunciamento 
9e_intªr~sse do_ meu Estado, sobre tema diferente. 

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, o Vale 
-do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, clama 

por uma oportunidade de desenvolvimento. Seu 
povo, curtido nas duras lutas contra a seca que vez 

- por outra assola o Vale, afetando a agricultura e a 
_ pecuária, o comércio e a indústria ainda incipientes, 

tem energias de sobra para trabalhar pelo progresso 
econõmico e social de todos os seUs Municípios. 

O Vale não dispõe de uma só agência federal 
de_desenvolvimento, ao contrário da área mineira do 
Polígono das Secas, que dispõe de agências da Su
dene, da Codevasf, do DNOCS e do BNB, bem es
truturadas e operando com eficiência. 

- Estou convencido de que o caminho para a re
cuperação do Jequitinhonha passa, obrigatoriamen-

-- te, pela inclusão do seu território na área jurisdicio
nada pela Sudene. Somente assim o desenvolvi
mento se fará de forma planejada e eficaz. com o 

-estabelecimento de fluxos permanentes de recursos 
públicos e privados para investimentos, especial
mente por meio de incentivos fiscais. 

-Neste momento, a agenda prioritária_ de Minas, _ 
e não apenas do-flrorte âo -Estado, é a inclusão do 
Jeqúítírinarina- najuri~diçao- da Suden-e, dentro da 
pOiij!onal das secas, definida em lei. 

São os mineiros lutando para eliminar as desi
gualdades sociais e econõmicas dentro do seu pró
prio território, integrando-o ao esforço de desenvolvi
mento do Nordeste como um todo. Minas sempre 
aluou de forma integrada com o Nordeste, e o Nor
deste sempre recebeu dos mineiros plena reciproci
dade. E agora, mais um objetivo_es~- bem_ próximo 
de -llós: apr6vado-rio-Senado,--tramita na Câmara 
dos Deputados, em regime de urgência, o projeto da 
ilustre Senadora Júnia Marise, dispondo sobre a in
clusão do Jequitinhonha na Sudene. Sempre estive, 
estou e estarei firmemente comprometido com a ur
ge.!lte aprovação desse projeto. 

Essa luta pelo Vale, Sr. Presidente, e pelo seu 
povo, venho desenvolvendo há quase 25 anos, des
de quando, em 1963, Deputado Federal, apresentei 
projeto, na trilha aberta pioneiramente pelo saudoso 
Deputado Federal Antônio Peixoto de Lucena Cu
nha, um profundo conhecedor da gente e das terras 
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do Jequitinhonha, onde nasceu e viveu, e seu pri
meiro lutador pela extensão da Sudene ao Vale. 

Vivemos, agora, um momento crucial. 
Na manhã de ontem, convocada por nosso 

coordenador, o üustre Deputado José Santana de 
Vasconcelos, reuniu-se a Bancada do PFL de Minas 
Gerais, na residência do nobre Deputado Carlos 
Melles, com a presença do nosso Líder na Câmara, 
Deputado Inocêncio Oliveira. 

Nesse encontro, de extraordinária importância 
para o destino do Projeto Jún1a Marise, o Líder Ino
cêncio Oliveira reafirmou ter liberado a Bancada 
para a sua votação em plenário. 

Na tarde de ontem, em audiência com o Presi
dente da Câmara dos Deputados, o ilustre Deputado 
Míchel Temer, S. Exi' informou-nos sobre a impossibili
dade de incluir o projeto na pauta das sessões da pró
xima semana, pois elas serão dedicadas à votação de 
matéria eleitoral, dada a premência de tempo. 

Assegurou-me, no entanto, que, sem a menor 
dúvida, incluirá o projeto em pauta na primeira semana 
de setembro próximo, provavelmente já na Ordem do 
Dia da sessão de terça-feira, 02 de setembro. 

Está, portanto, aberto o caminho para o êxito 
da aprovação dessa importante matéria. Ainda as
sim, estaremos todos nos articulando para sensibili
zar as Lideranças dos demais Partidos, especial
mente os Parlamentares de todos os Estados. 

Reafirmo que os brasileiros de Minas Gerais e 
do Nordeste sempre estiveram jur.tos e solidários na 
defesa de seus legítimos interesses, especialmente 
quando o ex-Presidente JK criou a Sudene. Essa re
ciprocidade entre Minas e o Nordeste é histórica e 
sempre manifestou-se nos momentos mais decisi
vos, corno este que agora estamos vivendo. 

Nossa expectativa é de que o projeto seja vota
do e aprovado na Câmara dos Deputados, como re
conhecimento do esforço que uma região de Minas e 
do Brasil - o Vale do Jequitinhonha - vem desenvol
vendo para crescer e progreriir, de mãos dadas com 
os mineiros e todo o Nordeste brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo 

a palavra ao Senador Carlos Wilson. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Ramez T ebet. 
V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro-. 

nunciamento. 
O SR. RAMEZ TEBET {PMDB!MS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, tem inicio hoje, no Esta
do de Mato Grosso do Sul, o Fórum Internacional so
bre a Hidrovia Paraguai/Paraná. É uma realização da 
Agência de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul-

ADMS - e tem o apoio do Governo estadual, de enti
dades públicas e de entidades privadas. 

A Agência de Desenvolvimento do Estado de 
Mato Grosso do Sul foi criada recentemente para es
tudar, promover e estimular medidas de desenvolvi
mento para o Estado de Mato Grosso do Sul. 

A realização desse Fórum, prestigiado por autori
dades internacionais e por autoridades do Governo Fe
deral, envolve representantes de diversos países da 
América Sul: Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é muito 
oportuno esse evento, porque, neste momento, se 
trava no Brasil - a imprensa tem noticiado isto am
plamente - um debate sobre a navegabilidade da 
bacia formada pelos rios Paraná e Paraguai. Organi
zações não-governamentais estão mobilizadas em 
nome da defesa do meio ambiente, alegando que o 
projeto. que existe para tomar navegável, de forma 
mais económica. o rio Paraguai, contraria as normas 
reguladoras da preservação do meio ambiente. 

Sr. Presidente. Sr% e Srs. Senadores, é preciso 
esclarecer que essa matéria não está sendo tratada de 
forma correta por aqueles que não querem reconhecer 
a importância das hidrovias para o desenvolvimento da 
Região Centro-Oeste e para o desenvolvimento do 
nosso País. O Fórum está sendo realizado em Campo 
Grande, e eu o estou acompanhando atentamente. 
Ora, posso dizer que não existe ainda um projeto pre
viamente estabelecido de como se fará de forma mais 
eficiente aquilo que já se realiza há séculos, que é a 
navegação no rio Paraguai. 

Contudo, posso afirmar que existe, por parte 
das autoridades brasileiras, por parte do Ministério 
dos Transportes, por parte daqueles que querem o 
desenvolvimento e o progresso, a firme vontade de 
buscar um desenvolvimento auto-sustentável, que 
promova a melhoria da qualidade de vida da popula
ção, e não um desenvolvimento que desagregue, 
que agrida o meio ambiente. O que almejamos é um 
desenvolvimento que insira as regiões mais pobres 
do nosso País no quadro de desenvolvimentg nacio
nal, que queremos cada vez mais próximo. 

Matéria publicada na Folha de S. Paulo desta 
semana reabriu a discussão, mas teve resposta ime
diata do Coordenador de Políticas de Transportes, do 
Ministério elos Transportes, José Alex Botelho, que re
chaçou o principal argumento contrário à hidrovia: ele 
afirma "categoricamente que nenhuma área do Panta-

--nal deixará de se-r<ilagada", porque 'não vai haver re
baixamento do nível do rio Paraguai'. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, somos 
da Região e podemos atestar que existe, por parte 
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dos Estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Gros
so, a consciência de que é absolutamente neCessário 
preservarmos esta dádiva da natureza que é o chama
do Pantanal. Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense. 
Tanlõ é verdade que os Governos dos dois Estados 
entregaram ao Governo Federal, e este aceitou, a in
cumbência de federalizar o Pantanal, a fim de que re
cursos já contratados internacionalmente, da ordem de 
US$400 milhões. sejam aplicados noecossisterria-dc 
Pantanal, o. que impedirá que ele venha a se acabar. É 
isso que motiva os Estados do Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul; é isso que está na consciência da so
ciedade brasileira e do Governo brasileiro. 

Contudo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
não podemos renegar a importãncia da hidrovia do rio 
Paraguai. Essa hidrovia sempre existiu, é conhecida e 
utilizada desde o descobrimento do Brasil. Foi por ela 
que os colonizadores espanhóis adentraram o nosso 
território. O que pretendemos hoje é viabilizar a nave
gação com segurança, durante as 24 horas do dia. O 
pleno funcionamento dessa hidrovia reduzirá - vejam 
bem, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores- em cerca 
de 50% o preço do frete dos produtos agrícolas do 
Centro-Oeste brasileiro. Enquanto o transporte rodo
viário custa entre US$60 a US$70 a tonelada, o hidra
viário custa de US$30 a US$50. 

Se fizermos uma comparação, colocando o 
Brasil no contexto de outros países, vamos verificar, 
por exemplo, que os Estados Unidos têm 40 mil qui
lómetros de hidrovias, a Europa, 26 mil, e o Brasil, 
algo em torno de 38 mil, mas somente 2% das car
gas cruzam os rios brasileiros, enquanto nos Esta
dos Unidos são 25% e na Alemanha, 28%. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) -Senador, V. 
E~ me permite um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Com pra
zer, Senador Lúdio Coelho. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) - Senador 
Ramez Tebet, há quase meio século, tive oportuni
dade de viajar pelo rio Paraguai naquelas embarca
ções da época. Mais recentemente, tomei a viajar de 
Corumbá ·para Cuiabá. Esse assunto da hidrovia 
está sendo discutido, com um certo excesso, por 
aqueles que querem preservar a ecologia. Nunca foi 
gasto um real com a manutenção da hidrovia do rio 
Paraguai, embora ele precise de manutenção da 
mesma forma que as rodovias. Todavia, enquanto-
as rodovias agridem, de maneira brutal, o meio am
biente, é pacifico que o transporte aquático é o que 
acarreta menos prejuízos ambientais. Então, penso 
que esse assunto vai ser discutido, e vão fazer de 
uma maneira que os navios convivam bem com es
ses pontos de estrangulamento, a fim de que se ocu
pe esse importante meio de transporte. V. Ex'i5abe 

"que-;- nos r:stad-ós-lloidos~ os- agrici.Jltores coiOcarn a 
sua produção em navios que percorrem 200 milhas 
nos rios ou nos lagos, e os produtores de soja do 
Centro-Oeste brasileiro, às vezes, transportam essa 
mercadoria cerca de 2 mil quilómetros para chegar a 
um porto marítimo, a fim de que possa ser embarca
da. Portanto, há uma elevação enorme de custos,· 
com _grandes preju[~os _ para _a nação brasileira. 
_Apoio e felicito V. Ex" porter tratado de um assunto 
·tão relevante para a economia do Centro-Oeste bra-
sileiro. Muito obrigado. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Senador 
Lúdio Coelho, V. EX' -fala como homem da região, 
como quem navegou no passad()_ e _navega ainda 
pelo -rio Paraguai. V. EX'- conhece perfeitamente a 
região e afirma muito bem que ninguém nunca in
vestiu recursos no rio Paraguai. 

Urge, portanto, que defendamos a tese de que 
recursos devam ser investidos para a sua preserva
ção, paraque possamo.§ adequar _-_como é a filoso
fia do Ministério dos Transportes- asembarcações 
aos rios e não o contrário. Ma~, essa_ adequação 
deve ser J-ealizadaÍazendo-se o necessário para que 
o Brasil possa- principalmente a região Centro-Oes
te - ter um mercado mais competitivo, porque, ine
gavelmente, como afirmou o Senador Lúdio Coelho, 

·o-transporte fluvial é dos que tem mais baixo custo 
no mundo, e não podemos desprezar o manancial 
hidrográfico, fluvial que possuímos. 

O transporte, hoje, há de ser entendido como o 
transporte intermodal. O transporte por hidrovias não 
pode prescindir das ferrovias e rodovias. 

Falo nisso porque a minha região, o Mato 
Grosso do Sul, é altamente privilegiada neste senti
do, desde que coloquemos ações efetivas em favor 

- desse-trar\spoifelntermõâi!l: Com-efeifo;-femó!f es~ 
tradas que ainda precisam ser concluídas. As que 
estão construídas, temos batalhado incansavelmen
te para alocação de recursos para a sua conserva
ção, porque muitas delas estão intransitáveis, muitas 
delas estão esburacadas. 

É verdade, todavia, que o Ministério dos Trans
portes, o Ministro EHseuPadílna, ó nobre Senador 
Lúdio Coelho sabe, não nos tem faltado. Já foi ao 
nosso Estado. por duas vezes_ consecutivas, levando 
recursos para procurar minorar o sofrimento daque
les que transitam pelas estradas pavimentadas que 
cortam o Mato Grosso do Sul. 

Por falar nisso, quero dizer que as BRs do Es
tado de Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, 
a maior parte das rodovias federais que passam por 
Mato Grosso do Sul foram construídas com recursos 
do Governo de Mato Grosso do Sul e são responsá-
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veis pelo endividamento do nosso Estado. Tanto é 
verdade que, quando falamos com as autoridades 
do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planeja
mento, quando vamos ao Governo Federal tratar do 
endividamento e tratar de recursos para o nosso Es
tado, temos lembrado que o Estado de Mato Grosso 
do Sul deu, através dos tempos, a sua parcela de 
contribuição e que por isso necessita de uma contra
partida do Governo Federal, que nos compense dos 
recursos que alocamos lá, em verbas que são da 
responsabilidade do Governo Federal. 

Mas, prossigo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Se
nadores. 

O Sr. João Rocha (PFL-TO)- Permite-me 
V.~ um_aparte, Senador Ramez Tebet? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Concedo 
o aparte ao Senador João Rocha, por gentileza. 

O Sr. João Rocha (PFL-TO)- Nobre Senador 
Ramez Tebet, V. Ex4 tem trazido à tribuna desta 
Casa assuntos os mais importantes e que visam: 
realmente, priorizar o desenvolvimento do nosso 
País. O tema que V. Ex4 traz a debate, hoje, é uma 
das prioridades não somente de Mato Grosso, mas 
de todo o Brasil. V. Ex4 coloca bem que a hidrovia é 
um dos meios de- transporte mais importante em 
todo o mundo: seja na Rússia, seja nos Estados Uni
dos com a nova abertura do Tennesee, para o es
coamento da produção, como bem colocou o Sena
dor do Estado de V. Ex4, que o País tem que come
çar a se encontrar, eleger as suas prioridades. E, a 
partir do momento em que viabilizarmos o Paraguai, 
estaremos viabilizando um eixo de transporte Iluvial 
de, praticamente, 3.500 quilómetros, partindo do 
Centro-Oeste, integrando toda a região do Mercosul. 
Quero fazer um adenda a V. Ex-, que dentro desse 
contexto de hidrovia, se também viabilizarmos a um 
custo baixo a hidrovia Araguaia-Tocantins, partindo 
do porto de Belém, até a cidade de Aruanã, em 
Goiás, estaremos, também, viabilizando mais 2.500 
quilómetros de hidrovias para o nosso País. Então, 
como coloca muito bem V. Ex4, -um País da dimen
são do Brasil, oito milhões e quinhentos m;: :j•Jilôme
tros quadrados, ter todo o seu apoio de transporte 
no rodoviário, é um crime que cometemos com a so
ciedade, com a atividade produtiva e, realmente, 
com aqueles que querem tomar o nosso País um 
grande celeiro mundial. Porque não entendemos, até 
o presente momento, essas entidades civis, essas 
ONGs, procurar de uma ionna, não digo irresponsá
vel, mas talvez aleatória, tentar inviabilizar o desen
volvimento e a interiorização do Brasil, porque preci
samos produzir alimentos. Se :precisamos produzir 
alimentos, primeiro temos que priorizar a sua forma 
de escoamento a custo mais baixo, para que na pon
ta, lá no resultado final, o consumidor, a sociedade 

pague um preço justo e tenhamos a possibilidade de 
que o nosso excedente seja exportado para os gran
des mercados internacionais, inclusive, a China, 
como cito, que é um mercado inexplorado para nós; 
que representa 25% da população mundial. Então, o 
Governo começa entender agora, felizmente, que 
um pais da dimensão do Brasil, que, hoje, chega a 
produzir somente 78 milhões de toneladas de grãos. 
E ontem, vendo na televisão, que os Estados Uni
dos, esse ano, vai ultrapassar a casa dos 160 milhõ
es de toneladas na produção de SOJa. Então, não es
tamos tendo crescimento e nem aproveitamento real 
das nossas áreas produtivas de cerrado. E não esta
mos tendo tanibéiíi, como citou bem V. Ex•, a opor
tunidade mais rápida, mais ágil, de tomar o Paraguai 
seja viável no mais curto espaço de tempo possível. 
Tenho certeza de que o Estado de V. Ex' e a sua 
população - o mesmo ocorrendo com o Mato Gros
so e o seu povo - não querem prejudicar o meio am
biente, apenas querem um desenvolvimento auto
sustentado quª nãQ prejudique a natureza, pois sa-
6ém que lá é um santuário e um grande pólo de de
senvolvimento económico, social e turístico. O Brasil 
precisa priorizar, pois esses custos são baixos e dão 
um resultado económico muito positivo. Ao lado dis
so, como citou V. ~. vem o aspecto social, qual 
seja, integrar a população pobre ao desenvolvimento 
e à geração de empregos, trazendo riquezas para o 
nosso País. V. Ex" está correto em, mais uma vez, 
trazer este tema à discussão. Muito obrigado. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Senador 
João Rocha, o aparte de V. Ex" só e!lfiquece o meu 
pronunciamento, até porque sabemos da sua preo
cupação em discutir nesta Casa o desenvolvimento 
regional, ao ser quem mais luta pela interiorização 
desse desenvolvimento. Deve-se a isso o fato de V. 
Ex4 também pertencer àquelas regiões sofridas do 
Brasil, porquanto representa um dos Estados do 
nosso Centro-Oeste e sabe o quanto é imprescindi
yel integrar definitivamente essa região ao desenvol
vimento do nosso País. 

Sr. Presidente Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil 
possui a maior rede hidrográfica do mundo e 80% 
dela é navegável. Desta forma, possui um potencial 
imenso que não deve ficar adormecido, sobretudo 
diante de um processo de globalização e de um am
biente intemacional cada vez mais competitivo. É 
preciso que se estimule a produção neste País e que 
se forneçam meios mais baratos para o seu escoa
mento dentro e fora do território nacional, pois o ex
cedente dessa produção é indispensável à exporta
ção. Para que isso ocorra, é necessário que se te

. nha _I11Jiior çompetitividade, daf por que não pode-
mos abandonar a questão ao fluxo das emoções, 
dos debates apaixonados, não podemos abandonar 
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- volto ~. rec;sti; - &.qu;lo que é uma das maiores ri
r;u.sz~~.- t. J r.os:.;o ::·ais. 

.:: L'3!2 mi\ êi<:~editar, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senacm;;s, qL!8 a navegabilidade pelo rio Paraguai,. 
que e:(ls:a ha séculos, já não se faça de forma mais 
eticíeme. aue não haja lá uma sinalização mais efi
cieniz Gvs nossas rios. Os técnicos brasileiros do Mi: 
nistério c'os õrensportes têm garantido ·que-não ha
veré. f8baixamenio algum do rio Paraguai. Estudio
c:>S oo essunto dizem que são despejados anual
mente c2rca 02 'CJO toneladas de sedimentos no pe
ríodo C:ê.S "r.chentes. Dentro desse total, segundo 
esses c:::dos, 40 toneladas são levadas pelaságiú;~s, 
o res;;;:m.= ;;ca e vai se acumulando no fundo dos
nos. ·temos que ·:uidar disso. Temos que cuidar que 
os rios ;·,;?.o sei<:m assoreados, não sejam tomados~ 
Essa aeve ser 2 nossl:i'preócupaÇão:·E. esse o dese-=
jo de Ma!c1 Grosso e de Mato Grosso do Sul. É esse 
o desejo da soGiedade do meu Estado. 

Agora, !m;;:ginem, toda vez que se fala em algo
que possa p:omo•.1er o desenvolvimento dessas regiõ
es - das n=giõa~ -naispobres -, toda vez que se vê o 
nosso Pais sanoo alavancado, sobre a nossa cabeça 
desce o perigo de controvérsias, tentando anular aqui
lo que temos para progredir e para desenvolver. - ·-

Portanto. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, irago -=sse &Ssunto ao· debate, por ql.Jê? Pcm:iue 
r.~o posse =.ceirar que;·em ·nome· dá preseiilaçao 
ambiental. 0:.1e c'efendemos, não se faça nada, que 
se cruzem os braços, deixando que as populações 
ribeirinhas cresçam desordenadamente, fechando os 
olhos, por e:,emplo, para a pesca predatória, para o 
despejo oe esgotos e de mercúrio nos rios pelos ga
rimpeiros. 'sso é o que devemos impedir. 

Ainda sobre o aspecto ambiental, é preciso enfa
tizar que a hic'rovia é o meio de transporte mais preser
vacionista q•Je existe. Para transportar uma tonelada, a 
uma disttncia de 1.600 quilómetros, um trem produz 
três vezes "12is mvnóxido de carbono; um caminhao, 
nove ve:::es rr.õis do que um rebocador. 

A redescoberta dessa hidrovia terá impactos 
econõmicos J:Ondaráliers:c: volto a-,,,rrrrrl<:lr--, barateia 
o írete em cerca de 50%; em 95%, o embarque de 
grãos. que pelo porto de Cáceres foi de 14 mil tone
ladas. '•!o prireiro semestre deste ano óém_b_à[qi.Je 
foi de 7J :ni! ':(.,;eladas. -

::>o- · . .:c: o 'sso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
doms, cumpre indagar: a quem'interessa oi.J"a:servl
ço de quem ss1á essa polêmica ern_tomo d.a .. hidrg_ll'ja 
Paraguaí-Para:1á? Por que se está orquestraocjç 
isso? Em 'a•;or do Brasil, positivamente não é. Seria 
uma conspiração - pergunto eu - para atrasar ainda 

mais a inserção competitiva do Brasil no mundo in
t<irnacional, ameaçando posições hegemónicas de 
outros países? 

Sr. Presidef'!!El, $r"s e Srs._Senadores, não po
demos· ficar de braços cruzados - acredito eu. A so
ciedade sul-mato-grossense não aceita isso, ela 
quer prog.redi~ e de.§ê!!YQI'ier:~. 
~--P-ortanto:-essas minhas considerações valem 
também como' um registro e um aplauso para o de-
_b_ate que ora se e_stá__trav'ªQdQ no meu Estado. En
ceaa-se, hoje, esse foro internacional sobre a hidro

_.llié!. f'araguaH"araná, realizado pela Agência de De
~~e()'(ojvimElll!Q.d.oEstado de Mato Grosso do Sul. Os 
Diretores dess_a AgêllÇii'l de Desenvolvimento conse

. g'i(@m JE!Y.'!L.Rara ~Q._I'l()SSQ,..glllªdP representantes de 
~!)aíses limítroie_s_com o nosso, autoridades de gaba-
rito inte·macional e daqui do Governo Federal, com o 

_<>9j§!li'LQ.maior Jie promover o desenvolvimento, bus
cando o ~em:~tar S_()~al~o_f:s_tado d~M.<~to Gros_s_o _ 
do'Súl~cja Região Centro-Oeste e do Brasil. 

As&im, deixo .registrado nos Anais desta Casa o 
meu abraço e a minha solidariedade a essa Agência 

_de QeseiJ'LolYimento que, nascida há pouco tempo, já 
_tem g@.lld~lLseiYÍÇQS. prestados ao Estado de Mato 
Grosso do Sul e ag J:!rasíl,_no instante emque leva à 
sociedade o debate sobre assuntos de_ tanta importân

Cia, comoesse abordado agora no meu Estado,_ql!.e ~~ 
a questão da ,naveQal?jJl_dacte. dos nossos rios. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo 

ª-palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 
(f>aus..a.) 

Conce·do a palavra ao nobre Senador Renan 
Calheiros. (Pausa.) 
- -· Concedo- a. palavra ao nobre Senador Lúdio 
Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia 
_g_.ru;gyinte~Qi§çu_rso. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, S~s e Srs_ Senadores, volto à tribuna do 
Senado para tratar de um assunto já diversas vezes 
abordado neste plenário. Refiro-me à Reforma Agrá
ria e às invasões Jle terra. 

A Nação brasileira toda vem assistindo; nesses 
últimos dias~ deçlªmções das lideranças dos Srs. 

-sem:te-rra comunicando que vão invadir propriedades e 
-que vãQ.Ln'LadiiJ:\ª-ncos, _çQ..n9iciQ11M<io_a_oão-invasão 
-ao atendimento de suas solicitações de crédit!b 

Qntem_eh.oje, na televisão, os nossos irmãos 
_d_a_UDR e do Movimento dos Sem-Terra mostraram 
~ª-u.s..arrnar:oeotos_de briga - balas compridas - ade
quados para uma luta que poderá ser travada entre 
irmãos brasileiros. 
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Quero dizer à Nação brasileira e ao Senado 
Federal que os Poderes constituídos do noss9 P_aJs_ 
não têm o direito de se omitir diante dessa situação. 
O Presidente da República, o Presidente do Supre
mo Tribunal Federal e o Presidente do Congresso 
Nacional não têm o direito de se omitir e de aceitar 
que haja uma luta entre irmãos nossos por omissão. 
Não concordo com isso. Não aceito isso. 

V'amos aceitar que nossos irmãos troquem ti
ros e se assassinem mutuamente, dando conheci
mento à Nação, por antecedência, que· pretendem 
praticar uma luta armada? Onde ê que estamos? 
Não entendo essa omissão! É necessário que evite
mos essa ocorrência. 

Tenho meditado muito- sou um Senador ainda 
novo - sobre o que está ocorrendo. Não podemos 
aceitar uma justiça para a área rural e outra para a 
área urbana, nem que 4ue se desrespeite o direito 
de propriedade na área rural e que certas pessoas 
comuniquem, com antecedência, a invasão de pro
priedades, às vezes exploradas há séculos por pes
soas que enfrentaram o sertão. 

Há mais de 50 anos, conheço o Pontal do Pa
ranapanema e pessoas que, como eu, contraíram 
malária. Conheço pessoas que se sacrificaram des· 
bravando o sertão e hoje são desrespeitadas no seu 
mais legítimo direito de propriedade. 

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA)- Senador Lú· 
dio Coelho, V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS.) - Cóm 
todo o prazer, Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA)- Senador Lúdio 
Coelho, com o seu discurso, V.~ chama a atenção 
dos Poderes da República para a gravidade do proble· 
ma que estamos vivendo no campo. Creio que V. E~ 
não exagera em nada a que_alude nesta manhã de 
sexta-feira. Em verdade, estamos diante da possibili· 
dade até de uma guerra civil, de um confronto_ de gran
des proporções. O que é pior. confronto permanente
mente anunciado; anunciado muito mais pelo Movi
mento dos Sem-Terra do que pelos proprietários de 
terras, que sempre alegam que se encontram na de· 
fensiva, procurando proteger a sua propriedade e os 
seus bens. Não podemos deixar de admrtir que o Pre
sidente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso, 
tem manifestado interesse crescente na reforma agrá
ria. Basta examinar os números, para que se chegue a 
essa conclusão. Todos os Governos passados, soma
dos, distribuíram algo em tomo de 250 milhões de hec· 
tares. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, até o 
momento, com dois anos e meio de governo, já· distri· · 
buiu 204 milhões de hectares. Então, verifica-se por aí 
a intensidade da penetração de Sua Excelência no que 
diz respeito à reforma agrária. Porém, os resultados 

não são correspondentes à sua ação, por um lado. 
E, por outro lado, em verdade,· observa-se que falta 

~urnã palavFcCmãiSenergícancr sentido de pôr cobro 
a esse movimento que tantas .ameaças à tranqüilida
de nacional está causando. Portanto, junto--me a V. 
E~ na manifestação dessas preocupações com o 
futuro deste País. Com esses movimentos de sedi·. 
ção, em primeiro lugar, vamos acabar desorganizan

.do a-produção agffcola deste-País e, em segundo lu· 
gar, estarTIOS à beira de um' confronto de proporções 
indizíveis no campo, que, realmente, poderá ter con· 

.. seqÜencias aanõsas·-ãte- nõ "mi!fo ur!Jano-: ·cu·mpn
mentos a V. ~. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS) -Senador 
Edison Coliao,agraaãÇo seu apàrte~ -· 

V. E~ colocou· multobem·c) esfo[Ço que o Pre
sidente Fernando- Henrique está fazendo pela refor· 
ma agrária. Concordo plenamente que Sua Excelên· 
cia deseja fazer uma reforma agrária. 

Entretanto, V. Ex• também declarou que não 
podemos nos omitir. Penso que a Nação brasileira 
precisa definir o que deseja a esse respeito. A refor
ma agrária que se está pretendendo implantar no 

- País, da maneira como esfasenao feita, naotérn 
nada a ver com agricultura, com produção agrícola -
quero dizer isso à Nação com toda a clareza. 

No século XX, até a agricultura está sendo co
mandada pela informática, como podemos pensar 
em reforma agrária trabalhando com enxada e foice? 

Om dia desses, visitando uma propriedade 
agrícola, no Pantanal de Miranda, no Mato Grosso 
do Sul, fiquei feliz em ver um equipamento coman· 
dado por raio laser aplaina-rido a-terra; equipamento 
dos mais modernos. Nunca pensei que aquilo pu· 
desse estar sendo aplicado lá. 

As gerações futuras do nosso País não vão co
nhecer foice. Foice e enxada são equipamentos do 
passado. Esse pessoal não sabe colocar cabo em 
uma enxada e nem em uma foice. Eles nunca tive· 
ram que fazer isso. 

O que está se pretendendo na Nação brasileira " 
colocar o pessoal desempregado em relação às con· 
sequências da giooa.lização da economia brasileira. 

No Plano Real, esses ajustamentos estão pe
nalizando setores importantes da sociedade brasilei
ra. Então, estamos procurando aproveitar pessoas 
do campo por estarem desempregadas. Estou de 
pleno acordo que precisamos cuidar desse pessoal. 
Creio que talvez seja uma saída. Mas assistimos a 
isso em outros lugares do mundo. 

Quando terminou a guerra do Vietnã, tiraram 
da sua capital cerca de um milhão de pessoas e as 
tocaram para o campo como se foca rebanho. 
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Na China, morreram mais de 30 milhões de 
chineses, quando fizeram aquela reforma enorme e 
jogaram no campo as pessoas de qualquer maneira. 

E nós, aqui, estamos querendo lazer-uma re
forma agrária pertencente ao passado. 

Então, não podemos ter duas justiças: uma, 
para a área urbana; e outra, para a área rural. 

, Imaginem se aqui, na cidade, um grupo de 
pessoas anunciassem que iriam invadir o supermer
cado para saqueá-lo, tomar conta dele e colocar 
fogo, como fizeram nas propriedades rurais de São 
Paulo. Naturalmente, as áreas de segurança impedi
riam que isso acontecesse. Mas estamos assistindo, 
de braços cruzados, a essas ameaças, que podem 
se transformar em conflito nacional. 

Hoje, vim de Campo Grande, onde pude cons
tatar a existência de cartazes, outdoors, divulgando 
que somos nós que produzimos alimentos para sus
tentar a área urbana e, por essa razão, é necessário 
que nos respeitem. 

Penso que uma estrutura agrária que está for
necendo alimentação para a população brasileira, a 
preços absolutamente baixos - e, diga-se de passa
gem, o preço dos alimentos no Brasil está baixo -, 
não pode ser destruída. Devemos fazer uma reforma 
agrária que não venha comprometer o que existe. 

Neste ano, a agricu~ura brasileira forneceu divi
sas importantes para a Nação brasileira, que não pode 
se esquecer de onde vieram os recursos para sua in
dustrialização, para montagem de sua estrutura. Foi do 
café, da cana, da borracha, da carne, da soja, que tira
mos divisas para a construção da Nação brasileira. 

Não temos o direito de agredir os ruralistas 
como estão sendo agredidos. Qual é o sentido de 
desrespeitarmos um setor tão significativo para a 
produção nacional? 

Tratei desta matéria, nesta tribuna, no primeiro 
ano em que estive aqui. A agricultura é o setor da 
Nação brasileira que mais gera emprego, não só no 
campo, mas também na fabricação de equipamen
tos, no transporte, na produção de insumos, na pro
dução de caminhões, no beneficiamento e na venda 
dessas mercadorias. 

Com essa crise pela qual a agricultura brasilei
ra passou com o Plano Real, assisti, no meu Estado, 
à beira das rodovias, à desativação de uma grande 
quantidade de postos de gasolina, por não terem 
paro. quem vender óleo diesel, pois o nosso pessoal 
quebrou quase· todo. Esses postos de gasolina- e o 
pessoal da cidade não sabe -, no interior, servem 
para tudo. Neles, há boliche, venda, borracharia, até 
prostituta; tudo o que o se quiser. E nós vamos de
salivá-los, gerando um desemprego ena• ·? 

Apelo, perante o Senado da República, ao Pre
sidente do Congresso Nacional, ao Presidente da 
República e ao Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral que assumam suas responsabífiaades- e não 
permitam que sejam mortos os nossos irmãos com 
aviso prévio. Para esse pessoal que denuncia a re
forma agrária, o banc::liilsmo na área urbana, a mor
tandade que existe nos presídios não têm importân
cia. O que tem importância é a morte de um homem 
no campo! Agora, não podemos, com aviso prévio, 
permitir que haja uma luta entre irmãos nossos. 

Sr. Presidente, solicito que V. Ex• transmita 
esse apelo que faço à Sua Excelência, o Senhor 
Presidente da República. 

Muito obrigado.-
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 

seguinte disc_urso. s_eJTl revisãp do __ orador.) - Sr. 
PresiQente, Sr"s e Sn>. SenaJ:iore_s, a crise quj;! neste 
momento abala a construção civil é realmente preo
cupante. O que está acontecendo com a Construtora 
Encol, a maior construtora imobiliária do País e uma 
das maiores do mundo, tem suas conseqüências 
ampliadas a toda periferia, ou seja, a todo o setor. 
Essa crise não se circunscreve, não fica adstrita à 
própria Construtora Encol. 

Os mutuários têm procurado organizar-se e re
clamar do Governo uma solução, uma intervenção, no 
sentido de salvar não exatamente a empresa, mas 
aquilo que ela representa, que são os interesses de 43 
mil mutuários e 12 mil funcionários. Diz-se, freqüente
meo_te, que a derrocada dessa empresa, sem uma so
lução para os mutuários, levará de roldão todo o siste
ma da construção civil em nosso País. 

O movimento dos mutuários em Brasília e em 
todas as capitais do País tem sido pacífico, esclare
cedor da situação pela qual vem passando o setor. 
Não estaria advogando aqui que o Governo injetas
se- recursos públicos na construlura em si mesma, 
procurando salvá-la e, com isso, aos seus proprietá
rios. Não é essa a minha intenção. Imaginem se o 
Governo Federal, a cada instante, tivesse que colo
car dinheiro público para salvar cada construtora que 
entrasse em dificuldade, cada empresa de grande 
~rte em outros ramos! Onde iríamos parar? 

Devo lembrar, todavia, que houve um período 
em que o Governo estabeleceu, e esse período não 
está muito distante, uma linha de crédito chamada 
"Pronto-Socorro•, através do Banco Central e Banco 
do Brasil, para salvar as empresas, de um modo ge
ral, em dificuldades. Mas não chego a tanto. Enten-
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do que no sistema capitalista, o sistema da livr~_ ini- mi~são para ser seu parceiro na luta que V. Ex" está 
ciativa, cada qual precisa ser livre para imaginar, desenvolVendo aqúi nesta casa 'eni favor-das famí-
criar e dirigir o seu negócio, recebendo, em canse- lias que estão prejudicadas com a paralisação des-
qüência, os frutos da sua competência ou os ônus sas obras e coma iminência da decretação da falên-
da sua incapacidade. É assim em todo país demo- cia da empresa, que, segundo alguns, pode até en-
crático do mundo. o empresário é livre: ele_ tanto centrar uma solução, desde que haja modificação na 
pode ganhar quanto perder. Ele não pode valer-se, a --- lei !alimentar. Mas o que me tranqüiliza e me dá es-

perança é que percebi, através dos grupos de 'mu-
cada minuto, dos cofres públicos para salvar o seu tua· n·os que receb' ont m das stã" 1 e , pessoas que e o 
negócio quando em dificuldade, do mesmo modo com os _seus reeúrsos ameaçados e que já estive-
que ele não vai, em nenhum momento, premiar-os ram com as autoridades econômicas, estiveram até 
cofres públicos pelo seu êxfto pessoaL no Ministério da fazenda, que o Governo Federal 

Todavia, este é um caso especial, porque não não está insensíveL Entretanto, urge que se encon-
está em jogo, como disse, a saúde financeira da em- tre, o mais rapidamente possível, a solução deseja-
presa, no que diz respeito aos seus proprietários. da por todos nós para re5olver esse drama. social. 
Estão em jogo os interesses de um quarto de milhão Agradeço a V. Ex" e parabenizo-o pela sua atuação 
de pessoas, que são os familiares dos tomadores nesse caso. 
dos imóveis dessa empresa e de seus funcionários. O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Muito gra-
Ora, tal situação envolve muita gente, muitos brasi- to, eminente colega, Senador Ramez Tebet. Na ver-
leiros inocentes que confiaram no sistema, que de- dade, o Governo não está insensível. Eu próprio te-
veria estar sendo fiscalizado pelo Banco Central, nho falado com o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, 
que possui uma carteira para esse efeito. Aquelas que me assegura o seu interesse de coordenação, 
pessoas aplicaram as suas poupanças, de anos e na medida de sua autoridade, de uma solução para 
anos, na convicção de que estavam, com essas esse grave problema. 
poupanças amealhadas penosamente pela família, Todavia, nenhuma solução prática, objetiva, foi 
afinal, adquirindo o imóvel para a garantia do seu fu- encontrada até o momento. A alteração da Lei de 
turo e tranqüilidade da sua velhice. E agora? Falências, a que se refere também V. Ex", e que en-

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) _ Permite v. tem era:·apontadã como uma tábua de salvação pe-
Ex' um aparte? los mutuários, pode, verdadeiramente, ser um cami

nho, uma avenida através da qual esses 250 mil bra-
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Pois não. sileiros em desespero podem andar. • 

Ouço o aparte de V. Ex", nobre Senador Ramez Tebet Dir-se-á que não se deve alterar uma lei dessa 
O Sr. Ramez Tebet (PMOB-MS)- Nobre Sena-

dor Edison Lobão, v. Ex", dentre nós, foi 0 primeiro magnitude para resolver o problema de uma empre-
que chamou atenção para 0 problema desses 42 mil sa. Não se trata de uma empresa, trata-se de uma 
mutuários. Se V. Ex" me permite, não são só 42 mil situação. Na medida em que essa lei for alterada, 
mutuários, porque, no instante em que falamos em 42 ela não beneficiará apenas a Encol ou os seus fun-
mil mutuários, temos que, no mínimo, Senador Edison cionários e os seus credores. Ela servirá de lanterna, 
Lobão, fazer essa multiplicação por quatro, resultando, de sinalização, para tudo quanto ocorrer no meio 
então, em 160 mil pessoas envolvidas, ou seja, cerca ·empresarial daqui por diante. É uma solução até en-
de 160 mil a 200 mil pessoas envolvidas. V. Ex" cha- genhosa para o problema das falências decretadas 
ma atenção para a parte social ao referir-se que trata- judicialmente a pedido de credores. . -
se de pessoas que juntaram os seus recursos a fim de Acho que não se deve descartar, portanto, esta 
realizar um sonho: 0 sonho da habitação, da casa pró- solução sob o· a-rgumento imediatista de que não se 
pria, que é prioridade neste País. São 12 mil emprega-
dos que estão por receber, e os credores são entida- pode alterar uma lei fundamental para servir a um in-
des ligadas ao Governo, são entidades oficiais: 0 Ban- teressado. Porque não se trata disso. 
co do Brasil, a Caixa Económica Federal e o Banco do O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Permite V. 
Estado de São Paulo. V. Ex' tem razão, não se trata Ex" um aparte? -
de salvar a empresa, mas sim de encontrar uma solu- O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Poi.; não. 
ção para os mutuários e para o próprio Poder Público, O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS)- Tanto é ver-
que, afinal de contas, tem crédito a receber. Portanto, dade, nobre Senador Edison Lobão, que há um pro-
o Governo tem que se interessar porque está econo- jeto de lei na Câmara dos Deputados tramitando 
micamente envolvido, porque devia ter fiscalizado, por- desde 1993. Ontem, os mutuários mostraram-me 
que o assunto é social, é de interesse nacional, tendo esse projeto de lei e passei os olhos rapidamente. É 
em vista o número de pessoas envolv'.das.-Peço çler- - um-projeto enviado -pelo próprio Poder Executivo, em 
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1993, onde se propõem regras para 'que emprnsa~
que tenham a sua falência decretada possam, diante 
de detenninadas condições, provar que o ·melhor 
para a solução do problema da empresa e dos cre
dores seja a continuidade do-çrregócios. Dir-se-á que 
aí trata-se de concordata preventiva ou suspensiva e 
que já há uma solução. Não. Esse projeto de lei que 
está em tramitação na Câmara dos Deputados estabe~ -
Ieee algumas condições que não são próprias da con
cordata, mas que me pareceram ser atinénles a uma 
legislação que possa regulamentar melhor o processo 
de falência. Então, é nesse sentido que nos anima 
essa perspectiva levantada pelos mutuários junto às 
autoridades do Ministério da Fazenda Se houver algu
ma alteração, como V. Ex" bem diz, não será, portan
to, uma alteração casuística; será uma alteração que 
poderá, realmente, beneficiar muitas finnas, muitas 
empresas e muitos interesses que estão em jogo num 
processo !alimentar. São condições rígidas, por sinal, 
as que contém o projeto de lei que está em tramitação 
na Câmara dos Deputados. 

O SR. EOISON LOBÃO (PFL-MA) - Lembra, 
muito bem, V. Ex" essa iniciativa do Poder Executivo e 
nós quase poderíamos dizer de iniciativa deste Gover
no. Porque, embora o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso ainda não fosse Presidente da República, 
àquela época, quando a mensagem foi pelo Poder 
Executivo enviada ao Poder Legislativo, Sua Excelên
cia era Ministro de Estado daquele Governo; portanto, 
participava do Governo, era Ministro da Fazenda e, se
guramente, opinou sobre esta matéria. 

O que agora pedem os mutuários ao Presiden
te da República é que adote aquela mensagem do 
próprio Governo como medida provisória. Este Go
verno tem sido pródigo na emissão de medidas pro
visórias, muitas das quais sem nenhuma urgência e 
sem nenhuma relevância. Então, por que não lançar 
mão agora de medida provisória que Sua Excelência 
tanto se vale para outros casos, e resolver este pro
blema fundamental para as famílias? 

Vejo, nos corredores do Senado, legiões de 
mutuários. até largando os seus afazeres e entrando 
em férias para cuidarem de seus interesses legíti· 
mos, ou seja, defender o seu patrimônio. Muitos de
les, Senador Ramez Tebet, até venderam seus aparta
mentos antigos, modestas residências e passaram a 
residir em imóveis alugados, sabe Deus em que situa
ção, para poderem reunir um pouco mais de recursos 
e comprar à vista o seu imóvel, num bom negócio que 
lhe oferecia a construtora. Pagaram o imóvel, portanto, 
à vista e, hoje, quando visitam os canteiros de obras, 
muitas vezes encontram o seu apartamento no chão, 
uma quimera, quase que uma miragem. uma ilusão. 
Isso é de cortar o coração. 

Será que os Governos não se sensibilizam 
diante de uma situação dessa natureza? Vamos 

-connnuar-assJstmao a essa oramaticidade que tanto 
afeta e tanta amargura as famílias. as esposas que 
ficam em casa. os próprios filhos que já participam 
das dificuldades do pai e da mãe?! 

Sr. Presidente, Rara coisas desta natureza nas
ceram os Governos. Os Governos representam a opi
nião pública, os Governos são os gerentes do interes
se de seu .povo, e aí está o interesse legítimo sendo 

-- gravemente afetado, sendo gravemente ferido. 
É preciso agora que o próprio Presidente da 

República, dotado de extraordinária sensibilidade 
para os problemas sociais, que investe recursos 
através de um programa gerido por sua própria es
posa no setor social, é indispensável que Sua Exce
lência não vire às costas a esse grave problema; e 
11ão o faça porque as famílias em jogo, hoje, mere
cem uma solução rápida e tranqüilizadora. Porém, 
muito mais do que isso, na medida em que não se 
resolver esse problema, daqui para frente, quem 
-miiis~tei"acoragem eanimo' pára~procúrar umél. cons
trutora e comprar o seu imóvel na iniciativa privada? 
Quem garantirá o futuro do seu investimento? Com 
isso, aumentará gravemente o déficit habitacional do 
País e, pior ainda, crescerá em demasia o desem
prego que tanto amargura os nossos brasileiros. 

- A construção civil é a maior geradora de em
prego neste Pais. Se não conseguinnos dar a ela a 
estabilidade necessária, ela simplesmente fenecerá, 
trazendo consigo os fornecedores de toda natureza 
que, por sua vez, trarão o desemprego em massa ao 
Brasil - o que menos necessitamos para manter o 
Plano Real em estado de estabilidade. 

Se arrebentar o sistema imobiliário brasileiro, o 
Plano Real,· que até aqui tem dadn cert0, entrará em 
grave crise, em grave ameaça. É preciso, portanto, agir 
antecipadamente, adredemente para que possamos re
solver os problemas de um modo geral neste Pais. 

Hoje, a maior obra do Governo continuá a ser a 
estabilidade -da moeda. Grande obra, sem dúvida, 
mas, na medida em que providências laterais dei
xam de ser tomadas para o fortalecimento da moe
da, ela corre o risco também de entrar em parafuso 
e quebrar a estabilidade e a inflação zero de que 
tanto nos orgulhamos e tantos benefícios têm pres-
tado ao País. - · - · -

Sr. Presidente, desta tribuna do Senador Fede
ral, lanço, uma vez mais, um apelo à sensibilidade, à 
competência e à criatividade do Governo Federal no 
sentido de que seja encontrada rapidamente uma solu
ção para esse problema. Porque, quanto mais tempo 
passar, mais difícil, sem dúvida, será a solução. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O Sr. Bel/o Parga deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison 
Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Conce
do a palavra ao eminente Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, \lenho à tribuna para 
um breve pronunciamento. 

Estava na Presidência dos trabalhos quando 
da sua abertura e não pude, naquele momento, in
tervir no discurso feito pelo nobre Senador Franceli
na Pereira. Eaço-o neste momento. 

Quero, em meu nome pessoal - e, acredito, no 
nome dos meus companheiros de Partido -, trazer 
ao correligionário Senador Francelina Pereira o nos
so abraço de solidariedade, a nossa manifestação 
de apoio, quando S. Ex•, ferido no seu pundonor de 
homem público, de cidadão correto, como sempre 
foi, viu-se atingido pelo noticiário inconseqüente e, 
direi mesmo, leviano da imprensa, que atribuiu a ele 
comportamento não condizente com um repre
sentante do povo. 

Esse mesmo pundonor o trouxe à triburia para 
dar explicações cabais da situação de que foi acusa
do, e o fez da maneira mais correta e mais terminan
te possível, esclarecendo em todos os seus porme
nores a situação de que foi acusado. 

No momento em que S. Ex" veio à tribuna, que 
se viu que ele estava ferido e vulnerado, sentindo a 
sua reputação de homem público atingida por aquele 
comentário, por aquele noticiário da imprensa que o 
apontou como tendo cometido um deslize, S. Ex' 
mereceu o aparte de vários Senadores aqui presen
tes. Não pude aparteá-lo naquele momento e é por 
isso que venho à tribuna: para trazer ao Senador 
Francelina Pereira, de quem sou correligionário mui
to antes do Partido da Frente Liberal, já que ambos 
pertencemos aos qu<~riros da Aliança Renovadora 
Nacional, há mais de duas décadas, portanto, a mi
nha solidariedade, o meu apoio e a certeza de que o 
povo brasileiro e, em especial, o povo mineiro não 
se deixaram conduzir pela interpretação de um noti
ciário inverídico. S. Ex" poderá sempre ter a certeza 
de que será reconhecida a correção de sua atitude e 
a respeitabilidade que sempre conferiu a todos os 
seus atos como Parlamentar, éomo político e como 
dirigente do Estado de Minas Gerais. 

A S. Ex", portanto, a solidariedade deste Sena
dor do Maranhão que se orgulha de tê-lo como cor
religionário na Frente Liberal. 

Era isto que me cumpria dizer neste momento, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Os Srs. 
Senadores Robertd Freire, João Rocha e Júlio Cam
pos enviaram discursos à Mesa para serem publica
dos, na forma do disposto no àrt. 203 do Regimento 
Interno. 

S. Ex"s. serão atendidos. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) - sr: 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não é nenhuma 
novidade o meu posicionamento e meus discursos 
na defesa do investimento em ciência e tecnologia 
como necessidade imposta pelos novos paradigmas 
da economia mundial. Com a globalização, o conhe
cimento científico deixou de ser um bem preponde
rantemente cultural para ser o principal insumo eco
nômico. Nesse novo mundo, quem não possuir com
petência científica e capacidade tecnológi .. a estará 
condenado à periferia, copiando a tecnologia mais 
simples, de base empírica, e permanecendo de
pendente das tecnologias mais relevantes, de difícil 
domínio e compreensão. Investimento em ciência e 
tecnologia é, assim, uma questão estratégica de Es

. tado. Não percetJer a importância que esses. elemen
tos trazem em~si para() desenvolvimento do País e 
para sua própria cómpetitiv1âélâenum sistema globa
lizado é· cóndenar o Bras ira· umalntefgração su5al
tema e que, internamente, perpétua as perversas 
desigualdades sociais e econômicas. 

É fundamental ressaltar aqui a importância das 
políticas de ciência e tecnologia. Em 1988, cerca de 
96% das aplicações de recursos em pesquisa e de
senvolvimento concentravam-se em países indus
trializados - e não é certamente de forma gratuita 
que esse "clube", ocupante de posições dominantes 
não só na capacitação tecnológica mas no mercado, 
invista e veja esses elementos como estrátegicos 
para seu desenvolvimento. Com esse periil, fica pa
tente que a globalização não se dará em moldes 
igualitários e favoráveis se para tanto não expandir
mos as fronteiras do conhecimento e da técnica. 

Além do papel inegável para o desenvolvimen
to do País, vejo a possibilidade de produção e de 
pesquisa na área da ciência e da tecnologia como 
uma nova alternativa para o desenvolvimento regio
nal dos Estados do Nordeste e, em especial, de Per
nambuco. Aprisionados pela crise na agroindústria 
açucareira e no setor têxtil, certos segmentos do 
nosso Estado custam entender que a saída e a solu
ção para tal realidade econômica não residem na 
continuidade do atual sistema produtivo e de seu ge
renciamento. Ao contrário, é exatamente na mudan-
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ça de rumos, adotando-se novas perspectivas e ten
tando-se alcançar a modernidade, que será possível 
superar as condições adversas e construir uma nova 
economia, baseada em outras atividades económi
cas que não sejam as tradicionais. 

Foi portanto pensando num sólido desenvolvi
mento sustentável, que só se realizará alavancando a 
ciência e a tecnologia, que temos apoiado diversas ini
ciativas nessas áreas. Apresentamos, por exemplo, 
um projeto de resolução criando a Comissão de Ciên
cia e Tecnologia no Senado Federal para a~erar os 
processos de análise e de tramitação dessas matérias, 
que são hoje discutidas dispersamente. Pretendemos 
com a nova Comissão propiciar um novo fórum de dis
cussão e de formulação de medidas que contnbuam 
para a modernização do setor produtivo, para a revitali
zação das universidades e centros de pesquisas e 
para a reordenação da estrutura instituCional e insir\.
mental do fomento científico .e tecnológioo. 

Com essa mesma perspectiva apresentamos 
também emenda ao Orçamento da União de 1995, 
que, aprovada, viabilizou o Centro Regional de Ciên
cias Nucleares, inaugurado dia 18 de agosto em Re
cife. Esse Centro pretende ser, e certamente será 
um ambiente de excelência científica, buscando ~ 
utilização de técnicas nucleares para fins direlamen-
te económicos, como na produção de alimentos es= 
terilizados para exportação, de fármacos e na atua
ção e no controle de radiações, bem como nos equi
líbrios ecológico e climático, dentre outros. Além 
dP"'"" <::Glnquista, existe· a possibilidade - ciÉmtistas. e 
pesquisadores ligados à UFPE já nos contataram e 
desde logo me incorporei à idéia e empreitada - de 
se criar em Pernambuco um Centro de Pesquisa em 
Novos Materiais, com o entendimento de que os be
nefícios da globalização não virão automaticamente: 
eles estarão condicionados àqueles que atenderem 
aos seus requisitos básicos de competitividade e de 
competência técnica. 

Mais uma iniclativa surge agora, levantada pelo 
Prefeito de Recife, Roberto Magalhães, e à qual já 
me associei positivamente. Ela di~_resp~i!Q.ªloclu
são_ das a_tividades de -prriduç.âo de bens e serviços 
de mformatica e automação, inclusive de softwares, 
na área de incentivos e de inversões do Fundo de 
Investimento do Nordeste - FINOR, fígado à Sude
ne. Pernambuco e, particularmente, Recife serão be
neficiados, pois temos o Pólo de Informática mais 
significativo do Nordeste. Reunindo mais de 500 em
presas e responsáveis por um faturamento anual su
perior a 100 milhões de reais, a indústria de bens e 
serviços de informática e automação já é uma des
sas atividades que vêm surgindo em Pernambuco e 
que pelos números expressa sua capacidade de ex
pansão e de afirmação económica do Recife e do 

Nordeste. O setor tem-se beneficiado enormemente 
com a presença de centros de excelência dos depar
tamentos de informática da região, especialmente do 
Departamento de Informática da UFPE, considerado 
um aos melhores do País, e responsável por dois 
dos três trabalhos selecionados da América Latina 
da reunião anual da Internet Society, com sede em 
Kuala Lumpur, Malásia. 

Não se pode negar o efeito do sistema de in
-centivos fiscais e financeiros sobre a economia nor
destina nas últimas três décadas. Embora, hoje, seja 
d_e _ impacto residual em nosso desenvolvimento, 
.aquele sistema ainda pode desempenhar, desde que 
mais sefetivo, papel relevante. É preciso, portanto, 
abrir portas para os novos e promissores participan
tes da economia, compreendendo as transformaçõ
es radicais dos processos produtivos por que passa 
o mundo e a necessidade de se transferir investi
mentos e recursos para esses setores emergentes. 
Tais setores, especialmente o de informática, apre
sentam importãncia estratégica por três razões fun
damentais: geram renda, tanto no mercado interno 
quanto no externo, multiplicando empregos; possibi
litam a participação de empresas focais em redes de 
produção transfronteiras, com qualidade e preços 
·globais; e promovem a modernização, inclusive dos 
setores industriais tradicionais. 

Seria ·urn equívoco permaneeer indiferente a 
essa nova realidade e aos esforços dos empreende
dores pernambuciíncis--pãrã asuperãÇão 'Cie velhos 
paradigmas e para a construção de uma nova reali
dade econõmica, mais moderna. É preciso repensar 
a Sudene para que ela' retome sua razão de ser - o 
de agente promotor do desenvolvimento regional -. 
incorporando em suas pautas de prioridades setores 
de ponta como de informática, automação e "softwa
re•,. Essa é a justa demanda que faz o Prefeito de 
Recife e a ela me incorporo. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, tratei recentemente, 

__ oesta tribuna, da questão da desigualdade de trata
mento dos Estados pelo Governo Federal. A reper
cussão daquele pronunciamento, fundado em esta
tísticas oficiais, foi marcante: aqui no plenário do Se
nado, foi recebido com atenção, a se julgar pela in-

-tervenção de vários de meus Pares, com apartes 
proveitosos; fora do Parlamento, mereceu destaque 
na:- coluna do comentar]!;ta _P_()fít~o_Se_l:>élstiã_o_ Nery, 
putllicaâa no Jornal_~ _E3ras_ífia, _no cliª 18 c:! e_ julho. 
Todo esse burburinho em _tomo ele urn discurso par
lamentar só se explica pelo lato daquele protesto to
car fundo num sentimento colativo: a percepção, por 
parte de todos os que têm consciência dos proble-
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mas e da realidade brasileira, da flagrante injustiça 
que eu denunciava naquela ocasião. 

Gostaria, se me emprestam ouvidos os Srs. Se
nadores, de retomar ao tema, trazendo novos dados 
que sustentam ainda mais solidamente essa det1úncia, 
dados sobre a execução orçamentária da União nos 
últimos 4 anos. São números referentes ao Grupo 4 de 
Natureza de Despesas GND-4 , ou seja, a investimen
tos. Esses dados, como todo o Orçamento da União, 
são agrupados em dezasseis funções, de acordo com 
a Portaria SOF/Seplan de n° 9, de 28 de janeiro de 
197 4, que estabeleceu a clas.>ificação funcional-pro
gramática das verbas orçamentárias, em cumprimento 
ao disposto na Lei n2 4.320/64. Nessa classificação, 
cada função é subdividida em Programas, e cada Pro
grama, em Subprogramas. 

Dessas funções, uma não tem sentido na exe
cução de investimentos nos Estados, que é a função 
12, de Relações Exteriores. Uma outra função, Tra
balho, que subentende 3 Programas de Proteção ao 
Trabalhador; de Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho; e de Relações do Trabalho , não vem ten
do execução no GND-4 porque todos os recursos 
para essa área estão atualmente sendo canalizados 
aos Estados, por intermédio do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador FAT. Assim, restam doze funções, a 
saber: Legislativa; Judiciária; Administração e Plane
jamento; Agricultura; Comunicações; Defesa Nacio
nal e Segurança Pública; Desenvolvimento Regional; 
Educação e Cultura; Energia e Recursos Minerais; 
Habitação e Urbanismo; Indústria, Comércio e Servi
ços; Saúde e Saneamento; Assistência e Previdên
cia; e, finalmente, Transporte. 

A primeira função Legislativa , que repre
sentou, nesses 3 anos e meio, cerca de 12 milhões 
de reais, ou 0,16% de toda a execução de que estou 
tratando o GND-4 , tem dois Programas: Processo 
Legislativo e Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Externa. A totalidade das verbas do GND-4 para 
essa função, nesses anos, vem sendo destinada ao 
Distrito Federal, para o custeio de sua Câmara Le
gislativa. Essa despesa, cujo custeio por verba fede
ral, repito, constitui privilégio do DF, cresceu 262% 
de 1994 para 1995 e 476% de 1995 para 1996. Este 
ano, até o dia 14 de junho menos de metade do 
ano, portanto , o montante executado já atingira 63% 
do valor do ano passado, o que indica que o cresci
mento continua, ainda que bem menos acentuado. 

O mesmo fato de ser a verba da função inte
gralmente destinada ao Distrito Federal se dá, nes
ses anos, com a função Comunicações que cor.tém 
os Programas de Comunicações Postais e de tele
comunicações , com a ressalva de que não foi exe
cutada verba nessa função no ano de 1996. A des
continuidade é, de fato, a principal característica 

dessa função: de menos de 800 reais em 1994, pu-
-lou para um milhão e 100 mil em 1995, daí para 
nada em 1996, e para 158 mil reais no primeiro se
mestre deste ano. No período considerado, essa 
função representou 0,02% do total executado, com 
um milhão e 250 mil reais. 

A função Judiciária tem um único Programa Pro
cesso Judiciário , que compreende os Subprogramas 
Ação Judiciária, Defesa do Interesse Público no Pro
cesso Judiciário e Custódia e Reintegração Social. 
Essa função, à qual foram destinados, entre 1994 e ju
nho de 1997, 226 milhões de reais, ou 3,1% da execu
ção do GND-4, é outro exemplo do tratamento privile
giado recebido pelo Distrito Federal. Vamos aos n% 
que o demonstram: a !ração do montante dessa fun-

--- çao referente-a F!Eigião Noite o&:lfoiT iintre 5.2e-12% 
entre 1994 e 1996. -Este ano, até meados de junho, foi 
de apenas 1%! A !ração do Nordeste caiu de 33% nos 
anos de 1994 e 1995 para cerca de 15% em 1996 e 
1997; as !rações do Sudeste e do Sul oscilaram em 
tomo, respectivamente, dos 25 e dos 10%. A do Cen
tro-Oeste, no entanto, pulou de 20% em 1995 para 
49"/o em 1997, aumento concentrado no Distrito Fede
ral, que viu sua participação saltar dos 15% de 1995 
para os 46% de 1997. 

A função Administração e Planejamento, que 
admite Programas de Administração, Administração 
Financeira, Planejamento Governamental e Ciência 
e Tecnologia, representou 4% da execução nesse 
período, com a destinação de 293 milhões de reais. 
Sua distribuição média foi a seguinte: 9,3% para o 
Norte, 9,7% para o Nordeste, 42% para o Centro
Oeste concentrados no DF, com 40% 32% para o 
Sudeste e 7,2% para o Sul. Os valores de 1997, po
rém, evidenciam uma acentuada oscilação para bai
xo nas !rações das regiões Norte e Centro-Oeste, 
para apenas 1,4 e 19%, respectivamente, com um 
crescimento da !ração do Sudeste, para 57%. 

A função Agricultura, que tem por programas Or
ganização Agrária, Produção Vegetal e Animal, Abas
tecimento, Preservação de Recursos Renováveis e 
Promoção e Extensão Rurais, reçi..beu um bilhão de 
reais, ou 14% do montante da execução nesse perío
do. Sua distribuição média foi a seguinte: 7,4% para o 
Norte, 69"/o para o Nordeste, 9,5% para o Centro-Oes
te, 12% para o Sudeste e 2,9% para o Sul. Em 1997, a 
região Norte caiu para 1 ,2%, face à concentração das 
verbas alocadas para essa função no Nordeste, que 
recebeu 92% do investimento deste ano. 

A função Defesa Nacional e Segurança Públi
ca, em triste evidência neste momento, tem por pro
gramas Defesa Aérea, Naval e Terrestre, Serviços 
de Informações e Segurança Pública e rcJcebeu 160 
milhões de reais, ou 2,2% do montante total da exe
cução. Sua distribuição média foi: 2,1% para o Nor-
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te, 10% para o Nordeste, 6,7% para o Centro-Oeste, 
79% para o Sudeste e 2,6% para o SuL A única 
constante dessa função é a sua concentraÇão_ no-
Sudeste, que chegou a 99,9% em 1996. · -

~ A função Desenvolvimento Regional, uma das 
mais importantes para a redução das desigualdades, 
tem os seguinte programas: Integração Nacional o 
PIN , Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroin
dústria do Norte e do Nordeste o Proterra e Desen
volvimento de Microrregiões. Tal função recebeu um 
bilhão de reais ou 14% do montante de toda a exe
cução. Sua distribuição média foi: 14% para o Norte, 
61% para o Nordeste, 9,5% para o Centro-Oeste, 
15% para o Sudeste e 1% para o SuL 

A função Educação e Cultura tem por progra
mas Educaçãb de Crianças d" Zero a Seis Anos, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Supe
nor, Ensino Supletivo, Educação Física e Desportos, 
Assistência a Educandos, Cultura e Educação Espe
cial e recebeu 632 milhões de reais, ou 8,6% do 
montante da execução. Sua distribuição média foi: 
6,6% para o Norte, 29,2% para o Nordeste, 8,4% 
para o Centro-Oeste, 37% para o Sudeste e 19% 
para o SuL Este ano de 1997 viu esses valores se 
concentrarem no Centro-Oeste e principalmente no 
Sul, respectivamente com 18 e 25%, em detrimento 
do Nordeste, que caiu para 13%. 

A função Energia e Recursos Minerais tem seis 
programas, a saber: Energia Elétrica, Petróleo, Re
cursos Minerais, Recursos Hídricos, Carvão Mineral 
e Xisto. Recebeu 0,25% do montante da execução, 
com 18 milhões de reais e a seguinte distribuição 
média por regiões: 9,2% para o Nordeste, 2,4% para 
o Centro-Oes~e. 88% para o Sudeste e 0,7% para o 
SuL Em 1997._foram 99% para o Sudeste. 

A função Habitação e Urbanismo tem por pro
gramas Habitação, Urbanismo, Regiões Metropolita
nas e Serviços de Utilidade Pública. O fato de ter re
cebido, nesses 3 anos e meio, 188 milhões de reais 
fez com que sua !ração tenha sido de 2,6% do mon
tante da execução. Sua distribuição média foi: 16% 
para o Norte, 51 o/o para o Nordeste, 4,9% para o 
Centro-Oeste, 20% para o Sudeste e 8,8% para o 
Sul. Uma olhada mais atenta, no entanto, revela 
que, este ano, a integralidade da verba foi para o 
Distrito Federal. 

A função Indústria, Comércio e Serviços tem os 
seguintes programas: Indústria, Comércio, Serviços 
Financeiros, Turismo e Normalização e Flscalizaçao 
da Atividade EmpresariaL Recebeu 62 milhões de 
reais, ou 0,9% do montante da execução. Sua distri
buição média por região foi: 2,3% para o Norte, 74o/~
para o Nordeste, 0,27% para o Centro-Oeste, 24% 

------------------
para o Sudeste e 0,16% para o Sul. Note-se que o 

_ano corrente também. apresenta uma distorção, ten
do o Sudeste recebido quase a totalidade da verba 
executada nessa função. 

.. A- função Saúde e Saneamento tem 3 progra
mas: Saúde, Saneamento e Proteção ao Meio Am
biente. A !ração que recebeu do montante da execu
ção foi de 12,7%, equivalentes a 927 milhões de 
reais. Sua distribuição média foi: 16% para o Norte, 
31% para o Nordeste, 1.33/o para o Centro-Oeste, 
31% para o Sudeste e 9% para o Sul. Também nes
sa função, o ano de 1997 tem sido caracterizado 
pela concentração de recursos no Sudeste, para 
onde foram 83% dos recursos da função este ano. 

A !unção Assistência e Previdência tem quatro 
programas: Assistência, Previdência, o Programa de 

··integração Social PIS e o Programa de Forrnação do 
Patrimõnio do Servidor Público. Recebeu, no total des
ses 3 anos e meio, 86 milhões de reais, ou 1,2% do 
montante da execução. Sua distribuição média foi: 
15% para o Norte, 26% para o Nordeste, 26% para o 
Centro-Oeste, 19% para o Sudeste e 13% para o Sul. 

Transporte, ·a última funÇão, fem os seguintes 
programas: Transporte Aéreo, Transporte Rodoviá
rio, Transporte Ferroviário, Transporte Hidroviário, 

·Transporte Urbano, Corredores de Transporte e 
Transportes Especiais. É a área que mais recebe in
vestimentos, tendo recebido dois bilhões e 650 mi
lhões de reais, ou 36% das verbas orçamentárias do 
-GND-4 nesses anos. Sua distribuição pelas régiões 
foi a seguinte: 8,6% para o Norte, 16% para o Nor
deste, 10% para o Centro-Oeste, 46% para o Sudes
te e 19% para o Sul. Este ano, porém, nada menos 
de 33% se destinaram à região Sul. 

Esses dados, coligidos peias Consultarias de Or
çamentos e Legislativa desta Casa, demonstram soli
damente o fato de que, em um número considerável 
das funções consideradas rubricas do Orçamento, há 
uma concentração de recursos federais na região Su
deste e no Distrito Federal, em primeiro lugar, e na re
gião Sul, em segundo lugar. Mesmo reconhecendo 
que algumas funções como Assistência e Previdência, 
mais tipicamente têm canalizado recursos para o Nor
te e o Nordeste, há muito ainda a se alterar na política 
do Governo se a Administração Pública tiver como um 
de seus objetivos principais como está escrito na Lei 
o de reduzir as diferenças entre as regiões do País e 
entre os.eiaaaãos·l:lrasileiros: 

Muito obrigado. 
~Q_SR.AÚL.J(). C~J.4P95 (PfL -:- MT) .-:-- Sr. Pre

sidente, S~s e Srs. Senadores, foi aprovado nesta 
Casa Legislativa o Projeto de Lei n2 80, de 1996, de 
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minha autoria, que institui o Plano de Gerenciamento 
do Pantanal Mato-Grossense. Trata-se de um proje
to que tive a honra de trazer á apreciação dos no
bres colegas em 24 de abril do ano passado, e pelo 
qual tenho especial carinho, de vez que objetiva pre
servar um riquíssimo património brasileiro e um dos 
maiores redutos mundiais de biodiversidade. 

O projeto recebeu parecer favorável da Comis
são de Assuntos Sociais, sendo relator o errrinente 
Senador Jonas Pinheiro. 

Ocorreu-me, Srls e Srs. Senadores, abordar 
novamente a propositura em tela, perante este egré
gio Plenário, dadas as suas similitudes com o Proje
to Caboclo, idealizado pelo saudoso Senador Darcy 
Ribeiro e a ser oportunamente adotado pelo Senado 
Federal, conforme anunciou o Presidente Antônio 
Carlos Magalhães. 

Conquanto se dirijam à preservação de áreas 
distintas, e inobstante suas diferenças de concepção, 
bastando dizer que o Projeto Caboclo não é ainda um 
projeto de lei, mas uma proposta alternativa de ocupa
ção da Amazônia, ambos têm em comum o mesmo 
espírito de proteção do ecossistema, de promoção do 
desenvoMrnento sustentável e de atendimento aos 
dispositivos constitucionais, especialmente ao art. 225, 
parâgrafo quarto, que determina: 

"A Floresta Amazónica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-se-á, na fom1a Ja 
lei, dentro de condições que assegurem a pre
servação do meio ambiente, inclusive quanto 
ao uso dos recursos naturais". 

Ouso confessar que para mim, pessoalmente, 
uma iniciativa que viesse a proteger o Pantanal 
Mato-Grossense, ou qualquer outra área de condiçõ
es ambientais privilegiadas, soaria como homena
gem a Darcy Ribeiro, que dedicou boa parte de sua 
vida à defesa de nossos recursos naturais e da po
pulação nativa, que com sua milenar experiência de
les tira o seu sustento sem contudo degraâá-los. 

O Projeto Caboclo, como é do conhecimento 
geral, pauta-se nessa milenar e hanmoniosa convi
vência do homem com o meio ambiente para propor 
uma ocupação alternativa e racional da Amazônia, 
alvo da cobiça internacional. A política ocupacional 
que tem prevalecido ao longo de nossa história sem
pre privilegiou a utilização económica de nossas re
servas, com evidentes prejuízos de ordem ecológica. 

Darcy Ribeiro, atento observador de nossa reali
dade, defensor incansável das populações indígenas e 
profundo conhecedor de nossas reservas, empenhou-

---
se quanto p,jde, -ape!'ar do organismo já debilitado 
pelo câncer, para ver concretizado o seu "canto do 
cisne". Sua lucidez, sua coragem e sua determina
ção não foram vãs, eis que sua proposta é hoje en
campada de fonma consensual no meio político, no 
meio acadêmico e no seio da sociedade brasileira. 

A preocupação de Darcy Ribeiro quanto ao 
destino da Floresta Amazónica justificava-se pelo 
vertiginoso processo de devastação que ali ocorre, a 
ponto de prever-se, em estudos e simulações feitos 
como auxílio de computadores, que até o ano 2.050 
aquela reserva estaria totalmente destruída. Assim, 
impunha-se adotar um modelo de ocupação e de de
senvolvimento da Amazônia que permitisse preser
var o ecossistema, privilegiando as formas de vida 
social fundadas no harmõnico convívio de índios e 
caboclos com !'i floresta. 

Pode-se dizer que o Projeto Caboclo, basica
mente, prevê a implementação experimental de co
munidades autônomas, abrigando cada uma cerca 
de 50 famílias em áreas de cinco mil hectares de 
mata. Cada família teria assegurada uma renda 
mensal de um salário mínimo, de forma a comple
mentar suas necessidades, até que as comunidades 
se tomem autônomas e se organizem na fonma de 
Cooperativas âé produção e ae consumo. 

Esse tipo de ocupação representa, como des
tacam seus fonmuladores, entre eles o próprio Darcy 
Ribeiro, a criação de "modos coletivos não destruti
vas de adaptação e de deserwolvimento sustentável 
das comunidades--à floresta tropical". Salientam, ain
da, que "tanto as populações indígenas da Amazô
nia quanto as comunidades caboclas, quando não 
totalmente submetidas a um regime mercantil, têm 
uma existência mu-ito mais farta e feliz do que as po
pulações engajadas nos projetas modernos, aparen
temente mafs-progresslstaS'·-:-

Num breve comentário, Sr. Presidente, S~s e 
Srs. Senadores, gostaria de ressa~ar, entre outros 
méritos do Projeto Caboclo, seu baixo custo e sua 
expansão gradativa, que ao propiciar fonmas de vida 
digna para os habitantes da região sinalizariam com 
eficácia para um modelo de ocupação daquelas ter
ras que não venha a provocar danos ao ambiente. 

O PLS nº 80/1996, de minha autoria, dirige-se, 
conforme destaquei, à preservação de outro ecossis
tema igualmente importante, que é o Pantanal Mato
G_ro~sense. Não _dioa que se distingue do Projeto 
Caboclo quanto ao "modus operandi", porquanto seu 
escopo é a instituição de um Plano de Gerenciamen
to, definindo objetivos, metas e diretrizes, instrumen
tos e planos de ação e atribuições institucionais. 



428 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE I 997 

Representando um Estado que tem boa parte de 
suas terras nesse ecossistema, é natural que f~que emo
cionado ao falar do Pantanal, a maior bacia de inunda
ção contínua do planeta, com 150 mil quilômetros qua
drados. Já salientei anteriormente, nesta mesma tribuna, 
que o Pantanal é uma área de transição que comporta 
diversos subsistemas, tendo como características princi
pais as imensas vastidões de água e uma bíodiversida
de capaz de atrair as atenções de especialistas e curio
sos do mundo inteiro. 

Trata-se de uma imensa planície que recebe as 
águas oriundas de outras regiões, e ao recebê-las, ao 
absorver esse imenso caudal, evita que outras unida
des federativas sofram enchentes catastróficas. A pre
servação do Pantanal, portanto, impõe-se também por 
uma razão de ordem prática e imediata aos brasileiros 
em geral, e não apenas aos mato-grossenses. 

Sua fauna, com destaque para a vastíssima va
riedade de peixes, é destacada nos mais elementares 
compêndios escolares; sua vegetação, com predomí
niú de cerrados, comporta espêcies da Floresta Ama
zónica e do Chaco. Ali, Sr"s e Srs. Senadores, em 
meio àquele santuário ecológico, em harmonioso con
vívio com a natureza, habita o pantaneiro, tal qual ha
bitam, na Amazônia, o índio e o caboclo; ali desenvol
vem-se atividades primárias, como a caça e a pesca, 
além de uma nística pecuária; ali o pantaneiro ganha 
sua vida e sustenta os seus, preservando o meio am
biente, ciente de que o desequilíbrio ecológico pode 
significar o fim de sua subsistência. 

Preocupa-nos a atividade pecuarísta do panta
neiro em meio àquele santuário, como também nos 
preocupam a pesca e a caça predatórias. No entan
to, nossa mais grave preocupação vem de fora, das 
fronteiras de expansão agrícola e da atividade mine
ral, particularmente do garimpo, que se exerce nos 
mananciais cujo desaguadouro é o Pantanal Mato
Grossense. 

Assim, o gerenciamento do Pantanal não pode 
ser compreendido como interesse exclusivo de autori
dades e populações mato-grossenses; será, necessa
riamente, um exercício de preservacionismo e de cida
dania de autoridades, políticos, empresários, pesquisa
dores de todos os Estados. O Plano de Gerenciamen
to do Pantanal, por isso mesmo, aplica-se a toda a ba
Cia hidrográfica do Rio Paraguai siluada em território 
brasileiro, desde sua nascente e as nascentes de seus 
formadores até sua saída do território brasileiro. 

O Plano de Gerenciamento será formulado, 
coordenado e executado por uma Comissão da qual 
participarão representantes do Governo Federal, dos 
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso cfo Sul e de 
~unicípios cujos territórios estejam total ,,u parcial
mente focalizados na grande planície pantaneira. 

_ _ . Preteriâe-se com a implementação do Plano de 
Gerenciamento, entre outros objetivos específicos, 
harmonizar a coexistência da atividade produtiva 
com a utilização dos recursos naturais; impedir a ex
ploração predatória dos recursos da região que venha 
a degradar o ecossistema pantaneirci; incrementar os 
processos produtivos; preservar áreas representativas 
do ecossistema e recuperar aquelas que eventualmen
te já tenhám sido degradadas; promover o uso de tec
nologias adequadas na fixação e no desenvolvimento 
_de populações na planície pantaneira. 

. Para isso, o Plano de Gerenciamento do Pan
tanal Mato-Grossense utilizará o zoneamento ecoló
gico-económico, quando serão identificadas e sele
clonadas as áreas que, por suas características físi
cas, biológicas e sócio-económicas, mereçam trata
mento especial, além de desenvolver ações integra· 
das entre órgãos das três esferas de governo. 

O Plano prevê igualmente a instituição de me
canismos de participação das comunidades, o incen
tivo aos empreendimentos e tecnologias que contri
buam para o desenvolvimento sustentável, a formu
lação de politicas específicas para o desenvolvimen
to do turismo e a criação de unidades de pesquisa 
adaptadas às necessidades da região. 

Sr. Presidente, Sr"s e S;s. Senadores, tal como 
o Projeto Caboclo, o Plano de Gerenciamento do 
Pantanal Mato-Grossense, a ser instituído pelo PLS 
nº 80/1996, é passo preliminar, mas decisivo, para 
salvaguardar uma re_gião belíssima, de riquíssima 
biodiversidade, de invejável potencial turístico, de 
rara densidade populacional, que necessita ser ocu
pado racionalmente. Não se trata apenas de promo
ver melhores condições para o habitante da região; 
não se trata, da mesma forma, de preservar um san
tuário ecológico apenas por sua extraordinária bele
za. Trata-se de evitar um crescente processo de de
gradaÇáo do -ecossiste-rna que, num futuro muito pró
ximo, pode tomar-se irreversível e resultar em trági
cas conseqüências para todos nós. Trata-se, em 
suma, de conciliar razão e sentimento, para que a 
ocupação e o processo produtivo possam ser incre
mentados sem prejuízo à qualidade de vida da nos-

. sa geração e das gerações vindouras. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10h45minj__ 
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Ata da 1 09!! Sessão Não Deliberativa 
em 25 de agosto de 1997 

31 Sessão Legislativa Extraordinária da 50' Legislatura 
Presídéncía dos Srs.: Lúdío Coelho e Bel/o Parga 

(Inicia-se a sessão às 14h30) 

O SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca

bral, por cessão do Senador Carlos Patrocfnio, por 
20minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, comemora-se hoje 
em nosso Pafs o Dia do Soldado. Claro que a data 
merece um registro, a fim de que a população sinta 
que há movimento muito grande neste Pais para si
lenciar, esmaecer, reduzir o tripé para o qual o sol
dado é encaminhado: a disciplina, a hierarquia e a 
obediância. 

Quis logo, Sr. Presidente, para que ficasse re
gistrado nos Anais da Casa, trazer um pronuncia
mento que fosse revestido de autoridade pa·ra a 
data. E só poderia fazê-lo por meio de quem convi
veu, conviva e dedicou parte da sua vida no meio 
dos soldados. 

Por isso, registro que este pronunciamento é 
resultado de uma pesquisa feita pelo Coronel Nilton 
lampert, que me dá a honra de ser meu assessor 
técnico, ex-comandante do Centro de Instruções de 
Guerra na Selva, casado com uma amazonense, co
r>~r do problema da região, onde, sem dúvida 
alguma, pela sua inclemência, o soldado é ainda 
mais soldado. 

O texto, Sr. Presidente, é o seguinte: 

"Ao reverenciar o Dia do Soldado, es
tamos homenageando o homem brasileiro 
na sua dedicação à Pátria e no seu despren
dimento em seiVir à Nação. Jovens brasilei
ros das diversas regiões do Pafs dedicam
se à importante tarefa de prestar o serviço 
militar, na certeza de que estão iniciando a 
conquista da cidadania. 

Simples, modestos, esperançosos, 
idealistas, lá vão eles diariamente para seus 
quartéis com a satisfação e o orgulho de es
tarem seguindo o exemplo de Luiz Alves de 
Uma e Silva, Duque de Caxias, expressão 
maior e sfmbolo do soldado brasileiro. 

Caxias, que se destacou na conturba
da fase de consolidação do Estado Brasilei
ro como um dos baluartes da pacificação 
das provfncias, conseguiu, com seu descor
tino invulgar, consolidar a paz interna e con
tribuir para que nenhum dos movimentos de
flagrados, ora nas regiões Norte e Nordeste, 
ora na região Sul do Pafs, se convertessem 
em fragmentações do Pafs. 

Pacificador, estadista, polftico, Caxias 
conseguiu, ao longo de sua existência, um 
papel extraordinário na História do Brasil. A 
obra desse grande brasileiro tem sido reco
nhecida por historiadores brasileiros e abor
dada pelos vários ângulos da sue trajetória 
de vulto. 

Poderfamos aqui escolher qualquer 
uma delas e, por certo, estarfamos sendo 
justos e fiéis ao seu proffcuo trabalho patrió
tico. Entretanto, hoje preferimos nos fixar no 
que mais caracterizou esse ilustre brasileiro 
em toda a sua existência. Era um soldado 
naquilo de mais puro que representa a seiVi
dãoàNação. 

Após uma vida cheia de realizações e 
vitórias, decidiu retirar-se da vida pública e 
isolar-se na simplicidade da sua casa no 
Municfpio de Vassouras, onde o seu apo
sento, dentre todos, era o mais singelo e ti
nha como únicas riquezas a vista de um pe
queno riacho e o nascer do sol. 

Soldado simples, desprovido de vaida
des e ambições, exigiu que fosse levado à 
última morada pelas mãos simples e caleja
das de soldados 'rasos'. 

Prestando essa homenagem no Sena
do Federal é oportuno lembrar e destacar 
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que os soldados, nos dias atuais, continuam 
fiéis ao legado do Duque de Caxias, defen
sor intransigente das instituições, da lei e da 
ord~m. Como aconteceu recentemente du
rante a rebelião de policiais militares, em al
guns Estados do Pais, os nossos soldados 
deixaram patenteado para toda a Nação que 
a disciplina e a hierarquia são apanágios in
separáveis da profissão de soldado. Sua 
atuação foi simples, discreta e determinante 
para a manutenção da ordem e dos poderes 
constituldos, como determina a nossa Cons
tituição. 

Para finalizar essa justa homenagem, 
deixo .a carta de Moniz Barreto ao Rei de 
Portugal, escrita no fim do Século XIX, po
rém bem atual no seu conteúdo, que retrata 
com justeza o homem das armas:•• 

Antes de colocar o teor da carta, devo enfatizar 
que ele foi pinçado, corrigido pelo Coronel Nilton 
lampert exatamente na fonte, dai o valor da transcri
ção: 

"Senhor, uma das casas existem, no 
Vosso reino onde homens vivem em co
mum, comendo do mesmo alimento, dormin
do em leitos iguais. De manhã, a um toque 
de cometa, se levantam para obedecer. De 
noite, a outro toque de cometa, se deitam, 
obedecendo. Da vontade fizeram renúncia 
como da vida Seu nome é sacriflcio. Por ofí
cio desprezam a morte e o sofrimento físico. 
Seus . pecados mesmo são generosos, facil
mente esplêndidos. A beleza de suas ações é 
tão gránde que os poetas não se cansam de a 
celebrar. Quando eles passam juntos fazendo 
barullo, os corações mais cansados sentem 
estremecer alguma coisa dentro de si. A gente 
conhece-os por militares ... 

Corações mesquinhos lançam-lhes em 
rosto o pão que comem; como se os cobres 
do pré pudessem pagar a liberdade e a vida. 
Publicistas de vista curta acham-nos caros 
demais, como se alguma coisa houvesse 
mais cara que a servidão. Eles, porém, cala
dos, continuam guardando a Nação do es
trilngeiro e de si mesma. Pelo preço de sua 
sujeição, eles compram a liberdade para to
dos e defendem da invasão estranha e do 
jugo das paixões. Se a força das coisas os 
impede agora de fazer em rigor tudo isto, al
gum dia o fizeram, algum dia o farão. E. des-

de hoje, é como se o fizessem. Porque, por 
definição, o homem da guerra é nobre. E 
quando ele se põe em marcha, à sua es
querda vai a coragem, e à sua direita, a dis
ciplina". 

O Sr. Epltaclo Cafetell'll (PPB-MA) - V. Ex
me concede um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM} - Con
cedo o aparte a V.Ex" com prazer. 

O SR. Epltaclo Cafilell'll (PPB-MA) - Nobre 
Senador Bernardo Cabral, V. Ex- faz em seu discur
so no Dia do Soldado a apologia daquele que dedica 
sua vida à defesa do Pais e de suas instituições. 
Quero aproveitar para registrar que o assunto é im
portante e tem de ser examinado diante do atual 
quadro brasileiro. Proponho-me a, amanhã, fazer um 
pronunciamento a respeito desse assunto, porque, 
pela primeira vez, vimos urna greve dos policiais mi
litares, ou seja, daqueles que estão incumbidos de 
manter a ordem. E não são muito diferentes os pro
blemas da Policia Militar e das Forças Armadas. Re
gistro que,-durante o Governo Militar, eu era do 
MDB; portanto, minha posição era de resistência. O 
Governo Federal e todos nós temos a obrigação de 
refletir sobre o que está acontecendo neste Pais. 
Sabemos que os militares têm famfiias que precisam 
ser alimentadas; seus estômagos e os de suas faml
lias reclamam, naturalmente, quando o soldo é insu
ficiente. Eles têm uma dignidade a defender. O Se
nhor Presidente da República deve saber da como
ção que existe dentro das nossas Forças Armadas. 
É preciso fazer um discurso em que se deixe claro 
que a disciplina, mencionada nessa carta, é a "tam
pa da panela de pressão" que está sustentando toda 
a tensão nos quartéis deste Pais. Parabéns a V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM)- Tem 
V. Ex" razão: ela é a "tampa do caldeirão", porque, 
neste Pais, as coisas não são devidamente exami
nadas sob o ângulo da racionalidade, mas sempre 
da emocionalidade, que tantas vezes vem cercada 
de demagogia. 

Há aqueles que buscam a ponta imediata, 
corno se o dia de hoje tivesse de ser cuidado, e não 
o dia de amanhã. Aliás, isso é que faz a diferença 
entre o politico e o esta~ista. _ 

V. Ex" deve estar lembrado de que, há cerca 
de dez meses, eu alertava para o problema do Movi
mento dos Sem Terra, fazendo uma análise dos dois 
lados. A propósito, está presidindo a sassão o Sena
dor Lúdio Coelho, que, àquela altura, cumprimenta
va-me porque eu dizia que uma ação levaria a uma 
reação: os donos das terras acabariam encurralados 
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e teriam, sem dúvida, uma manifestação em sentido 
contrário. Na ardência dos acontecimentos, nada foi 
feito. 

Amanha, ouvirei V. Ex-. Serei um dos que es
tarão a postos, porque também voltarei a este as
sunto. É urna questão séria demais para que fique
mos Indiferentes. Devemos tornar conta daquilo de 
que o Pais precisa. V. Ex- retorna o assunto: hierar
quia e disciplina 

O Sr. Guilherme Palmefl'll (PFL-AL) - Permi
te-me V. Ex& um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com prazer, 
ouço o nobra Senador Guilherme Palmeira. 

O Sr. Gullhenne Palmeira - Senador Bernardo 
Cabral, é lowável a lembrança de V. Ex- nesta home
nagem que~ presta ao Exército brasileiro. Ele mu~o a 
merece. V. Ex& recorda o grande slmbolo do Exército 
brasileiro não só como o grande guerreiro das guerras, 
mas também como o guerreiro da paz. Isso é o que 
desejamos seja o Exército e as PoiTcias brasileiras. O 
tema que V. exa bem abordou deve ser realmente de
batido, não apenas com base na emoção dos episó
dios que levou o Pais a uma semicrise nessa área. E 
nada mais positivo e real do que essa carta de Caxias, 
que prega a ação e a força do Exército não em busca 
da guerra, mas da paz e da tranqüilidade. É nisso que 
devemos meditar; dai a oportunidade do seu pronun
ciamento pelo Dia do Soldado - que tarmérn é um dia 
do Brasil -, no qual precisamos reverenciar figuras 
como C!!xias. E volto-me para Alagoas, tão sofrida e 
malsinada ultimamente, que ofereceu ao Exén:ito bra
sileiro duas grandes figuras, como Deodoro e Floriano, 
e tantos outros alagoanos que lutaram pelo Brasil e 
pela paz. lntluldo desse propósito, tarroém louvo o 
aparte do Senador Epitacio Cafeteira, nesta hora de 
homenagens e, também, de alertas. Nesta Casa da 
moderação, estaremos alerta e dispostos a ajudar a 
encontrar uma solução pela paz em nosso Pais. Para
béns a V.Ex&. 

O SR. BERNARDO CABRÁL (PFL-AM.) -Se
nador Guilherme Palmeira, veja V.Ex& como a vida é 
curiosa. Em 1964, eu era Deputado Estadual, quan
do se deu o acontecimento de 31 de março, ou de 1~ 
de abril, como querem alguns, no sentido de fazer 
restrições a esse movimento. 

De 1964 até 1966- nesse ano fui candidato a 
Deputado Federal·, quando se lembravam o 31 de 
março e o Dia do Soldado, havia sempre uma fileira 
enorme de oradores a tecer loas ao Exército brasilei
ro. Depois, na Câmara dos Deputados, nos anos de 
1967 e 1968, também ouvi muitas loas. Os oradores 
desfilavam e diziam maravilhas do Governo Militar. 

Hoje, tantos anos passados, quem vem para a 
tribuna é um cidadão que foi cassado por esse Go
verno, que perdeu 10 anos de direitos politicas e o 
seu lugar de professor, mas não perdeu a consciên
cia de registrar aquilo que vale a pena, porque foi o 
Governo Militar, na minha terra, no meu Estado, por 
meio do Marechal Humberto de Alencar Castello 
Branco, que criou a Zona Franca de Manaus e per
mitiu que hoje tivéssemos ali um Estado à altura dos 
demais lnnãos deste Pais. 

Ora, se isso é verdade, se V. Ex- teve no seu 
Estado dois grandes militares, este Senado tem ou
tros grandes Senadores por Alagoas: seu pai, Sena
dor Rui Palmeira, com quem convM, e V.Ex', que 
agora honra as hostes do Partido da Frente Uberal. 

De modo que as coincidências são grandes, 
Senador. O que Importa é que estamos prestando 
uma homenagem a uma Instituição que resulta no 
soldado; nesse soldado desconhecido que vai sem
pre à frente, sem saber o que o aguarda. Nós, na 
sua retaguarda, é que temos a obrigação de reco
nhecer o seu valor. 

Este valor, Presidenta lúdio Coelho, faço 
questão de registrar. Desejo que v. exame pennita 
concluir com este requerimento. Peço-lhe que o defi
ra, enviando este pronunciamento ao General Co
mandante da nossa Região Milw, que me parece 
mais próximo para o soldado, ou quem suas vezes 
melhor fizer, dando conhecimento de que, nesta tarde, 
quem foi cassado pelo Governo militar reconhece que 
o soldado merece o nosso aplauso. E esse soldado 
está revestido na figura de Duque de Caxias. 

Muito obrigado a V. Ex'. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - V. Ex

será atendido na forma regimental, Senador Bernar
do Cabral. 

Concedo a palavra ao Senador Bello Parga por 
J)ermuta com o Senador Francelina Pereira. 

O SR. BELLO PARGA (PFL·MA. Pronuncia o 
seguinte ÕIS("•Jrso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, traço caracterfsti
co da Conjuntura atual do nosso Pais é - podemos 
assim dizer - o descrédito com que os politicas são 
vistos, especialmente aqueles que exercem mandato 
parlamentar. 

Efetivamenta, a ~ não se cansa de ver· 
gastar a nós, representantes do povo, com ou sem ra
zão. É certo que a quase tolalidade dos meios de co
municação social são ildernentes para conosco. Eri
gem-se em Mores da moralidade, da ética e não se 
cansam em nos apontar corno transgressores das nor
mas da moralidade e da ética politica e parlamentar. 
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Portanto, Sr. Presidente, não seria de admirar 
que a população de um modo geral nos olhasse até 
com animosidade, dadas essas manifestações cons
tantes nos jomais. No entanto, para alegria minha -
e acredito de todos nós, Parlamentares no âmbito fe
deral e nas esferas estadual e municipal -, foram 
realizadas pesquisas de opinião pública por Institui
ções abalizadas e autorizadas nesse mister que não 
chegam a essa conclusão que seria de se esperar. 

A classe politica não está desmoralizada como 
querem fazer supor. E fundamento isso, Sr. Presi
dente, com o que foi publicado, que teve de ser pu
blicado, que não poderia deixar de ser publicado na 
imprensa nesses últimos dias. 

Inicio minha argumentação citando duas pes
quisas de âmbito nacional: uma pesquisa nacional 
feita pela revista llltoÉ e pela empresa Brasmarket, 
na última semana do mês de julho, em que foram 
ouvidas, em todo o Pais, 16.160 pessoas. Vejam 
bem, Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores: nessa 
pesquisa nacional sobre a situação dos atuais Go
vernadores de Estado, verificou-se que, dos vinte e 
sete Estados, vinte estão com grau de aprovação 
superior a 50%. Para gáudio particular meu, o Go
vemo do Maranhão está em oitava colocação em or
dem decrescente, com um Indica de 66,7%. 

Esse percentual ou grau de aprovação é esta
belecido, segundo as técnicas de pesquisa, pelas 
notas "ótimo", "bom" e "regular". Na análise· do crité
rio "grau de popularidade", foram aproveitadas so
mente as classificações "ótimo" e "bom", pois muitas 
vezes a aprovação não está intimamente ligada à 
popularidade, uma vez que há Governadores com 
sua maneira de governar e suas medidas administrati
vas plenamente aceitas, mas, por uma razão ou outra, 
não são pessoas populares. Quanto ao "grau de popu
laridade", então, a Governadora do Estado do Mara
nhão fica em 62 lugar, com 44,4%, segundo a pesquisa 
lstoÉIBrasmarket, feita em âmbito nacional. 

Sr. Presidente, referindo-me à segunda pesqui
sa, do lbope- talvez o mais credenciado dos institutos, 
além de ser o que analisa os dados com maior abran
gência -, que, atendendo solicitação da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), efetuou pesquisa naCional 
somente nas capitais, nos dias 08 a 12 de agosto. Es
tabeleceram-se várias questões, sendo que, na Capital 
de meu Estado, São Luiz, OUViram-se 400 pessoas, na 
faixa etária de 16 a mais de 45 anos, das quais 186 
eram homens e 214, mulheres. 

O primeiro item da referida pesquisa estabeleceu 
uma avaliação das medidas administrativas postas em 
prática, que correspondeu à seguinte pergunta: "Como 

classifica até-o momento a adrivnistração da Gover
nadora Roseana Samey?". As respostas foram es
tas: "ótima" - 16% e "boa" - 39%. A soma dessas 
duas, que estabelece o "grau de popularidade", atin
ge 55%. Se a isso acrescentarmos os que conside
ram a administração regular, que sãO 38%, esse ln
dica, que passa a ser "Indica de aprovação", estabe
lece-$e em ·93%. Houve desaprovação na cifra de 
2% e 5% não quiseram ou não souberam opinar. 

Em seguida, a pesquisa passa a fazer urna 
avaliação do desempenho global do Govemo. Os 
consultados disseram, em 76% dos casos, que apro
vavam essas medidas; 21% desaprovaram total
mente as medidas governamentais. Não souberam 
ou não quiseram opinar apenas 3%. 

Frise-se que esses 76% de aprovação são 
contirmados pela própria estrutura da pesquisa, pois 
77% dos homens e 76% das mulheres aprovaram. 
Há uma coerência nos dados. 

A pesquisa procurou es1abelecer o •grau de coo
fiabilidade" do Governo do Estado do Maranhão com a 
seguinte pergunta: "Confia ou não confia na Governa
dora?" Setenta e um por cento responderam que con
fiam, contra 26"k que disseram que não confiam. O 
restante, 3%, são aqueles que não sabiam ou não qui
seram opinar. Está-se vendo, pela forma como as per
guntas foram feitas, que elas se entrelaçam e que os 
resultados são mu~o homogéneos. 

A pesquisa procurou fazer o balanço dos resulta
dos apresentados pelo Governo do Estado do Mara
nhão até o momento e estabeleceu alguns Itens para 
que houvesse urna consistência nesses dados. Aque
les que acham que o Governo do Estado do Mara
nhão, a Go\lemadora, só obteve acertos; exclusiva
mente acertos foram 17%. Mas outro item da pesquisa 
perguntou se houve mais acertos do que erros, ao que 
J9SPOf1deram "sim" 61%. Quer dizer, houve um saldo 
positivo em favor da Govemadora do meu Eslado em 
"somente acertos• e "mais acertos do que erros". Ago
ra, houve saldo negativo? Sim, houve, porque aqueles 
que acharam que havia mais erros do que acertos fo
ram 13%, e aqueles que não perdoaram, que conside
ram que houve somente erros do Governo foram 5%, 
Sr. Presidente, sendo que esse saldo negativo, que é 
a sorna de "mais erros do que acertos• mais "somente 
erros", foi de 18%. 

Finalmente, dado esse grau de confiabilidade, 
esse nfvel de aprovação do Governo, a última ques
tão posta aos que foram inquiridos foi sobra as dire
trizes governamentais estabelecidas pela Govema
dora, que promoveu austeridade fiscal, promoveu o 
Programa, de Demissão Voluntária; enxugou a má-
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quina do Estado, privatizou empresas, entre outras 
coisas necessárias e em comum com a politica que 
o Governo Federal realiza em nosso Pais, com o 
nosso apoio aqui no Senado. 

Perguntou-se então o seguinte: 'O Estado do 
Maranhão está no caminho certo ou no caminho er
rado?' Foi bastante clara e positiva essa questão. 
Responderam que o Governo do Maranhão está no 
caminho certo 68% dos consultados, e que está no 
caminho errado apenas 24%. Sendo de se assinalar 
que esses que acham que o caminho está certo rep
resentam, em 38 pessoas, 28 'sim' e apenas 10 
'não'. Foram esses os Indicas dos indicadores polfti
cos que essas pesquisas apresentaram, casando-se 
exatamente ambas as pesquisas, feitas por empre
sas distintas. 

Dessa maneira, na qualidade de representante 
do povo maranhense, mais do que simples correli
gionário da Governadora, sinto-me satisfeito por ver 
que o esforço que se empreende em nosso Estado 
está sendo compreendido pela população mara
nhense, notadamente pela população da capital. 

O Sr. Osmar Dias (PSDB-PR) - Pennite-me V. 
Ex" um aparte, nobre Senador Bello Parga? 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA)- Ouço o no
bre Senador Osmar Dias. 

O Sr. Osmar Dias (PSDB-PR) - Senador Bello 
Parga, V. Ex" faz uma análise circunstanciada da 
pesquisa e nesse sentido quero apenas fazer um co
mentário: enter;~do que é obrigação do Congresso 
Nacional proibir a divulgação de pesquisas um mês 
antes das eleições. Há um festival de pesquisas em 
meu Estado, e creio que no Pafs todo, onde a varia
ção de números é tão grande que confunde a opi
nião pública e pode, com sua divulgação um mês 
antes das eleições, induzir o eleitorado. Em meu Es
tado, a mesma pesquisa coloca o Governador em 
1QIIIugar. Existe uma tradição no Paraná: os Gover
nadores estão sempre colocados entre os três pri
meiros do Pafs, porque a população é bastante ge
nerosa co"1 seus governantes. Mas hoje está em 
1QIIIugar, com apenas 30,3% da soma entre 'ótimo' 
e 'bom'. Ocorre que, quando o Governo do Paraná 
paga um instituto para realizar a pesquisa, atinge 
quase a unanimidade, 85%, 90%, corno se estivés
semos falando de algo sagrado, divino. Não digo 
com isso que todas as pesquisas sajam fraudadas 
ou que não mereçam crédito. Mas é preciso que es
tabeleçamos critérios, sobretudo quanto à divulga
ção de pesquisas. Quando o nome do Governador é 
colocado para Presidente da República, o que é uma 
antiga pretensão de ·s. Ex", aparace atrás do Sr. 

Enéas, com 1,9%. Portanto, as pesquisas do Palácio 
do lguaçu são muito diferentes das pesquisas divul
gadas na revista latoÉ da úHima semana. Agradeço 
a oportunidade, Senador Bello .Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA) - Nobre Se
nador Osmar Dias, efetivamente, como em tudo que é 
humano, há distorções e desvios no resultado das es
tatfsticas. Mas gostaria de frisar apenas um ponto, 
concordando com V. Ex': o de que as pesquisas, no 
que se refere ao perfodo eleitoral; devem ter uma re
gulamentação, a fim de evitar que elas possam induzir 
o eleitorado a erro por causa da divulgação, por técni
cas falsas ou por técnicas de persuasão subliminares. 

Mas não é disso que trato no momento, porque 
essas pesquisas não são locais, não são do Estado 
do Maranhão. A propósito, temos lá uma empresa 
de pesquisas que é bem confiável, a Econométrica, 
uma empresa local. Tomei conhecimento dessas 
pesquisas pelos jornais O Estado do Maranhão e O 
Imparcial. Não cito O Estado do Maranhão porque 
é um jornal que tem linha editorial de apoio ao Go
vemo, mas O Imparcial, que é dos Diários Associa
dos, e que, nada obstante a presença do nobre Se· 
nador Epitacio Cafeteira, presumivelmente, é impar
cial. E essas pesquisas são feitas, uma, por enco
menda da Confederação Nacional da Indústria, e ou
tra, pela própria revista lstoé, também de circulação 
nacional. Então não seria o caso. 

O Sr. Epltaclo Cafeteira (PPB-MA) - Senador 
Bello Parga, V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA) - Ouço o no
bre Senador Epitacio Cafeteira, sempre com prazer. 

O Sr. Epllacio caleteila (PPB-MA)- Nobre Se
nador Bello Parga. V. Ex" falou nos dois matutinos. Di
ria que a diferença entre os dois não é que um apóia o 
Governo e o outro não. É que um é da Governadora e 
o outro se diz independente, mas sempre apoiou o Go
verno. Mas fico feliz de ver a felicidade de V. Ex" e de 
pensar que a sua alegria é uma continuação da alegria 
da Governadora, porque isso me acalenta e me diz 
que S. Ex" malmenta vai disputar a reeleição e que, 
portanto, vou ter a oportunidade de ir ao tira-teima. Até 
hoje a Governadora diz que ainda não se decidiu se 
vai ou não concorrer. Mas diante de uma pesquisa tão 
boa corno essa. acho que S. Ex" não pode se recusar 
a disputar uma eleição. Entretanto, quanto às pesqui
sas, li urna frase uma vez muito importante: 'Pesquisa 
é como biqufni, que mostra muita coisa, mas esconde 
o essencial .• 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA) - Agra~ 
ao nobre Senador Epitacio Cafeteira pelo seu bem
humorado aparte. 
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Mas, Sr. Presidente, gostaria de assinalar, no 
que S. Ex' asseverou, que essas pesquisas não fo
ram encomendadas pela Governadora, nem pelo 
Governo do Estado, nem por qualquer outra entida
de a S. Ex' ligada. Todavia servem corno indicado
res de rumo para suas ações administrativas, para 
as medidas que S. Ex' vier a tomar. Acredito que 
elas possam mudar, mais adiante, daqui a um ano, 
porque pesquisas são um instantâneo, nobre Sena
dor Epitacio Cafeteira, e no momento são franca
mente favoráveis. Não podemos fugir de três alter
nativas: ou S. Ex" estará em melhor situação ou na 
mesma ou em pior situação. Então, só mais adiante, 
a Governadora poderá tomar essa decisão. 

Portanto, não é disso que se trata. Mesmo por
que- já que V. Ex' citou a reação da Governadora
, S. Ex" encarou isso com muita maturidade, muita 
sobriedade. Vou ler as palavras de S. Ex" no tocante 
a isso, quando indagada pelos jornalistas. Palavras 
da Governadora Roseana Samey: 

"É reconfortante saber que a popula
ção aprova o trabalho do meu Governo. Isso 
compensa o enorme esforço que eu, corno 
governadora, e toda a minha equipe faze
mos todos os dias para manter a eficácia da 
administração estadual, planejando cuidado
samente cada ação, aplicando corretamente 
cada centavo do dinheiro público para pro
porcionar uma vida melhor para o povo. 

Esse reconhecimento da parte do povo 
rnaranhense nos dá força para seguir em 
frente porque ele nos diz: estamos no cami
nho certo.• 

Então, efetivamente, essa pesquisa foi de 
grande utilidade para quem governa. 

Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de 
registrar que não queria dar nenhuma conotação po
litico-partidária a esse matéria, o que ac:abo!J acon
tecendo em face do aparte do nobre Senador Epita
cio Cafeteira. 

Uma das coisas que, sob o ponto de vista politi
co, me reconforta, e aqui eu falo do ponto de vista ex
clusivamente polftico, é que, na última eleição para 
Governador, a candidata Roseana Samey, na Hha de 
São Luis do Maranhão, onde está a capital do Estado, 
mais três rnuniclpios, obteve, de modo geral, e isso se 
refletiu praticamente em todas ás umas, urna média de 
20% da votação, e o outro candidato, o nobre Senador 
Epitacio Cafeteira, obteve 80%. 

Quer dizer, de cada cinco votantes em São 
Luis, um votou na atual Governadora e quatro vota-

ram no Senador Epitacio Cafeteira. Mas, hoje em 
dia, nós já temos uma reversão de expectativa, con
forme esse pesquisa. Isso significa que o povo está 
acompanhando, acredito que não só no Maranhão, 
não só em São Luis, mas em todo o Pais, o que está 
acontecendo, e foi isso que a pesquisa da lstoé, 
Brasrnarketing, demonstrou. 

Espero que a Governadora Roseana Samey per
sista no trabalho de corresponder à confiança do povo 
rnaranhense sem preocupar-se com a posslvel reper
cussão politica do resultado dessas pesquisas. Estas 
servem de bússola para que S. Ex" e sua equipe conti
nuem a trabalhar a bem do povo do Maranhão. 

Era o que me cabia dizer no momento, Sr. Pre
sidente. 

Agradeço a V. Ex" por ter-me concedido a pa
lavra. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA {PPB-MA.) -
Sr. Presidente, peço a palavra para urna comunica
ção inadiável. 

O SR. PRESIDENTE {Lúdio Coelho) - Conce
do a palavra, por cinco minutos, ao Senador Epitacio 
Cafeteira. 

O SR- EPITACIO CAFETEIRA {PPB-MA. Para 
urna comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, de
pois de amanhã, 27 de agosto, as Prefeituras dos 
Municlpios do Maranhão vão cerrar suas portas por 
24 horas em protesto contra a crise financeira por 
que passam nossos Municípios. 

Diria, Sr. Presidente, que em solidariedade aos 
Prefeitos e à Prefeitura do Maranhão, a Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão também ficará 
fecl:lada no dia 27 de agosto. 

Essa dificuldade financeira começou com o re
censeamento, quando o IBGE, em vez de realmente 
fazer as pesquisas, resolveu fazer estimativas. Por es
timativa, nossos Municlpios tiveram queda na arreca
dação. Por outro lado, para recompor seu orçamento, 
o INSS, ainda na gestão do Ministro AntOnio Britto, exi
giu dia.; prefeituras, não só das do Maranhão, mas das 
de todo o Brasil, o reconhecimento de suas dividas to
mando corno base o salário mlnimo. Se a prafeítura ti
nha mil funcionários, devia contribuir para o INSS 
corno se pagasse salário mlnirno. E os Prefeitos, coa
gidos, porque, se não o fizessem, não receberiam os 
recursos do Fundo de Participação dos Municfpios, re
conheceram uma divida que não existia. 

Sr. Presidente, o Fundo de Participação dos 
Municlpios vem caindo de forma assustadora. Os 
Prefeitos começaram a ter dificuldades de efetuar o 
pagamento do pessoal. E os novos Prefeitos, além 
de tudo, tinham de pagar folhas de pagamento atra-
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sacias e precatórios trabalhistas que não foram pa
gos pelos antigos prefeitos que iam sair. 

Sr. Presidente, quando precisa de dinheiro, o 
Governo Federal primeiramente corta a folha de pa
gamento dos funcionários públicos e, depois, aperta 
as prefeituras e os Estados. Quando veio a difiCulda
de de exportação porque o Real está supervaloriza
do, quando nossas exportações estavam levando 
terrfvel suna elas Importações, o Governo resolveu 
acabar com o ICMS da exportação. Isso atingiu Es
tados e Municfpios. Desonerou as exportações, que 
melhoraram, mas a situação dos Estados e Municf
pios piorou. Assim tem sido essa situação. 

Agora vem o FEF. O que é o FEF? 
O que acontece com o FEF é como se um pai 

de famma chegasse à mese e dissesse: "Vocês es
tão comendo muito. Eu preciso me alimentar melhor. 
Por isso, vou tirar um pouquinho do prato de cada 
um, para poder me alimentar muito mais.' 

Ora. Sr. Presidente, era de se esperar que os 
Governadores tivessem chamado suas Bancadas e 
exigido uma resistência dos seus representantes 
para não deixarem que se consumasse a aprovação 
do FEF, que é o dinheiro do Município ajudando o 
Governo Federal. 

Mas, Sr. Presidente, isso não aconteceu. Gran
de parte dos Srs. Governadores fez vista grossa: li
berou seus Deputados para votarem como quises
sem. Porém, uma parte também muito grande - te
nho a b:isteza de dizer que a Governadora do Mara
nhão ar se inclui - não apenas liberou, mas chamou 
os Par1amentares do Maranhão e disse-lhes: 'Quero 
que aprovem o FEF. • E toda a sua Bancada votou 
'sim" ao Fundo de Estabilização FISC8l. Agora, le
vantam-se contra S. Ex" todos os Prefeitos do Mara
nhão e, em solidariedade,também a Assembléia Le
gislativa do meu Estado. 

Sr. Presidente, s.-a e Srs. Senadores, esta ati
tude corajosa dos Prefeitos do Maranhão e da As
sembléia Legislativa constitui-se num -::!erta para 
esta Casa, para que os meus companheiros de Se
nado, para que os representantes do Maranhão en
tendam que é hora de resistir. Os representantes do 
Paraná, de Alagoas, de Mato Grosso do Sul e de 
todo o Brasil devem compreender que esta é a Casa 
que representa os Estados. E, um problema como 
este que está a atingir o Maranhão alçança a todos 
os Estados. Temos que dizer ao Presic'ente da Re
pública: 'Não. O Governo Federal pocll< emitir titulas 
e papel-moeda. Mas, os Municfpios né.t,J 'podem fazer 
nada. • Estão, hoje, de mãos atadas :a olham para 
nós para saber se vamos ajudá-los ou não. 

Este, Sr. Presidente, é o alerta Esta era a CO!nJ

nicação inadiável: daqui a 48 horas estarão de portas 
fechadas, por 24 horas, todas as Prefeituras do meu 
Estado e a Assembléia legislativa do Maranhão, em 
solidariedade, também vai cerrar as suas portas. 

Que os Srs. Senadores pensem. Que os Srs. 
Senadores reflitam. Que os Srs. Senadores,na hora 
de votar pensem mais em seus Estados do que em 
agradar o Governo Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 
V. Ex' dispõe de 20 minutos. 
O SR. GUUtERME PAUEIRA (PFL-AL Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. PresidentB, agradeço a V. Ex' a permuta que pen1'1i
tkJ que eu pudesse me álrigir à Casa na 1arde de hoje. 

Inicialmente, faria o pronunciamento que já ha
via preparado para a semana passada, quando dis
cutíamos emenda do Senador Wak:leck Omelas, an
tes de a matéria voHar à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, emenda que trata de problemas 
aos quais acabou de se referir o nobre Senador Epi
tacio Cafeteira. 

Senador Epitacio Cafeteira, tive oportunidade, há 
dois meses, de alertar a Casa e até o próprio Govemo 
Federal sobre os problemas que surgem para os Esta
dos e Municípios, principalmente para os Municípios, 
com a prorrogação dessa emenda constitucional. 

Sr. Presidente, aqui no Senado estrunos vicia
dos a prorrogar emendas constitucionais, atos insti
tucionais etc ••• Não discutidas as matérias em sua 
profundidade. 

O Brasil precisa de u. a reforma tributária pro
funda. Não é a CPMF ou outro tipo de contri>uição 
ou tributo que irá resot 1er os nossos problemas em 
definitivo, conforme a Nação exige. 

O Sr. Epltllclo C· ~etelra (PPB-MA) - Permite
me V. Ex' um aparte? 

O SR. GUIU"I.:R~E PALMEIRA (PFL-Al) -
Ouço o aparte de ~ . Ex" 

O Sr. Epltaclo Cafetetra (PPB-MA) - Nobre 
Se:llldor Guilherme Palmeira, o FEF começou provi-
10riamente e deveria ser aplicado apenas uma vez. 
Mas, gostaram, deram-se bem e os Congressistas 
não reclamaram. Dessa forma, deixou de ser um 
Fundo provisóri , cujo término estava previsto para 
30 de junho. O que se está fazendo agora? Querem 
prorrogar algo que morreu. Na realidade, no dia 30 
de junho o FEF terminou; mas, mesmo assim, dese
jam prorrogar algo que não pode ser prorrogado. 
Nos meses de julho e agosto, os Municfpios já rece-
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beram sem o FEF. No entanto, se o aprovarem ago
ra, os Municfpios terão de devolver esse Fundo de 
Estabilização Fiscal, ou seja, o sangue que estava 
sendo tiraqo -e não foi tirado nesses meses -, será 
retirado em dobro. É assim que irão matar nossos 
Municfpios. O Estado de V. ExA passa por grandes 
dificuldades. Creia, nobre Senador Guilherme Pal
meira, a dificuldade de se administrar hoje está pre
sente em todo o Pafs. O Governo Federal pensa so
mente em sua própria administração, o resto é o 
resto. Desde que o Governo Federal possa conti
nuar montado na âncora do Real, o resto não im
porta. Estamos com uma moeda supervalorizada, 
por quê? Porque não existe apenas o dólar oficial, 
mas o dólar .turismo e o paralelo, que, por ser do 
chamado câmbio negro, deveria ser livre e não é. O 
Banco Central há poucos dias entrou em campo 
para vender dólares para que o seu valor não subis
se no mercado paralelo. Estamos engessados e o 
Governo coloca o social a serviço do Real e não o 
contrário. Pergunto: onde está a independência 
deste Pafs e a nossa disposição em reclamar? Até 
o Presidente da Argentina diz o que quer e de nós 
não aceitam nenhuma proposta que venha a benefi
ciar o Nordeste. Estou vivendo momentos de gran
des tristezas depois de trinta e muitos anos de vida 
pública. Nem mesmo na época da Revolução eu 
senti tanto desconforto nem tive tantas dúvidas 
como atualmente. Na hora em que perdermos a 
credibilidade, acontec~rá aqui o mesmo que aconte
ceu no México: tirarão todo o dinheiro investido 
aqui. Nessa hora, não teremos então mais nada 
para dar como garantia, porque o que Unhamos já 
foi entregue ·à atividade pública, já foi colocado no 
regime de venda, de vendas e transferências como 
ocorreu com o Bamerindus e com outras instituições, 
o que está. tomando ricos aqueles que neste Pafs 
não trabalham, aqueles que não sofrem como os ou
tros. Parabéns a V. Ex&, nobre Senador Guilherme 
Palmeira, pelo seu pronunciamento. 

O SR. GUILHERME PALMEiRA (PFL-AL) -
ParabénS, em parte, a V. Ex" pelo seu aparte. Con
cordo com algumas afirmativas de V. Ex", mas, meu 
caro amigo, meu companheiro Epitacio Cafeteira, 
sinto que no meio disso tudo V. Ex" está meio ma
goado, não sei se com o Governo Federal ou com as 
pesquisas da Governadora Roseana Samey. 

O Sr. Eplblclo Cafeteira (PPB-MA) - V. Ex" 
está enganado, não fico magoado com isso. Desta 
tribuna, tenho sempre defendido o interesse do 
povo; do funciol'.ário público e civil tão maltratados; 
do militar que hoje está passando fome. São essas 
as situações em que não se pensa, só se trabalha 

no sentido de evitar a inflação. E o frango, que cus
tava R$0,99, está agora por R$1 ,40. Já não servirá 
mais para os banquetes. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) - En
tendo o ponto de vista de V. Ex", mas essa é uma 
preocupação de toda a Casa. Realmente, tem havido 
uma demora muito grande para se encontrar soluções 
definitivas para o problema tributário brasileiro. 

Na verdade, o objetivo de estar nesta tribuna, 
como disse inicialmente, é de apoiar a emenda do 
Senador Waldeck Omelas; na época, estava viajan
do em missão partidária. 

Sr. Presidente, serei breve, resumindo o que 
escrevi. Como dizia, não tive oportunidade de subs
crever a Proposta de Emenda Constitucional do Se
nador Waldeck Omelas, mas nem por isso posso 
deixar de manifestar minha concordância com a pro
posição que, em úHima análise, restaura a compe
tência histórica do Senado Federal como foro dos in
teresses e do equilfbrio federativo. É aqui, Sr. Presi
dente, que deságuam as demandas dos Estados bra
sileiros - está ar uma demonstração disso - pela ad.>
ção de medidas que os viabilizem econõrnica e finan-

. · c:ettlm1Elme. -F Cãbé -a riós dar-lhes respostas adequa
das, pelas quais somos constitucionalmente responsá
veis. Concordo inteiramente não só com a forma, mas, 
sobretudo, com a substância e os fins da Proposta de · 
Emenda Constitucional ri' 19, de 1996. 

Sr. Presidente, estou convencido de que uma 
atitude passiva nessa matéria vai tenninar sendo de
bitada ao Senado, como ocorreu com o episódio da 
emissão dos precatórios para cumprimento de dispo
sição constitucional cujos fins eram inteiramente le
gftirnos, mas cujos meios provaram-se não só ilegfti- . 
mos, mas, sobretudo, eivados de irregularidades, ile
galidades e injuridicidades que comprometem a 
crença nas instituições democráticas. 

A crise financeira dos Estados está refletida 
nas incertezas em que ainda vive o Pafs. Os episó-' 
dios que envolveram as Policias Militares trazem à' 
tona uma pauta ainda aberta na polftica brasileira. 
Entretanto, todos sabemos que não são apenas os · 
Estados que estão em crise, mas também as admi- c 

nistrações municipais, e, em muitos aspectos, o que 
estamos assistindo com o descontrole do déficit pú-· 
blico indica que a situação não é diferente no caso · 
da União. Muito embora a dfvida externa tenha cafdo 
de 8% para 4% do PIB, o incremento da dfvida inter
na não deixa dúvidas de que a própria estabilidade 
do Plano Real sofre graves ameaças 

É possfvel que a emenda ora em discussão 
não atalhe todas as causas, mas é indiscutfvel que 
constitui um passo decisivo no caminho do controle 
do déficit estadual. Creio, por isso, que essa proposi
ção merece não somente o nosso apoio e aplauso, 
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como, sobretudo, a aprovação desta Casa e o aco
lhimento pela Câmara. Se compararmos os Estados 
que mais gastaram em 1995 com os que mais des
penderam no ano passado, verificaremos que a si
tuação não se alterou significativamente em matéria 
de finanças públicas. · 

Em 1995, estavam nessa lista Alagoas, Rio de 
Janeiro, Piaul, Rio Grande do Sul e Amapá. No ano 
passado, nela entraram Paraná e Mato Grosso e 
dela salram Piaul e Amapá. O balanço de 1997 ain
da não está fechado, mas as consequências para os 
que permanecem na lista podem ser melhor avalia
das pela própria situação de Alagoas. 

Entre 1995 e 1996, embora tenha reduzido os 
gastos com· o funcionalismo de 114% para 105%
Indica hoje bem mais baixo, cerca de 86% -, o ano 
em curso signifiCOU o que talvez tenha sido a pior cri
se institucional na história do meu Estado. 

O Rio de Janeiro, Sr. Presidente, reduziu de 
92% para 87% suas despesas com pessoal no mes
mo perfodo. Já o Rio Grande do Sul, o terceiro Esta
do que aparece na relação dos dois exerclcios, foi o 
único a ter um aumento de 86,4% para 86,8%. 

A conclusão inevitável é que não se trata de 
uma questão localizada que atinge os pequenos Es
tados e nem mesmo de urna distinção que possa 
ocorrar entre regiões mais ou menos desenvolvidas. 
Trata-se, Sr. Presidente, de um problema nacional, 
ante o qual o Senado não pode omitir-se. 

O argumento de nosso eminente colega Senador 
Waldeck Omelas não é apenas um argumento· proce
dente; é, antes de mais nada, de enorme racionalida
de. Estamos, na verdade, vivendo um circulo vicioso. 
O problema dos municfpios se reflete nos Estados; o 
dos Estados, na União; e o da União termina gerando 
conseqüências nos municlpios, na medida, por exem
plo, em que o Fundo de Estabilização FISC8l, previsto 
para vigorar durante dois exercfcios, foi prorrogado por 
mais 18 meses e agora tenninará pronogado por mais 
30 meses. Ume providência que era provisória trans
forma-se em pennanente e, de permanente, COI'<" o 
risco de se institucionalizar. 

Nós sempre reclamamos do chamado "custo 
Brasi", entraves burocráticos e fiscais que efetam o 
poder de CClfT1lelição do Pais nos mercados interna
cionais, mas esquecemos que a carga fiscal, hoje de 
quase 32%, não parou nunca de crescer e termina, por 
sua vez, afelando também nossa competitividade ex
tema Estamos participando de um mundo globalizado, 
em que os requisitos essenciais são custos e competi
tividade, mas estamos, sem dúvida. despreparados 
para essa ~- Não estou ·pretendendo dizer 
com isso que a Proposta de Emenda Constitucional rfl 

19, de 1996, vai resolver todos esses problemas, 
mas ternos que reconhecer que· é uma providência 
indispensável, urgente e inadiável, para corrigirmos 
mais um dos excessos da Constituiç.ão de 1988. En
tre os seus pecados está, singulannente, o de ter 
criado um modelo federativo inviável, na medida em 
que discriminou 6nus e encargos, mas não tomou 
com eles compatfvel a repartição da carga fiscal. 

Desde o inicio da atual Legislatura, o Congresso 
Nacional já aprovou 15 emendas constitucionais, e as 
perspectivas com as quais nos deparamos é que tere
mos de continuar podando os excessos e tornando o 
texto da Constituição compatível com a realidade que 
o Brasil vive hoje. O ex-Ministro· Mário Henrique Si
monsen costumava dizer que no Brasil todos queriam 
liberdade nos ativos e isenções no passivo e que, por 
isso, os balanços nunca fechavam. 

Mal comparando, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, eu ousaria dizer que a Emenda Omelas é um pas
so para o equilfbrio das contas públicas, na medida em 
que, mesmo não proibindo liberdade no atlvo dos Esta
dos, procura, pelo menos, fechar a torneira fácil e fértil 
elas isenções do passivo. Por isso tem o meu voto, o 
meu apoio, o meu aplauso, e não tenho dúvida de que 
o Senado acompanhará essa opinião. 

Era o flUe tinha a dizotr, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Lúdio Coelho, deixa s csdei

- ta da presk:Mncia, que é ocupada pelo Sr. 
Bel/o Psrgs. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Wdio Coelho. 

Tem V. exa 20 minutos pata seu pronuncia
mento. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia o 
seguinte discursa. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr-& e Srs. Senadores, há pouco, o Senador 
Bernardo Cabral prestou uma homenagem ao Dia do 
Soldado- e eu gostaria de me associar a S. exa nessa 
homenagem - e fez referência à disciplina que deve 
existir nas forças públicas. Quero lembrar ao Senado 
Federei que não pode ser de outra forma. Entretanto, 
ao mesmo terTlJO em que se exige di~ina dos mifi
tares, é necessário respeitar-se o soldado e manter 
seus vencimentos em dia. Não é passivei exigir-se do 
soldado. que ganha duzentos ou trezentos reais, às 
vezes com seis meses de atraso nos vencimentos, 
como ocorra em Alagoas, que ele não tenha o direito 
de pleitear o que lhe é sagrado. 

Esse assunto precisa ser estudado cuidadosa
mente, porque é necessário que os governantes res
peitem os servidores do Estado. 
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Sr. Presidante, estou aqui hoje para falar mais ou 
menos na linha do pronunciamento do llusbe Senador 
Guilherme Palmeira Quase toda semana ou toda 
quinzena, aprovamos rolagem de divida de Estados. A 
União está assumindo a responsabilidade dos Estados 
em seus descobertos. Lendo o jomal O Eatado de S. 
Paulo de ontem, vejo as seguintes manchetes: "Covas 
toca obras no ritmo da reeleição", "Governadores ace
leram inaugurações•, • Alencar abre cofres do Rio e in
veste em propaganda", e por af vai. 

Tenho a impressão de que, a permanecer esse 
estado de coisas, com governantes que pleiteiam a 
reeleição sem deixar o cargo, é muito posslvel que 
nos próximos dois ou três anos o Senado Federal te
nha um serviço muito intenso de rolagem de dividas 
novamente. Há cerca de quatro anos, um número 
grande de Estados rolaram suas dividas; agora, rola
mos novamente. Quero ver onde terminará, com a 
União assumindo a responsabilidade de Estados e 
Municfpios maiores. 

Creio que o esforço de governantes em fazer 
obras que depois não sabem como pagar ameaça 
seriamente o plano de estabilidade econõmica, 
ameaça o Plano Real, pois não existe uma corres
pondente redução de despesas e aumento de recei
tas. Nunca vi empresa nenhuma nem o Poder Públi
co conseguir se estabilizar se não ocorrerem estas 
duas coisas elementares: redução de despesas e 
aumento proporcional de receitas. 

Sr. Presidente, tenho irfll.lrtsSSão de que o Se
nado Federal precisa ficar atento a esse animação 
dos governantes. Eles querem fazer obra a todo 
custo, porque as eleições de outubro do ano que 
vem estão ficando próximas. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Lauro Campos. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Francelino Pe
reira. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. 
V. Ex'l tem 20 minutos para o seu pronuncia

mento, Sr. Senador. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do oredor.) -:- ~r. 
Presidente, Sra& e Srs. Senadores, amanhã, - "1'!:• 
subcomissão criada a partir de uin requerimento do 
Senador Esperidião Amin vaf se reunir pela primeira 
vez. Trata-se da subcomissão que vai analisar a pro
cedência dessas noticias alannantes que nos traz a 
imprensa, nos últimos dias, referentes ao fenômeno 
climático chamado El Niflo. Tem sido com insistência 
que a imprensa tem publicado que o El Niflo provo
cará, neste ano, graves problemas para a região Sul, 

com enchentes, conseqüências mais graves do que 
as provocadas em 1983, e para o Nordeste uma 
seca intensa, que deve prejudicar qualquer perspec
tiva de plantio da próxima safra. 

No último sábado, estive em União da Vitória, 
Municfpio do sul do Paraná. Lá, as noticias já cau
sam pânico na gente que vive em volta do rio lguaçu 
e, sobretudo, naquelas cidades cujo centro está ape
nas a 11,5 metros acima do nlvel do rio. 

Isso significa, Sr. Presidente, que, se as conse
qüências do El Nif\o anunciadas pela imprensa fo
rem mais graves, maiores do que as provocadas em 
1983, poderemos ter uma catástrofe no Municlpio de 
União da Vitória e nos Municlpios que margeiam o 
rio lguaçu e outros rios que cortam Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e o próprio Paraná. O sul do 
Pais, segundo as previsões, será assolado por uma 
chuva quase constante, que deve começar em no
vembro e durar até abril do ano que vem. Se lá as 
enchentes é que preocupam, no Nordeste é a seca. 

Portanto, Sr. Presidenta, como o Senado já está 
reunindo a sua subcomissão- não vamos poder evitar 
que ocorra o El Niiio -, é preciso que preparemos me
didas preventivas contm as conseqüências visando a 
amenizar o drama das famfflas que, sem dúvida algu
ma, preocupam-se neste momento e poderão sofrer 
muito se as previsões se concretizarem. 

Sr. Presidente, no ano de 1983, houve no Para
ná uma conseqüência mu~o dramática: milhares de fa
mRias foram desabrigadas. Os primeiros sintomas de 
que estas previsões poderão se concretizar já come
çam a ocorrer: nas Fiipinas, são 60 mil os desabriga
dos-pelas chuvas provocadas pelo El Niiio naquela re
gião. Em outros pafses - corno China e Taiwan - há 
também chuvas em excesso já nesta época do ano. 

Sem nenhuma dúvida, teremos que nos prepa
rar. Assim corno o Senado, os Governos Estaduais e 
o Governo Federal deveriam instalar, desde já, uma 
Comissão para começar a analisar se estas previsõ
es são baseadas em fatos reais ou não deverão se 
concretizar. Se não se concretizarem, Sr. Presiden
te, melhor para nós todos. Mas e se elas vierem? E 
se o El Niflo provocar, realmente, as enchentes que 
estão sendo anunciadas para o sul do Pais e a seca 
que está sendo anunciada para o Nordeste? É preci
so que haja uma preparação dos Municlpios, do Es
tado e que as autoridades comecem a tomar provi
dências para amenizar o drama que pode afetar a 
nossa agricultura. Portanto, sugiro ao Ministério da 
Ag,;n.!:t-Jra, ao Ministro Arlindo Porto, que já consti
tua t•rr." Comissão e comece a estudar as conse
qüênciBf> no caso de as previsões se-concretizarem. 
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O El Niiio, para que possamos entender, ocorro 
em função do aquecimento das águas do Pacflico, que 
estão mais quentes 5 graus; a temperatura normal é 
ele 24 graus, e hoíe é de 29 graus, 5 graus acima A al· 
teração faz com que as chuvas que deveriam ocorrer 
na Asia em função dos ventos, que empurram a tem
peratura mais quente a partir do oceano, caiam antes 
no próprio oceano, provocando tempestades marfti. 
mas e conseqüências que mexem com o clima de todo 
o planeta. Se as conseqüências serão mais graves do 
que as de 1983, é bom que o Governo Federal come
ce a se prepasar, não àpenas o Ministério da AgricuHu· 
ra, mas os coordenados pela Casa Civil - os Ministé
rios que envolvem, inclusive, o abastecimento da ener
gia elétrica, de petróleo e de alimentos - para que pos
samos, enfim, tomar já todas as providências e traçar 
estratégias. Se ocorrer, estaremos preparados. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB)- Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB·PR) - Concedo
lhe o aparte com satisfação, Senador Humberto Lu
cena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB) - Ouço 
V. Ex" com atenção, justamente quando adverte to
dos nós - o Senado, o Governo, a Nação - não só 
para a possibilidade de novas enchentes no sul, mas 
de novos períodos de estiagem no nordeste e solici
ta medidas preventivas, o que seria de se esperar, 
evitando-se que depois, ao remediar o problema, o 
Tesouro tenha que arcar com muito mais recursos. 
Refiro-me, especificamente, à região Nordeste. V. 
Ex" situou a questão da seca e a possibilidade de 
essa voltar a acontecer dentro de pouco tempo, se
gundo previsões. Ternos um proíeto que foi colocado 
e debatido, o chamado Projeto de Transposição de 
Águas do Aio São Francisco para o semi-árido, que 
abrange, sobretudo, quatro Estados: Pernambuco, 
Paralba, Rio Grande do Norte e Ceará, que seriam 
os mais atendidos, desde que esse projeto viesse a 
ser executado. No Governo Itamar Franco, quando 
era Ministro da Integração Regional Aluizio Alves, 
avançou-se muito na discussão desse problema, até 
diria que $ forma açodada, porque naquela época, 
não sei se pelo entusiasmo nordestino do então Mi
nistro da Integração Regional, quis-se, Inclusive, 
vencer etapas de uma hora para outra, o que era in
teiramente impossfvel. Mas o fato é que o ex-Presi· 
dente Hamar Franco, ao deixar o Governo, assegu
rava-me que a única providência que faltava para 
que fosse começada a obra era o término do projeto 
de impacto ambiental que estava a cargo do lbama e 
que, no mais, estava tudo equacionado em relação 
ao projeto e ao financiamento externo por intermédio 
do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, confor
me fo:;se o caso. Enfim, as notrdas eram as mais ai-

vissareiras. Sabemos, entretanto. que desde aquela 
época surgiram divergências reqionais em outros 
Estados, como é caso da Bahia, que ncha. ou oelo 
menos achava naquele tempo, que as águas do rio 
São Francisco ainda deveriam ser mais utilizadas 
para prover projetas de abastecimento de água e, 
sobretudo, de irrigação naquele Estado. Com isso 
foi-se atrasando a solução do problema e veio o Go
verno Fernando Henrique Cardoso. O atuai Presi
dente da República assegurou-nos, a nós, nordesti
nos de todos os Estados, que o seu propósito era o 
de continuar a idéia desse projeto. O atual Secretá
rio Especial de Politicas Regionais, Fernando Catão, 
recebeu luz verde de Sua Excelência para tenninar 
os últimos estudos, o que já foi feito. Para surpresa 
nossa, visitou a paralba o Ministro do Meio Ambiente 
e Recursos Hfdricos, S. Ex" declarou que havia 
grandes dificuldades para a realização da obra. Es· 
tou abordando o problema para que V. Ex" veja 
corno é diffcil se tomar providência de caráter pre
ventivo e evitar despesas wltosas no Muro. Esse 
projeto, com o remanejamento e a refonnulação que 
foram feitos, está, segundo me disse o Sr. Fernando 
Catão, em torno de R$1 bilhão. Só na última seca do 
Nordeste, no Governo Itamar Franco, que durou um 
ou dois anos, foram gastos R$2 bilhões. Veja V. Ex" 
que é urgente que o Senhor Presidente da Repúbli
ca, o Ministro do Meio Ambiente e Recursos Hfdricos 
e as demais autoridades a quem incumbe decidir so
bre o assunto reflitam melhor sobre a matéria e pro
curem executar esse projeto da maior importância 
não só para o desenvolvimento regional mas para o 
Brasil. Na medida em que tentamos solucionar a 
questão da estiagem no Nordeste, estamos resol
vendo um problema nacional. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Agradeço o 
aparte de V. Ex", Senador Humberto Lucena. A 
transposição das obras do Rio São Francisco foi ob
jeto de estudo de uma Comissão que se instalou no 
Senado, a qual tive a honra de ser um dos relatores. 
Evidentemente, apesar dos custos relativamente al
tos que essa obra da transposição oneraria ao Te
souro da União e aos cofres estaduais, há urna de
monstração clara de que este empreendimento é 
muito necessário porque quando estamos na-Iminên
cia da ocorrência de um problema climático, de ta· 
manha proporção como é El Nino, que poderá pro
vocar intensa seca no Nordeste, qualquer esforço ou 
investimento do Governo será importante. 

Agora, vendo o nobre Senador Beni Varas, 
lembrei-me de quando eu era Secretário de Agricul· 
tura do Paraná, e o Ministro do Planejamento era o 
Senador Beni Varas. Recordo-me de urna palestra 
de S. Ex" na Exposição de Esteio, discorrendo sobre 
essa questão dos recursos hfdricos como instrumen
to de desenvolvimento regional. Lembro-me, até 
hoje, que o enfoque do então Ministro era exatamen-
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te sobre a necessidade de promoverem-se obras es
tratégicas para provocar o desenvolvimento regional 
em áreas economicamente deprimidas. Evidente
mente, é o caso do Nordeste. 

-Mais ainda, até para administrar melhor duas 
questões básicas - o abastecimento alimentar e os 
recursos hfdricos -, precisamos definir essas questõ
es que ocorrem esporadicamente, como o problema 
climático. 

Quando se analisa a questão dos recursos hl
dricos, pensa-se: o Brasil tem água em abundância. 
Só que 80% dessa égua estão na Região Amazóni
ca, atendendo, evidentemente, 5% da população 
brasileira. Noventa e cinco por cento fiCam apenas 
com 25% da água doce disponlvel. 

Com o ~rta vermelho da ocorrência desse 
problema climático, começamos a pensar no drama. 
Por isso, obras de infra-estrutura são muito impor
tantes para assegurar o abastecimento regular, es
tando a situação climática normal ou não. 

Portanto, não se pode falar em desenvolvimen
to eqüitativo regionalmente se não investirmos em 
obras de infra-estrutura de recursos hldricos para o 
Nordeste, que considero de extrema importância 
para o sucesso de um plano de desenvolvimento na
cional. Não dá para falar em desenvolvimento nacio
nal se continuamos com problen .as que assolam o 
Nordeste e que não permitem um desenvolvimento 
eqüitativo com o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. 

No momento em que faço esse alerta ao Go
verno, lembro que também a questão do abasteci
mento alimentar em nosso Pais não é tratada com a 
devida importância. Não pensamos em um programa 
estratégico de segurança alimentar quando ocorre 
uma divulgação tão intensa como essa em que a im
prensa infonna que poderemos ter problemas climá
ticos e, ao mesmo tempo, o Ministério da Agricultura 
divulga que vamos ter uma safra recorde. Isso ocor
rerá se o clima for propicio. Sempre temos uma boa 
safra quando o clima é bom, pois não contamos com 
muitos instrumentos de polftica que permitam. a J!Pii
cação de um nfvel tecnológico adequado em nossa 
agricultura" para que haja, inclusive, o aumento da 
produtividade e a expansão das áreas. 

Hoje, há uma preocupação da expansão da 
produção, muito mais pensando em conquistar áreas 
no Norte, no Maranhão, em Roraima, no Centro
Oeste. Essas áreas estão disponfveis, mas não se 
pode abandonar a tese de que. temos de investir em 
tecnologia e competitividade, até mesmo para poder
mos competir. Não falo em Mercosul, porque, ao nos 
compararmos com a Argentina, dizemos ter o mes
mo Indica de produtividade. No entanto, não existe o 
mesmo custo de produção. Lá, no pampa úmido da-

quele país, não se aplica um quilo de fertilizante por 
hectare. Ou seja, não se gasta em fertilizantes. Para 
que se tenha uma idéia, gastamos - só em lnsumos 
para produzir urna tonelada de trigo -o que a Argen
tina gasta no total de uma tonelada desse mesmo 
produto. Então, temos custos mais elevados. Por 
isso, ao planejarmos estrategicamente uma politica 
de segurança e abastecimento alimentar, precisa
mos levar em conta as dificuldades regionais. 

Se o problema dos l'eCursos hldricos no Nor
deste é inquestionável, existem outros no Sul do 
Pais que também precisam ser olhados pelo Gover
no. Politica agrícola não é apenas o estabelecimento 
do volume de crédito anual para o custeio da safra e 
para a sua comercialização. É preciso que o Gover
no estabeleça uma politica de desenvolvimento do 
interior dos Estados da Região Sul do Pais para que 
possamos estancar as migrações - basta verificar a 
taxa de crescimento de Curitiba para constatar que é 
muito acima da média brasileira - que ocorrem hoje 
em função da propaganda que se faz em Curitiba e 
da dificuldade que estamos tendo de enfrentar o 
Pais vizinho na competição do custo de produção 
em relação à nossa produtividade. 

Portanto, Sr. F residente, faço um alerta para o 
fenômeno previsto por todos os institutos de pesquisa 
climática dos Estados Unidos. Embora o INPE - Insti
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais, não reconheça 
como uma notícia concreta e a própria Embrapa tenha 
dúvidas, a verdade é que os primeiros sinais começa
ram a ocorrer. a temperatura da água do Oceano Paci
fico cinco graus !Tlél.is alta que o normal e a fenllera!U
ra de 33 graus no Sul do Pais na semana passada. 
Em Curitiba, a te~ratura foi elevadlssima 

Esses são sinais de que já está havendo altera
ções. Neste momento. é muito ~ que tome
mos conhecimento disso para nos prepararmos para o 
que poderá ocorrer no final do ano ou no inicio do ano 
que vem e pensarmos numa efetiva polftica de segu
rança alimentar para o Pais, levando em conta as 
questões regionais. As pecuflaridades regionais quase 
~re são esquecidas quando se traça uma polltice 
global para um Pais que tem dimensões continentais e 
climas diferentes. Essas polfticas quase sempre esbar
ram nas difiCuldades impostas pelo clima 

Faço esse alerta e anuncio que o Senado, 
amanhã, graças a Deus, vai reunir-se. Ironicamente, 
outro dia perguntaram se o Senado iria colocar venti
ladores para esfriar a água do Oceano Pacifico. 
Náo! Não vamos poder evitar, Sr. Presidente, o fe
nômeno. Mas poderemos amenizar o drama com 
medidas preventivas e estratégicas que nos prepa· 
rem para o pior. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Bel/o Parga deixa 11 cadeira da presi
dtJncia, que é ocupada pelo Sr. Lúdio Coe
lho, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Bello Par-ga para uma co
municação inadiável pelo prazo de cinco minutos, nos 
tennos do art. 14, VIl, do Regimento Interno. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, há pouco tive 
oportunidade de transcrever aqui dados estatísticos 
de urna pesquisa realizada no meu Estado. 

Julgo imprescindível neste momento assinalar 
que a situ!lção de que desfruta o Governo do Estado 
do Maranhão perante os seus governados - perante 
os meus conterrâneos, portanto - é um assunto que 
já transcendeu as fronteiras estaduais. 

Registro com alegria, com júbilo mesmo, a re
percussão que tiveram entre os nossos vizinhos do 
Estado do Piauí as obras e o esforço que vem sendo 
despendido no meu Estado por uma equipe coman
dada pela jovem Governadora. O jornal Meio Norte, 
publicado em Teresina, na sua edição de ontem, de
dicou um editoriál ao Maranhão sob o título ·o Mara
nhão tem qualidade total. • 

Relevem-me os meus companheiros de Sena
do se eu me prender um pouco a um assunto que só 
interessa, em sua maioria, ao meu Estado, embora 
possa ~rvir de exemplo e paradigma para outras 
administrações estaduais. 

O texto é firmado pelo Prof. Antônio C. de An
drade, Doutor pela Universidade de São Paulo -
USP, e atualmente Professor de Economia da Uni
versidade Federal do Piauí. 

S. S" teve oportunidade de fazer uma viagem 
pelo meu Estado. E assim resumiu as impressões que 
colheu e os dados que levantou. Passo a citar o texto, 
para que seja inserido nesta minha. oomunicação: 

'O Maranhão é hoje um Estado modelo 
no Brasil. É a quarta economia do Nordeste, 
com um PIB de U$8,5 bilhões, e deve, até o fi.. 
nal do século, disputar em pé de igualdade 
com a Bàhia a primeira economia da Região 
I'10idestina. Essas e outras infonnações estão 
no Balanço Anual - 1997 - da Gazeta Mer
cantil, que já se encontra em todas as bancas 
de jornais e revistas do País. Quem visita o 
Maranhão consegue perceber um surto de 
prosperidade 'por todos os cantos e por todas 
as bandas', como diria o ex-presidente José 

·----------~-~~---~--------------
Samey. As suas rodovias federais estão 
bem conservadas, as estaduais estão sendo 
recuperadas e novas rodovias estão sendo 
abertas ou asfaltadas. 

A governadora Roseana Samey conse
guiu reduzir o número dos servidori!s públicos 
de 102,7 mi~ em 1995,' - atentem bem, Srs. 
Senadores- 'para 96 mil, em 1997. o Estado 
do Maranhão chega a causar inveja aos go
vernantes dos demais Estados do Pais, pois 
tem a melhor relação entre as receitas líquidas 
correntes e gastos oom os vencimentos do 
funcionalismo público. A relação, que era da 
62,18%, em 1995, reduziu para 55%, em 1997 
, bem abaixo do nível estabelecido pela Lei 
Camata. Isso tudo sem atrasar o pagamento 
dos servidores públicos, alguns dos quais, 
aiás, antecipados com o pagamanto da pri
meira parcela do 13'1 salário. 

_ Com_ urna política administrativa avan
çada, a Govemad<irii Roseana Samey pro
moveu urna verdadeira refonna no Estado: 
extinção de diversos órgãos da administra-

-- ção direta e indireta; privatização de esta
tais; e concessões de uso em regime de 
parceria, tais como Parque de Exposições 
Agropecuárias, Terminal Pesqueiro, Centro 
de Abastecimento, Mercado do Peixe e Ter
minal Rodoviário de São Luís. 

A implantação do Sistema Integrado de 
Administração Financeira possibilitou a intro
dução de uma tecnologia de última geração 
nas finanças públicas do Estado, que man
tém os computadores ligados em rede, vinte 
e quatro horas por dia, com controle total da 
gestão pública. Com a introdução de um 
novo sistema integrado para as licitações, a 
Comissão Permanente de Licitações já con
seguiu urna redução de até 50% nos preços 
das obras e serviços para o Estado. 

Essa verdadeira reforma foi nolllda pelos 
~ ilY96tidores do Pais e do estrangeiro. 
Atuamente, pelo menos 13 projeto6 de capital 
externo eslão sendo~ no Maranhão 
cujo volume de investilaaltOS soma mais de 
US$1 ,5 bihão: Pólo de Indústrias Leves de Ro
sário, R$1,5 mitlão; Projeto de Confecções 
Kao-1, R$16,6 milhões; Fábricas de Máquilas 
de Costura Industriais T a-Ciulg, R$9,36 milhõ
es; Fábricas de Bombas Certrffugas Hung 
Pump, R$11 ,38 milhões;' - assi1ale-se que es-
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ses quatro últimos investimentos são lodos de 
capitalistas oriundos da China continental - 'Fá
brica de Faação e Tecelagem Tsuzuki, R$150 
mimes; a nova fábrica de A!lrigerantes Coca 
Cola em São Lufs, A$23,35 mil1ões; Unidade 
Industrial de Gás CaJbOníco da Coca Cola (pala 
lomecimento ao Maranhão e aos outros Esta
dos vizinhos, ou seja. toda a região nordesti'la), 
R$1 ,85 milhões; AnlJfiação da CeMljaria Equa
toriaL'Brahma, A$70 milhões; AnlJiação do 
Consórcio Alumar (para exportação de lingote 
de afumfnio), R$50 millões; lnvestinentos da 

~ Vale do Rio Doce no c:orJ1llexo fer
roviário-portuá de São Luis, R$51 mihões; 
Projeto agmindustrial da Ceval Aimentos, R$35 
nm:ies; Projeto Bataw Non:les1e, R$70 mihõ
es; e~ do ~ Industrial Flo
restal da Celmar SA (pala a prociJção de celu
lose), R$962 rnihões, no peóodo 1995-2002. 

Quanto aos cenados rnaranhenses, vão 
bem, obrigado. Segundo expeclalivas do Go
verno do Estado, a região de Balsas - no Sul
deverá produzir cerca de 1 milhão de toneladas 
de grãos por ano, já a partir do ano que vem, 
que deve!ão ser exportados pelo porto de Pon
ta ela Madeira, em São Luis, conduzidos pela 
fenovia Norte-Sul (no que ela tem de pronto) de 
II'Jl)Elfalriz até Açaiân<ia e, daf~ até o porto de 
São Luís (pela ferrovia da Vale do Rio Doce). 

É propósito da Companhia Vale do Rio 
Doce incluir outros 2,3 milhões de toneladas 
de soja, que deverão ser produzidos pelos 
Estados do Piauf e do Tocantins. Hoje, o 
complexo portuário de São Luis - ltaqui, 
Ponta da Madeira e Alumar - respondem 
por mais de 50% de toda a movimentação 
de cargas dos postos das regiões Norte e 
Nordeste do Pais. 

A ordem no Maranhão é implantar me
lhoria nos processos administrativos e disse
minar gestão pela qualidade total em todas 
as escolas públicas, com experiências bem 
sucedidas já em 15 escolas. 

Esses dados, Sr. Presidente, fazem justiça ao tra
balho que vem sendo desenvolvido pela administração 
maranhense. Na qualidade de representante do Mara
nhão no Senado da Repúbica, eoch!Hlos de júbilo e de 
alegria ver que o resultado desse traballo já atravessou 
as fronteiras maranhenses e está sendo coriStalado por 
técnicos e administradores dos outros Estados. 

Encerrara leitura sem ler o último parágrafo por
que o autor, depois de uma análise objetiva dos dados 
disponlveis, faz urna interpretação subjetiva das con
seqüências polfticas. Corno não estou tratando de as
sunto politico no momento, escuso-me de ler o restan
te da apreciação do ilustre professor piauiefiSe, a 
quem endereço o meu CU!11>rimento, o meu abraço e 
meus agradecimentos pela justiça que fez a um grupo 
de pessoas idealistas que detêm em suas mãos as ré
deas da pública administração e estão oferecendo ao 
povo do Estado todo trabalho que eles merecem. 

Era o que me cabia dizer no momento, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE(lúdio Coelho)- Sobre a 
mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1° Secretá
rio em exerclcio, Senador Bello Parga. 

São lidos os seguintes: 

PARECERES N" 426, 421 E 428, DE 1997 

Sobre o Projeto de Resolução nR 51, 
de 1996- CN, que "Instituiu o Pr6mlo Na
clonai de Educação Darcy Ribeiro e dá 
outras provld6nc:las •. 

PARECER Nll426, DE 1997 

Da Comissão de Educação 

Relator: Senador Jefferson Péres 

1- Relatório 

O Projeto de Resolução n• 51, de 1996- CN, 
de autoria do Senador Sebastião Rocha, institui o 
Prêmio Nacional de Educação Darcy Ribeiro, com o 
objetivo de homenagear pessoa física ou jurídica 
que tenha oferecido contribuição relevante à causa 
da educação brasileira. O referido Prêmio será confe
rido anualmente, em sessão do Congresso Nacional a 
realizar-se no primeiro dia útil após o dia 26 de outu
bro, data de nascimento de Darcy Rileiro. A escolha 
do agraciado caberá a uon Conselho integrado por cin
co merrbros do Congresso Nacional e pelo seu Presi
dente. O teor do Prêmio será sugeridO pelo CofiSeho à 
Comissão Diretora do Congresso Naciooal. 

Em sua Justificação, o autor destaca algumas 
das maiores realizações do saudoso Senador Darcy 
Ribeiro, como educador e, também, corno antropólo
go, escritor e politico. Ressalta, ainda, a sua admirá
vel projeção internacional, que foi coroada com a es
colha unânime para receber o Prêmio lnteramerica
no de Educação 'Andrés Seno• de 1995, da Organi
zação dos Estados Americanos. 

No Senado Federal, o projeto de resolução em 
tela foi inicialmente enviado a esta Comissão de 
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Educação. Designado como Relator da matéria 
apresentei parecer favorável à sua aprovação: 
com mudanças promovidas por quatro emendas. 
Em vista do decurso de prazo na Comissão, o 
projeto foi remetido ao, Plenário da Casa e, com 
base no art. 172, inciso I, do Regimento Interno 
foi aprovado o Requerimento n° 634/96, de ini~ 
ciativa do Senador Roberto Requião, para que a 
matéria fosse inclufda na Ordem do Dia. Antes, 
porém, o atendimento ao despacho inicial da 
Presidência do Senado, o projeto foi enviado à 
Comissão Diretora, que aprovou parecer favorá
vel à matéria, elaborado pelo Senador Ney Suas
suna. De volta ao Plenário, pronunciei parecer 
oral favorável ao projeto, em substituição à Co
missão de Educação. Logo a seguir foi apresen
tado e aprovado o Requerimento n• 1.012/96, de 
s.uioria do Senador Josaphat Marinho, solicitan
do o envio do projeto à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. Esta também emitiu 
parecer favorável, elaborado pelo Senador Ro
berto Requião. Contudo, o novo Presidente da 
Casa determinou que o Plenário desta Comissão 
de Educação também se pronunciasse sobre a 
matéria. Novamente indicado como Relator nes
ta Comissão, mais uma vez tenho a oportunida
de de me pronunciar sobre o projeto, sustentan
do os termos do julgamento antes apresentado. 

li-Voto 

Com efeito, constitui tarefa difícil salientar os 
méritos do Senador Darcy Ribeiro, tão multifaceta
da é a sua obra. Semeador de universidades em 
vários pafses especialmente no Brasil: idealizador 
e realizador de importantes inovações no ensino 
fundamental; autor de obras que desafiam o con
fonnismo; relator do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, transformado na Lei no 9.394, de 1996. 
Enfim, não seria possfvel esgotar as suas múlti
plas realizações. Assim, nada mais justo que in
centivar os que contribuem para a causa da edu
cação brasileira e nomenagear o nome de um Se
nador que tanto enriqueceu os trabalhos desta 
Casa. 

Voto, pois, pela aprovação do Projeto em epf
grafe, propondo alterações, sob a fonna das emen
das abaixo. Cabe salientar que o título de prêmio su
gere, de pronto, a concessão de pecúnia, o que im
plicaria dotação específica na previsão orçamentária 
anual, na contramão da política de austeridade reco
mendada pela Casa. 

EMENDA N'l1..CE 

Substitua-se na epfgrafe a expressão "Prêmio 
Nacional de Educação Darcy Ribeiro" por •Diploma 
do Mérito Educativo Darcy Rii>E!iro". 

EMENDA N'l2-cE 

Substitua-se, no art. 1°, a expressão •Prêmio 
Nacional de Educação Darcy Ribeiro" por •Diploma 
do Mérito Educativo Darcy Ribeiro". 

EMENDA N'l3-CE 

Substitua-se, no art. 2i, a expressão •Prêmio• 
por •oip!oma•. 

EMENDA N'l4-CE 

Suprima-se o art. 61', renumerando-se o se
guinte~ 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 1997.
Joel de Hollanda, Presidente - Jefferson P'"'-. 
Relator - Abdlas Nascimento - EmOia Fernandes 
- Coutinho Jorge - Benedifa da Slfvll - Hugo Na
paleio - Júlio Campos - Joa6 Fogaça - Sebaa
Uio Rocha - JoAo Rocha - Joio França - Fran
celina Pereira - Ramez Tebet - Romeu Tuma. 

PARECER N'l427, OE 1997 

Da Comissão Diretora. 

Relator: Senador Hey Suassuna 

I - Relatório 

O Projeto de Resolução n° 51, de 1996-CN, 
de autoria do eminente Senador Sebastião Rocha, 
instituiu o Prêmio Nacional Darcy Ribeiro para 
prestar homenagem as pessoas físicas ou jurfdi
cas por relevante contribuição à causa da educa
ção nacional. 

Um conselho, integrado por cinco membros do 
Congresso Nacional e pelo seu Presidente, escolhe
rá, anualmente, o agraciado, o qual receberá o cita
do prêlllio em sessão do Congresso Nacional, a rea
lizar-se no primeiro dia útil após o dia 26 de outubro, 
data natalfcia de Oarcy Ribeiro. 

Os arts. 30, 4g e &' especificam detalhes do 
processo a ser seguido para a premiação; e o art. 6" 
dá à Mesa Diretora do Congresso Nacional a com
petência para definir sobre o teor do prêmio que será 
sugerido pelo Conselho. 

O autor, justificando sua proposição, além de 
ressaltar as grandes realizações e a projeção nacio
nal e internacional do patrono do prêmio, o educa
dor, antropólogo, escritor e político úarcy Ribeiro, 
salienta a importAncia atual da educação e a neces
sidade de se oferecer à nossa juventude exemplos 
de Jegftimo exercício da cidadania. 
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11- Voto 

Quanto ao destaque à educação, pode-se con
siderá-lo como uma feliz iniciativa, pois ela merece, 
em nossa época, total prioridade e valorização. 

Em relação ao patrono, consideramos o nome 
do eminente Senador Darcy Ribeiro à altura do prê
mio e, ao mesmo tempo, uma justa homenagem a 
um extraordinário brasileiro que, sem dúvida alguma, 
é um exemplo às novas gerações. 

No que diz respeito à premiação, além de opor
tuna, tem ela o mérito de destacar nomes de pes
soas ou organizações que, pelos relevantes serviços 
prestados à educação brasileira, são merecedoras 
de destaque nacional como dignos exemplos para a 
nossa juventude tão carente, hoje em dia, de refe
rências patrióticas. 

Aprovando este projeto de resolução, O Con
gresso estará enriquecendo a galeria de personali
dades nacionais em urna área que realmente mere
ce maiores referências. Destacar exemplos para as 
novas gerações é obra educativa de suma importân
cia, pois nada melhor existe do que o exemplo para 
se educar as crianças e os jovens. Este é um ensi
namento que nos vem de um dos maiores educado
res da antigüidade, Séneca, o qual dizia: "Maglster 
ae lpsum docet dlsclpulis". 

No entanto, três observações se fazem neces
sárias em relação à redação do projeto. A primeira 
delas diz respeito ao nome do prêmio que, a nosso 
ver, ficaria melhor denominado corno 'Diploma do 
Mérito Educativo Darcy_Ribeiro'. A segunda é quan
to ao art. 6", o qual é desnecessário e poderia gerar 
problemas para a aprovação do projeto; A terceira 
observação é mais urna sugestão para se acreSc::en
tar, ao final do projeto, o tradicional artigo que revo
ga as disposições em contrário. 

Não vemos, do ponto de vista constitucional e 
quanto à juridicidade, quaisquer óbices, pois a lei 
que veda a atribuição de nome de pessoa viva a 
bem público de qualquer natureza, pertencente à 
União, não se aplica ao caso. 

Em relação à redação e à técnica legislativa, 
apresentai'TII"' quatro emendas que não atingem o 
mérito da proposição. 

Destarte, votamos pela aprovação do projeto 
com as emendas a seguir. 

EMENDA Nt 5 - CI,)IR 

Substitua-se, na ementa e em toda a redação 
do projeto, a exprf'SSão 'Prêmio Nacional de Educa
ção Darcy Ribeiro' por 'Diploma do Mérito Educativo 
Darcy Ribeiro'. 

EMENDA Nt 6- CDIR 

Substitua-se, no art. 2", a palavra "Prêmio' por 
'Diploma·. 

EMENDA NV 7- CDIR 

Suprima-se o art. 6" renumerando-se o art. 7", 
que passa a ser art. 6". 

EMENDA NV 8- CDIR 

Acrescente-se, ao final do projeto de resolu
ção, o seguinte artigo: 

"Art. 7" R9IIOQBITI-68 as disposições em contrário. • 
Sala da Comissão Diretora, - Júlio campos -

Presidente - Ney Suusuna - Relator - Renan Ce
lhelros - Ern11ndes Amorim - Eduardo Supllcy -
Emllla Fernandes. 

PARECER NV 428, DE 1997 

Da Comluio de Constltulçlo, Justi
ça • Cldadlmla. 

Rellrtor: Senador Roberto Requlio 

1- Relatório 

Com o objetivo de instituir o Prêmio Nacional 
Darcy Ribeiro para prestar homenagens as pessoas 
trsicas ou jurídicas por relevante contribuição à cau
sa da educação nacional, o Projeto de Resolução n2 

51, de 1996-CN, de autoria do eminente Senador 
Sebastião Rocha, foi despachado para ser apreciado 
por esta Comissão, em virtude da aprovação do Re
querimento nR 1.012, de 1996, após ter sido ele 
aprovado, com quatro emendas do Relator, Senador 
Ney Suassuna, na 15" Reunião da Mesa do Senado 
Federal, realizada em 10 de outubro de 1996. 

Determina o Projeto em apreciação que o refe
rido Prêmio será conferido, anualmente, em sessão 
dO-Congresso Nacional, a realizar-se no primeiro dia 
útil após o dia 26 de outubro, data natalfcia do Sena
dor Darcy Ribeiro. 

Estabelece ainda que a escolha do agraciado 
será feita por um Conselho, integrado por cinco 
membros do Congresso Nacional e pelo seu Presi
dente. Os detalhes do processo a ser seguido para a 
premiação estão contidos nos artigos 3", 4g e 5". 

Quanto ao teor do Prêmio, o Projeto diz ape
nas que ele será sugerido pelo Conselho à Comis
são Diretora do Congresso Nacional. 

Justificando sua proposição, o Senador Sebas
tião Rocha !88Salta, em primeiro lugar, algumas das 

· principais realizações do Senador Darcy Ribeiro, 
seja corno educador, seja como antropólogo, escritor 
e politico. Destaca também sua projeção internacio
nal'; que foi confirmada recentemente com sua esco
lha, por unanimidade, para receber o Prêmio lntera· 
mericano de Educação 'Andrês Bello", da Organiza
ção dos Estados Americanos - OEA. 

Em segundo lugar, refere-se à irr4JortAncia da 
educação e à necessidade de se oferecer à nossa ju
ventude exêmplos de legitimo exerclcio da cidadania. 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 445 

li-Voto 

A análise da constitucionalidade e da juridicida
de da matéria deve ser feita por esta Comissão, le
vando-se em conta que o Parecer da Comissão Di
ratara, relatado pelo Senador Ney Suassuna, com 
quatro Emendas, foi aprovado pela Mesa do Senado 
Federal na sua 15• reunião, realizada em 10 de ou
tubro de 1996. 

Duas das Emendas aprovadas alteraram o nome 
do "prêmio" para 'diploma', ou seja: 'Diploma do Méri
to Educativo Darcy Ribeiro', uma vez que a expressão 
'prêmio' poderia dar a entender a entrega. ao escolhi
do, de uma determinada quantia ou algo com valor pe
cuniário, o que envolveria aspectos financeiros e au
mento ~ despesas do Poder Legislativo. 

A terceira Emenda suprimiu o art 6", que dava 
à Mesa Di:·etora do Congresso Nacional poderes 
para definir o teor do Prêmio, uma vez que este dis
positiVo teria se tomado desnecessário com a apro
vação das Emendas anteriores, que transformaram 
o 'prêmio' em 'diploma•. 

A quarta Emenda determinou apenas uma cor
ração de técnica legislativa: o acréscimo de um arti
go para a revogação das disposições em contrário. 

Oestarte, o Projeto de Resolução, com as 
emendas que o aHeraram, encontra-se dentro da 
boa técnica legislativa. 

Quanto à juridicidade, não vemos quaisquer 
objeções, uma. vez que o que é proibido pela Lei n• 
6.454, de 24 de outubro de 1977, é apenas a atribui
ção de nome de pessoa viVa a bem público de qual
quer natureza, pertencente à União ou às pessoas 
jurfdicas da Administração lndireta. Não há, pois, 
como se enquadrar na tipologia da referida lei, mes
mo com uma interpretação mais aberta, um diploma 
de mérito, apesar de seu extraordinário valor moral. 

Em relação à constitucionalidade, também não 
encontramos óbices, pois a matéria é de competên
cia do Congresso Nacional, que, aprovando-a, esta
rá dando destaque especial tanto à educação, que 
realmente merece prioridade e valorização, quanto a 
nomes de pessoas e organizações que merecem 
projeção nacional pelos relevantes se!Viços presta
dos à educação, e que merecem ser citados como 
exemplos para as novas gerações, hoje tão carentes 
de referências patrióticas. · 

Por outro lado, a escolha do nome do Senador 
Oarcy Ribeiro constitui-se, também, em uma oportu
na homenagem, que, além de constitucional, é um 
justo reconhecimento das extraordinárias qualidades 
do educador e polftico que tantos seiViços tem pres
tado ao Brasil. 

Apesar de não ser competência desta Comis
são, a análise do mérito, consideramos importante 
repetir as palavras do Relator, Senador Ney Suassu
na, a respeito: 'Aprovando este projeto de resolu
ção, o Congresso estaria enriquecendo a galeria de 
personalidades nacionais em uma área que real
mente merece maiores referências. Destacar exem
plos para as novas gerações é obra educativa de 
suma importância, pois nada melhor existe do que o 
exemplo para se educar as crianças e os jovens. 
Este é um ensinamento que nos vem de um dos 
maiores educadores da antigüidade, Sêneca, o qual 
dizia: Maglster aelpsum docet dlsclpulls". 

Votamos, pois, pela aprovação do Projeto de Re
solução n" 51, de 1996-CN, por ser constitucionaJ e 
preenchei' os requisitos da juridicidade, nos termos em 
que já foi aprovado pela Mesa do Senado Federal. 

Sala da Comissão, 19 de março de 1997. -
Bernardo Cabral, Presidente - Roberto Requlão, 
Relator - Iria Rezende - SebastiAo Roc:ha - Ra
mez Tebet - Lúcio AlcAntara - José Eduardo Ou
tra - José Blanco - Josaphat Marinho - Francell· 
no Pereira - Regina A .. umpção- Antonio Carlos 
Valadares -Jefferson Péres. 

Documentos anexados nos termos no 
art. 250, parágrafo único do Regimento ln
temo. 

NOTA TÉCNICA N2 307, DE 1996 

Sobre o Proleto de resolução n• 51, 
1996 - CN, que "Institui o Prfmio nacio
nal de Educação Darcy Ribeiro". 

Em atendimento à consulta do Sr. Relator, Se
nador Jefferson Péres, cumpre infonnar que não foi 
encontrado óbice legal à instituição de prêmio oficial 
com o nome de pessoa viVa. A consulta à legislação 
indica apenas que a Lei n" 6.454, de 24 de outubro 
de 1977 (anexa), veda a atribuição de nome de pes
soa viVa a bem público de qualquer nJ\Iureza, per
tencente à União ou às pessoas jurfdicas da Admi
nistraqão indireta. 

Por outro lado, cabe ressaltar que a adoção, 
pelo Projeto, de uma honraria que leve o tílulo de 
prêmio sugere, de pronto, a concessão de pecúnia o 
que implicaria dotação específica na provisão orça
mentária anual, na contramão da política de austeri
dade recomendada pela Casa. O art 6", portanto, é 
suscetível de inviabilizar a homenagem, cujo valor 
moral se sobrepõe a qualquer outro. 

Brasília, 5 de junho de 1996. - C8ndldo Alber· 
to da Costa GOIMS, ConsuHor LegislatiVo. 
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Ata da 1_53 Reunião da Mesa do Senadõ. Federal, 
realizada em 1 O de outubro de 1996. 

Aos dez dias do mês de outubro de um mil novecentos e noventa e seis, 
ãs dez horas e trinta minutos, na sala de autoridades do Gabinete da 
Presidoência, reúne-se a ~esa do Senado Federal, com a presença dos 
Senh'Ofes Senadores Júlio Campos, 2° Vice-Presidente, no exercício da 
Presídência; Renan Calheiros, 2° Secretário; · Emandes Amorim, 4° 
Secretário; Emília Fernandes e Eduardo Suplicy, Suplentes de 
Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aberta a 
reuniãõ. Foi lida e aprovada a Ata da reunião anterior. O Senhor 
Presidente inicia a reunião, apresentando os assuntos constantes da 
pauta. Item t; Requerimento n° 869, de 1996, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando informação ao Ministro de Estado de Minas 
e Energia. Aprovado. Item 2: Requerimento no 870, de 1996, de autoria 
do Senador Pedro Simon, solicitando informação ao Ministro de Estado 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Aprovado. Item 3: 
Requerimento n° 871, de 1996, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando informação ao Ministro de Estado· Chefe da Casa Çivil da 
Presidência da República. Aprovado. Item 4: Requerimento n° 918, de 
1996, de autoria do Senador José Eduardo Outra, solicitando 
informação ao Banco Central do Brasil, através do Ministro de Estado da 
Fazenda. Aprovado. Item 5: Requerimento no 936, de 1996, de autoria do 
Senador Freitas Neto, solicitando informação ao Ministro de Estado dos 
Transportes. Aprovado._ Item 6: Requerimento no 937, de 1996, de autoria 
do Senador Gilberto Miranda, solicitando informação ao Banco Central 
do Brasil, através do Ministro de Estado da Fazenda. Aprovado. Item 7: 
Requerimento n° 938, de 1996, de autoria do Senador Ernandes 
Amorim, solicitando informação ao Ministro de Estado da Fazenda. 
Aprovado. Item 8: Requerimento no 949, de 1996, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy solicitando informação ao Ministro de Estado da 
Fazenda. Aprovado. ltenr9: Requerimento no 950, de 1996, de autoria do 
Senador Gilberto Miranda solicitando informação ao Ministro de Estado 
da- Pãi:enda. Aprovado. Jtem 10: Requerimento no 951, de 1996, de 
autoria do Senador Gilberto Miranda solicitando informação ao Ministro 
de Estado do Planejamento e Orçamento. Aprovado. Item ~ 11:. 
Requerimento no 961, de 1996, de autoria do Senador Romero Jucá 
solicitando informação à Caixa Econômica Federal, através do Ministro 
de Estado da Fazenda. Aprovado. ltem-~f2: Requefimento.~il~~76l§6:.M. · 
de autoria do Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos do art. 
13 do Regimento Interno, licença para breve viagem ao exterior, no dia 
23 de agosto, com o objetivo de manter contatq com o ~Emhor Presidente 
da República do Paraguai, acerca de assunto relacionado com o Sistema 
Financeiro Nacional, previsto no art. 192 da Constituição Federal. 
Aprovado." Item 13: Requerimento n° 377/96-M, de autoria do Senador 
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Lúdio Coelho, solicitando, nos termos do art. 13 do Regimento Interno, 
com a redação dada·pela Resolução n° 37, de 1995, seja considerada 
missão politica de interesse parlamentar a sua ausência aos trabalhos da 
Casa nos dias 27, 28 e 29 de agosto, quando estará em Mato Grosso do 
Sul, na qualidade de Presidente Estadual do PSDB, tratando de assuntos 
relativos às próximas eleições municipais. Aprovado. Item 14: 
Requerimento n° 3'78/96-M, de autoria do Senador Antônio Carlos 
Valadares, solicitan(Jo, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento lnter:no, 
com a redaçáo dada ~pela Resolução n° 37, de 1995, seja considerada 
como licença autorizada a sua ausência aos trabalhos da Casa no dia 27 
de agosto, em virtude de reunião partidária em Aracaju, na qualidade de 
Presidente do Diretório Regional do PSB. Aprovado. Item 15: 
Requerimento n° 379/96-M, de autoria do Senador José Alves, 
solicitando, nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 43, I, do Regimento Interno, seja considerado como licença o 
período de 26 a 30 de agosto, por encontrar-se em tratamento de saúde, 
conforme atestado médico que anexa. Aprovado, nos termos do art. 43, I, 
do Regimento Interno. Item 16: Requerimento n° 380/96-M, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos do art. 40, § 1°, do 
Regimento Interno, autorização para ausentar-se do País, no período de 
8 a 15 de setembro, ocasião em que estará participando do VI Congresso 
do Grupo de Trabalho sobre a Renda Básica Européia, que ocorrerá em 
Viena, Áustria, a convite do Secretário do Grupo de Trabalho sobre 
Renda Básica da Universidade Católica de Louvain, Professor Phillippe 
Van Parijs. Referendada a aprovação do Plenário, ocorrida na sessão do 
dia 13 de agosto, conforme consta no Processo Diversos no 72, de 1996. 
Item 17: Requerimento no 381/96-M, de autoria do Senador Bernardo 
Cabral, solicitando, nos termos do art. 13 do Regimento Interno, com a 
redação dada pela Resolução n° 37, de 1995, licença para ausentar-se 
dos trabalhos da Casa, nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 1996, para 
participar, como palestrante, da XVI Conferência Nacional dos 
Advogados, em Fortaleza-CE. Aprovado. Item 18: Requerimento no 
382/96-M, de autoria do Senador Gilvam Borges, solicitando, nos termos 
do art. 13 do Regimento Interno, combinado com a Resolução no 37, de 
1995, seja considerada como missão politica de interesse pªrlaf!lentara 
sua ausência noS' Bia·s 29 e 30 de agosto,-quan_d_o não comparecerá às 
sessões deliberativas da Casa. Aprovéig_o. __ jt_E~In_1~1.; __ E.~querimeoto n° 
383/96-M. de autoria do Senador Jálio Campos, solicitando, nos termos 
do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, com a @dação dada pela 
Resolução n° 37, de 1995, seja considerado· como missão politica de 
interesse parlamentar para tratar_cte _aSSLmtos politico-g9,r;ti<i.ilfiQs~ero..s.eJJ 

Estado, o dia 29 de agosto. Aprovado. Item 20: Requerimento n° 384/96-
M, de autoria da Senadora Emília Fernandes, solicitando, nos termos do 
art. 13, caput, do Regimento Interno, licença no dia 29 de agosto, devido 
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a compromissos assumidos no Estado do Rio Grande do Sul, para 
acompanhar o Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 
Aprovado. Item 21: Requerimento no 385/96-M, de autoria da Senadora 
Júnia Marise, solicitando, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento 
Interno, combinado com a Resolução n° 37, de 1995, seja considerada 
como licença autorizada a sua ausência aos trabalhos da Casa nos dias 
13, 14, 15, 27 e 29 de agosto, a fim de exercer missão de caráter político
partidária, na qualidade de líder do PDT, em Minas Gerais. Aprovado. 
Item 22: Requerimento no 386/96-M, de autoria do Senador Onofre 
Quinan, solicitando, nos termos do art. 43, 11, do Regimento Interno, 
licença para breve viagem ao ~xterior, no período de 31 de agosto a 07 
de setembro. Aprovado. Item 2:3: Requerimento n° 387/96-M, de autoria 
do Senador Vilson Kleinüblng, solicitando, nos termos do art. 43, I, do 
Regimento Interno, licença nos dias 29 e 30 de agosto; e, por trinta dias, 
a oartir do dia 02 de setembro, conforme atestados médicos que anexa. 
Aprovado. Item 24: Requerimento n° 388/96-M, de autoria do Senador 
Darcy Ribeiro, solicitando, nos termos da Resolução n° 37, de 1995, seja 
considerado como licença para tratamento de saúde o seu afastamento 
aos trabalhos da Casa nos dias 06, 07, 08, ·13, 14 e 15 de agosto, 
conforme atestado médico que anexa. Aprovado, nos termos do art. 43, I, 
do Regimento Interno. Item 25: Requerimento n° 389/96-M, de autoria do 
Senador Bernardo Cabral, solicitando,. nos termos do art. 13 do 
Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução n° 37, de 1995, 
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa no dia 1 O de setembro, 
para participar de evento cultural na cidade do Rio de Janeiro. Aprovado. 
Item 26: Requerimento no 390/96-M, de autoria do Senador Flaviano 
Melo, solicitando, nos termos do art. 13, caput, do Regimento Interno, 
licença para desempenhar missão polítii::a_de interesse parlamentar, nos 
dias 15, 27, 28 e 29 de agosto; e 10, 11 e 12 de setembro, para tratar de 
missão política da qual está incumbido em seu Estado, como Presidente 
Regional do PMDB. Aprovado. Item 27: Requerimento n° 391/96-M, de 
autoria do Senador Gilvam Borges, solicitando, nos termos do art. 13 do 
Regimento Interno, combinado com a Resolução n° 37, de 1995, seja 
considerada como missão política de interesse parlamentar a sua 
ausência nos dias 09, 1 O, 11, 12 e· 13 de setembro, quando não 
comparecerá às sessões deliberativas da Casa. Aprovado. Item 28: 
Requerimento n° 392/96-M, de autoria-da Senadora Benedita da Silva, 
solicitando, nos termos do art. 13 do Régiment<Yiritémo~com ateaaÇão 
dada pela Resolução n° 31, "d"e 1995, seja considerado como missão 
política de interesse parlamentar o período de 11 a 13 de setembro, a fim 
de participar. como palestrante, do evento "Programa de Liderança e 
Representação da Mulher", em Managua, capital da Nicarágua. 
Aprovado. Item 29: Requerimento no 393/96-M, de autoria do Senador 
João Rocha, solicitando. nos termos do art. 13 do R.~W.W de~ 1 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL-

com a redação dada pela Resolução no 37, de 1995, licença para integrar 
a Delegação Brasileira a 96a Conferência lnterparlamentar, a realizar-se 
em Pequim, no período de 16 a 21 de setembro. Aprovado. Item 30: 
Requerimento no 394/96-M, de autoria do Senador Fernando Bezerra, 
solicitando, nos termos do art. 13 do Regimento Interno, com a redação 
dada pela Resolução n° 37, de· 1995, seja considerada como missão 
política de interesse parlamentar a sua ausência aos trabalhos da Casa 
nos dias 1 o' 11 e 12 de setembro, quando estará proferindo palestras 
sobre a Economia Brasileira, na U. S. Chamber of Commerce e na 
Comissão de Comércio do Congresso Americano, USA. Aprovado. Item 
31: Requerimento no 395/96-M, de autoria do Senador Gerson Camata, 
solicitando, nos termos do art. 43, 11, do Regimento Interno, sejam 
considerados como licença para tratamento de saúde, os dias 11 e 12 de 
setembro, conforme atestado médico que a~a. Aprovado, nos termos 
do art. 43, I, do Regimento Interno. Item 32: Requerimento n° 396/96-M, 
de autoria do Senador José Serra, solicitando, nos termos do art. 43,· 11, 
do Regimento Interno,- licença para tratar de interesse particular, de 
natureza política, nos dias 1 O e 11 de setembro. Aprovado. _Item 33: 
Requerimento n° 397/96-M, de autoria do Senador Carlos Wilson, 
solicitando, nos termos do art. 13 do Regimento Interno, com a redação 
dada pela Resolução n° 37, de 1995, licença para integrar a Delegação 
Brasileira a LI Assembléia Geral das Nações Unidas, no período de 18 de 
novembro a 07 de dezembro. Aprovado. _Item 34: Requerimento n° 
398/96-M, de autoria do Senador Vllson Kleinüblng, solicitando, nos 
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, seja considerado como licença 
para tratamento de saúde o perí.odo de 02 de setembro a 1° de outubro, 
conforme atestado médico que anexa. Aprovado. Item 35: Requerimento 
n° 399/96-M, de autoria do Senador Mauro Miranda, solicitando, nos 
termos do art. 13 do Regimento Interno, seja considerada a sua presença 
às sessões do dia 1 O de setembo, uma vez que compareceu à sessão 
ordinária realizada naquela data, não tendo comparecido· às sessões 
extraordinárias em razão de compromissos político-partidários que havia 
assumido anteriormente. Ap~ovãdo-. Item 3S;.-Requerimento n° 400/96-M, 
de autoria da Senadora Júnia Marise, solicité'r.1o, nos termos do art. 13, 
§ 1°, do Regimento Interno, combinado com a Resolução no 37, de 1995, _ 
seja considerada como licença autorizada a sua ausência aos trabalhos 
da Casa nos dias 1 O, 11 e 12 de setembro, a fim de exercer missão de 
caráter político-partidária. na qualidade de líder do PDT, em Minas 
Gerais. Aprovado. Item 37: Requerimento n° 401/96-M, de autoria do 
Senador Bernardo Cabral, solicitando, nos termos do art. 13 do 
Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução no 37, de 1995, 
licença para ausentar-se dos trabalhos da-casa. no período de 23 a 27 
de setembro, para participar, como membro do Benefit Committee, da VIl 
Semana da Amazônia, em New York-USA. Aprovado. Item 38: 
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Requerimento n° 402/96-M, de autoria do Senador Gi!vam Borges, 
solicitando, nos termos do art. 13 do Regimento Interno, com a redação 
daçla pela Resolução n° 37, de 1995, licença para integr,'ª\\'<;!~1~" 
Brasileira a LI Assembléia Geral das Nações Unidas, no período de 25 de 
outubro a 1 O de novembro. Aprovado. Item 39: Requerimento no 403/96-
M, de áutoria do Senador Silva Júnior solicitando, nos termos do árt. 13, 
§ 1°, do Regimento Interno, seja considerado como licença autorizada o 
seu afastamento aos trabalhos da Casa, no dia OQ de outubrCL.Aprovado. 
Item 40: Requerimento n° 404/96-M, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda solicitando, nos termos do art. 13 do Regimento Interno, licença 
para ·ausentar-se do País no período de 28 de setembro a 04 de outubro, 
para participar da Assembléia Anual do Fundo Monetário Internacional, 
nos Estados Unidos da América do Norte, a fim de sub_sidiar a Comissão 
de Assuntos Econõmicos - CAE, na "regulamemtação do art. 192 - CF. 
Aprovado. Item 41: Requerimento n° 405/96-M, de autoria do Senador 
Artur da Tãvola solicitando, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
autorização para· ausentar-se do País, no período de 07 a rtO de outubro, 
quando estará representando a Comissão de Educação· da Casa, no 
Encontro de Legisladores Culturais do Mercosul é Espanha, que reafizar
se-á na Argentina. Aprovado, nos termos do art. 13 do Regimento Interno. 
Item 4?_;_ Requerimento no 406/96-M, de autoria do Senador Artur da 
Távora solicitando, nos termos do art. 13 do Regimento Interno, com a 
redação dada pela Resolução n° 37, de 1995, seja considerada como 
missão política de interesse parlamentar e partidário a sua ausência aos 
trabalhos da Casa, no período de 15 a 17 de outubro, quando estará 
participando do I Simpósio Brasileiro sobre Televisão, Criança e 
Imaginário, promovido pela USP, São Paulo. Aprovado. Item 43: 
Requerimento n° 407/96-M (referente ao Of. n° 116/96-GSGMEL), de 
autoria do Senador Geraldo Melo comunicando, nos termos do art. 13 e 
parágrafos do Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução n° 
37, de 1995, que estará ausente das sessões da Casa, nos dias 14 e 15 
de outubro, em virtude de compromissos político-partidários em seu 
Estado. Aprovada a licença, nos termos do art. 13 do Regimento Interno. 
Item 44: Requerimento n° 409/96-M, de autoria do Senador Carlos 
Wilson soliCitando, nos termos do art. · 13 do Regimento Interno, com a 
redação dada pela Resolução no 37, de 1995, licença para participar, 
como convidado e membro, da reunião da Comissão de Agricultura do 
Parlamento Latino-Americano, a realizar-se em Punta Dei Este, Uruguai, 
no período de 06 a 08 de outubro. Aprovado. Item 45: Requerimento no 
411/96-M, de autoria do Senador José Bianco solicítando, nos termos do 
art. 43, inciso 11, do Regimento Interno. combinado com o art. 56, inciso 11, 
da Constituição Federal, licença para tratar de interesses particulares por 
08 (oito) dias, a partir do dia 08 de. outubro. Aprovado. Item 46: 
Requerimento n° 412/96-M, de autoria do Senador Levy Dias solicitando, 
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nos termos do art. 13 do Regimento Interno, com a renãÇão dada pela 
Resolução no 37/95, seja considerada como licença autorizada a sua 
ausência nos dias 08, 09 e 10 de outubro, quando estará afastado dos 
trabalhos da Casa, para tratar de assuntos partidários em seu Estado. 
Aprovado. Item 47: Requerimento no 413/96-M, de autoria do Senador 
José Serra solicitando, nós termos do art. 43, inciso ll~a~~i~l'!l'\~ 
Interno, licença para tratar de assuntos particulares nos dias 08 e 09 de 
outubro. Aprovado. Item 48: Requerimento no 414/96"M, de autoria do 
Senador Jonas Pinheiro solicitando, nos termos do art. 43, inciso 11, do 
Regimento Interno, licença para tratar de Interesse particular nos dias 08, 
09 e 1 O de outubro, considerando-se o agravÇJmento do estado de saúde 
de pessoa da família. Aprovado. Item 49: Requerimento no 415/96-M, de 
autoria do Senador Darcy Ribei.ro solicitando, nos termos da Resolução 
n° 37, de 1995, seja considerado como licença para tratamento de saúde 
o seu afastamento aos trabalhos da Casa nos dias 1 O, 11 e 12 de 
setembro. Aprovado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno. Item 
50: Requerimento no 416/96-M, de autoria do Senador José Alves 
solicitando, nos tefl'DOS do art. 56, item 11, da Constituição Federal,· e do 
art. 43, inciso ll, do Regimento Interno, licença no período de 12 a 29 de 
outubro, quando estará ausente dos trabalhos da Casa para breye 
viagem· ao exterior. Aprovado. Jtem 51: Requerimento no 417/96-M, dê. 
autoria do Senador Coutinho Jorge solicitando, nos termos do art. 13 do 
Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução n° 37, de 1995, 
seja considerada como licença autorizada a sua ausência nos dias 16._ 
17, 18, 21 e 22 de outubro, quando estará participando, sem ânus para o 
Senado, da reunião do Parlamento Latino Americano a realizar-se em 
Havana - Cuba, no período de 18 a 20 de outubro, na qualidade de 
Presidente da Comissão de Assuntos Culturais, Educação, Ciência e 
Tecnologia do mencionado organismo internacional. Aprovado. l~m 52: 
a Mesa recebeu, nos termos do art. 39, alínea a, do Regimento Interno, 
comunicações de ausência do País, dos Srs. Senadores Gilberto 
Miranda, no dia 23 de agosto, para· breve viagem à República do 
Paraguai, com o objetivo de manter cantata com o Senhor Presidente 
daquele Pais, acerca de assunto relacionado com o Sistema Financeiro 
Nacional, previsto no art. 192 da Constituição Federal; Fernando 
Bezerra, no período de 29 de agosto a 13 de setembro, quando estará 
participando de reuniões da Comissão de Organização da OIT -
Organização Internacional do Trabalho e OIE - Organização Internacional 
dos Empresários, na lnglaten:a e França. Posteriormente, dentro do 
referido período, viajará aos Estados Unidos da América, onde proferirá 
palestra sobre a Economia Brasileira na U. S. Chamber of Commerce e 
na Comissãó de Comércio do Congresso Americano, além de manter 
audiências com o Presidente do BID e com o Secretário de Comércio dos 
Estados Unidos; Onofre Quinan, no período de 31 de agosto a 07 de 
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setembro, para breve viagem de caráter particular;i3enedita da Silva, no 
período de 11 a 13 de setembro. a fim de participar do evento Programa 
de Liderança e Representação da Mulher, em Managua, capital da 
Nicaragua: João Rocha, no período de 12 a 30 de setembro, ··para 
integrar a Delegação Brasileira a 96• Confererência lnterparlamentar .. a 
realizar-se em Pequim; Carlos Wilson. no período de 18 de novembro a 
07 de dezembro, para integrar a Delegação Brasileira a LI Assembléia 
Geral oas Nações Unidas; Vilson Kleinübing (Of. 170/96 GSKLEIN), no 
período de 21 de setembro a 02 de outubro. quando realiz"lr-4~~í!f>, 
médicos nos Estados Unidos da América: Gilvam Borges. no período de 
25 de outubro a 1 O de novembro, para integrar a Delegação Brasileira a 
LI Asserpbléia Geral das Nações Unidas: Carlos Wilson, no período de 
06 a 09 de outubro, para participar; como convidado e membro, da 
reunião da Comissão de Agricultura do Parlamento Latino-Americano, a 
realizar-se em Punta Dei·Este, Uruguai; José Serra, no período de 04 a 
13 de outubro. Item 53: Projeto de Resolução n° 02/96-CN, de autoria do 
Deputado José Fortunati e outros Parlamentares, que "Dispõe sobre a 
criação de Comissão Mista Permanente para Assuntos do Sistema 
Financeiro." A seguir, foi lido o Relatório apresentado pelo Senador Ney 
Suassuna. Após discussão, é aprovado o Parecer, concluindo pela 
rejeição da matéria, vencido o Senador Eduardo Suplicy. À Secretaria
Geral da Mesa. Item .54: Projeto de Resolução no 51/96-CN, de autoria 
do Senador Sebastião Rocha, que "Institui o Prêmio Nacional de 
Educação Darcy Ribeiro e dá outras providências." O Senhor Presidente 
determina a leitura do Relatório apresentado pelo Senador Ney 
Suassuna. Após discutir a matéria, é o Parecer aprovado, com as 
emendas de nos 01 a 04 - CDIR. À Secretaria-Geral da Mesa. Item 55: 
Sindicãncia n° 02/96 (Processo n° 007487/96-7, de 21-05-96, na origem), 
de autoria do SETRAN - Serviço de Transportes do Senado Federal, que 
"Presta informações referentes a entrada de · 01 (um) veículo VW 
Qua~tum, sem autorização, nas dependências daquele Serviço, 
identificando-se como Deputado Federal Aágusto de Carvalho e 
acompanhado de um fotógrafo." A Presidência informa aos Presentes que 
a matéria está instruída com Relatório, acompanhado de minuta de ofício, 
apresentado pelo Senhor Corregedor. Em seguida, é feita a leitura do 
Relatório e da minuta do referiéio" ofício. Submetido à votação, é aprovado 
o Relatório, inclusive o ofício a que o mesmo se refere. À Secretaiia
Geral da Mesa, para as providências cabíveis. Nada mais havendo que 
tratar, o Senhor Presidente, às onze horas e cinqüenta e cinco 
minutos declara encerrada a reunião, ao tempo em que determina que 
eu, (Raimundo Carreiro Silva), 
Secretario-Geral da Mesa, lavre a presente Ata -que, após aprovada, vai 
assinada pelo Presidente. 

Sala de Reuniões. em 1 O de outubro de 1996. 

Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente, 
no exercício da Presidência . 
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REQUERIMENTO N21.012, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 255, 11, c, 12, do Regimento 

lntemo, requeiro que, sobre o Projeto de Resolução 
n" 51 seja ouvida a CCJ e Cidadania. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1996. -
JoAphat Marinho. 

OF. N!l SF/Z79/97 

Em 24 de março de 1997 

EJcm'l Sr. 
Senador Artur da Távora 
Presidente da Comissão de Educação 

Senhor Presidente, 
Na sessão do dia 7 de agosto de 1996 foi apro

vado o Requerimento nQ 634, de 1996 (tis. 8) solici
tando, nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Reso
lução na 51, de 1996 - CN, que havia sido desRS
chado às Comissões de Educação e Diretora e, pos
teriormente, em virtude da aprovação do Requeri
mento n" 1.012, de 1996, à de Constituição, Justiça 
e Cidadania 

Tendo em vista que as Comissões de Constitui
ção, Justiça e Cidadania e Diretora já se manifestaram 
acerca da ms:1éria, solicito seja submetida ao Plenário 
da Comissão presidida por V. EJt& minuta de parecer 
constante das tis. 4 a 6 do referido p; ocasso. 

Atenciosamente, Senador Antonio c-tos Ma
plhllll, Presidente. 

PARECER tfl429, DE 1997 

De Comluio de Aauntoe Econ6mi
COII, sobre o Offclo ·s· "" 63. de 1997 (Off.. 
cio PRESI r/'2.500, de 18-8-97,,. origem), 
do Sr. "'-~dente do s.nco Cenlral do Sra
... enc.m!Muldo tiCIIIciiiiÇio do Prefeito 
do Município de Slo Palio .,.... emlnb 
de l.8lnls Fii•ICelra do Tesowo do Muni
cípio de Slo Paulo - LFTM-SP, destilllldos 
80 giro da DIVIda Moblll4tia do Munlcfplo, 
VWICfvel no 211e111Mtre de 1997. 

Relator: Senador Gilberto Miranda 

1- Relatório 

Vem a esta Cesa otfcio do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil, encaminhando solicita
ção da Prefeitura Municipal de São Paulo para emis
sAo de Letras Frnanceiras do Tesouro do Municfpio 
de SAo Paulo (LFTM-SP), cujos recursos servirão ao 

---~~--

giro de sua dfvidia mobiliária com vencimento no 2D 
sernastre de 1997. 

O pleito está submetido aos termos dia Resolu
ção n2 69/95, que dispõe sobre limites globais e con
dições para as operações de crédito interno e exter
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Municfpios 
e suas autarquias, inclusive o lançamento de titulas 
da dfvida pública. 

A emissão de LFTM-SP, ora sob análise, apre
senta as seguintes caracterfsticas: 

a) quantidade: a ser definida na diata de resga
te dos tftulos a serem substitufdos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n" 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferfvel; 
c) randiiTIBntos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
r12 2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 4(quatro) anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (Selic); 
f) características dos tltulos s serem substitufdos: 

SELIC 

Tftulo Vencimento . Quantidade 

691096 1"- 9-97 77.484.931 

691093 1 "-10-97 13.486.744 

691096 1"-11-97 13.333.984 

691096 1"-12-97 28.971.365 

691061 1"-12-97 9.049.456.137 

ot..: Como pode ...,. ~ a quantidade miai de tftulos é 
de 9.182.733.161 LFTM-SP. 11t1111 monlante decorrll do falo de a 
emissAo, com código 691.-461, lar lido realizadll em 1993, quan
do a moeda ~ 81'11 o CIUZIIiro, que foi -..formado em cru
zeiro mal com a dMsiio por 1.000, e, em 1801, com a clllisAo por 
2.750. O valor tlnancelro doe tftulos. em 30-6-97, ,...,._1111 
R$446.230.526,39; 

g) previsão de co/ocsçáo e vencimento dos ti
tufos a serem emitidos: 

SELIC 

.% Vencimento Tftulo Data-Base 

1Q 9-199.7 1"- 9-2000 691096 1!1.. 9-1997 

1!1..10.1997 1 "-1 Q-2000 691096 1"-10.1997 

3-11-1997 1!1..11-2000 691094 1!1..11-1997 

1"-12-1997 1!1..12-2001 691061 1!1..12-1997 

h) forma de colocsção: através de ofertas pú
blicas, nos tennos da Resolução n" 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 
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I) autorização Legislativa: Lei n" 7.945 e Decreto 
n• 27.630, de 29-10...73 e 26-1-89, respectivamente. 

O processo encontra-se adequadamente ins
truído, de acordo com as exigências do art. 13 dare
soluÇão acima referida. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre 
a operação através do Parecer Dedip/Diare-97/0619 
de 18-8-97, no qual analisa as condições para emis
são dos títulos, tendo constatado que se encontra 
dentro dos limites previstos, preconizando um per
centual de rolagem de 90,52% em função dos limites 
de comprometimento já assumidos pela Prefeitura 
Municipal de São Paulo. 

Para efeito de comprovação dos gastos com a 
remuneração dos membros do Poder Legislativo lo
cal, com a manutenção e desenvolvimento do ensino 
e com pessoal, conforme estabelecem os arts. 29 e 
212 da Constituição Federal, o então vigente art. 38 
da ADCT e a Lei Complementar n• 82, de 27-3-95, 
bem como o pleno exercício da competência tributá
ria, relativamente ao exercício de 1995, a Prefeitura 
de São Paulo, apresentou certidões do Tribunal de 
Contas do Município. 

A divida total da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, atingiu em junho de 1997, o montante de 
R$7 .046 milhões, sendo a dívida mobiliária respon
sável por 78,5% deste total. 

É o relatório. 

11- Votu 

A Prefeitura Municipal de São Paulo, vem se 
caracterizando pelo esforço em controlar a sua dívi
da mobiliária, ·bem como pela melhora do desempe
nho de seus indicadores de finanças públicas, tendo, 
igualmente, respeitado as disposições do Senado 
Federal, contidas na Resolução n• 69, de 1995, as 
quais tem sido rigorosamente obedecidas pelo muni
cfpio, dentro da politica geral de controle do endivi
damento do setor público. 

Especificamente no que se refere à dívida mo
biliária municipal, a rolagem de trtufos ora analisada 
vem ocorrer em momento de signifk:ativa importân
cia no cumprimento do orçamento municipal, dado o 
elevado montante desta. 

Por oportuno, cabe ressaltar que a Prefeitura 
está cumprindo o disposto na Lei Rita Camata (Lei 
Complementar n2 82, de 1995), apontada no referido 
parecer. 

No sentido de manter os princípios que vêm 
norteando as decisões desta Comissão de assuntos 
Económicos, em relação a matérias similares, e com 
base na avaliação da situação conjuntural que ora 
se apresenta, considero adequada a rolagem de par-

cela equivalente a 98% da divida mobiliária munici
pal vincenda no 22 semestre de 1997. 

Igualmente, com vistas ao perfeito conheci
mento desta Casa sobre as condições de negocia
ção dos títulos a serem emitidos e a exemplo do que 
foi determinado para outras autorizações similares, 
consideramos adequado incluir os§§ 12 e 22 do art. 
22 e o art. 3", no Projeto de resolução ora submetido 
à apreciação dos ilustres pares. 

Concluindo, pois, que. se encontram atendidas 
as condições es1abelecidas na Resolução n2 69195, 
sou de parecer favorável ao atendimento do pleito 
da Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 107, DE 1997 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Sio Paulo a emitir por Intermédio de ofer
tas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Munlcrplo de São Paulo (LFTM
SP), destinando-se os recunoa ao giro 
de aua drvtda moblllárla com vencimento 
no 211 semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 1 i É a Prefeitura Municipal de São Paulo 

autorizada, nos termos da resolução n• 69, de 1995, 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município 
de São Paulo (LFTM-SP), para giro de sua divida 
mobiliária com vencimento no 22 semestre de 1997. 

Art. 22 A emissão deverá ser realilada nas se
guinte condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
cela correspondente a 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
n• 2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 4 (quatro) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (Selic); 
f) caracterfsticss dos títulos a serem substitufdos: 

SELIC 

Tftuio Vencimento Quantidade 

691096 1!!.. 9-97 77.484.931 

691093 1!!..10-97 13.486.744 

691096 1!!..11-97 13.333.984 

691096 1!!..12-97 28.971.365 

691061 1!!..12-97 9.049.456.137 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 455 
~--------------- ---------

g) previsão de colocação e vencimento dos ti
tufos a serem emitidos: 

SELIC 

Coloca cão Vencimento Titulo Data-Base 

1g 9-1997 1"- 9-2000 691096 1"- 9-1997 

1"-10-1997 1"-10-2000 691096 1"-10-1997 

3-11-1997 1"-11-2000 691094 12-11-1997 

1"-12-1997 1"-~2-2001 691061 1"-12-1997 
-

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos tennos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
do Banco. Central; 

I) autorização legislativa: ~i n" 7.945 e Decreto 
n" 27.630, de 29-10-73 e 26-1-89, respectivamente. 

§ 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. 

§ ~ A Prefeitura do Município de São Paulo 
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. 

Art. 3Q No prazo máximo de quatorze dias, 
após concluída a operação de emissão dos títulos 
autorizada nesta Resolução, o Banco Central do 
Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exa
me da Comissão de Assuntos Econõmicos, todos 
os registres de compra e venda dos títulos, até o 
tomador final, bem como a efetivação de sua ven
da definitiva. 

Art. 42 A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 
de sua publicação. 

Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 1997.
José Serra, Presidente - Gilberto Miranda, Relator 
- Roberto Requlio - Eduardo Supllcy - Esperi
dlio Amln - Osmar Dias - CIUIIIdo Maldaner -
Pedro Simon - Ramez Tebet - Freitas Neto - Epl
taclo Cafeteira - Bello Parga - Valmlr C&mpelo -
Vllson Klelnüblng - Joel de Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Os pa
receres lidos vão à publicação. Sobre a mesa, ofício 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário.em exercício, Se
nador Bello Parga 

É lido o seguinte: 

OFICIO N2 63/97-CCJ 

Bras ma, 18 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
OCOmuríiêóãVoSSãEXcel~ncia: que estli Comis-

··=-são, em reunião realizada em 25-{i-97, deliberou no 
sentido de encaminhar a Proposta de Emenda 
Constitucional n• 43 de 1995, de autoria do Senador 
Romero Jucá, a qual 'altera o art. 46 da Constituição 
Federal', ao exame da Comissão Temporária desti
nada a estudar a refonna político-partidária. - Sena-

-'-d6f'1Jiiiüii'Ckn:abral, Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -O oficio 
lido vai à publicação. 

A matéria vai à comissão temporária criada por 
intermédio do Requerimento n• 518, de 1995, desti
nada a estudar a refonna politico-partidária. 

O SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte: 

OFICIO N2 80/97-CCJ 

Brasnia, 8 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 257 do Regimento Interno 

do Senado Federal encaminho a Vossa Excelência 
as Propostas de Emenda à Constituição r;1s 21196 f. 
27196 que tramitam em conjunto, respectivamente 
de autoria dos Senadores José lgnácio Ferreira e 
Odacir Soares, em virtude do Requerimento deferido 
por esta Presidência solicitando a retirada da primei
ra proposição. - Senador Bernardo Cabral, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -O oficio 
lido vai à publicação. 

Tendo em vista o disposto no Oficio que acaba 
de ser lido e uma vez que a matéria retirada tramita 
em conjunto coin a Proposta de Emenda à Constitui
ção n• 27, de 1996, a Presidência encaminha ao Ar
quivo a Proposta de Emenda à Constituição n• 21, 
de 1996, devendo a de n• 27, de 1996, prosseguir 
em sua tramitação junto à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, face ao disposto no art. 
260, a, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho)- O Proje
to de Resolução nq 51, de 1996-CN, cujos pareceres 
foram lidos anteriormente, ficará perante a Mesa du
rante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos tennos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno, 
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combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O Proje
to de Resolução n• 107, de 1997, constante de pare
cer lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante 
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos ter
mos do art. 235, 11, f, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência recebeu da Diretoria de Crédito Público da 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais o 
Offcio n• n, de 1997, de 18 do corrente, encami
nhando, nos termos do §2g do art. 3g da Resolução 
ng 60, de 1997, a documentação referente à oferta 
de tftulos emitidos no último dia 15-8-97. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução ng 78, de 1997, vai à Comissão de 
Assuntos Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência lembra ao Plenário que o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da sessão deli
berativa ordinária do próximo dia 27 será dedicado a 
reverenciar a memória do ex-Presidente Getúlio Var
gas, pela passagem do 43º aniversário de seu faleci
mento, de acordo com o Requerimento n• 572, de 
1997, da Senadora Emília Fernandes e outros Se
nhores Senadores. 

Esclarece, ainda, que continuam abertas as 
inscrições para a referida homenagem. 

O SR:··PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência lembra aos Srs. 
Senadores a realização de sessão deliberativa ordi
nária amanhã, às 14h30, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item Único 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 75, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 75, de 1993 (n2 5.813190, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei 
n• 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a mo
vimentação da conta vinculada ao FGTS do aposen
tado, na condição que especifica, tendo 

Pareceres sob n•s 341, de '1995, e 155, de 
1997, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatara: 
Senadora Emitia Fernandes: 

- 1' pronunciamento: favorável; e 
- 211 pronunciamento (reexame, em virtude do 

Requerimento n• 1.109/95): favorável, com Emenda 
n°1-CAS, de redação, que apresenta. 

(Em virtude de adiamento) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14h30mín.) 

Ata da 11 ()!!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 26 de agosto de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 
da Sra. Júnia Marise e do Sr. Lucldio-Portella 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE 
PRESENTES OS SRS. SENt\OORES: 

Abdias Nascimento- Albino Boa Ventura- An
tonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares 
- Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Veras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patroci· 
nío - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Al
vares - Emília Fernandes - Eprtácio Cafeteírã -- Er
nandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Be-

zerra - Flaviano Melo - Francelina Peretra - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto 

·Miranda - Guilh-erme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Pe· 
res - João França- João Rocha- Joel de Hollanda 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripi-

-rro~-José Eduardo- José Eduardo Outra- José Fo-
gaça -José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda 
- José Samey - José Serra - Júlio Campos - Júnia 
Marise - Lauro Campos - Leomar Ouintanilha -
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levy Dias - lucídio Portella- Lúcio Alcântara - Lú
dio Coelho - Ney Suassuna - Onofre Ouinan - Os
mar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ra
mez T ebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros 
-Roberto Freire- Roberto Requião -Romeu Tuma 
- Ronaldo Cunha Uma- Teotõnio Vilela Filho - Val-
mir Campelo- Vilson Kleinubing- Waldeck Ornelas. 

O 'SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 69 sr$. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

A Sra. 1• Secretária em exercício, Senadora Emí
lia Fernandes, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER W 430, DE 1997 

Da Conussáo de Assun1os Soc1a1s. cm caratcr 
tcrmmaU\'o. sobre o PrOJeto de LCi do Senado n" !6ó. 
de 1995. de autona do Senador Jocl de Hollanda. qllc 
'!Jtsp?Je sobre rsençdo de contf'tbutções :;ocrats nt!S 

terrnns das a,-t."i 195 e :? 13, I e !/, da Con.mtutçiio 
Federal. Je(tne rrulltutçtlo educacrunal clt! carau•r 
.._·,:mfessrona!, jim cnteno.~ di' conlrnpartula mi.\' 
f.ene{ir:ws t! da outra~ rrul•tdénctns" 

RELATOR Senador BELLO PARGA 

O Projeto de Ler do Senado n° 166, de 1995, ementado à epigrafe, 
de autoria do eminente Senador JOEL DE HOLLANDA, visa isc:ntar das 
contribuições para a seguridade social, a que se refere o art. 195 da 
Constrlurção, as instinuções c:ducacionais de caráter confessional que satisfaçam 
as cxigêncms do art. 213,1 e 11, também da Carta Magna. 

0 § (0 deSSe aft. 1° COnsJdera insfÍfiiÍÇÕeS edtJcaCÍQfl3J$ de C3fãfef 

confessional as e.xpress.1mente recouliecidas pelas autoridades competentes das 
confissões reh~10sas com orgamzação e âmbito de atuação nacional e qnc: 
rosstram corpo de doutnna constmtido e por elas propagado 

O § 2o do mesmo artrgo obriga essas mstitmções a comprovarem a 
concessão de beneficros, auxilros c gratuidades, a qualquer titulo. no. montante 
correspondente a, pelo menos, setenta por cento das rsenç6es usufruídas. 

O .art. 2° th;;a o prazo de 90 dias, a contar da publicação, para o 
Poder Executi\10 regulamentar a ler. E o an. 3a estabelece que ela entra~ cm VJgor 
na data de sua public:-tçâo. rrms com efeitos financenos a partir do pri~iro dia 
do mês subseqlieme. revogadas as dtspos•ções em cormano {art. 4°). 

2 Na JustificaÇ-ão, o preclaro autor socorre-se, inicia.hnente. de 
dtversas drspostções constrtuc10nais, dentre elas, as atrnentes ao nosso Estado 
Democrahco de Drrerto, fundado esn uma soc1edade pltrralista (art. l 0

, V}, à 
educação como d•rcito de todos e dever do Estado e da fàmHia (art 205), ao 
pnncipio da liberdade de ensinar e aprender (art. 206, Ir), ao pluralismo de 
ideais e de concepções pedagógicas corn a coexlstêncta de irtstrtuiçOes pUblicas 
de c:nsir•o (art. 206, III), a possrbilid3de de recursos publicas sêrêm destmados a 
escolas cornumtãrias, confessionais ou filantrópicas. definidas em lei, de fins n.ão 
lucrativos (art. 213), e a imunidade tnbutária quanto ao património, renda ou 
semços dessas msutmções sem fins hlc(ativos {art 150. VI, c). 

Depois, alega que a proposiçilo não mova em termos de concessilo 
de beneflcros: ela reconhece, apenas, uma stiUaçâo exrstente, c:m que os recursos 
obtidos pelas instituições revertem cm beneficio, direto e rm~drato, de .:studantcs 
caren_tes, em todas os. ~Jvc:is de es_ÇQI~ridade, Portanto, o projeto garante Os 
meritos e os -beneflci~s_ _de í~tituJ~ re~nhecidamente dedicadas ao bem 
social e ao interesse Cofetivo. preservando-as de equlvocos publicitários e 
administrativos. 

Por fim, esclarece que o projeto; de cunl1o eminentemeiJte social. 
tem o mesmo teor do PLS no 16, de 1994, de autona do preclaro Senador 
MA~CO MACIEL. o qusJ foi arquivado, nos tennos regimentais. dado 0 

_lmnm.o .. da legislatura. Trata·!le, ~anta, da.reapresentaça:o do PLS n• 16, de 
~994, agora sob o n° 166. 

3. . Ao projeto de lei. distribuldo a esta Comtssào para apreciá-lo em 
caráter lenmnaU\10, n:lo foram apresentadas emendas. 

É o relatóno. __ 

11 

4. Pr~liminarment~ ao exame do men"to. rmpende atentar para alguns 
:lspectos jurldu::os e consUttJclonais que, possivelmente. afetam a 1sençilo 
proposta A matena tnbutária assume grande 1mportâncra. na orgamzaçào e no 
funcionamento do Estado e da Federação, de tal forma ql.IC .é: praticamente 
unposslvel razer sua abordagem sem analisar as suas 1mplicaç~s em face das 
drsposrções constrtuciona1s. 

De !llklo, cabe Sltttar o assuoto no âmbito do 01rc:110 Tr1butano, 
rnobstante as contntxliçõcs soc1a1s não estarem IODOt!faficamente msendas na 
Capltu!o I do Titula VI da Constltlnção Federal de 1'988, relatrvo ao Stslema 
Tnbutano Nacio11al. Como rlustração da opuuão geral dos dolrlnnadores a 
respe11o,transcreva-seade IVES GANDRA MARTrNS (m Srste;na 
Tnbutár:io tlll Constrturção de !9_?8, Sara1va, 1989, p I IS) 

"com eft!t/0, as prmcípws tr~fmllirtnç estão I:!Jpalhadn1 por 
toda a Cn~tslflti!Çào e ndt! apena.<; con<.·emmJo.'i no capim/o .wbl'e 
o st.<;/ema trthutáno, de la/ jm·ma que a mera dl.!~lncar;Jil e.~pul·lal 
nenhuma tmpnnóncw oferta à sun mclrtl,ln ou nóa dt•nrro du 
.~Miemo. 

Em nlvel corrslllucrona/, apertas se relrrana a natureza 
lrlhutárta da.'i cnntrrhwçfJe.t .mcml'i houve,tse o consl!lwme 110 

- refenda em~nda declarado qu~. a partir daquele comando. lOis 

contnhmçlles d!•i·umam de ler nature:a tnhutána. E tal nál) 
.mc_edeu. F. la! nt1o .'iucedendo, à evuli!ncJa, a.f regras ~erurJ aue 
nortetam a conformaçdo de trniM m rnhurn.'i termm~m 
prevalecendo. Vl.'ifO que sua concreção swêm1ca às espéc1es 
e.vpalhada:r; pelo te..rro con:mwcronal conttnuou a me.tma, ame.'i e 
depor.v do de.v/(JCamento po.wcmnal das olteraçi'Je,r; " 

6. Na mesma obra, o ilustre tratadista reforça a convicçilo de que as 
contribuições do art. 195 ~o de natureza tributána peta referencia expressa, ern 
seu corvo. aos arts. 154, 1 e 150, 111, b 

7. Particularmente, a proposla em exame de\lerá passar pelo crwo da 
nonna isonômica insculpida no inciso TI do art. I 50 da Co,1slltuição, verhr.~ 

"Art. 150. Sem pre;ui;:o de outra.~ Raranoa.ç assegJtradas ao 
conmhumte, é vedado à l!miJo. an.s /!.çfadr,,ç, ao DJ.'ifrl/0 h•Jera! e 
aos Mumclp1os· 

II - /n.{tlfiJTr tratamento dcsJguol entre contnbumtcs qut• 5t! 

encontrem em situação eqwvalenre. prorh1Jo qzwlqm!r d1~fm~·ão 
em r(l::ào da ocupaçàn proji,,·,<;Jonn/ 011 função por cle'i e.xen:rJa 
tndependentemenle da dennmmor.;ãn JUriJ,'"a d(J.'i renJmu•mo.ç, 
tltu/o.r ou d1reiti1S." 

8. Trata-se da chamada rsoJlomza fiscal Qtle, segundo Souto Ma10r 
Borges (in Isenções Tributánas, 2• cd ), projeta-se 110 campo das 1seuções 
tributàri~s. Ern .suas pràpnas palavras, "cstabclc:c1do gcnencamenle na 
Co11s1inuçào o prrnclpio da rgualdade de todos perante a lcz ou de J!:!a:Jidadc 
JUrídica. principio do qual denva a 1gualdadc de lodos perante o tisco. ou de 
isonomta fiscal, sef.,'lte-se necessarmmc:nle que, estando as 1sen~w·õcs tnbulanas 
sob reserva da lei fonnal e material. são abrangidas pelo ãmbrto de mcJJCuc 1a do 
principio de isonomia" 

9. No caso, trara·se de estabelecer 1sençào para um glt1po de
contribuintes, drstrnguidos dos demais pelo seu carãter cun!ess10il:tl. i:;to e, 
religioso 
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10 Sem duvtda, a proposta Objeltva estabelecer pm••lég1o para um 
grupo de contnbumtes, em detnmeuto dos dema1s contnbumtes do mesmo 
gênero - msl1lurções educacionais. Com sua aprovaç-âo, o pn11cipio tsonôtmco 
restaria memedtavelmente afrontado, na medtda em que estana sendo 
proporc•onado tratamento. lnbutário desigual entre contnbuiates que se 
enconrram em sJtuaç.lo equiValente 

II Secundanamente, o pretendtdo favor ftscal poderia ser mqulnado 
de favorecunento mdtreto a culto rehg1oso, o que e expressamente vedado à 
União, aos Estados, ao Distnto Federal e aos Mumclp10s, nos tennos do mctso I 
do art 19 da ConstJtuiçl1o 

III 

12_ Quanto ~o menta, meg.:lvel reconhecer que o proJeto de let sob 
anáhse trata de matCna de suma relevâllcta, como nos miOrmam as convmcentes 
razões deduzidas na bem lançada JUstificação 

13. De fato, o quadro crittco- sobejamente conhecido- da educação e 
do ensmo, em nosso Pais, não sem superado pelos Poderes PUbhcos, sem a 
colaboraç.l!o da 1mctai1Va pnvada, sobretudo as mst1tmções educacionais de fins 
n.!Io lu~ra!IVOS, como aquelas de car3ter confessional, destmatãnas da presente 
proposição. 

14. Entretanto, razões ponderave1s mtlnam contra sua aprovação, a 
começar pelas aspectos canstltuctonats actma menciOnados. Acresça·se a esses 
ób1ces a cm:unstâncta de que as conrnbu1ções prevtstas no art. 195 destmam·se, 
prectpuamente ao financtamemo da segundade soctal, deve, ponanto, o 
estabclectmento d~ exceções ao pagamento dessas contnbuações resultar de 
dectsões tomadas com pntdêncm e ma'(tmo n!-:or, em lace d.lnotóna cnse por 
ela enfrentada 
15. 1:: bom rclctnbrar q1tC v <<IJIU! dv an !95 enfauza o carater 
umversal das contnbmções md1cada.s tlll~ :;cus mt:15llS, ao prccomzar que a 
segundade soc1al sera tinanc1ada por toda u soc1edadc A pan1r dessa norma tão 
ampla e genenca, não purece lvg1ca a concessão Je 1scnçào a detennmado 
segmento de mslltulç.ões cducacwnats, afastandll·se des!:>e beneficio as dema.ts 
mshtu1ções de educ.:açáo e de- ass1stênc1a soc1ai, ate mesmo porque o normal 
sena que todas as mstttU1ções que, de alguma lonna, contnbutssem ~a _o 

atendimento de nccesstdades socta1s 9cven:nn estar fora do campo de íncadênc1a 
daquelas conmbutções. 
1 b O tratamento da questão por le1 ordmâna, tscntando apenas 
irJStltutções educac1ona1s de carater confessiOnal, podena tanto desencadear 
mvocação de mconstttuctonahdade quanto ltma sene de plettos com o mesmo 
ob]ehvo, fenndo o pnnctplo da uruw:_rsahdade 

17 Vtslumbram~se, tambeffi. problemq.::; qua)tto a\l objeto da isençãc 

proposta. 
O art. \0 do proJeto menc1ona "as contnbu11;:ões sociais a que se 

reiCre o art. 195 da Constttmção", as qua1s abrangem três modaiLdades, __ se~do 
os mcisos daquele art1g.o 

I - dos empregadores, mcidente sobre a folha de salános, o 
faturamento e o lucro; 

II - dos trabalhadores; 
UI - sobre a receita :e concursos de prognóstiCOS 

lS. O beneficio pret!mdido é dirigido espectficamente para "as 
insritmções educacionats. de caráter confessiOnal"; logo, parece bastante claro 
que somente devenaril ser ilfC3.i1Çadas as contribuições denvadas das incisos 1 e 
III. ou seja, aquelas devidas pelas institutções educadonats na qualidade de 
empregador e de pessoa juridaca. 

19. Os contnbumtes da espécie refenda no inciso Jí são os empregados, 
cabendo apenas à instituição educaCional fazer a retenção na fonte e o 
recolhimento do encargo ao eràrio pUblico. Autorizar que a instituiçao ficasse 
d1spensada de recolher as contribmções de seus empregad~s ~eria abnr a 
possibilidade legal de apropnação mdf:blta e de ennquec1mento dlctto. 

20 Ademats, comrapõe~se ao proJeto em aprec1ação o an. 43 da Lei n° 
9 293, de IS de jtdhC! de I 996 (Lei de D1rernz.es Orçamemá.nas- LDO), .,erbts: 

"Art. 43 Não serei aprovado pro;ero de leJ ou edllada 
medtJa prov1.w'ma. que conceda ou ampf1e mcenttvo. 1sençdo ou 
henetkro, J.: natureza tr1hutarra _ou .financeira, sem que se 
aprc.çente a emmanva da remfnc10 de recetfo correspondente. " 

21 Fin<~hnente, cnuvém alenar que o beneficio obJelo da propostçào 
em exame Já existe em extens:'lo tal. que se não akança todas, alcança grande 
pane das mst1tuições que ela pretende favorecer. 

22 Com efe1t0, o an. 55 da Le1 lt
0 8.212, de 24 de julho de 1991, que 

"DHpiJe .mhre a orgam::açbo da Segundade Sacra/, msmw o Plano de Custeio, 
e dá outra.<; prov1dêncw.'i", concede isenção das contnbutções dos 
empregadores, ·mc1dentes sobre a folha de salários, o fatitramento e o lucro das 
entidades beneficentes de ass1stC:ncia soctal que atendam, cumulativamente, aos 
reqmsttos segumtes: 

a) serem reconhectdas de utdtdade pública, 
b) serem ponadoras de centficado ou do reg~stro de ent1dade de 

Jios_1il.antr.óptcos; 
c) promoverem a assistência social beneficente, mclusive 

educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes; 
d) n.!Io perceberem remunernçao seus diretores, conselheiros, 

sócios, etc., nem usufruirem vantagens ou beneficias a qualquer ti tuJo; 
e) aplicarem integralmente o resultado operacional na manutenção e 

desenvolvimento de seus obJelivos msutuc1onats. 

IV 

23. À vtsta do expoSlo. concluimos pela reje1ç.ão do Projeto de Lei do 
Senado no 166, de 1995. 

Saladas_Conussõcs. 20 de agosto de 1997 
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Brasi11a )!. de agosto dP. 1997 

Se{lhor Prestaente 

Nos termos do paragrafo zo ao artrgo 91 do Regrmento 
Interno, comunrco a Vossa Exceléncra, que esta Comrssão 
rerertou o Projeto de Lei do Senado 0° 166, DE 1995, que 
"Oro;põe sobre rsenção de contnbu,ções socrars nos termos 
dos arts 195 e :?13, f e rr. da Constttu,çao Federal. defme 
tnstrturção educac•onal de carater confessional. f1xa cnténos 
de contraparltda aos beneficros e dá outras prov1dêncras ", em 
reunrão oe 20 oe agosto de 1997 

Atencrosamente, 

•W1 . I I l/\_ 
Senaoor AD MI ANDRADE 

Presidente 

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRET AlUA-GERAL DA MESA. l<OS 
TERMOS DO ART 250. PARAGRAFO UNJCO. DO REG!MEI'<'TO INTERNO 

REQIIERI~IF:NTO N" 

Requeiro nos termos do anigo 172, I. do RI. do Senado 
·Federal. a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei do Senado n° 166. 
de 1995, que "'Dispõe sobre isenção de contribuições soctais nos tennos 
dos ans. 195 e 213, I c 1!, da Constillção Federal. define mstituição 
educacionaJ de caráter confessional. fixa cmérios de contrapamda aos 
beneficias e dá outras providências." 

4/#?fl--
Senador Bem Vera') 

Presidente da Com1ssão de assuntos Soda1s 

õ 0 n' SFI? F! m Em 19 de março de 1997 

Senhor PreSJdente, 

Ao final da Sessão Legi.slallva antenor foram 

e:..::unmb.ados à' SecreQrla-GenJ da Mesa os projetas constantes da relação 

anexa. com a soltcJtação de serem mclu.idos em Ordem do D1a, 11os termos do an. 

172, I, do Regunento Interno. 

Tendo em VISta que todas as proposições Ja estão 

m..:.truidas com rdatónos encanunhados pelos respecovos relatores para mdusão 

na pauta dessa Corrussão, encareço a V Ex". submeter os prOJetas em referencia 

a esse óreão tecmco. a fim de serem p<lStenormente aprec1ados em P!erui:no 

deVldamenle msmndos com sçus pareceres 

Atenciosamente. 

--------
RELATÓRIO 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, em 
cariter temunauvo, sobre o Projeto de Lei do 
Senr.do n• 166, de 1995, que RD1sp& sclmr 
,~nçdo d~ comnbmç&.~ soc1a1:r nru urmo:r do:r 
arrs. 195 ~ lI J, I r fi. ria ConsutuiçiJo Fedrral, 
d!!fit~ msJrtmção rducacsono/ dt carat~r 
conjl'.umnal, fl:r:a cnrr,..ms d~ contraparttda oos 
Mnrjir.:m<r ~diz mlfros provtdêi'I'Cta.r • 

Relator. Senador BELLO PARGA 

O Projeto de Lei do Senado n° 166, de 1995, ementado à epigrafe, é 
de autona do emmente Senador JOEL DE HOLLANDA e, pelo art. l'", caplll, 
VJs.a Isentar das contnbuíções para a seguridade social, a que se refere o art. 195 
da Constltmção, as mshruições educacionais de cantter confessional que 
satisfaçam as ex1gências do art. 213, I e II, tambêm da Carta Magna. 

O § lo desse art_ ! 0 considera institUições educacionais de caráter 
confessional as c::'(press.'lmente reconhecidas pelas autondades competentes das 
confissões rehgzosas com orgamzação e âmbito de atuaç.ão nacional e que 
possuam corpo de doutnna constttuido e por elas propagado 

O § r_ do mesmo artJ.go obriga essas instituições a comprovarem a 
concess.ao de benefic1os. auxilias e g;ratuidades. a qualquer título, no montante 
correspondente a, pelo menos. setenta por cento das isenções usufruidas. 

O art. 2° fixa o prazo de 90 dias, a contar da publicação, para o 
Poder Execunvo regulamentar a Le1. E o art. r estabelece que ela entra cm vigor 
na data de sua pubhcação. mas com efeitos financeiroS a partir do primeiro dJa do 
mês subsequente, revogadas as disposiÇões em contrano (art. 4°) 

2 Na Justificação, o preclaro autor socorre-se, mictalrnente, de 
d1versas d1spos1ções cO~tttucJonaJs, dentre elas as atinentes ao nosso Êstado 
Dc:mocranco de D1re11o. fundado c:m uma soctedade plurahsla (art. 1°, V), à 
edocação como d1re1to de todos e dever do Estado e da familia (art. 205), ao 
pnncípio da hberdade de ensmar e aprender (art. 206. 11), ao pluralismo de idea.Js 
c: de concepções pedagowcas. com a coex1stência de instituições pUblicas de 
c:nsmo (art 206, (!!), à possibilidade de recursos pUblicos serem destinados a 
escolas comuni!árias. confessionais ou fi!anrrópicas, definidas em lei, de fins não
lucratwos (art. 213), e á Imunidade tributária quanto ao patrimõn.io, renda OU 

serviços dessas msmuições sem fins lucrativos (art. 150, VI, c). 

Depo1s, alega que a proposição não inova em termos de conc.es.sAo 
de beneficias. ela reconhece, apenas, uma situação existente, em que os rectliSOs 
abridos pelas msfltUlÇÕC:S revertem em beneficio, direto e imediato, de estudantes 
carentes de recul'50s financeiros. em todos os níveis de escolaridade. Portanto, o 
projeto garante os meritos e os beneficies de institwções reconhecidamet~te 
dedicadas ao bem social e ao interesse coletivo, preservando-as de cquivocos 
publicitános e administrativos. 

Por derradeiro, cons1gna que o projeto. de cunho eminentemente 
social, reapresenta outro de igual teor, da autoria do preclaro Senador MARCO 
MACI'EL. o qual foi arqwvado, nos termos regimentais, dado o termino da 
legislatura. 

Neste passo, convêm intercalar uma pequena digressão histórica., 
para melhor compreensão do teor do nosso voto. A propos1çlo origlnal - PLS no 
16, de !994 - tmmitou somente na Comissão de Assuntos Econômicos desta 
Casa. A!í recebeu parecer da lavra do Senador Odacir Soares, que concluiu pela 
aprovação da materia. nos tennos do substitutivo que mseriu no processo. Do 
substancioso e bem med1tado estudo do Senador Odacir Soares, pelas judiciosas 
e relevantes razões que o mfonnam, Julgamos úul apensar cóp1a a esta peça, 
como elemento de consulta para os membros desta Comissão de Assuntos 
Soc1a1s, 

Ao proJe!o de lei, distribuido a esta Com1ssão para apreciá-lo em 
caráter termmat1vo. mlo foram apresentadas emendas, nesse intenm. 

Ê o relatono 
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I) projeto de le1 sob anilhse aliJ,-'1Jra·se merecedor de aprovação, 
dadas as convmeentes razões espend1das na bem fundamentada JUSftficação 

o De faro, o quadro critiCO - sobejamente conhectdo - da educação e 
do ensmo, em nosso País, não ser.! melhorado pelos Poderes Püblicos, sem a 
colaboraç:Ao da miciativa pnvada. sobretudo, as mstitmções educacmn:Hs de fins 
não-lucrativos. como aqudas de C3rõ3ter confesstonal, destmatárias do diploma 
legal proposto 

7. O texlo da propostção regula a maténa a comento, à luz do§ 6° do 
art. 150 da Constitutção. que ex1ge le1 específica para a concess.ão do favor 
1sencional em tela Como contrapartida. prevC-sc que as instituições 
contempladas comprovem a concessao de beneficias, auxihos e gratuidades, até 
70% do montante das tscnções usulluidas, E atnbui-se ao Poder Executivo 
regulamentar a Le1, no prazo de noventa dms da publicação 

Sem embargo dos evidentes mli:ritos e do inegável alcance social da 
proposição MacielfHolanda, somos do alVItre de que, mant1dos os objetivos e a 
substânc1a, alguns aspectos do seu contexto podem ser aperfeiçoados Para esse 
fim, recorremos a hçilo mm1strada pelo relator da Comissão de Assuntos 
Econõmicos. em 1994, dada a vaha do seu contributo no que tange a JUndicidade, 
técnica leg1slat!va e JUSteza redacional, achando por bem perfilhar as suas 
considerações finms. a segtt1r tr.:mscntas 

9 De inicio, convém esclareçer, nos termos do projeto, o alcance da 
Isenção prerendHkt. ass1m como suas condicionantes O artigo pnmeiro menc1ona: 
" as contnbuições soc1a1s a que se refere o art_ 195 da Constituiç:ão". Trata-se das 
contribmções preVIstas parn o custeio da seguridade socJal, as qua1s abrangem 
três modalidades, segundo os mc1sos daquele artigo: .... • - · 

I -dos empregadores, mc1dente sobre a folh3 de salario. o faturamento e o 
lucro: 

H - dos·rrnbalhadores. 
II!- sobre a recetta de conlurso dt: prognósticos 

1 O O beneficio 1senc10na! é especificamente para "as mstltuições 
cducac10nats de carnter contCss1onal". logo, parece bastante claro que somente 
s.ào alcançadas as contribu1ções derivadas do InCISO I. ou SeJa, aquelas deVI!ias 
pelas ms1ttu1ções educ:Jc1ona1s no qual1d3de de empregador 

! I A contrário senso, porque não nommados te:-:rualmente na redação 
proposta, não estão a!canç:~dos pela 1senção os trabalhadores a que se refere o 
mc1so II, mesmo que emp~g-ndos de ta1s mst1tmções educactonms. No caso, 
contribuintes s:ão os empre~dos, cabendo apenas a mstituição educaciOnal razer 
a rctençilo na fonte e o recoJhim,_ento do_encargo ao erãrio pUblico fmagtnar que a 
institu1ção ficasse dtspensada de recolher as contnbmções de seus empregados 
sena abnr a possib1lidade legal de aproprinçào tndébtta e de enriquecimento 
ilícito 

12 As contribuições derivadas do inciso m. por seu turno, somente 
seriam alcançadas pela isençilo na evcnrualidade de alguma instituiçlo 
educacional vir a receber concessão pUbhca para a realização de concurso de 
prognósticos, colocando-se, assim, na posição de contribuinte da taxação sobre a 
respectiva receita Nos tennos da politica e da legislaçilo atual para o setor, não é 
provável que ISSO aconteça 

!3 A redefiniçilo do alcance para o âmbito do mciso I do art 195 da 
Const1tmção, tera o menta de prevemr controvérsias mterpretativas c passivei 
twnulto na aphcação da Le1 

14, Reparo. também. caberia quanto à definição das insnnuções 
passíveis de gozar do beneficio A redação proposta consegue resolver o 
problema c:uremamcnte d1fic!l de uma concettu:Jção aplicâvel ao caso Contudo. 
tem o mconvementl' de &:-1xar a !mbilitaçfio ao favor fiscal ao talante de uma 
declaração umlater.JI da :nttondade reiJg~osa, sem parttclpaç.ão da autoridade 
admímstrahva e sem mdJcaçào de outros requisitos de mteresse pUblico. 

15. O parãgrafo sep:undo podena ser aperfeiçoado ao se estabelecer 
marco temporal p:Jra a concessão dos beneficies como contrapartida para a 
1sençào 

16 Por fim. é v1s!umhrnda certa contradu;;:i.o entre os ar11gos segundo 
e terce1ro, ISSO porque naquele e dado o orazo de noventa dms para a 
regulamentação, periodo em que, tecnicamenle, a le1 não tem a eficâc1a plena, por 
não ser auto-aplicâve!. enquamP o art1go terce1ro pretende que os efeitos 
financeiros se dêem a partir do pnme1ro d1<1 do mês subseqUente a data da sua 
publicaçilo Tambem aqui. para prevemr conflitos mterp~tat1vos. a alteração é 
convemente 

III 
17_. À vlst~ do exposto, ~onclnimos pela aprovação ~o Proje_to de Lei do 

SCtlado n(l 166, de 199\ n;-fõmlã do SussTni.Tr!VO que ora submetemos â 
superior cons1deraçi'lo desta egrégia ComTssão. peTTmtmdo-nos reVJgorar, pelo 
aproveitamento integral de sua redação, o Que em 1994 f01 elaborado pelo 
Senador Odacir So;ues 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO OE LEI 00 SENADO No 166, DE 1996 

Isenta das contribuições sociais 
previstas no mdso I do art. 195 da 
Constituição: Federal as mstrtuições 
educacionaiS de caráter confessional, 
referidas no· seu art. 213; define estas 
instituições, fixa critérios para a 
concessao do beneficia e dá outras 
providêncras 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art. J<~ Ficam tsentas das contnbmções SOCiaiS a que se refere o 
inc1so 1 do art. 195 da Constttltição as mSIItulções cducactona1s de caráter 
confessional que satisfaçam as exig:ênc1as de seu art 2D, I e 11, e os requisitos 
estabelecidos nesta Lei. 

Art. 2" Para os efeitos desta Let, cons1deram-se mstitUições 
~ducacionais de carãter confessional aquelas ass1m expressamente declaradas 
pelas autondades competentes das confissões rehg10sas com orgamzaç:ão e 
âmbi1o de atuação nacional e que possuam corpo de doutnna consfttuido e por 
elas propagado e, ainda, atendam aos seguintes reqmsnos: 

f • preponderância de obJetTvos educactona•s. sem preJUizo das finahdades 
merentes ao carater confesstonal. 

.Ii . ínsttiulção m:iiltenetloii.--CjUãnáo "llóuVCr: sem· finS: luCrativos e c"CHTt 
objcuvos que abranJam os da mstltulção de ensmo man11da; 

III - constituição sob a fonna d, .bSOCiação, soctedade civil ou fundação 
de direito privado. 

IV -contabilização unificada com sua mantenedora, com publicação anual 
de demonstrações financeiras~ 

V- não--vitaliciedade dos dirigentes, 

VI - aplicação dos excedentes financetros nos mesmos objetivos 
mencionados no mctso I~ 

VII - destinação do p.atrimômo a outra instituiçãO educacional de caráter 
confessional ou ao Poder Público, no caso de encerramento das attvldades. 

Art. J<~ As instituições referidas nos arts. 1(1 e 2" desta Lei 
comprovarão, nos termos do regulamento. a concessão de beneficios. auxilias e 
gratWdades para alunos carentes, de recursos financc:~os, no montante 
COtT"eSpOOdente a pelo menos setenta por cento do valor das 1senções usufruidas 
em cada ano. 

Art. 4" O Poder Executtvo regulamentara esta Lei no prazo de 
noventa dias. contados de sua publicação, dtspondo sobre o procc:di~ento 
adminisiTattvo de reconhecimento das msutuições que pretenderem beneficiar-se 

da isenção. 
Ar1. so Esta Lei entrnr<'t em VIgor na data de sua publicação 

Art. 6(1 Revogam-se as dt:;poslçõcs em contrano 

Sala das Comtssões. cm 

, Prestdenle 

. Relator 
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NOTA TECNIC\ N" 477, li E 1995 

A propos110 da mmuta de parecer tfavoravel) da 
C'OMISSÁO DF. ASSUNTOS SOCIAIS, em 
caráter temunauvo, sobre o ProJetO de Le:! do 
Senado n• 166, de !995, que ~Dr~ .robn 
t~nçdo de cmrtrthmp'k•f 50Cta/s no.f rrrmos dru 
aru. /95 e }/3, I e lf, da t_'onsmmçào f~dera!. 
dl'fl- msmurçiio edt1cactonal eh CDTiJJu 
cOiffje:s.rmnal. fixa cruinn<; de crmrraparuda aos 
M111![1Cw_, e da cmtrcu provuRncuu • 

() Gabmele do preclaro Senador BELLO PARGA - designado 
Relator, na Comtssão de Assuntos Soctazs, do PLS n° l66i95 ementado à 
eptgrafe - solicttou a esta Consultaria L.ep;lslativa. pela STC s/n° de 02 06.95, 
verbis: 

"Minutar parecer favorável ao ProJeto de Lct do Senado no !66195, que 
dispõe sobre tsenção de contribuições socta.is nos termos dos artigos 
195 e 213, da ConstltUIÇ:lo Federal, e outras definições. (parecer 
favorável) ... 

~ Dada a onentação expressa de ~ parecer favorável 
elaboramos a mmut.a anexa, nesse senttdo 

3, Esse proJeto de let e de .autona do Senhor Senador JOEL DE 
HOLLANDA, que, entretanto, ao finali7.ar a JIISUficaçào, diz rratar~se de 
reapresentação de proJeto de 1gua! teor, apresenrado pelo Senhor Senador 
MARCO MACI'EL. o qual foi arqmvado, nos termos regimentais, em função do 
termmo da leg~slatura 

4 De fato, trmn-se g~ reapresentncão ç!çt PLS !.L .!2.. ru; ~ m Q 

ill!ill ª Asscssona I erosl:tttva qfereceu !!l!!!!.!!.ll (sob código m270fih /),da lavra do 
Ilustrado colega ROBERTO 0A.RBOSA DE CA.STRO, ora anexada por cÓpia 

5 Nessa !!!}nttl;:t de parecer da Comt,.são de Assuntos Econõnucos. em 
1994, sendo então Relator o Senhor Senador ODACIR SOARES 

a} aoonrav::Jm~se dúVIdas quanto ª constttltctonaltdade da tsenção de 
contnbUições SOCtrus que benefictana, apenas, as mstilutções educactona1s de 
caráter confessiOnal; 

b) ~ aoerfetcoamento QQ ~ ~ de modo a 
restringir o alcance da tsenção, apenas as contnbuições para a segundade social 
previstas, pela Constituição, no mctso r do art. 195 ("dos empregadores, 
mcfdente sobre a folha de .ralárms. o .faturamenrn e o lucro'}, porquanto mlo 
senam pemncntes, por obVledade, as do inc1so H ("dos trabalhadores") e, por 
improbabilidade, as do mctso 1fT ("sobre a receua de concursos de 
prognó.sttcos'J~ 

c) ~ I!Q!: substThthvo que mcorporava a alternçao 
decorrente do exposto na alinea b anterior, bem como delimitava melhor o elenco 
de reqwsatos a serem atendidos pelas enndades benefit:tadas com a isenção e, 
ainda,. desfazia a contnlcbção entre o art. 3° (que dá ao Poder Execunvo o prazo 
de 90 dias para rcsulamentar a Lei, a partlr da pubhcaç.âo) e o art. 4° (que prevê a 
vig!ncia da Let na data da publicação, com efeitos financeiros a partir do 
pnmeiro dia do més subseqOente). 

6, Como o texto do atual PLS !1° 166/95 equivale ao do PLS no 16194, 
m~~IJIIJs mutandi.s, ~ ~ criticas ; ~ ~ ~ 1!J.i.n1Ui ~ 
~ ºª ~ ~ !lYIDj desaconselhanam conclmr favor<~velmente !\ ~ 
t2nll QQ refendo ~ ~ 1s1 QQ Senado, ora da autona do Senhor Senador 
JOEL DE HOLLANDA 

7 Ademrus, duas outras razões podem ser menc1onadas, 
desabonarem o PLS n" 166/95 

A primeira prende~se a Le1 no Ç 082 de 25 de julho de 1995 
("Dispõe sobre as d1retnzes orç:ament3nas para a elaboração da lei orçamentária 
de 1996 e da outras proVJdêncaas"), que, a semelhança das LDOs ante::nores, 
estabelece 

"Art. 40 A concess.ão ou amphaç5.u tle trlceniiVO, tsençâo ou 
beneficiO, de natureza tnbut<i.na ou tinnncetra. somente podera ser 
aprovada caso indique a est1mat1va de renuncta dt: rece1ta e as 
despesas, em 1dênt1co valor, q11e serão amtladas" 

Trata-se de supemonna. embora não objeto de let complememar. 
cujo destinatário é o legisla4_or ordináno, que deve observã-la. No caso sob 
exame, não está sendo obsei"V<<da. 

A segunda razão diz respeito à Lei 0° 8.212, de 24 de julho de !991 
("Dispõe sobre a organização da Seguridade Soeiãl, instmi1 Plano de Custe10, e 
dá outras providências''), CUJO ~· 55 ~ tsencão ~ contribmcões ~ 
emrm;:gadores incidentes sobre a folha de salános, o faruramento e o lucro, ~ 
~ beneficentes ~ ~ ~ ~ atendam, cumulativamente, aos 
reqwsitos segwntes: a) serem reconhecidas de ut1lidade pllbhca. b) serem 
portadoras de certificado ou do registro de entidade de fins filantrópicos 1

; c) 
promoverem B ~~ beneficenle ~~ou de satJde, a 
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes; d) não perceberem 
remuneração seus diretorcs, conselhetros. sócios, etc., nem usuftuírcm vantagens 
ou beneficias a qualquer titulo; e) aplicarem mregralmcnte o resultado 
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos inslltuciona~s 

Ao que tudo indica, a crer no conteúdo da JUstificativa do eminente 
autor, a mworia absoluta das entidades educaciona1s de carâter confessional já 
preencheria os requisitos do art. 55 dessa Lei Orgânica da Seguridade Social para 
gozo da isença:o pretendida, sendo, pois, desnecessina nova lei para regular tal 
matéria. 

8. Com tais subsidias, é de submeter o assunto a consideração da 
eminente autondade solicüante. 

Consultaria legtslativa, ourubro de 1996 

MINUTA DE PARECER, MENCIONADA NO PARECER: 

D1 ComlssAo dt Assuntos [ronóm'tcos, em 
urlilrr lrrmin.ui,o, sobrr o Projrlo dt Lri do 
Stn•do n• 16, dr llt9~. qur "D1sp~t sobrt istnçio 
dr tontribuiçórs soci•is nos !trmos dos 11'15. 19!' t 

--::u. 1 t li, d• Constituição frdtrllll, drlint 
inSitluiçiio tdtt~~~ion~! d~ c•rílrr ~onftssion•l. 

fiu triatnôs dr contr•p~t1tdll 101 btntlicios t dã 
oulrRs pro• td~nci•s." 

Relator .Senador ODACIR SOARES 

l · RELA TORIO 

O prç.Jeto de le1 em e,;une. de au1ona do emmeme Se-nador 
M<\RC'O MACIEL concede t~ençào da~ c0nrnbmçcie-~ $OCI31~ a que- se reft"r<! 0 

an 19!- da (onsllr\IIÇâC' Fed.:ral. a~ m~tll\IIÇ0e~ edt1cactona1s de cara1er 
C0nfe5"$tOilal Q11e sa11~façam as C'\tçCncta~ do an 213. mc1sos I e 11. rambem da 
Cana Maf!na 

~o~ tenno~. da prl"lpo~tÇâ0 <..3i' CNlstderada> m<.rttutçôe~ 
educaCIC'nat~ de carater· confes~Kmal a~ qu.: fl,rem e'l.pres<,.amenle reconJJe..:toa~ 

re-1:1- att10n.:lade~ comp<-lemes da~ c0nfts~0ec. relt~'IC'~a~ cC>m oq::amzaçã\' e 
l111]1110 de 31li:JÇâ0 naCh)lta[ C' que r0S.$11Jln COrpC de dCilllnflJ C011S1HIIIÓ(' e p01 

-ela~ prorJs-ad\) 
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A t;..ençà(' pretendtda ~ onerosa na medtda ~m qt1C a~ mstlt\ltçóes 
Cüllt<"lnri<Hi:t~ f1caràC' ("I;H.,~ad,1!- a de~unar c0mpr<1\adameme, pelo meno~ ~erenta 
pnr C!.'t•IO dn \il.lclf t;..entadCl a conce~$.ac' oc: benc-ticto;. au"IIM e )IT3t\lldade5- a 
qualqm:·r !111!10 

Na m~:.ma obra o 1h1srre rratadtsta refNça a con\1cçào de que as 
contnblllçõe5< do an 195 sàCI de n<Jmr,:~z:~ tn'N1tana rela rderenna e .. pressa em 
selt corp0. ao:: am ~~~. l e 15(1, lll. b 

Nn prazo de no\'enta dtas o Poder Execunvo deverá bat\õH a 
reçt1larnen1ação da Let. cuto:. efe110S fm.:mcetros se tmoarão no pnmetro dta 
~t,bs.eatu!me a0 da su:~ p1tt"lhcaçao 

O tluSlre Slt:natano do prOJeto encontra moltvaç30 nos própnos 
pnnctplOS con<.tttuctonaiS A ed11caçao. defende ele~_ pode c de"e ser msptrada 
nos tdeat~ de uma correnre de pem.amenro que encontre luJ;ar no pluralismo 
dcm("'crattco no destderato da con$.tntç<lo de um Estado hmdado cm uma 
soctedade mlef:Tada pOT dl\ersldilde de corrente~ que CC\ffilii1!='1Jem os mesmos 
1dea1!. de re(,pt:IIC"' pela pe~~C">a humana 

Pan1C11Ia.rmeme a proposta em ~\ame de' era S<'frer o c mo da 
norma ISOnÔm1ca 1n~culp1dD TlC' me li ÓC' an 1 ~(I da Ct~nStlrtiiÇã.:> 1·,•rhr• 

~Arl J5ú S,·n, pr(!l•1:r1 d, (1urru• f,)'V'II•O' O<<C'f:1•rad.J< 0(; 

((111/nAr.:nl< ( nd,,,f,, o,/ 1/J,i .. a,, [<!.),J.n or• [J·q~,,,·, f- 1 .). r,JI (' D'J' 

}.fumtlflJ(j< 

11 • hnnrznr trvtum<'liCI r:/,·"f."~'ol e'lllr, f(lHI,.Jiltllll'i'' q11C ~.~ 

{'n,·nnlrt''?l C"• 11111;?\,'ir, f,JII."\i1!<ol, r1r(.,}·~.f.: qr,,"Ji,}l" r d,IIJI),J, ('rr rcl:Õ,, Q.l 

(i('lJ{'díã'' pro,fnqrm.J,' (11, ]l,n,{u, rr·~ th' c•çrc~a.J mJ ......... ,J,Ii/,n..;·nl( d.J 

de !lOm mo, r) r. JrHi</•(0 du< rc"lldlnh'IJ/01 /1/I.J/(11 (/1.1 dlrC!f{!\ ' 

Trata-se da chamada 1Sonom1a li>cal que. se~rnd0 Souto Mator 
Por JS!tO que a Consttt\IIÇaC! consatrrou alftmS pnnciptos rele\'antes Borpes (m ls~nç~~ Tnhlttana~. i" ed ) pro.teta·Se nC" camp,> da~ Jsenç(l(s 

no campo da educaçao o da hberdade de ensthar e aprender, o do pluralismo de tnhutanJ:- Em sua\ propna!- pa'·a<ra~ ··e~rat>elecldCI p~nencamente na 

1deats e concepçl.'le~ ped.1~'C'I!Ira~. o da CN'\1stenc1a de mstm11çbe~ pi.Jbhcas e Const•rwçàC'l <' pnnnp1'' da ·~'\I<JidJ.de dõ" IC'>d~•::. perame a le1 ou de lfualdade 
pmaÓil$ Ór:' en!•lnO _JUnc;hcil: __ _l:!!:mc~r_!_~-~-C' __ qtt_!i ~l'!~·_a_3_!_f:':_l:;l_\d_ad;- d~ ___ l_0_~0$- {_l~~?TH_e 0 fi<;.~C\ OIJ Óõ" 

O amgo 150 da Consunuçào .aa ambu1 1mumdade mbutana as 
mMIILttçÕ~!> c.:':•cac•cmat<;. sem fms lllcrattvm. Ma1~ alem, concede. no am!;o 213, 
rratamt-mo diferenc1:.do aquela<;. de cara1er comunnano. confess•onal ou 
f1\anrrC1p1Co. abnndc- a pos~1l:nhd3de de qoe recebam recur~os pubhcos 

No~ pat$-e!- re1-"ldOJ. pela :.omtl demQnacta e pela econCimra soc1al de 
mercado e consap-rada a necesstdade de prop1c1ar ao-s -aluno~ carente5 a 
op~:~mtmdade de ace~!'<C' ao en~mC" pranmr ou as. ahema11vas de mg-resso em 
m<:.IIIUIÇÕ<"~ dt' ~ua prcí~rénc1a como forma con.:-rela e efe11va _de partiCipação 

ISOIIQtrua fiscal. Se(:ue·se neces::.anilmente que, estando a~ tsenç(\('$- tnbutanas sob 
reserva da let fonnal e ma1ena!. sà0 abranpda$- pelo âmbrto de mc1denC1a do 
pnncipto de 1sonom1a-.. 

No caso, trata-se d~ estabelecer tsençao para urn grupo de 
contnbumles, dJ~Imf'\udo~ do~ dem.\IS pnmeiro por sua attv1dade educac10nal 
sem fins \ur:raltvos e, Sef'mdo. pe-lo car::~ter (Onfess,Cinal que apresemam D1z a 
doumna que a 1senç:!.o ~-.:cepctona ~rupos de pes!'Oa$- da repra da generalidade da 
tributação, a fim de que. preosamen1e des~e modo. SeJa obedec1do o pnnopto da 
1sonom1a DQ maf1$-11!'nC"> de S01110 Maror Borl!es'(0p c11 pag 42). exrra1·se alem 

d~mr>c-ranca nt~~ benef1c~0!- da S0Ctedade ---do ma1s. que 

Cons1dera por fim. o rlttstre au1or da proposta. que nenhuma 
ln C'\ açà0 e arre!-entJdil <'"'<.e cnJr a o!:lnçatoned3de de conce~s.~C' de f>enefiors. 
et• qu~ J<~ e no:mal h<'l~ (h re~ur~0~ ol:->11d<''i- pN a.:;uda' m~r,rw..:i·1t'~ te\enerem 
d'rer<. e lll('dla:amt"nlt' em ta1.m de estudame~ carente~ e:-n 10d.:<> N m\_e.LS de 
l:'<.c,>l:mdadl;" ~esse sõ"n't~d;> a Le1 arena~ \ltd rr:con.hecer a sm1aÇãCI hC1Je 
e,.~m·me ~arantmdCI C'~ mõ"nto~ e o~ benefior!- da~ mSHIIIIÇÕes. pr~:.~rvand.:·-as 

dr!' eqltt\OC<'' pubhctlan<"~ ~ adm1mo;.TTati\O!. 

11- CO~STITUCIO~ALIDADE 

Em prellmtnar a(' menlo 1mpende alentar para alÇI.tnS aspectos 
JUndiCO~ e constmtctcmat~ que pos-51\·elmente. afelam a rsençà0 prvposta A 
mate na mOutana as$-ume !;'Ta11de 1mponàncta na or~an1zaçà0 e nt~ f\mc1cmamento 
d0 Es1adt~ I!' da Federaç<!ro. de tal forma que e pra11camen1e lmp0S~I\el fazer sua 
abordJpem sem ana!rsar_ a tmphcaçã0 consmuc10na! 

De lntcto, cat.e stfuar o assunto no âmb110 do D1re1to Tnbutâno, 
mobs1an1e as contnbmçtles soctats não estarem IOpoÇTaficamente msendas no 
Capnu\o I do Tilulo VI da Constrtmçao Federal de 1988, relaii\'O ao Stslema 
Tnb11 tano NaCIConal CCimo thr~rraçào da oprn1ã("' ~;era! dos dmnnnadores, a 
respc!IO. tran~r:reva-se a de lVES GANDRA MARTrNS lm Stslema 
Tnbtttano na Consttnuçào de 1988, Sarai\ a, 1989. p 115) 

'"cnm d('/Tn, n' pnm iprM rnhutcirun t'Hàn e~pnlhodm JlM rodo a 
rmtHI/IIi(àn C ntln (l{l<'nO't Ctmccnrrorin<: nn CO{litu/o <:n/lrc n tHIC'mG lnAutÓrt(), 

d,, rol formn qm• a n1cra rlc·\klCa(~rJ c~r(Joa! non!nm10 rmpnnónc10 n{rrto iJ sua 
1111 fu•~n m, nàn d,·ntrfJ do •••tema 

Em nível cnn<:mucmnal a{lcnn\ <:c rcrnana -a nat11re:a tnhu1dna 

dJ\ 1 nnt11hr<~\f1,'< <r'l,ldn hliJn'n<c n c,J,J<tuumlc no r.:f,·nd,? emenda d(·darado 
qur. o parur daqJ/cJ,· cnmm1rlo. /01' cnnrnhtti(ÚC' d,·nonom de ICr naturc:a 
tnllwOna r la! ndr! ,<:\I({'Jno E 101 n.?w w~·cduJdn. a cnd,··noo a\ l'l'?rOI gcrOH 

q1u' nnnc10m o am(ormop3(J dt• 1ridtn (H 1nhu1o.~ tcrmmnru pr,•,·aleccnd(J ''HIO 
qlf(' ,<:UO ('()llt l't"Ç.i(t (l~!i'nti(O Õl fl{'(;('l!'l ('((l(l//1(1dO• {'rfr'l I!'Tfíl Cnn(l/lli<IOnO/ 

con11mmJt a n~o •m(l ame' c d,,pm• dn d. ,fu<amcuu, f'""· wnol do• nlr,·ra(i'u-< " 

•o prmcipu1 cnmmurmnol da /{fmomro não t:cchtt o cn'?lf'('lênoa 
lo>f!IIIOIII'O pnra a 1!1\llfllt(ilo d1· llr:'I!Çlll'< nàn arl111r0na1 rHn é ncnçrk\ QltC 

aruom rnmn um prmo; ipm ----..c!t'fll'n dr dctr:'rmmn,/(H pcnna1 dnHC\ ou 
COTI'f:!t"Jrm• rlt• cmunhumf('\ não pnr cnn~td,•ra~bCI d{· (m·r,rw(mr, m, pn1 t/,·;:tr' 
ma\ f'Or<l fm• ccrmilm!UH c .HJ( 101,~ 

E d1zer QIIC'. me~mo Stlb,tett\'3. a tsenção deve ser JliS!J~cada por 
mOII\OS de mleres!'e pu\:'ll1co. raz0a\elrnen1e aprec1ad('l- pe)('l le~sladN e pelo 
apllcadm da le1 

Alem de CC'nStlllllr pn11I:Ç'Jo. a 1sençao há: de decorrer de uma 
valoraçà\1 1X'~Sl1tva d.-•s fm:- p~rSI!'f.'\lldC1~ peiQ!> benef1c1anos A semelhJnçá d.:
lmposw. C\ m~!l!u1(• da !senç:\<' e ln$tr\lment0 de mter.ençã0 econê'>m1c;; e !-Cicra! 
1al com, .. se da. pN e\emrl.:- na:. tsençô~~ es11muladNa~ da mdusm<. naS<: ente 
?re\alece. a; 0 mlere~!-e puhh.:, ... dõ" J:ITOm0çãc• dt~ de:.en,olqmen1C1 eccm.~mtco. 
o que de~IC\Ca Cl t'\ame de lett11m1dade con:.unu:l~rlal da nC>rma t5<ellCIOna' para 
alem d0 pmma restntC' aC' p!1~CiptC1 da generalidade 

Sou10 Ma1or Borges 10p Clt. pag 70.1 opma conclust~·ameme s0t'>re a 
mate na 

"A cmJC'IJI•õo ~umm10 t dr que o 1\CnçêJ,. c:crra(llcol d.n.:mdo de 
c:ccrco: a tlmçàn de ln<lntnJt'llr() de JUHIÇO rnf>urtina cnm·,:.rJc>~c em 
111\fnJnl,~llfn de IIm() cofJ/1((/ \fJ("J/1{ (' ('(nntiml<'á 0 Qlt(l{ Cnl uf11m,1 O!iOill(' ccrÓ 

turJ.htnmcmc mnhrcrn,,·l <t_ ('trrnd.;J nJf! em __ fo•ur do' ela•,,., _•oi/01' 

dmf!_l'llll"'. mo• n ~cn·1~ o do hl.'m -,~---;,111-;,---,-~,;;l{a;;;:;c. ;~1ân a cÕ•11.ordâuçta dt 
''C'II{'ào c·nm mar•• crn,·no d1 mw~,a "t~fe1) 

Jl1 • MERITO 

O Bra~1l vern empreendend0 ~ande esforço para tnl~~ar ao SIStema 
educac1onal parcela~ cresc-entes d~ stla população. com Cnfase r1aquela 
compreend1dJ na fat\a ~tana dr!' J.ete a catorze anos Na~ rres Ultimas decadas lal 
esforço trad11Zm-se no mcremento de escolanz.açào de 45•,• para &6,9% daquela 
fat'\3 popltlacional O propno te\10 constlhiCtonal, no mc1so 1 do art 208, 
con~J:.'TOU o dever de o Estado i!aramu ens1no fundamental obngatório e 



464 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 

~J.T\tllo Em Qlle pe-<-e ao aparente i:\lt<• ita.:luZtÓ0 pN aquele!- percenruat~. e 
mer;a\el re.:onhecer o~ rrot"lt~ma~ tmen~o~ er::1en1a..J,.,~ pela edu::aÇãO. denTre Os 
qua1:. a e'.tpttdade de recur~o!- q11e não e re~ol\1da $e-quer pela \1ncu:açãc 
detennm::~da re-1(1 2ntp0 li) De qualq1ter ~"'ne. os l:\,l 0.o q11e re~tam para c 
allnplm~ntn da ~eta de e!-colam<~çãco fl0hal repre<.eruarn nada !f~enos_ guc 
:;. ~0(1 ÕOO br.J<.detro~ !'-..una pr01eçâc· para o anv 2(tl ~. manHda a Stll\:lÇãC' a!tta~ 

~erão rnat::. d~ 4 OvV (J(J(J C"\Ciuldoc, d-.' ~~:.1ema educacwnal e, ponan_to. das 
oponttmdades. de mtepraçào econOmtca e soe tal 

Ernhe>ra o nrm0 de crtc.nmem0 roPttl.;ctC'nal arresente tendl!nrtas 
d::- queda.(' St!'tema edttC-<!CIC"Inal eJ!trenta_ o~ eiet10~ d0 pr0ee~._,. d<! urhan,z..açâ.:- e 
de mtew:.lt·lcaçà-:• d:--~ Ou'o~ m1çrat0~~~ dni0cand:, rar;Jã:~enle~Õ"S-foco~ de 
deom::máí't em de;comp;:,s-~0 CCim a capacldao~ de ll1'e~tuneniC' ~í'H'mamenla\ nú 
set01 A$<,tm e oue sac-· ob~enada~ t0ncenrraçóe~ de nuclea_~ __ dmãrruco~_ 
r:•j:1uiJCI0nJI' fl:l· areíl.: merr0p:•i1~a:'~a> a'<..dm•;-lo.l( rele' o na< peroiena< u:-banJ' 
•.1: I;!T\lf\\'1:'- ~'''1<!1· ~~r.uaJ,•<. a~a1\;• da lmh:: o: rr-~reza A~ c1dade~ de P"'~e 

m..:d1t' .::umrrem ta.'il[\err. fun~à, r'IJ.'l~J···a Je~e:-.end,· c· llu\.CI tmoao 0.1· 

lJ..rr11ha~ p0bre~ em buo.ca de melt""'re~ 0pC',.-lJ110J.des ~~ãt' ot'-)tante per;•~ler:-. 

1\J~ areJ<. rura,, ~..:-·n':.IJt>~a•tl• '''nrm/>'<:nlt:· Vt çn.l!o..;a, e aj.·l~::-~ente' ~-·t•Je 

pnnrtj:".limenlc na· rep,·::-~ no~n.:-~ <h:~en'\'!,,c!.;· 

O quadr~.., e a~a•a·ji' f'e"la< con<.e,wenoa'- d, pr0lrm~ad,1 ren.;.,j,_ oc 
tnstah1hdade econ0rtuca e das pvht1ca<. receo:.s10ms.ta~ de estabLitz.a~à~. que 
trazo:rn em Sll<l e~1e1ra nt\o!t~ <re,cente~ de- d!''tfltaldade 0:.0Ctal e reponal HC'•Je 
Q Bra:-11 apre:-.enta um do~ m<ll~ perver}ll:- r·adroe~ d~ d1s.mbtuçã<• de rend.1 n,· 
mundo IU 0 o da~ lamtha~ detem m;m. d4 metade da renda nac1onal Com 
predommànna na re!;JjC' noule~te e 03'> rcpbe~ merropoltt.lnas ce;ca d-e 
quaren!:> mdhôe~ Ó!' pe!><.('la< S0hTC'I.wem <tha1\C' da hnh:. de po\:>reL3 

Os ot'>Jelt\'0~ da pohllca ed11caC1onal ~à0 duram~:.nte preJud1cad0;. 
pela stt;:r.s!to iiS.~tm delmeada Por um lado. o Es.tadCl cada \'ez menos conseftie 
atender, quanlttal!\3 011 qualttal113tnenle. a demMda por ensmo publico ffalutl0 
!que-. de resto. sena s.ua Clhnt::>Çâ(l conS.flhiCional\ f0no:men1e mfluenCJada pe\1:1 
deslocamenw, para bat\.0. de ~tpt~~ dC" cla~~e medta ante~ s.tnladcs em fat\3> de 
renda CClmpalt\'el!- c0m C' ac('so:..o a0 ('nStnC' pmado asstm como pela m1rraçã0 de 
amplos conttnJ:enle~ p0pttlactClna•s De OlttT0 ladt>, a~ taractenstiCa\ de p.:-obre.z.a 
do alunad(l renetem-sc na~ condtçOes de aceo:.so a escola. do: e\.tensk' de 
e-o:..colandade e de eficacta do aprendrzado A' mcapae~dade EOvemamemal de 
tnveO:.IIT nco setor attmenta a heterogenetdade dt•~ padrôe~ de oferta esco!ar. 
cre-~c-em o~ md1ce~ de repctenc1a e de e\a.;.ão e a~ ddlçtt!dade$ par !'I ct>ncluu, com 
bom aprovettamento. :.equer o enslflo fundamental 

A educa_ção esta entre oo:. que os esrud1050s. de finança~ publ1cas 
chamam de ''bem semtpu~hcos' ou "bens memonos". 1s1o e. uma categona 
mtermedtana entre os t>e-n~ pn\'ado$ e O'- \1en~ Çttthltc0S. cJ:Jso:.tflcaçào ad1:11ada d,-. 
ponto de \1;.-ta do setN da econom1a que m de\e produztr o~ ben~ 

semlptlbhcos. acomranhan..:lo ou mesmo caractenzand0 a propna+ e\·oluçàc- d0 
rapei d0 E;..tado, sào freql1en1e e cada vez mats mtens.amente prt>duz1d0! peiC' 
se1or p1hhcç. tend(' em \'l~!a a lmpt>nânCJa que a sr>c1edade amt'>u1 a eles s.e:-r. 
emha1~''" a carac1d:Jdc pn\ad« de cont•r•tJar pre>dnzmd0 tat, bens nã0 af!ena< ná·: 
de,'e !-e r dc5;:>rezada. ma~ a0 conrranc- de\ e ~e: mcen;l'ada e enquadrad;; nlil''"' 
cr-.nte\10 de col~boraçàC> Ce>m e> btadc> Para a educaçàC', pan.cularmente ~ 0 
que prccon113 a ConstmaçáC' Fed.:·a\ e de•er ÓC' útado e da famd1a seta 
rr0m0\1Ja e tncetll,,ad« c.:vT a c:>l3bNaçà<· da ~0:1eda.je (art ~ü~ J p.:orerr, e 
h\H' a trii..:IJ!t•a p:'l•<id<: ta'". :•::., CllJ(' h1t· ce,a~ cNtdtç0e~ f .. ~z:,: de tmun,daje 
mt'lu:J.nJ 1ar, 15l• VI C I \lu p,11Je mesm(l recet"~er rec 11r~0~ pul:l!JCO~ (J.f1 ~1:- 1 
~e~tJ l~rdr:m de tdc::ta~ e p~r1et 1 Jmeme \311da a COf113Çâ0 de se es:::!t"lele.:e: 
J~enç.).-. dt" enc:>rl.'<"· r•e•·,,-1.-n,,,;-,,,, rara'a< l!'~:tltl1(0e< q11e \e dt~r>•'•efT' a ~t~rr.;;• 

· ·'-~~""··. ··- a-,. d p,, 1. J•,_• 'h r ~e--r, Qlla'::::.oer ti:·,at~,i;Jd~ de lucrl) 

Se~mào Fernandc Rezende 1Fmança~ Pubhca~. Atlas. I' ed. pa~ 
88), ''A carac1ensnca es~em~tal dos ben~ semtpub\tcos e o seu elevado conteude> 
de e'temalidade~ )ST(• e 0: tlenefioo:. ad\1ndos de seu con~umo não s;i.) 
1013\mente mTemJlll.ad0~ pel0 md111duo que o con~me. espalhando-se wna 

p3rcela cons1deravel deie~ por Toda a colem1dade Ass1m, por e\emplo o 
- ~-{-.,; .. ~;m~..; de se·r,--,-Ç0{(J0aCtfl:~-ç1\\"'-fõr\ffnnu1t'Sií:l~--~rrfec1o·CTm1a~(lS.a~ hen!'f1<:1a 

l;I!TTC• 0 Jndn1duo qt•t ~~ <.uhme1c a \acma~ã•· qnanlC' todo, a cole-Tt\1dade. que fu:.a 
-O fne"n-Õs. ;-.._-f0-s!a:- 30-c-Qnfiij:.,--o- -ió/17õ_tCMI f!ó?Q·a-tOif!lrríiJOrJt-; ?ft7 1J/f!- ffr"'"alnr ~ 

crmwmn mdn·tJuol Jl' cJuca,nn -~tir/ lf'"lht:m fr~qrJcnu:mcnt<' Ollmalodc:n. cnm 
ho1c cm mrlhrma na prr!Oilri,·taáJCctlCf.aÇlwâiii{IOdTI!cl RihrirãtT"-(t~nfeir --

-A. e\iCiéRCli~FilsTOriCã"-jefem'!fe~ãrdã"fáo ·eritre ___ educaçàO e 

produit\idáde e -inegavef"' Na pi-iTTiFif'i el~a do pfoem·o-de indusrnallz.açào ÍOI 

possivel ao Bras.il es1abdecer um parque mdtt:"tnal raz(lavel contando com uma 
bas-e esrre11a de mão-de·obra altamente_ qualificada. s.omada a um connngeme 
enonne -~Q~111.1aor'"êS PÕttéO eáii'C:ãdoS -·o:- mal pieParaàOS: p·arã a\~çar em 
'dtreçâ0-ã (om1a-~ mãiS--compre\a~-(]t Pióâuçàà MaT-na· fase atua\ em que 

pred_o'!ltn3f!1 cres.ce_nteme_nte a&_ alta~ tecnolofflas _de- ~rõduçil? _e mforrnação, 
~e_;h~m~ p--;,~1;~ ~~c=e~-,~mcte ~"\!Oõ~Oen_rr_a~ eiTlC?Tn~eftç!(l ~o'r- iToerc~~dõ~ 
wtem;c~~~;;,;·-sem- a-~·~e-~·ha~·eT ·ê~tã~deêidõ-üin- SiSt"êma .. éducÜ1C1ftal onôe a 

totalidade da pClpnlaç:wtenha C\lrs.ãdo nO inmtmo de 8 a 10 s.énes em escola$ de 
boa quahdade -- · 

qd_e_s_e~penl~o dC J?JI!'e~de_ mol1o~ ê_,rto ec_onõ_m,:o esta m!t~am~me 
a~soct~dC' -~- ~m Cn0nTl~ -eSTNÇ-õdê- deiêrl\ôl~i~nr0-- &· Se"us-sTS:tc-ma:: õé~~ 
ed\1Caçã1, e de formaçã0 profis~1onal Coteta. 1'at\\3n. Ctngapma e Hon~ Kon~ 

colocaram e\rraNdmana énfase no desenvoh1men1o de um STS.tema de alta 
aual1d.;de e arnr!a abr;~ng~noa- IOgTãnde> nes~e C'ainpc- afCãriça1 em P0uco ma1~ de 
dua,- d~cadz:. (>que o~ pat~e" e-ur~r!U' haqarr. fe1tC1 ar km!!'C' de urr. s.C:ulc• e o 
.iaráo em setenta an<J! Tod(•S. 0s suno~ de tndtJsmal,zaçàc- sempre forai-r, 
P·eCeCFC:íós d~-liileilo:..r;<:--e~fof(o<. -e-cru-ca:JCina''!> rswe htstoncament~ o'tt~en;ad0 
desde a P'"'~ffie"IIJ r~l"luçfh" mdusma1 na..lnt:laterra. nr;. a\ançc- educacional que 
rr:-cd-~;~~ a re-\01,1~á~ t-":(,-~~_ r;c,-)Jpà0-f'li núltné-centemehfe- nc- casç; doçTtp-es 
A.~1at1C0} 

-_- -ó --prOblenla~ fOma:~~];a- a· dlã ffiàif~pTFm"?nrt -n,-a -opáãi c·õm -~ o 

tt::n·,],~,"1<F tr>0Jerna" nã'' bJ.<.13 ffiill> .f!\Je haJa na emp•e'-.d apefla;. altJ.tma< 
~"-':>~. :.l.· ,:,,r.· alt' n!\e J~ lç1:-tnaçã.~ e alpm~ capataze~ au10mano~ ce>mandandC' 
-::q!l,lt.·~ d..: ,..,r~r:trJO~ !.t:!Til·quahticado~ Kâ0 somente esse corpo tecnttO de'e 
::.e: a1:--,Ja melhor fC>rmadco. ma~ todo~ denrro da fabnca Tem Ql}e saber cada vez 
1"\:J.t~ A. nr"a tnd\i<,rnah.raqã'" requeJ um ~au ele\·adCl de ~ducaçào formaçãc 
rrtofl<.<.l,-.nJl c capJc1dade mtelect\ta1 de tt>dJ a força d~ trahalh0. corne> requ10:.110~ 
p.!ra a (Jp<tc•Jadt' de aru:ncter ra;->~<i<• adartar-s.e a fl<'~\'a~ ctTC\tnStãnn3s e tarefa~ 
d·: re>:t't'>t"r rremamen10 e a\:>~0rver no\,3 tecnolopa 

A pantr da ohser.~Çào- ~~e ~m qu3dr"o õHSim delmCado, afigura·se 
cc,m0 n.nemamente 1mportante qualquer mKrauva que venha a ar:res~wtar no 
esforço_ ~çl\'emamc-nTal para ottmtz.ar o ~~stema ed\lcac1onal Os aspeclo5~!.octats 
\%3d~s pe\Õ prOJ~Io são me-~rtrT\a\~IS--JiiiC:lra- raZão Ç-at)(' ao" shi--ilustre auTor 

Grand~ numero de estudantes pobre~ Põdem \'lr a ter aces5o a ensmo de boa 
qualidade e:m mstl!tuç('les pan.ntlare~. abnndo-se-lhes r1ova p~rspec!l~·a de 
tnle&--ra_çâ0 ut•l a ~~edade Tra1ando-se de urn ser.1ço de alto mteresse ptJbltco. 
c~;)os. efe11o~ rra~Ce-n-dem -das pes~cia~ -d,re"iamc-nú:--benefiCiãdas parã ann·g;r a 

e.:onomra como um todo, e perfeitamenTe JUSirfica,,eJ a aphcaçàõ de recursos 
RtJQllCOS, _a_Q11al. J<l precon,zada pelole~slador cono:.ltltnnle. pode aS.StJmtr a forma 
d-e IS~~çà~. la\~-om; Pwp0Si0t::a~~e-rdãde~-a-·ren-úllCJ-aa-reC-eilã 5ob condJçào de 

o:.ua de~11naçào a beneftctm de m1eres.se soctal na prattca e mats efell\'a q11e a 
cons.t~'Tiaçào no orçamenlt> de de:-pesas. \'\SIO que se e1.11am os custos e as perdas 
tm'\1tavet~ nO$ c1clos. da anecadação e da e\ecução orçamen1ana 

1 lGl~LACAD CITADA, AHEXAOA PELA S[CRETARIA GERAL OA i~ESA 

LEI N S 212-- DE 24 DE JULHO OE 1991 

Dia~ eobre a organ.izâçiil d11. Seguridade Sc>cial, lOfiUtui Plano 
<le Cwtte10, e d• ouQ'es pr-ov1dol:oc1U 

() Pr-eetdente da Repubhc.a 

Faço .11ab-er que o Congre!lao Nacional decret.a. -e eu !lanctono a :~egumte Lei 
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Art. 55- F1C81 Jl!ent.a dao c:ont'"lbUJÇÔ<!II de que Úat.am os art.~;:oe 22 e 23 deli· 
ta ~~ a .en~1d~de be-neficente dt" a.ss1stencu1 soc1al que at-enda aos segu.mtcs re-qw· 
8Jtoa c:ua~ulatlv.amentt 

(- se;a !"~onhecJd:~. como de utilidade púb!Je.a fe-deral e C!lt.lldual ou do D1s· 
tnto federal ou muruc1pa!, 

U- GeJa port.lldora do oertdicado ou do ~gtatro de Ent1ôt1de de Fma F1lan· 
trOplcoe, fomeado pelo Conselho NaC-Ional de SerVIço S<Jclal. renovll.do a cada trE-s 
~.,.,-

rir~ promova a #118JDteRCI. SOCial beneficente, Jnc)U.SJVt" educacional Ol.l de 
11ailde, a roenores, uiOlloll, exoep<:JOnaJII ou pe-seoaa carentes, 

IV- n4o ~r00111bll.I:D eeue du·etorell, eoneelheJroa, sócJo., mst1tu.idoree ou I:Jen· 
fe-ztorea, remuneração • nAo u.tufn..tUD vanu.gen11 ou beneflciOB a qualquer titulo, 

V~- aphque tnt.eg-ralmente o eventual re!!Ultado op~racaonal na manut.enç.áo 
e deal!nvo-lvimento de aeWI obJetiY~ lrl..St.tt.ucaonaJa, apresentando -.nu~mente ao 
Conaelbo Naaonal da Ser;urid.e.de Sooa..! relatóriO cl!'eunst.ulCilldo de twa abvid.adell 

~ 1~ Reualvada. oa dJteJI.Oa adqu•rldoa, a 1~nç.Ao de que trllt.a este art1go 
11er'.l rl'querJda ao Instituto Nttclon•l do Seguro SocJal - INSS, que t.erl. o pra;z;o 
de 30 (trinta) dua ptlra deepacha.r o p«i1do 

§ 2~ A 1a•nç.to de que trata est-e artago mio abrange .empreaa ou ent!d&d<! 
qu<!', undo ~r~~~onalidadejurldJea própri.e.. SeJI'I m.anttdll por outra que eet.ejA no 
o:urr<:tli=lO da i.Mn .... o. 

LEI N 9 293- DE l!i DE JUUIO DE 1'<'196 

·O !-apõe sob r~ as d1retn:tr.s para a el:lbonção da h• i 
orçame11taria para o eJC~rciCIO de 1997, 

e da outras provrdi:-hct:ls 

Art. 5~ Atk Vlntc e Cjuatro horlls apos o enau:ninh!IJllent.ll a sanÇ<~o prt:.siden-
aaJ dOI!I flutbgnúo!! do projeto de le1 on;.a!llentana anual e dos proJetas de lc1 dt' c r"· 
dJtoe: •dicionau, o Poder Leg-~s!atwo env1ara. t!lll IIleLO UHl.gnetlco d_, proee-ssamen
to eletrc3wco, 1)8 dados e 1rdormmçoes relat1v~s 8o, .outógnfo.s, utd1cacdo 

I- ll!ltn _rt!laç!o .11 cada cate~ona de pmgramaçiío e grupo de de.spe.sa do~ pro 
Jll!ltoe: ori~na1.11, o tota..l do.s aerescnnos e o total dos detttacunoa, por fonte, re~t!l:tll· 
doa pelo Cong-reuo Nac1onal; I!" 

li- aa DdVU categona.s dto prograrnaç:io e, cm rdaçi.o A eata11, os dculhamen· 
toa fixados no artigo 5~. dest.n ~~. as font-es e as denomJD.açôea •tribuldas 

CONSTfTVfÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASfl 

Tmn.o lll 

CAPffillO I 

Art. 19. E vedado à Uru;Jo, aos Estados. ao Distrito Federal e aos MuructplOS~ 
I -estabcle:cc:r alllos o:llgiOSOS ou lgrcJ.U. subvencJoni·IOS, tmbaraçar

lhc:s o funC!on.uncnto ou manter com eles ou seus represcnunles rc:laçõc:s de 
dependencta ou. alWlça, ~vada, tl3. forma da le1, a oo!aboraç1o de mtcresse 
piú>IKo, 

li-~ fé aos ÓOCillllt1liOS pilbi.ICOS, 

m - cnar d.lsunçô:s entre bras1learos ou prcferêJlCl.ll entre ~~ 

PARECER N" 431. DE !997 

Da Comassào de Assumas So..:1a1s ao Prot<:lo d.: Lct 
do Senado n" 11. dt' f<J•r ,;,. rwtoru; r/o .'>t:nrulur 
Jose ltmacw l·!'rrtnra que "/)rspr'i!' .>oh,.C' r;s 
acordos .futbctau trahr1ih1.•·1a-: rtU(' trotem rlll 
concf!:ssdt; d.• .~i.xuro-/}e.w•mrrt":o..'f! ./a 
t!W\IIml!ntaç:à<.J do !-"und11 d(· r iarantw por I <'mrn de 

St"fvtÇO FGTS e da IJU!r(l.\ rroL"UiàiCitl\ 

RELATOR: Senador JOÁO FRA,'i('A 

I - RELA TÓRIO 

Submete-se à apredaçáo desta Comissão o ProJeto de Le1 do 
Senado n" 11, de 1997. de autona do ilustre Senador Jose Ignac10 Ferreira. A 
proposur:lo pretende estabelecer nonnas para a concessão do Se!-tUro
Desemprego e moVImentação do Fundo de Garan11a do Tempo de Ser.·tço 
FGTS, na ocorrência de acordos JlldJCiii.IS traballitstas 

O proponente aponta a ocorrênw. frequenle de conciliações em 
que as partes dispõem somente sobre esses do1s dJrellos Nos termos da 
JUSUficação "Os acordos traba!JustaJ realr::ado<; pt?ranre o .Jmlt~.;rGrm 
mjidameme. vCm sofi-endo com a utilização .frl!quente di! prcinca.1 uhll'm'lll. 
atraw}s Jus qums empregados e t•mpregaúorcs u,·urJam a relpl!tlu de \'1'rha.1 

qw:!, na realrdade, envolvem o Interesse púhiu.:o j} mio devt>rtam t'\fl.1r ,lendo 
,,tll1:adas ao .;rbitrto das partes··. 

A iruciativa nos alcna, tambem, para os efe11os perversos que a 
uuhzaçào mdev1da dos acordos judtCla.JS pode trazer pata a relações 
trabaHustas, alem de redU2li os recursos para ul'o'estunento em habitação c 
pemuttr a evasão de rectlfsos preVJ.dencmnos 

A allemat1va encontrada para evttar a ocorrenc1a dessas 
d1storçóes passa pelo cstabelecnncnto de requiSitOs mimmos a serem atend1dos 
no procedimento juQ.icial: "Com as restrJções que a propo.s/(;ao pr~t~nde 
rmpor ao.~ acordos JU.diCiats, espaamo.s t..:omnbwr para a e.\tab11!dade no 
emprego. 1mpedrr que o empregado se :nnta atraído pela rendo .\em traha/ho 
do 'SeRUro-Desemprcgo · e pela .. uub:açõo precipllada da poupam_-a (muuu.\ 
ve;:es. a·úntc:a que possw), Npresentada pelu F(iTS'. 

É o relatono 

li-ANÁLISE 

A proposJçào analisada esta red1gtda com boa tecmca Jeg1slauva 
~J!!.e~~tQ!i_C..QOStltuCJOna.Js reiaUvos a ulic1auva 1 art. 6 i ) e\ competêncm 
(capur do :ut. 48) foram observados. A alteração pretendida não confhta com 
os pnnc1p10s gerrus adotados pelo ordenamento JurldJcO pátno e com as 
normas VIgentes Nada há, portanto. a depor contra a constJIUCIOnalidade. 
jurid.lcidade e técnica legislatiVa da maténa 

Com relação ao menta. entendemos que os argumentos 
apresentados na JUStificação do PLS são mtetramente vahdos. E prec1so co1bu 
a utdtzaçào mdeVJda dos recursos do FGTS e a concess.ào, sem base legal, do 
Seguro-Desemprego 

O que nos parece mass relevante, entre as razões aptas a jus!lficar 
a adoção de norma dessa namreza .. e a necess1dade de esttmular a esmb1hdade 
nas 'elações trabaHustas, Não se pode de1xar de reconhecer que mUttas de 
nossas normas laboraiS colaboram. amda que mdJreJamente, para estimular a 
precanz..açáo e a uúonnahdade no mercado de trabalho 

Pode-se afumar até wna certa notoneJade na ut1h:taçào do FGTS 
e do Seguro-'Desemprego, através de acordos JUdiCJaiS ou mesmo mforma1s, 
como verdade~to complemento .. salanal E d1ficJJ prec1sar nllmeros. mas a 
realidade das ruas e a deficiência de fiscalização nos fazem suspe1tar C]ue essa 
prattca Ilegal envolve wn nUmero SIW!J!Ícauvo Je trobalhadorcs t: 

empregadores, wudos para burlar a ng1dez das normas que re.L!em o 
reconhecimento desses dare1tos 

Como os acordos mforma1s IIL'!.!JIS r1ào sàtl de facd H.klllllÍI.:a\<lu L' 

pumçrio, rcsm-nos, ao menos. a posslblhd.::ldc de Lolltr~le ma1s efetJVO sobre os 
acordos feitos perame o Poder Jud1ctàno Nesse se11tJdo. concordamos com os 
tcnno.s da propos1ç.ào em anahse. que previ: a homolngaçào Ju>. aL1mlos que 
d1sponham so~r~ a concess;Jo de Scguro-lJescmprego ~omente ··.k· Jwt1ver 
fhl)!anHmto uih·~ral oo t>mpre~adc JaJ l'l'rha.\ rt•.\c."t.\ÓrTtJ.\ i/jjl'Ida, por 
J1spensu sem JU...Ifa r.:ausa" Ja o fGTS so podcra ser mov1mcntado atravcs de 
alvará jUJJcJal e ".,e o empregador, nu umoitu~·Jo. cmu.:orrJur t.r!fll o 
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fliJ~amento du multa de .JV% tqua1"enla por cento) do valor do.\ depOsao,\, em 
hmefi.:to do empregado" São medJdas SLmp!es que, em nosso entendtmento, 
podem dmunwt em mwta as fraudes. 

III- VOTO DO RELATOR 

Reconhectda a consutuc10nahdade, Jundacadade e boa tt!:cruca 
legtslallva, bem como a procedêncta das razões de menta expostas aa 
Justificação da uuctativa, votamos pela aprovação do ProJeto de Let do Senado 
no li, de l 997, de autona do tlustre Senador Jose lgnacao ferreua -

Sala das Sessões, em jo dL... "'-"~o &.-<... I 'J ) ~ 

OfiCIO 0° 55/97-CAS 

Brasiha. 21 de agosto de I1N7 

Senhor Presrdente 

Nos termos do paragrafo 2°, do artrgo 91 do Regrrnento 
Interno, comunrco a Vo$sa E!(celêncra. que esta Comtssão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 011, OE 1997, que 
"Orspõe sobre os acordO$ Judrcrars trabalhrstas que tratem da 

:::/;. -Ql • ÁD~MJR ANIJRADE • PIUiStDENTE 
5-, 02- JOAO FRA~ÇA. RELATOR 

"' 03 --Ll:OMAR QU!NTANILHA 
()4 • OSMAR O IAS 

Senador 
Pmidente 

US • BELLO f>AIUJA 
Qb • CASILDO MALDAJ'..ER 
07 • I:H.:NE:::.DI1A DA SILVA 
08 • OTONIEL MAUIAOO 
09- VALMIR CAMPELO 
!O· EDISON LOBÁO 
\I ·CARLOS BEZERRA 

--l4!0NAS PINHEIRO 
l.J.ç.AB.Ol_~S f'!A~ÇJMJ;N_TQ ~ 
14- LUCIO ALCANTARA 
IS- SEBASTIÃO ROCHA 
IÓ --l'fAB-(JR JUNIOR--

conc.e.ssão de .Seguro-Desemprego e da movtmentaç.ao do 
Fundo de Garantra por Tempo de Servrço • FGTS e dâ outras 
provrdéncras " em reunrào de 20 de ago!lto de 1997 

;~~:~·:~ 
Senado_r/&tMIR ANDRADE 
~ · -- · Presrdente 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1' Secretár'ro, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

OFICIO N9 54/97 - CAS 

Brasília, 21 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 

Nos termos do parágrafo 2°, do art]go 91 do. 
Regimento Interno, comunrco a Vossa Excelência, 
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Se
nado nº 166, de 1995, que "Dispõe sobré isenção de 
contribuições sociais nos termos dos arts. 195 e i13; 
I e 11, da Constituição Federal, define instituição edu
cacional de caráter confessional, fixa critérios de 
contrapartida aos benefícios e dá outras providên
cias", em reunião de 20 de agosto de 1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

OFÍCIO N9 55/97-CAS 

Brasília. 21 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 

Nos termos do parágrafo 2°, do artigo 91 do 
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou o Projeto cié Lei do-Se
nado n9 11, de 1997, que "Dispõe sobre os ·acordos 
JUdrcrais trabalhistas que tratem da concessão de 
Seguro-Desemprego e da movimentação do -Fun-do
de Garantra por Tempo de Serviço- FGTS e dá ou_-_ 
Iras providências", em reunião de 20 de agostQ_de 
1997. 

Atencrosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os ofí
cios lidos vão à publicação. 

Com referência aos ofícios que acabam de ser 
lidos, a Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, §§ 39 a 59 , do Regimento Interno, 
abrir-se-à o prazo de 5 dias úteis para interposição 
de recurso. por um décimo da composição da Casa. 
para que os Projetas de Lei do Senado n9 166, de 
1995, e nº 11, de 1997, cujos pareceres foram lidos 
anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, proposta de emenda a ConstituiÇão CIU8.- será 
lida pelo Sr 19 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Uma. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTI'TUIÇÁO N• 27, DE 1997 

Dá nova redação ao inciso LXXVI do 
art. 52 da Constituição F=ederal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos tenmos do § 3° do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 
ao texto constitucional: 

Art. único. Dê-se, ao inciso LXXVI do art. 5º da 
• Constituição Federal, a seguinte redação: 

"LXXVI - são gratuitos o registro e a 
primeira emissão dos documentos: 

a) certidão de nascimento; 
b) certidão de casamento; 
c) certidão de óbito." 

Justificação 

Max_.fleiuss~ do Instituto Histórico e Geográfico 
em sua "Hjstória Administrativa do Brasil" (Cia. Me

-lhoramentos de S. Paulo, edição 1922, pág. 216), 
depõe sobre o assunto: 

"Registro Civil - Em 1851 tratou-se 
de mandar executar o regulamento de regis
tro dos nascimentos e óbitos; 1 O anos mais 
tarde, o decre_to legislativo n9 1.144, de 11 

_d_e __ S_etembro de 1861, fez extensivos os 
_efeitos civis.~os casamentos celebrados na 
torma das leis do Império, aos acatholicos, e 

_d_e!grrrliQQ.uJQ?_s_ElJlLJe.gulados -O~ registro e 
PID\Ias d_e_ste_s_casamentos-e dos nascimen
lo.s e_. óbitos_ das mesmas pessoas, bem 

_como estatuiu as condições necessárias 
para que os pastores das religiões toleradas 

_podesss-ª_ll}_QraticaL ªçtos suJeitos ao regis
tro-civil. 

Para execução do art. 2º desse decre
to, expediu-se, em 1863, o de n• 3.069, de 
17 de Abril, }'egulando a forma do registro. 
Um aviso de n• 38, de 1 o çle Fevereiro de 
1864,_ expedidQ_ern cQnsulta da seção do 
império, do Conselho de Estado, distinguiu 
os casos emg_ue deveriams~r regi_stadas as 

~<;(:lrticJiie~_g_i)_ã.tos_ religiosos celebrados por 
ministros e pastor_Els cje re/lgiões _diferentes 
dá do Esú:ldo, e ma_ndou publicar, pelos jor
nais de maior~írculação, Ós nomes dos drtos 
pastores e ministros, gue tivessem os sell-~ 
títulos regk;tra@Scíl_aJQrina_ do <:!fL 52 da lei 

de-1863-- - c- .. 

Em 1865_.0 avrso no 49J, de 21 de Ou
tubro, também em consulta do Conselho de 
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Estado, decidiu que os casamentos, que eh
tão fossem feitos só civilmente, não produzi
riam efeitos legais; e o de n2 495, de 25 des
se mesmo mês, estipulou quais os casos em 
que os casamentos-mistos, para lograrem 
legitimidade, podiam ser exclusivamente ce
lebrados com a intervenção do ministro cató
lico ou de outro sacerdote, por ele ou pelo 
ordinário autorizado, em presença de duas 
ou três testemunhas, depois de obtida a dis
pensa do impedimento cultus disparitas e 
de assinar a parte protestante o compromis
so de educar os filhos segundo os preceitos 
da religião católica. 

Mas as primeiras providências legislati
vas propriamente ditas, tomando obrigatório, 
aos nacionais, o registro civil se encontram 
na lei n. 1.829, de 9 de Setembro de 1870, 
art. 22 , mandada observar pelo decreto exe
cutivo n• 5.604, de 25 de Abril de 1874. De
pendendo. porém, ainda, de aprovação le
gislativa esse regulamento, em sua parte pe
nal, foi, por aviso de n. 462, de 30 de Agosto 
de 1879, mandado continuar em execução o 
regulamento de 1863, quanto ao registro ci
vil dos católicos. 

Em 1887, foi novamente o Governo au
torizado a organizar esse serviço e a refor
mar o decreto de 1874; mas. somente em 
1888 foi expedido o novo regulamento para 
o registro civil dos nascimentos. casamentos 
e óbitos, que começou a vigorar a partir do 
dia 12 de Janeiro de 1889." 

Vê-se, portanto. tratar-se. o registro civil de 
nascimento. casamentos e óbitos, de instituição que 
só foi oficializada às vésperas do advento da Repú
blica, à custa de tentativas várias e que, certamente. 
ainda não se firmou completamente, até os dias de 
hoje. Pelos sertões do Brasil, é costume. ainda, 
aguardar que a criança atinja a idade escolar ou 
pouco menos. a fim de se providenciar o seu regis
tro. para que não se gaste tempo e dinheiro com li
lho que não "vingue", isto é, que não sobreviva. 

Os casamentos, entre as classes mais pobres, 
especialmente nos dias de hoje, pela burocracia e. 
especialmente. pelas despesas envolvidas. entre 
elas a do próprio registro. são omitidos. Os registras 
de óbitos. então. são ainda mais raros.-ellti"e essas 
classes. até mesmo em razão da pequena ou ne
nhuma conseqüência prática advinda da morté-âe 

-um ae-seús-represenlanfes. -cómo aíreifo- a-heran
ças, pensões etc. 

É fundamental, portanto, que se facilite e, de 
algum modo, se incentive-a tarefa de providenciar 
taiS regístros~a "fímde que se obtenham dados e-in
formações corretas sobre a população existente no 
País, sem que seja necessário dar-se à tarefa insa
na de contar "cabeça a cabeça" cada habitante que 

·nasce, que se casa e que morre. 
A Administração Pública de um país tem como 

~ever_precÍf:JUO _s~rvir__!_j}QP_ulª_ç_ã.o c gE)§§e c país, por 
todos os meios e mod9_s. Conhecer essa população 
é, portanto, tarefa p-rimordial dessa Administração. 
Sem isso, ela estará aluando às cegas ou, o que é 
pior, em benefício de uns tantos privilegiados que 
conseguem afirmar-se como cidadãos. 

A cidadania só se exerce por completo se os 
cidadãos são plenamente conhecidos e reconheci
dos e têm consciência da plenitude de seus direitos 
e deveres. Para tanto, a primeira de todas as atitu
des é dotar o cidadão de um registro junto ao Servi
ço Público, ao nascer, ao constituir uma nova unida
de familiar para a geração de filhos e, finalmente, 
quando se dá o inexorável fim, a morte. 

A gratuidade dos serviços de registras de nas
cimento, casamento e óbito e do fornecimento das 
certidões respectivas deve, portanto, ser garantida 
pelo Estado, que os exercerá diretamente ou, de for
ma terceirizada, através dos Cartórios de Registras 
Civis, como é costume até aqui. 

O Capitulo I do Título 11 da Constituição Fede
ral, ao tratar "Dos direitos e deveres individuais e co
letivos. assegura, no caput do art. 5°: 

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direi-

-lo â vlâa;-â-liberdade. à igualdade, à segu
rança e à propriedade, nos termos seguin
tes: (grito nosso) 

LXXVI -são gratuitos para os reconhe
cidamente poores, na forma da lei: 

a) o rE)gistro ~illil de nasçimento; _ 
b) a certidão de óbito. 

A Lei n2 7.844, de 18-10-89, ao dispor sobre a 
matéria, alterando o art. 30 da Lei n2 6.015, de 31-
-12~3. esfaoelece: 

"Art. 30. Das pessoas reconhecida
mente pobres não serão cobrados emolu-
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mentos pelo registro civil de nascimento e 
pelo assento de óbito e respectivas certidões. 

§ 1 • O estado de pobreza será com
provado por declaração do próprio interessa
do ou a rogo, em se tratando de analfabeto, 
neste caso acompanhada da assinatura de 
duas testemunhas. 

§ 22 A falsidade da declaração enseja
rá a responsabilidade civil e penal do inte' 
ressado." 

Ora, a primeira dificuldade que se apresenta é 
a de assegurar-se igualdade estatuída pelo art. 5º da 
Constituição, diante de tantas disparidades entre os 
cidadãos, disparidades essas que só têm feito cres
cer, com o liberalismo inconseqüente que vem sen
do imposto ao País, ultimamente. 

Tratar igualmente os desiguais é perpetuar as 
desigualdades. Daí a ressalva do inciso LXXVI. En
tretanto, ao assegurar aos reconhecidamente pobres 
a gratuidade do fornecimento das certidões de nasci
mento e óbito, tal dispositivo cria duas novas dificul
dades: a primeira delas, obrigar a que o cidadão 
cumpra uma etapa burocrática antes de se propor a 
obter os ditos documentos; a segunda, a "medida" 
do que venha a ser "reconhecidamente pobre", o 
que há de variar para cada um dos avaliadores e até 
mesmo, confonne as circunstâncias, por parte do 
mesmo avaliador. 

Diante de tais dificuldades e considerando que 
apenas cerca de 7 milhões dos 156.804.333 (IBGE-
1996) de brasileiros atingem a faixa de contribuintes 
do imposto de renda- um parêmetro para avaliação, 
feita por exclusão, do que seja "reconhecidamente 
pobre· - melhor nos parece que a gratuidade seja 
extendida a todos os cidadãos e que o Estado assu
ma o custeio do fornecimento de tais documentos, 
valendo-se dos recursos oriundos dos impostos arre
cadados dos que dispõem de renda bastante para 
tomá-los contribuintes. 

É de se considerar, ainda, que a Constituição 
assegura, sem qualquer ressalva: a gratuidade do 
ensino fundamental (art. 208, inciso 1), a saúde e 
(art" 196), além de outros direitos. Ora, assegurados 
os direitos fundamentais elencados no caput do art. 
52, parece-nos que os registras e os documentos 
respectivos correspondentes aos fatos e atos funda
mentais na vida do cidadão .c:J.ellern 111.e. s..er. garanti, 
dos, sem maiores óbices, sejam de natureza buro
crática ou financeira. A forma de garantir a gratuida
de fica a critério do Estado: assumindo diretamente 
esta função primordial, equipando-se para ela - o 
que nos parece mais adequado - ou 'terceirizando-

a", através do ressarcirnento aos Cartórios das des
pesas incorridas. 

O texto da História Administrativa do Brasil, 
transcrito ao início desta justificação, não esclarece 
como se deu a implantação dos "registras' de nasci
mento, casamento e óbito: gue orga11ismo burocráti· 
co- estatal oú pnvado - assumiu esse serviço públi
co e se ele era-prestado gratuitamente ou mediante 
paga. Sabe-se que, em nossos dias. 'os serviços 
notariais e de registro são exercidos em caráter pri
vado, por delegação do Poder Público', nos termos 
do art. 236 da Constituição Federal, regulamentado 
pelalei_n• 8.9~5,sJe H! óeno_vembro de 1994. 

No dia 7 de abril do corrente ano. foi sanciona
da a lei n• 9.454, originária de Projeto de minha au
toria, instituindo o número único de registro civil. De
termina o seu art. 52: 'O Poder Executivo providen
ciará, no prazo de.cento e oitenta dias, a regulamen
tação desta Lei e, no prazo de trezentos e sessenta 
dias, o início de sua implementação". Ora, é funda
mental que, até "o início de sua implementação", es
teja assegurada a gratuidade de que trata esta Pro
posta de Emenda à Constituição, a fim de que ela se 
proceda sob um regime único, isto é: o da gratuida
de do registro e da primeira emissão do documento 
de identidade. Sobretudo se considerarmos que é 
propósito aplicar ao suporte material desse registro -
o cartão de identidade - a mais avançada tecnologia 
existente no me[cad(), .que permite, por meio magné
tico, ·a agregação de novos dados, à medida em que 
se façam necessários. Deste modo, é possível fazer 
constar de um mesmo cartão todo o histórico do ci
dadão, desde o seu registro de nascimento, - pas
sando por todos · ós demais eventos/circunstâncias 
que, hoje, levam à geração de um documento novo 
- até à certidão de óbito, o que, convenhamos, rep
resenta uma verdadeira "carta de altorria" para o ci

. dadão que, nas circunstâncias aluais, está sujeito a 
carregar consigo até 21 carteirinhas diferentes para 
se identificar ""s diversasci~Ynsláncias. 

Pareceu-nos importante esclarecer que apenas 
"a primeira emissão" de tais documentos será forne
cida gratuitamente, a fim de motivar o cidadão a 
exercer o devido zelo na guarda de seu documento. 

. Encareço aos meus ilustres pares que dispen
sem _O_Ille.lhor.dg_s_u.as atenções a esta proposição 

_gy_etem_o_objetivo de resgatar, ao c;idadão, o direito 
a ter simplllicado o-exercício de sua cidadania, tão 
sacrificado por razões outras além da burocracia que 

. SE!. quer ver. reduzida com este instrumento. 
Sala .das Sessões, 26 de agosto de 1997. -

Pedro Simon, 1" Signatário - João Rocha - J_onas 
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Pinheiro - Valmir Campelo - Epitácio Cafeteira -
Gilvam Borges - Abdias Nascimento - Eduardo 
Suplícy - Benedita da Silva - Roberto Freire -
José Eduardo Outra - Jáder Barbalho - Carlos 
Wilson - Lucídio Portella - Francelina Pereira -
Onofre Quinan - Ramez Tebet - Ernandes Amo
rim - Leomar Quintanilha - Casildo Maldaner -
Ney Suassuna - Bello Parga - Edison Lobão -
Emília Fernandes - Hugo Napoleão - Freitas 
Neto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, semOJ$0 

tinção de qt1alquer natureza. garantindo-se aos l:Jra
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: 

A ocorrência de problemas como esse revela, 
na alvorada de um novo século, a imensa tarefa que 
precisa ser executada. Há um pais de segunda clas
se, marginalizando e condenando à exclusão por 
uma realidade cuja expressão mais elementar pode 
ser exemplificada por esse singelo fato de não per
mitir o acesso a documentos. 

É, pois·. louvável e oportuna a intenção do pro
grama Comunidade Solidária de atacar o problema. 
Uma das propostas em estudo é a de estabelecer a 
gratuidade por um ano para o registro civil dos clan-

-- destinos e, depois desse período, deixar gratuitos 
apenas os regtstros de crianças que ainda não te
nham completado um ano de vida. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
-emifiaamã:r 

o -SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A pro
posta de emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições específicas dos arts. 
354 e seguintes do Regimento Interno. 

_ />...!!@~ria será publicada e encaminhada à Co-
·l·X ... X .. V ... I ......... ~--···--···--t--·:1··············--····.·.··:···:.···h----·:d---- ___ Jniasão de éonstitUiÇãO~-Justiçae--ciâaâania. 

- sao gra ut os para os recon ect a- ------~ . .. _ . 
t b f d I 

. Sobre a mesa, requenmentos que serao hdos 
men e po res, na arma a et: S 1a S · · S d R ld c h L' 

) 
· t .. 

1 
d . 

1 
pelo r - ecretano ena or ona o un a tma. 

a o regts ro ctvt e nasctmen o; 
b a certidão de óbito; 

DOCUMENTO ANEXADO 

Editorial de Zero Hora de 20 de agosto de 1997 

CIDADÃOS DE SEGUNDA 

O mais chocante desta informação do Instituto 
de Pesquisa Económicas Aplicadas (lpea) sobre a 
inexistência civil de 1 milhão de brasileiros a cada 
ano, por falta de registro, é uma das razões deste 
descaso: o preço do documento cobrado pelos car
tórios. 

Os números do lpea, que é um organismo liga
do ao Ministério do Planejamento, sugerem que o 
exército de clandestinos já estaria oscilando entre 5 
milhões e 25 milhões. Mais do que os problemas ób
vios dessa lacuna no registro civil, aí incluídos o fal
seamento das estatísticas oficiais-e as dificuldades 
na formulação de diagnósticos e na elaboração de 
políticas públicas, há elementares direitos de cidada
nia que são desrespeitados €m relação a esses bra
sileiros. Por falta de um registro inicial que lhes com
prove a existência, esses clandestinos têm vedado o 
acesso aos demais documentos, vendo barrado seu 
direito ao trabalho legalizado e ao exercício do direi
to político de votar e ser votado. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO W 595, DE 1997 

Senhor Presidente.· 
Nos termos do artigo 258 do Regimento Inter

no, requeiro a tramitação conjunta dos Projetas de 
Lei da Câmara n•s 151/93 (n2 924/88, na Origem), e 
73/96 (n• 145196, ria Origem), por versarem sobre o 
mesmo assunto. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1997. -
Lúcio Alcântara. 

REQUERIMENTO N2 596, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, amparado 

pelos artigos 258 e 260, do Regimento Interno do 
Senado Federal, que o PLS 081 ,' de 1995, o PLS 
156, de 1997 e o PLC 31, de 1997 (n° 2.226, de 
1996, na Casa de Origem), tenham tramitação con
junta por regularem matérias idênticas, versando so
bre as Sociedades Cooperativas. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1997. -
Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Após a 
publicaçãcços requerimentos lidos serão incluídos 

--em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, c, Item 
8, do Regimento Interno. 
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Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 • 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO Nº 870/97- GSEF 

Brasília, 22 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
De acordo com o que preceitua o Art. 7", Pará

grafo 2º do Regimento Interno do-Senado Federal, 
comunico a Vossa Excelência que a partir desta data 
passo a integrar, o Partido Democrático Trabalhista 
-PDT. 

Aproveito a oportunidade para renovar os pro
testos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, - Senadora Emília Fernan-
des 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O oficio 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das às seguintes matérias: 

-Projeto de Resolução n• 98, de 1997, que au
toriza 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 32 quadrimestre 
de 1997; 

- Projeto de Resolução n• 99, de 1997, que au
toriza a elevação temporária dos limites de endivida
mento do Estado do Rio de Janeiro para que possa 
contratar operação de crédito junto ao Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Económico e Social -
BNDES, no valor de cinqüenta e seis milhões, nove
centos e setenta e sete mil, oitocentos e cínqüenta 
reais, a preços de 19.05.97, cujos recursos serão 
destinados à compra de equipamentos relativos ao 
Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação 
e Expansão do Metrô- RJ; 

- Projeto de Resolução n• 100, de 1997, que 
autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar temporariamente seus limites de endivida
mento para realizar operação de crédito junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social - BNDES, destinada ao Projeto ci~-R~upera
ção Operacional, Consolidação e Expansão do Me
trô- RJ; e 

- Projeto de Resolução n• 101, de 1997, que a~e
ra a Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal. 

·------

O Projeto de Resolução n• .1 O 1 , de 1997. rece
beu uma emenda e volta à Comissão de Assuntos 
Económicos para exame. 

_,As demais matérias não receberam emendas e 
serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente. 

É a seguinte a emenda recebida: 

EMENDA Nº 1-PLEN 

AO PRóJETO DE RESOLUÇÃO N9 101, DE 1997 

Dê-se ao art. 1 º do Projeto de Resolução n2 

101, de 1997, a seguinte redação: 
"Art. 1º Acrescente-se os seguintes §§ 

4° e 52 ao art. 13 da Resolução nº 69, de 
1995: 

Art .. 13 ............................................... . 

§ 4 2 O Senado Federal somente apre
ciará os pleitos relativos à rolagem de títulos 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios encaminhados ao Banco Central do 
Brasil, devidamente instruídos nos termos 
desta Resolução, com antecedência miníma 
de quarenta e cinco dias do primeiro venci
mento dos títulos a l>,erem.refínancíados. 

- § -5.-O Se~ado Federal não deliberará 
sobre os pedidos de autorização para a rea
lização de operações de crédito que estejam 

- instruídos em desacordo com o que precei
tua esta Resolução. 

Justificação 

O Projeto de Resolução nº 101, de 1997, apre
sentado como conclusão do Parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos, que aprovou o relatório do 
Senador Esperidião Amin, trata da questão relativa à 
estipulação de prazo para o envio da documentação 
de estados e municípios necessária ao exame dos 
pedidos de autorização de rolagem de dívida mobí
liária. 

Para tanto, propõe alteração no art. 13 da Re
solução n• 69, de 1995, determinando um prazo mí
nimo de antecedência de quarenta e cinco dias, do 
primeiro vencimento dos títulos a serem refinancia
dos, para que a referida documentação seja encami
nhada ao Banco Central. Estabelece, ainda, que o 
Senado Federal devolverá ao Banco Central, para 
as providências cabíveis, os processos cuja instru
ção esteja incompleta, ou em desacordo com o dis
posto na citada resolução. 

De fato, a questão relativa aos prazos de enca
minhamentos desses pleitos ao Banco Central e ao 
Senado Federal são de suma importância para que 
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poss~ esta Casa exercer de forma plena a compe
tencra pnvat:Jamente a ela atnbuida pela Constitui
ção Federal. 

Entretanto. a meu ver, s. m.j., a· proposição 
up10vada pela CAE incorre em vicio de inconstitucio
rahdade ao impor prazos aos entes federados, que 
terem a sua autonomia, a exigência a órgãos do Po
der Executivo federal que viola a regra constitucional 
da separação dos Poderes da República. 

Aliás, a própria Resolução nº 69/95 apresenta, 
•Jrn alguns de seus dispositivos, incompatibilidades 
:;o texto constrtucional, que necessitariam ser escoi
:nados. É ilustrativo a esse respeito o § 12 do mes
mo art. 13, onde é imposto ao Banco Central, pelo 
Senado Federal, prazo para encaminhamento-da dO
cumentação ali prevista. 

Entretanto, em razão da presunção de constitu
cionalidade das normas em vigor, restringimos nos
sa preocupação,-n-o momento, no objetivo de asse
gurar ao Senado Federal prazo compatível ao exer
cício eficaz de sua competência privativa, sem que, 
para tanto. incorra em novas inconstitucionalidades. 
Dai a ef"lenda ·qu-e ofereceremos ao Projeto de Re
solução nº 101, de 1997, propondo nova redação ao
seu art. 1 º Acreditamos, assim, que estaremos evi
tando a usurpação de competência do Poder Execu
tivo manifesta no referido proJeto de resolução. 

Sala das Sessões. 26 de agosto-de 1997. -
Senador Lúcio Alcântara. 

(Â Comissão de Assuntos Econômí
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 Secretário. 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2173, DE 1997 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de a 
TV Senado transmitir ao vivo, as reuniões 
dos organismos governamentais que es
pecifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º A TV Senado transmitirá, ao vivo, todas 

as reunrões dos ,;eguintes organismos govemamen
tars: 

I - Conselho Monetário Nacional; 
11 - Conselno do Fundo de Amparo ao Traba

lhador; 
III -Conselho do Fundo de Garantia por Tem

po de SeNrço; 
IV- Conselho Nacionarde educação; 

- V - Conselho Nacional de Saúde; 
VI - Conselho Nacional de Seguridade Social; 
§ 12 No caso de coincidência de horário com as 

sessões aas comissões~e-do plenário do Senado Fe
deral, as reuniões dos conselhos mencionados neste 
artigo serão gravadas e transmitidas num prazo má
xir:no de 48 horas c::!esYª_reªti_zaçªº· 

§ 2º O Poder Exeçuti'.'O providenciará, nos lo
cais de reunião dos organis_mos mencionados neste 
artigo, a-infra-estrutura·necessána·ao bom desempe
nho das equipes da TV Senado. 

§ 32 O Senado Federal montará, treinará e 
aparelhará, no prãto-má.Xírrto de ce-nto e oitenta 
dias, as equipes destinadas ao cumprimento desta 
lé[-

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

O projeto de lei que submeto à apreciação dos 
ilustres pares tem por· finalidade estender a abran

-gência e o alcance social desse poderoso meio de 
· comunicação existente no âmbito do Senado Fede-
ral. ~ 

É bem sabido que a TV Senado estabeleceu 
um marco na !listória .da democraciél brasileira pelo 
fato-de-tomar muiló mais transparente e acessível 
ao povo tudo o que se_ passa no parlamento brasilei
ro. As informações que chegavam à população - e 
também ao próprio parlamentar, que não podia estar 
em todos os plenários a tempo - tinham sempre a 
meãiação de algum meio de comunicação comercial. 
O resultado disso, por natural que possa ser, era 
uma imagem incompleta, por vezes distorcida do 
Congresso Nacional. 

O advento da TV Senado criou uma nova fonte 
de informações para o cidadão. O que antes era me
diado por alguma equipe de reportagem, é mostra
do, agora, em imagem direta, constante, que apre
senta todo o evento. Junto com a interpretação jor
nalística dos fatos, o cidadão tem hoje, acesso direto 
a eles. E o enriquecimento da percepção desses fa
tos toma-se inegável.-

Pois bem. Por que, então, não estender tais 
-benefícios âemocratizantes a outros plenários, igual
mente importantes, para que todos interessados 
possam conhecer o que ali acontece? Por que não 

-divulgar a quem desejar assistir à íntegra das reuniõ
es nãocsecretas do governo? 

-- Há muitos organismos governamentais que po
deriam ter as suas reuniões transmitidas. O projeto 
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de lei, entretanto, por razões de economia e raciona
lidade, distingue apenas os conselhos CUJas reuniõ
es e decisões são maior importância para todos os 
segmentos da Nação. 

Eis, de forma simples, a motivação e o objetivo 
do presente projeto de lei. 

Algum dos meus pares poderia indagar sobre a 
razão do instrumento jurídico utilizado: uma lei. Por 
que não um projeto de resolução do Senado, uma 
vez que tratar-se a TV Senado de órgão subordina
do à comissão Diretora desta Casa? O moiilio-é que 
algumas providências e espaço há que se obter do 
Poder Executivo, no sentido de que permita e ofere
ça condições para a atuação das equipes da TV Se
nado. 

Apresento, portanto, aos meus nobres pares, 
um projeto simples em seus objetivos, operacionali
zado e compatível com o orçamento do Senado Fe
deral. Além disso, consultada a Secretaria de Comu
nicação Social, informou que o aumento de despesa 
decorrente de sua implantação será mínima. A apro
vação desta proposição agregará qualidade inesti: 
mável à democratização das informações de rele
vante interesse público em nossa Nação. Por esta 
razão, peço apoio ao presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1997. -
Senador Eduardo Suplicy. 

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania, de Educação, e Diretora, caben
do à esta última a decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O proje
to será publicado e remetido às Comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
mos à lista de oradores. 

Concedo a palavra aÕ nobre Senador Lúcio Ai
cântara por cessão do nobre Senador Lúdio Coelho. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil, 
nos últimos dias, está vivendo um grande debate, na 
imprensa e no Parlamento, sobre a questão dos pla
nos e seguros de saúde. 

Desde que aqui cheguei, tenho me preocupado 
com esse assunto, tanto que apresentei três proje
tes, sendo que um deles, já aprovado pelo Senado e 
em tramitação na Câmara, determina o ressarcimen
to ao Sistema Único de Saúde do atendimento pres
tado aos assegurados desse plano ou desse seguro 
de saúde em hospitais públicos. 

O projeto foi aprovado no Senado e está na 
Cãmara há m\Jlto-lempo~ creio que apensado a um 
conjunto de projetes que estão sendo analisados por 
uma C6miSSãó Especial. 

Há um outro sob ré -pfano-ae· s·auâe e um outro 
sobre seguro de saúde; um deles até com parecer 
do nobre Senador Jeffer-Son Péres, salvo engano, já 
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania e está agora sob exame da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

Preliminarmente, devo dizer que·a- Estado bra
sileiro, acertadamente, se desvencilha, se desobriga 
de resp_om;~bilidades di retas na. área económica; 
quer dizer, deixa de ser EstaCo e"mÇfresãrio~ Vende· 
empresas, tenta simplificar procedimentos para faci
litar a livre iniciativa e estimula a iniciativa privada. 
Creio que está certíssimo! Por outro lado, um País 
nas condições do Brasil, governado por um Presi
dente com compromissos sociais muito claros, como 
é o caso do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
pertencente a um partido. SOCialdemocrata - como o 
diz o prpprio no111e -. não pode deixar de dar uma 
atenção especial às questões ielai::iomidàs, por 
exemplo, à saúde, educação, segurança pública, 
justiça, questões das minorias, problemas de defesa 
do consumidor, maior eficiência dos órgãos de fisca
lização do Estado. 

Essas questões referentes a planos de saúde e 
seguro saúde incomodam a população. Te!Tios cerca 
de 30 milhões de brasileiros já filiados a esse tipo de 
instituição. O que é mais grave é que o mecanismo 
de fiscalização do Governo sobre essas instituições 
é quase nenhum, praticamente nulo! Creio que o 
Governo deveria ter a obrigação de assegurar e de 
garantir uma assistência médica de qualidade à sua 
população, evidentemente sem inibir ações na inicia
tiva privada, mas garantindo uma assistência básica 
de boa qualidade. 

Como o serviço público, nesse particular e de 
uma maneira geral, ao longo dos anos, só tem se 
deteriorado, as pessoas não conseguem acesso a 
esses serviços, que estão congestionados, desapa
relhados, desequipados; não há pessoal. Não há 
nada que dê mais. ínsegurança à alguém do que 
duas coisas: primeiro, o desemprego; segundo, a fal-

- Útde saúde parasn5u para um dependente querido. 
E:ntão, adquirem esses planos de seguro saúde. 
Mas o que ocorre em relação aos mesmos? Primei
ro, o controle do Governo sobre essas empresas é 
muito pequeno; conseqüentemente, elas abrem e fe
éham, deixando as pessoas na rua, sem que haja 

- ·· qua!quefãfuaÇâcJdo Governo no sentido de coibir ou 
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fiscalizar essas ações, para ·defender o consumidor, 
elo ma1s fraco nessa corrente. 

Em segundo lugar, o preço, o custo, o valor 
dessas mensalidades tem subido desproporcional
mente em relação à inflação. Já nem falo de salário, 
porque os servidores públicos, por exemplo, estão 
sem reajuste há três anos. As pessoas não fazem o 
pagamento das mensalid'l.de&, e o problema se 
agrava. Sabe-se que, para quem atinge os. sessenta 
anos, o valór da mensalidade aumenta bastante. É 
exatamente nessa fase que a pessoa, por não ter 
tanta res1stência, passa a adoecer co-m· -mais fre
qüência. Às vezes, essa fase coincide com um pe
ríodo em que a receita e os ingressos também 
caem. ' 

Trata-se, portanto, de um duplo agravamento. 
Parece que a situação está difícil. Se levarmos em 
conta que está havendo desemprego, principalmente 
no que se refere ao emprego tradicional - muito des
ses planos de seguro saúde são leitos com empre
sas para beneficiar os que nela trabalham -, pode
mos dizer que a perda-doempregosignifica a perda 
da assistência médica. 

Se, de repente, o cidadão perde o emprego, 
vai para a rua com a família, em total desamparo no 
que se refere à assistência médica. Fica difícil tam
bém, nesse caso, a situação da administradora do 
plano, porque perde-o -segurado. Esses planos de 
seguro de saúde, muitas vezes, são coletivos, ou 
seja, firmados pela empresa para amparar os seus 
trabalhadores. 

Temos aí um conjunto de situações extrema
mente desfavoráveis para os usuários desses pla
nos, desses seguros. E, do lado da empresa, há um 
movimento claramente identificado na imprensa, nas 
palavras dos. próprios-diretores da Golden Cross no 
sentido de que o agravamento da si1uação da em
presa - uma das maiores do Brasil - deve-se a dois 
fatos: primeiro, que a estabilidade económica fez de
saparecer o lucro financeiro do giro do dinheiro; se
gundo, que a empresa agora tem um grande número 
de filiados na idade em que se começa-a-ocupa.-os 
serviços médicos: exames; internamento, tratamento. 

Quando só havia jovens, era um paraíso, por
que só havia ingresso de recursos na empresa. Mas, 
na medida em que el>-s-es- jovens já não são tão jo
vens e começam a demandar serviços, exames es
pecializados, tratamentos, internamentos, vem o de
sequilíbrio atuarial - se podemos c~amar assim - ou 
pelo menos desequilíbrio financei~o dessas empre
sas, que decorre desse novo mixing de faixa etárias 
abrigadas pelo conjunto dos usuários dessas entida-

____ des_. ts_s_o_mosJra que_o_ pressuposto era falso, por
-que ·se baseava apenas numa associação de jovens. 
Mas, na verdade, são as pessoas r-Qais idosas que 
demandam mais esses serviços, esses tratamentos, 
essa assistência. Portanto, há uma situação muito 
difícil. 

Penso que o- go\lemo tem sido - eu não diria 
insensível - lento no tratamento dessa questão, pen
so que não tem dado a isso a devida atenção. Os 
Procons e os Decons de todos os Estados estão re
pletos de reclamações dos usuários sobre esses pla
nos, esses seguros de saúde._ Estamos assistindo 
agnra na saúde ao que vimos na educação: como a 
classe média não quis colocar os seus filhos na es
cola pública, porque era ruim, precária, colocou-os 
n_as_ escolªs partic_tJIªres._ Acontece _qu_e asmensali
dades cresceram, mas os salários não foram reajus
tados. Assim, a classe média não pôde mais manter 
seu~ filhos na_ esQola~privada, na escola particular. 
Ora, a escola, que deveria ser um centro de convi
vência, de confratemi;zação entre a família - pais, 
professores ·e alunos -, transformou-se em arena de 
luta, de oposição entre a direção da escola, profes
sores, pais de alunos, o que gerou uma situação, do 
ponto de vista pedagógico, absolutamente inconve
niente. Agora, no setor de saúde está acontecendo o 
mesmo. Como os seritíços públicos óesãúdesão de 
má qualidade, como deixam a desejar, como não 
funcionam bem, a população correu - quem pôde 
lazê-ió-- para os-pianos de seguro -de sauâe. Agora 

- esse sistema está falindo, de_ um lado porque a sua 
_eJ;]uação financeira era tatsa, e _cte _o_ytro porque o 
Governo não fortalece a defesa do consumidor. 0;Js
sa forma, os valores das mensalidades continuam 
subindo acima dos reajustes de salários e acima da 
inflação 

o Sr . .JeffemnPéres (PSDB-AMT.:.. -Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -
Ouço V. Ex" com grande prazer, Senador Jefferson 
Péres. 

o Sr. Jeflei'sonPéres (PSDB-AM)- Senador 
Lúcio Alcântara, por coincidência, domingo passado 
publiquei em um jornal ·de Manaus artigo em que 
abordo o tema objeto do seu discurso. Realmente, à 
semelhança deV. Ex"; sou pnvatista em Economia: 
o Estado não deve mais ser empresário nessa fase 
do nosso desenvolvimento. No entanto, nos campos 
da educação é sáúdé o sóu ngorosamemte estadista, 
desde que não haja o monopólio, ou seja, desde que 
empresas privadas possam ter escolas e hospitais. 
Creio que é dever primacial do E8tado de qualquer 
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pais civilizado oferecer assistência médic:a e _escola 
universal e gratuita a todos. Estado algum-qui ~e 
preze pode negar isso a seus cidadãos. Esse proble
ma dos planos de saúde,_corno '!. j::xª já me[lc_iO[lOU_, 
merece•J um projeto de sua autoria, hoje na Câmara, 
mediante o qual se procura fazer cessar este abuso, 
que é o fato das empresas seguradoras ou adminis
tradoras dos planos de saúde ocuparem hospitHls da 
rede pública com os seus segurados, sem !!'!SS<!rcir 
o SUS por essa despesa. Por outro lado, não há 
nem sequer lei regulamentadora do plano de saúde. 
Segundo denúncia do Deputado e médico José Pi
notti, todas as tentativas de se regula111entar _são_ 
obstaculizadas na Câmara, segundo ele, PorUf11po~ 
deroso lo_bby empresarial que ali funciona. Não sei 
se a acusação procede, mas o certo é que até hoje 
a lei não saiu, o projeto não se converteu em lei. De 
forma que V. Ex• é muito feliz nas considerações 
que faz, Senador Lúcio Alcântara. Veja que o Estado 
brasileiro talha duplamente: falha, ·em primeiro lugar, 
ao não oferecer serviços públicos universais de saú
de gratuitos à população, como deveria - falha, por
tanto, no seu papel de prestador de serviços; e falha 
no seu papel de Estado regulador, porque nem se
quer regulamenta, fiscaliza e controla esses pla
nos .... 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - É 
verdade. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM)- ... de se
guro de saúde particular. Tenminava o meu artigo de 
domingo dizendo o que vou dizer agora: creio que o 
Presidente Fernando Henrique, no decorrer deste 
seu mandato, no final deste seu mandato e no futu
ro, se vier a ganhar a reeleição, tem que dedicar o 
mesmo esforço que tem dedicado, com toda a ra
zão, à estabilidade da economia, a melhorar subs
tancialmente a educação e a saúde; do contrário, um 
governo desse não se pode considerar socialdemo
crata. V. Ex" e eu somos do Partido do Governo e 
podemos falar com autoridade sobre isso. Meus pa
rabéns pelo seu pronunciamento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -
Muito obrigado, Senador Jefferson Péres. V. Ex", 
numa síntese muito bem-feita, mostrou a _falta de 
ação do Governo, seja, de um lado, no provimento 
desses serviços pelo Estado; seja, de outro, pela fal
ta de atenção, de fiscalização, que penmita ter sob 
um certo controle a ação dessas empresas. 

Imaginem o que seria desses seg!Jrados, que 
estão pagando há anos pelo direito a um atendimen
to, se não houvesse aparecido um banco para com
prar a Golden Cross? 

A Câmara dos Deputados tem sido extrema
mentelenú:t:-Não quero fazer üiii" cit!lcãSôDre o trac 
"tiaihodâquelaCasa. mas ··eTaTem · i:ido.ôe i.i~n I<Jn1i' 
dão irritante. Já houve uma Comissão Especial. com 
-um primeiro relatórk1 que-fOI clesconsideraooporcjue 
estava totalmente-em desacordo com as aspirações 
da sociedade; há um novo relatório, do Deputado Pi
nheiro landim, que aVélrlÇOU so1ralguns a~pecfó$, 
incorporando alguns progressos, mas que deixa a 
·aesejàr-em.outros. porqueTrata a·assuntõ-dé m<fnei· 
ra puramente securitária, atribuindo tudo à Susepe. 
à participação do Conselho Nacional de Seguros Pri· 
vados, e abre rnu~o legue para as chamadas opera· 

-deras atuaremo nesse ramo-:- Entretanto, essa matérié 
-demandiúima ação ao-Congresso. 

Di;~;em que o Congresso é sempre muito :;ensi
vel a~o clamorcl_as ruas. Mas quando cheguei de For
_taleza, li ()S j()m~fs a_trasa~OS, de _Sexta-feira até 
hoje, e há páginas e páginas dos grandes jornais 
brasileiros tratando do assunto. pois ele está inco
modando e trazendo desassossego à população. 
Parece que há algo tão forte nessas empresas, que 
elas tornam-se insusceptíveis de um maior controle 
por parte do Poder Executivo. Os reajustes conti
nuam acontec_endo, sem que se possa coibir essa si
tuação. 

Então, queria apelar para que a Câmara con
__ cluísse esseª:tra!J.ªIho~. esses estudos. 

Penso que o Senado tem trabalhado corn mUl
to mais celeridade do que a Câmara. O Senador Pe
dro Simon tem a teoria de que os projetes que saem 

-daqui- a câmara~engaveta,-i::omo-os ·que- se-reterem 
·aos ·planos de.siiuaé e-às mediâas provisórias, que 
votamos depois de muita luta. Não era o que o Se
nador Pedro Simon desejava. não era o que o Sena
dor Requião desejava, tampouco o que eu dese1ava, 
.mas conseguimos algum avanço. E onde está isso. 
pelo amor de Deus? Há quantos meses está na Câ
mara e não há uma palavra a respeito! Nem se fala! 

Oprojeto que vaiamos, por unanimidadP., so
bre crimes contra o meio ambiente foi para a Câma
ra e ~stava na pauta da Convocação Extraordinária, 
mas também sobre ele não se fala. 

É de se perguntar o-que está havendo, pois se 
tratam de matérias de -grande-impoltãneia: Não se 
quer dizer que o texto do Senado seja perfeito. éti
mo, que não possa ser emendado, modificado. ~Ião 
é isso. Mas a Câmara não está sendo um corredor 
de fluxo, e sim um dique para barrar esses proces
sos, que chegam lá e não têm andamento. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Permite '!. 
Ex" um aparte? 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSQB·CEL:c 
Pois não, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB·RS) - Em primeiro 
lugar, quero cumprimentar V. Exª pela seriedade-e 
pela importância de seu pronunciamento. Mas:-neste 
final. V. Exª está invocando um assunto que consi· 
dero realmente cruel, difícil de ser tratado. Existe 
uma teoria, na Câmara, muito simples: projeto -do 
Senado, em tese, vai para a gaveta. Se é matéria 
complicada, difícil, importante, o destino é a gaveta. 
Fica lá. Ai, a Câmara o vê, estuda e apresenta um 
projeto semelhante. Conheço caso, Senador, em 
que o Senado debateu, discutiu, votou e aprovou o 
projeto por unanimidade, em seguida ele foi 'pa-ra a 
Câmara e lá ficou na gaveta. Um Deputado apresen· 
tou um projeto sobre a matéria, votaram-no e o e en
viaram para cá. O Senado .é, realmente, Casa revi
sora, mas, de acordo com a Constituição brasileiri. 
existem •::asos em que o projeto pode nascer no Se· 
nado, transformando-se a Câmara em Casa reviso
ra, e damos a palavra final. A Câmara -não- adrilite 
1sso. Então, o projeto fica na Câmara. Um projeto de 
autoria do Senador Itamar Franco, que cria a qua
rentena no Banco Central, foi aprovado por unanimi
dade no Senado. Ele copia o modelo americano: o 
cidadão que sai da direção do Banco Central passa 
a receber uma determinada verba mensal, mas não 
pode trabalhar em entidade financeira particular por 
um certo espaço de tempo. Esse projeto foi aprova· 
do por unanimidade no Senado e há uns quatro 
anos está engavetado na Câmara dos Deputados. 
Já enviei ofício a três Presidentes diferentes da Câ
mara dos Deputados e não adiantou nada. O projeto 
está engavetado na Câmara dos Deputados. Com 
toda sinceridade, nobre Senador Lúcio Alcântara, 
penso que o Presidente do Senado deveria pedir 
que fosse feita uma reunião com o Presidente da 
Câmara e as Lideranças - pessoas como V. Ex', 
que: está discutindo a matéria - e esclarecer isso.\1. 
Exª poderia sugerir ao Presidente do Senado-que -se 
fizesse o levantamento dos projetas que foram apro
vados no Senado, há quanto tempo, e há quanto 
tempo estão engavetados na Câmara dos Deputa
dos. Pode-se contar nos dedos da mão. Isso é lasti
mável. Vou ser muito sincero: quando considero um 
projeto realmente importante, escolho um Deputado 
do Rio Grande do Sul e peço-lhe que o apresente na 
Câmara. Tenho feito isso! Não tenho a vaidade, nem 
a pretensão de aparecer. Isso não me preocupa. 
Quando me entregam um projeto importante, qy_e_re
quer uma certa urgência, entrego-o a um Deputado, 
que o apresenta na Câmara, e garantimos a sua 

_ftp_reçiação n~-Senado. Dessa forma, esse projeto é 
-apreciado. Se o projeto for votado aqui, cai na gave
ta_ da Cãmar~. O Er~~cje[lte c!o .Senado, tão escru
pulosQ_ na def_El_sa desta_Q_asª--ª_tão preocupado com 
·a andamento das questões do Senado, deveria levar 
em conta essa questão que V. Exª está abordando. 
Isso é trágico~flca atéfeio para_o_Congresso esse 
tipo-decoisa, que _paJ"_ece _"piçuinba":, __ f'aLec.e gu!i! fi
camos preocupados com quem vota ou deixa de vo
tar. Mas, na verdade, como disse V. Ex•, quem "está 
pagando o pato• é o povo brasileiro. Meus cumpri
mentos a V. Exª. 

O SB._J.._Ú_C.I!LALCÂNTARA (PSDB-CE) -
-M~rt~ obrigado, Senador Pedro Simon. Inclusive, co
mecei a fazer um levantamento desse tipo, mas não 
o concjuí. f"retendo a.tualizá-lo para fazer um discur-

--~Q.~>,o"bretgm.esm.o_oo_Sen<t~O-. 
______ Sr. Presidente, _;;mtes de encerrar o meu pro
nunciamento, quero dizer que não me move nenhum 

_outro .. sentido-se- não o de pedir que a Câmara se 
manffeste -sobre os projetas, examinando-os, refor
mando-os ou desaprovando~os, pois pode_ parecer 
que projetes oriundos-do Senado são inúteis, já que 
não têm a sua votação concluída. 
__ --~ Muitas vezes, a população pouca informada, 
quando toma conhecimento de que um projeto foi 
aprovado - principalmente agora que, no Senado, 
graças ao esforço do ex-Presidente José Samey e 
.do Presidente Antonio Carlos Magalhães, há uma 
boa rede de divulgação de informação -, acha que o 
mesmo já será enviado ao Presidente. Na verdade, 
o projeto cumpre uma longa jornada na Câmara e, 
muitas vezes, é arquivado sem que tenha sido apre
ciado. 

Conch,Jindo, Sr. Presidente, peço a atenção do 
Congresso Nacional e do Poder Executivo para essa 
grave questão dos planos e dos seguros de saúde, 

-que demanda uma solução urgente. Do contrário, a 
-tendência é o agravamento da situação, com gran-
des prejuízos para as pessoas que, penosamente, 
ainda estão conseguindo pagar as ·suas mensalida
des. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra à Senadora Benedita da Silva, por vinte_ 
minutós~-põrpermuta i:Qm o· Sena_dor_ Epitacio Cafe-
teira. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora:) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos 
dias, mais precisamente no dia 13, por intermédio de 
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dados estatísticos do IBGE, mostrei que a oferta de 
empregos está diretamente relacionada com o nível 
de instrução. 

No período de 1995 e 1996, a oferta de empre
gos para os chamados sem-instrução caiu em 
10,9%; para os que têm o 12 grau completo cresceu 
em 2,4%; para os que possuem o 22 grau completo, 
subiu em 5,7%; e, finalmente, para os que têm curso 
superior, aumentou em 4,6%. 

O Anuário Estatístico do Brasil, editado pelo 
IBGE. em 1996, traz dados que ratificam a correla
ção entre nível de instrução, oferta de empregos e 
melhores salários. 

Senão, vejamos: em 1995, dos que percebiam 
até um salário mínimo por mês, 58,31% tinham o 12 

grau incompleto; dos que percebiam entre 1 O e 20 
salários mínimos mensais, 34,93% tinham o 22 grau 
completo; e dos que ganhavam acima de 20 salários 
mínimos, 59,14% tinham completado o 32 grau. 

Vemos, então, que a educação é fundamental 
para a melhor qualidade de vida do ser humano. 
Mas, dentre todos esses dados, o que mais me cha
mou a atenção foi o seguinte fato estarrecedor: 
57,06% dos chefes de família no Brasil, inde
pendentemente de serem homens ou mulheres, per
cebiam até um salário mínimo mensal. 

Fica clara, fica óbvia a necessidade de os pais 
exigirem que seus filhos trabalhem em detrimento da 
escola. Temos ressaltado, em nossos trabalhos na 
CPI que investiga o trabalho infantil no País, que 
esta é exatamente uma das causas: os pais exigirem 
que seus filhos trabalhem, o que os impede de ir à 
escola. É uma questão de sobrevivência da familia! 

Tal realidade, acredito, já deveria ser do conhe
cimento do nosso nobre Senador Eduardo Suplicy 
quando S. Ex' apresentou o projeto de garantia de 
renda mínima, aprovado por esta Casa, em 1991, 
ainda em tramitação na Câmara dos Deputados. 

Trata-se de um projeto que merece uma aten
ção especial de todos nós, e gostaria de fazer uma 
homenagem ao seu autor. Seu projeto, indubitavel
mente, motivou vários Parlamentares a apresentar 
projetes de lei no intuito de criar programas de com
plementação de renda para as familias carentes, as
sociados à freqüência escolar. 

Surgiram, nesse sentido, o Projeto de Lei 
818/95, de autoria do Deputado Pedro Wilson, do 
PT/GO; o Projeto de Lei 926/95, do Deputado Chico 
Vigilante, do PT/DF; o Projeto de Lei 236/95, do Se
nador Ney Suassuna, do PMDBIPB; o Projeto de Lei 
84/96, do Senador José Roberto Arruda, do 
PSDB/DF; o Projeto de Lei 201/96, do Senador Re-

nan Calheiros, do-P~mB/AL. e do Deputa-do Nelson 
Marchezan, do PSDB/RS, que autoriza o Governo 
Federal a conceder apoio financeiro ao Distrito Fe
deral e aos Municípios que instituírem o programa 
de garantia de renda mínima associado a ações so
cioeducativas. tSie último, na forma do Substitutivo 
apresentado pela Senadora Emília Fernandes, de
signada pela Comissão de Educação para a relato
ná,-e uma-síntese aperteiçoaâaaeToaosos -demais 
projetes. 

flor que !ii-questão detraier esta matéria à tri
buna? Porque é frustrante, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, vermos_ o que está ocorrendo com uma 
idéia amadurecida, absorvida por muitos e transfor
mada em projetes. Ao chegarem à Câmara ou ao 
Senado Federal, esses projetas, para serem aperfei
çoados, recebem uma série de contribuições a que 
chamamos emendas, ou um substitutivo, que é outro 
recurso regTméntãl.-

Terei coragem suficiente para, desta tribuna, 
sem ferir os meus Pares, chamar a sua atenção 
para um fato que considero extremamente importan
te. A autoria de um projeto é de somenos importân
cia para o legislador; o que importa é ácamirilio-que -
ele percorre até a sua apresentação, tudo que ele 
tem por trás de si e à sua frente, tantas discussões e 
debates que contribuem para o seu amadurecimen
to. Todavia, muitas vezes - e aqui quero reafirmar 
que esta é uma prerrogativa regimental do legislador 
-. apresentamos um substitutivo mesmo não tendo 
alterado quase nada no projeto original, e o que pas
sa a tramitar na Casa é esse substitutivo, ficando o 
autor do projeto totalmente esquecido. 

Sr. Presidente, a meu ver, deverá haver um en
tendimento entre os Parlamentares, no sentido de se 
determinar que o substitutivo, que é um instrumento 
regimental, só possa, contudo, ser apresentado na 
medida em que o projeto do autor tenha sido total
mente alterado. Além disso, se houver vários proje
tes que possam ser unificados, também se poderá 
lançar mão do substitutivo. 

Não ocorrendo, entretanto, nenhum desses ca
sos, Sr. Presidente, seria de bom grado, por uma 
_questão de consideração e solidariedade com os au
tores de projetas, que não apresentássemos substi
tutivos, mas apenas emendas de relator. 

Creio ser essa a postura-que deveríamos to-
-mar emreliiÇão a-vãnosprojetos-queiramltam nesta 
Casa, e que, no entanto, versam sobre o mesmo as
sunto de um projeto original. São projetes perfeita
mente idênticos, onde Lima relataria achou que de
veria aperfeiçoar e, nesse aperfeiçoamento, mudou 
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simplesmente uma frase, sem mexer no conteúdo, é 
verdade, mas, com isso, tirou do autor a autoria da 
idéia original. Essa é a realidade. 

_Faço isso em homenagem ao Senador Eduar
do Suplicy, que é um perseguidor da idéia do progra
ma de renda mínima e que deu, a partir desse seu 
projeto, uma contribuição para que os demais pu
dessem criar projetes nessa direçfuL_ 

Hoje, nesta Casa, já temos outros proj'etos que 
se tomaram substitutivos, dentre os quais ressalto, 
desta tribuna, o da Senadora Emitia Fernandes, que 
merece consideração especial pela profundidade do 
seu trabalho. S. Ex" leu todas as contribuições e fez 
uma síntese, que foi apresentada como substitutivo. 
Trata-se de ufn substitutivo altamente embasado, 
que contempla cada um dos autores dos inúmeros 
projetas que citei. - -

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB-CE) - Senado· 
ra Benedita da Silva, V. Ex• me permite um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ) 
- Sim, nobre Senador, logo após ouvir os dois Srs. 
Senadores que já o haviam solicitado. 

Ao relatar o projeto, a Senadora Emília Fernan
des quis ressaltar da tribuna como se laz um relató
rio. Foi uma verdadeira lição - não digo aos meus 
Pares, mas a mim pelo menos; vai servir como um 
modelo de como se relatar um projeto, respeitando
se e ressalvando-se as autorias das contribuições. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Laura 
Campos. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT-DF) - Nobre 
Senadora Benedita da Silva, realmente, o assunto 
que V. Ex" aborda hoje é da máxima importância. 
Parece-me qUe há duas vertentes: a primeira, que 
acho mais grave, é a prática de se apresentarem 
projetas praticamente idênticos sem terem o prévio 
cuidado de examinar se não existe, antes de suas 
iniciativas, uma outra iniciativa igual ou muito pareci
da. Em alguns casos, caracteriza-se um verdadeiro 
plágio, do .meu ponto de vista, tamanha é a seme
lhança entre um projeto e outro. Projetas que têm 
um bom conteúdo ou que podem ter conseqüências 
políticas profundas e importantes, esses, então, são 
os mais cobiçados. Eu, por exemplo, apresentei, 
aqui, o projeto de criação da área de livre comércio e 
fui copiado; trocaram apenas algumas palavras do 
meu projeto. Ele já esteve aqui, por três vezes. para 
ser votado, mas nãó o foi, e apresentaram projetas 
idênticos que, obviamente, passarão a frente do 
meu. O Sr, Deputado Cunha Bueno está de para
béns por ter lutado e apresentado na Câmara um 
projeto que visa, justamente, ·combater essa prática 

da qual S. Ex• também foi vitima. Há um outro pro
o~·qu~-~o~do·Telator quando se depara com 
dois prOjetas. Uni, obvlãmente: não foi apresentado 
no-mesm()oiâque õoutro. Então, o primeiro a ser 
apresentado tem preferência, como também aquele 
que-tem -fh~üonl.brangência. De modo que, na im
-possibilidade de dar um voto favorável aos dois e 
permitir a tramitação de ambos, o relator, obviamen
te, se vê na contingência de, algumas vezes, ter 

·que,-no--seu parecer, apresentar um substitutivo que 
reúna os ingredientes essenciais dos dois. Assim, 
seria necessário que se tomassem providências e se 
estabelecessem certas normas capazes de dirimir as 
duas questões. A primeira delas. a do plágio, eu 
acho mais grave, pois envolve uma questão ética de 
caráter muito sério. Agradeço a V. Ex• a oportunida
-aeaessê aparte. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ.) 
-Agradeço o aparte de V. E~. Senador Laura Cam
pos. Tenho certeza de que nós estaremos atentos. 

Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy 
e, em seguida, ao Senáêior Lúcio Alcântara. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT -SP) - É 
muito importante, Senadora Benedita da Silva, o pro
nunciamento de V~ E:~.-que; oesôe-que· tomou co
nhecimento do meu projeto, há anos, o considerou 
relevante. V. Ex" tem se preocupado muito com o 
resgate da cidadania de todos os brasileiros; V. Exl' 
consihui o -símbOlo da luta de todos aqueles que até 
hoje tiveram negados os seus direitos à cidadania, 
Tiiclúsille ·os -aescenaentes de escravos no Brasil. 
Então, considero muito relevante o apoio de V. Ex• 
ao Projeto de Garantia de Renda Mínima. Lembro
me de quando, falando na sessão do Congresso Na
cional em memória dos 300 anos de Zumbi de Pal
mares, o Deputado Paulo Paim citou uma seqüência 
de projetas que constituíam prioridades, tendo em 
vista a reflexão que se fez, naquele ano, em tomo 
dos negros no Brasil. E dentre esses projetas estava 
ô Programa ile Gafántia··ae Renda Mínima. Acho 
muito relevante a apreciação que V. Ex' faz do pare
cer elaborado pela Senadora Emília Fernandes, que 
hoje será objeto de audiência pública. Constitui uma 
contribuição muito importante com respeito ao pare
cer do Senador Lúcio Alcântara, uma vez que S. Ex' 
estudou em profundidade o projeto. Em nosso diálo
go, percebi que S. Ex• teve limitações para além da
quilo que gostaria de propor, ou seja, o Governo Fer· 
nando Henrique· Cardoso colocou limitações que 
trouxeram dificuldades muito sérias para o projeto, 
no meu entender, inclusive do ponto de vista consti
tucional e até mesmo de sua consistên-cia técnica. 
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Esses aspectos serão analisados hoje pelos econo
mistas e especialistas que foram convidados, como 
Antônio Maria da Silveira, Lena Lavinas, Sarnir Cury~
Sônia Miriam Andrade, além do Governador Cristo
vam Buarque e do ex-Prefeito Antônio Palocci, este 
de R1beirão Preto. Mas o que eu gostaria, Senado-ra 
Bened1ta da Silva, é que esse diálogo entre a Sena
dora Emília Fernandes e os demais Senadores, so: 
bretudo o próprio Senador Lúcio Alcântara, levasse 
a uma solução; e que possa ser essa a oportunidade 
para que o Senado Federal leve em melhor conside
ração aquilo que pnmeiramente foi votado aqui mes
mo, há seis anos, e que a Câmara modificou; aquilo 
que há pouco estava sendo objeto da consideração 
no diálogq entre o Senador Lúcio Alcântara e o Se
nador Pedro Simon, onde este último sugeria que o 
Presidente do Senado propusesse um-diálogo entre 
Câmara e Senado e entre Oposição e o Governo 
Fernando Henrique, para sentarmos à mesa todos 
nós e chegarmos a uma solução. racional, de bom 
senso. Que se possa levar em conta algumas restri
ções orçamentárias a que o Governo está sujeito, 
mas sem prejudicar o objetivo maior, que, no caso, é 
se instituir no Brasil o direito de todas as pessoas 
partilharem da riqueza nacional, o direito de todas as 
famílias terem uma renda suficiente para que jamais · 
os seus filhos se vejam obrigados a trabalhar na 
época em que deveriam estar indo à escola. Cumpri
mento V. Ex4 pelo pronunciamento e aproveito a 
oportunidade- V. Ex" já o estava fazendo- parare
forçar o convite a todos os Senadores para estarem 
presentes na audiência pública de logo mais, às 17h, 
na Comissão de Educação, convocada pelo Presi
dente Joel de Hollanda, Senador que hoje a preside, 
dado o afastamento, por motivo de saúde, do Sena
dor Artur da Távola. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ) 
- Agradeço o aparte de V. Ex4, Senador Eduardo 
Suplicy, que antecipou parte do meu pronunciamen
to, inclusive com a alu:.J.w que fez ao Senador Lúcio 
Alcântara, aos relatores desse projeto, a todos, in
distintamente, que se debruçaram sobre ele, se de
dicaram a ele de corpo e alma, incluindo as autorida
des no assunto, com suas contribuições que foram 
acatadas, suas sugestões apresentadas por meio ae 
emendas, todos, sem dúvida, com o objetivo ·de 
aperfeiçoar o projeto. 

O meu tempo já terminou, mas vou ainda dar o 
aparte ao nobre Senador Lúcio Alcântara, antes de 
concluir. - -- - -- -

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB-CE) - Senado
ra, serei breve, até para não criar constrangimento à 

Mesa, que já anuncia o fim do tempo regimental des
tinado ao pronunciame-nto de V. Ex•. Quero dizer 
d\Jiúl"-coisas-:..: V: Ex• inclusive já havia até trocado 
idéias comigo, informalmente, aqui no plenário. Te
nho sido autor de alguns substitutivos, mas o faço 

-absolutamé-nle a·dstmoao· Regimento. São muitas 
vezes necessánãÇmoâiflcaçôes de porte, e a minha 
liléià-senipfeé aproveltiD'"omá:xirno queeupuâer da 
iniCiativa do autor e destacar o seu nome. Muitas ve
zes também o substitutivo é fruto do fato de exami
narmos três, quatro projetes que estão juntos. Então, 
umá.TómfUiãsênáapfollar'Ufif e·datparecer contrá
rio aos outros, ou seja, considerá-los prejudicados. 
E: muito mais· razóâ.Vel e sensato, até para se apro
veitar várias ideias~ que serfaç·a isso com um subs
titutivó;. COITÍ lSso;-é:ada-um-se ·sentiria um pOUCO 

·c-o::au!oTâoprojélo: Esse é o caso do projeto que 
-está sendo c1taao por V. Ex•. Por todas as formas, 
dei curso aos merecidos elogios ao Senador 
Eduardo Suplicy, que trouxe para o Brasil a dis
cussão sobre a- renoa mínima. Esse é um fato fora 
de dúvida. No entanto, S. Ex4 não é autor de ne
nhum dos projetes -que tive a honra de relatar: eram 
dos Senadores NeySuassuna, Renan Calheiros, do 
Deputado Nelson Marchezan e outros. Ofereci, en
tão, um substitutivo. Não discutirei mérito, porque 

-essa e oiifra questão, mas, do ponto de vista regi-
-mental, considerei que- a melhor forma seria procurar 
contemplar as várias idéias que estavam contidas 
naqueles projetes. Tivemos até o desprazer de ter 
um pequeno embate com o Senador Suplicy, que, 
por muito se empolgar com esse tema, fez na opor
tunidade um comentário que não pareceu justo co
migo. Depois S. E:x" reconsiderou. Trabalhamos jun
tos. Procurei discutir à exaustão com S. Ex*. Dei-lhe 
todos os créditos e não fiz favor algum: fiz o que S. 
E:xl merecia-:-Põf!anto;-v. Ex4 aborda essa questão 
éom oportunidade, mas, como, no projeto citado, eu 
inclusive fui autor do substitutivo, para que não pare
cesse que a minha manifestação no processo pu
-desse padecer de qualquer crítica, o que fiz foi pro
curar âgasalhar a intenção, as manifestações de to
dos, e agora vamos discutir a proposta da Senadora 
Emília Fernandes, no seu mérito, lembrando sempre 
que esse é um projeto autorizativo. Quer dizer, de
pendemos daquilo que o Governo Federal realmente 
quiser investir nisso, porque não podemos criar des
pesas. Mas V. Ex4 aborda um assunto importante 
para a ordem dos trabalhos do Senado e para que 

-se preserve sempre a natureza da iniciativa e o valor 
dos autores das diferentes propostas que aqui tra
mitam. Muito obrigado. 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ) 
- Agradeço o aparte de V. Ex•. 

Como o meu tempo Já está esgotado, Sr. Presi, 
dente, eu pediria que-o. meu pronunciamento fosse 
registrado na integra. E quero dizer ao Senador Lú· 
cio Alcântara, como aos demais, que o meu pronun· 
ciamento não é nenhuma crítica; pelo contrário, o 
que me trouxe à tribuna foi exatamente elogiar esse 
trabalho conjunto. Aprendi 'CJm a Senadora Emilia 
Fernandes a melhor forma de se fazer um substituti· 
vo, congregando todos os interesses. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO 
DA SENADORA BENED/TA DA SILVA: 

Pronunciamento da Senhora Benedita 
da Silva realizado na Sessão do dia de 
agosto de 1997. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Há poucos dias, atrás, mais precisamente, no 

último dia 13, através de dados estatísticos do IBGE, 
mostrei que a oferta de empregos está diretamente 
relacionada com o nível de instrução. 

No período de 1995/1996, a oferta de empre
gos para os sem-instrução caiu 1 0,9%; para os que 
têm o 1° Grau completo, cresceu 2,4%; para os que 
possuem o 29 Grau completo, subiu 5,7% e, final
mente, para os com curso superior, aumentou 4,6%. 

O anuário Estatístico do Brasil, edição 1996, 
editado pelo IBGE, trazem dados que ratificam, ain
da mais, a correlação entre nível de instrução versus 
oferta de empregos versus melhores salários. 

Senão, vejamos: em 1995, dos que percebiam 
até 1 (um) salário mínimo por mês, 58,31% tinha o 
12 Grau incompleto; dos que percebiam entre 10 e 
20 salários mínimos mensais, 34,93% tiriha o 2° 
Grau completo, e, dos que ganhavam acima de 20 
salários mínimos, 59,14% tinha completado o 32 

Grau. 

Vemos, então, que a educação é fundametnal 
para a melhor qualidade de vida do ser humano. 

Mas, dentre todos esses dados, o ; mais me 
chamou a atenção foi o seguinte fato "- _:r~edor: 
57,6% dos chefes delamilias no B inde-
pendentemente de serem homens ou mu ,s, per-
cebiam até 1 (um) salário mínimo mensal. 

Fica clara, fica óbvia a necessiade "1s país 
exigirem que seus filhos trabalhem, em d_.rimento 
da escola. 

É uma·q-uestão de sobrevivência da própria la· 
mília! 

Tal realidade, acredito, já deveria ser do conhe· 
cimento do nosso nobre Senador Eduardo Suplicy, 
quando aprets!lntou_g_s~u projeto de garantia de ren
da mínima, aprovado por esta Casa em dezembro 
de 1991, ainda em tramitação na Câmara dos Depu
tados. 
.--Seu projeto, indubitavelmente, motivou váiios 
parlamentares, dentre Deputados e ~~<!dor-e~. a 

-ap-resentãremprojetos-de lei no intuito de criar pro-
gramas de complementação de renda para famílias 
carentes, associados à freqüência escolar de suas 
crianças. 

Surgiram, neste sentido, os Pls 818/95, de au
toria do Deputado Pedro Wilson, do PT/GO, o 
926/95, do Deputado Chico Vigilante, do PT/DF, o 
:?36/95, do S!'fnaclor Ney Suassuna, do PMDB/PB, o 
84/96 do Senador José Roberto Arruda, do 
PSOB/DF, o 201/96, do Senador Renan Calheiros, 
do PMDB/AL e o 89/96, do Deputado Nelson Mar
chezan, do .PSOB/RS, que "autoriza o Governo Fe
deral a conceder apoio financeiro ao Distrito Federal 
e aos Municípios que instituírem programa de garan-

- tia de renda mínima associado a ações sócioeducati· 
. vas". 

Este último, na forma do Substitutivo apresen
- tado pela Senadora Emília Fernandes, designada 

pela Comissão de Educação para a sua Relataria, é 
uma síntese aperfeiçoada de todos os demais. 

Por uma questão de justiça, é preciso ressaltar 
o trabalho de todos os Relatores deste projeto de lei. 
Todos eles,· indistintamente, dedicaram-se de corpo 
e alma a tal matéria, discutindo-a com as maiores 

.ai,J1Qridades no assunto, acatando as sugestões 
apresentadas através de emendas, aperfeiçoando-a 
com seus próprios conhecimentos, como se pode 
C(1f11proVaL pela simples leitura dos Substitutivos 
apresentado. 

No entanto, o trabalho da Senadora Emília se 
destaca, ·em __I!lgção __ aQ c:tos cleJllais _Relatores, pela 
profundidade-de sua análise. · 

Ela detectou e corrigiu as falhas da equação do 
limite máximo .do benefício. Constatou que o PLC, 
por tratar da mesma maneira famílias que não aufe-

-rem renda e as que têm renda positiva, desestimula
va o trabalho e induzia à não declaração de renda, 
pois, deste modo, receberiam o benefício máximo. 
Verifi.;c·. .e o cri1ério de seleção dos municípios 
com bast "a receita tributária per capita incluiria 
município~ com rend" _tctal_e[evat:fa. !J.mavez__guE!h_á_ 

~rnuniciplil:f com atlllldajese: onômicas não tnbut.3· 
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das. Observou que o apoio financeiro da União de
veria ser diferenciado segundo a capacidade munici
paVestadual de financiar os programas, ao invés de 
ser igual para todos. E, além de eliminar todas essas 
distorções, ainda conseguiu, com o seu Substitutivo, 
atender a todos os objetivos propostos, segundo a 
capacidade orçamentária da União. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex• 
será atendida, na forma do Regimento. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fernan
do Bezerra, por cessão do Senador Bello Parga. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, literal
mente, foram as seguintes as palavras pronunciadas 
pelo Sr. Ministro da Fazenda, há cerca de oito dias: 

"Não foi o Governo que propôs a per
manência da CPMF. Fazer isso seria aceitar 
mais uma vez que somos incapazes de 
avançar na reforma tributária". 

Pois fomos nós, o Senado Federal, por meio 
da manifestação da maioria dos membros da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, que, ao 
apreciarmos o destaque do nobre Senador Roberto 
Freire, aprovamos a inclusão, no texto permanente 
da Constituição, da previsão de uma nova fonte de 
financiamento para a seguridade social. 

Com a inclusão de mais este tributo em caráter 
permanente, bem como a previsão de que se consti
tuirá, também, fonte de financiamento da Seguridade 
"a receita ou o faturamento" das empresas, e não 
mais "o faturamento e o lucro", a carga tributária no 
Brasil, que já é excepcionalmente alta, estará cada 
vez mais próxima da carga tributária de países su
perdesenvolvidos, como os Estados Unidos e o Ja
pão, e mais distante de países com os quais compe
te diretamente na atração de novos investimentos e 
no comércio exterior. 

Todos nós sabemos que a carga tributária bra
sileira em relação ao PIB já supera em aproximada
mente 12 pontos percentuais a do México e em cer
ca de 1 O J::ontos percentuais a da Argentina e do 
Chile. 

Ao analisar a carga tributária brasileira e a pos
sibilidade de elevação nos próximos anos, inclusive 
como decorrência da CPMF, o Diretor do Departa
mento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário ln-_ 
temacional, o Sr. Vito Tanzi, posicionou-se contraria
mente ao seu aumento, em recente entrevista à Ga
zeta Mercantil, dizendo: 

"Trinta por cento do PIB (aproximada
mente a carga fiscal bruta brasileira) são 
muito mais do que a carga de qualquer outro 
pais latino-americano; ·eu não acho que seja 
desejável ao Brasil aumentar ainda. A carga 
no Brasil e excepcionalmente alta, e o esfor
ço fiscal deve ser feito ao lado dos gastos". 

Inconformado com a temerária !lecisão da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, apre
sentei emendas ao Substitutivo aprovado, visando a 
supressão daquelas novas fontes de financiamento. 
As emendas já foram rejeitadas. pelo ilustre Relator, 
Senador BemLV~~- Apres~r1_t_arei destaques para a 
discussão das mesmas neste plenário e espero con
tar com o apoio dos meus colegas de Senado para a 
sua aprovação. 

Dediquei-me à leitura atenta das notas !aqui
gráficas dos debates realizados no último dia 27 de 
julho, acerca da proposta apresentada pelo ilustre 
Senador Roberto Freire. 

Respeito e admiro a sua luta pessoal na defesa 
do restabelecimento do Estado de Direito, durante o 
longo período de exceção à democracia em nosso 
País e constante amadurecimento na busca do diá
logo e da tolerância com os contrários. 

Tenho convicção, portanto, de que o Senador 
Roberto Freire poderá, no futuro, revisar seu atual 
posiciQnamento em relação à manutenção de mais 
esse tributo; qúeonerará não· só as empresas, mas 
o próprio cidadão, como contribuinte. 

Não posso concordar, entretanto, com algumas 
das afirmações do ilustre representante do Estado 
de Pernambuco, feitas em recente pronunciamento 
da tribuna desta Casa, em que defendeu com vee
mência a aprovação de mais esse oneroso e injusto 
imposto. Sim, mais um que se adiciona aos muitos 
impostos que compõem a já excessiva carga tributá
ria brasileira e que incide sobre todo o povo sem ex
ceção. Não posso ficar silente diante dessa tentativa 
de remendar a utopia da Constituinte de 1988. 

Trata-se de mera solução paliativa, protelatória, 
que mal disfarça as mazelas de um sistema de Se
guridade Social irrealístico, que estabeleceu benefí
cios a quem jamais contribuiu para a Previdência 
Social, determinou obrigações assistenciais sem a 
devida contrapartida de recursos orçamentárias e se 
propõe, num regime de caíxa úrilco, a atender às ne
cessidades imensas de saúde, de assistência social 
e todos os planos de Previdência: 
. -- o sR:-PRESIDENTE-(deraldo Melo. Fazendo 
soar a campainha.) - Senador Fernando Bezerra, 
desculpe interro-mper V. Ex", mas tenho a obrigação 
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de fazê-lo para prorrogar, de ofício, a Hora do Expe
diente, na forma regimental. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) -
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Na prática, deixa desamparada a grande maio
ria dos necessitados dos benefícios da Seguridade, 
numa triste contrafacção do sonhado Estado de 
Bem-Estar. 

Antes de 19'88, a contribuição das empresas se 
fazia sobre a folha de salários. A partir da Constitui
ção, a contribuição social passou a incidir acumuta
tivamente sobre a folha de salários, o faturamento e 
o lucro. Como se fosse pouco, deseja-se, agora, tri
butar a própria receita das empresas. Vale citar o 
apólogo da galinha dos ovos de ouro, que parece 
pretender-se matar ... Basta atentar para o recente 
trabalho do IPEA, O Brasil na Virada do Milênio. 
Ao tr3tar da queda na relação contribuintes/benefi
ciários (hoje perigosamente em 2,5 por 1, quando 
era originalmente de 4 por 1), que tem levado a su
cessivos aumentos das alíquotas de contribuição lê
se que: • A contribuição dos empregadores sobre 
a folha de salários, que era de 3%, em 1934, che
ga hoje a 22%". (Página 57. Volume 2). 

Argumenta-se que é necessário aumentar os 
recursos para o financiamento da Seguridade Social, 
supondo que eles passariam a ser suficientes, com a 
CPMF. Ora, a fragilidade financeira da Seguridade 
Social não será resolvida com a contribuição desse 
novo imposto, sem a eliminação de suas distorções. 

Louvo-me nos argumentos do ilustre Senador 
Josaphat Marinho, ao justificar seu posicionamento 
contrário à criação de mais esse imposto. Disse o 
ilustre Parlamentar baiano, naquele dia 23 de julho: 
"Votei contrariamente à emenda. Reconheço a utili
dade social com que foi sustentada, mas me parece 
que essa matéria deveria ser objeto de decisão num 
projeto específico ou na reforma tributária. Dar um 
caráter permanente à tributação que foi criada em 
caráter excepcional por tempo certo, como se está 
fazendo, não me parece ser conveniente". 

Não há dúvida de que a instituição da Contri
buição sobre a Movimentação Financeira apresenta 
uma série de inconveniências. 

Em primeiro lugar, trata-se de um imposto em 
cascata, ou seja, sua arrecadação é efetivada ao 
longo da cadeia prodc•tiva. Essa é uma característica 
comum a muitos impostos do nosso sistema tributário 
e vem sendo alvo de inúmeras críticas. Suas mais gra
ves conseqüências referem-se à distorção dos preços 
relativos; a um amplo aumento do custo de produção 
e à dificuldade de desonerar a exportação. 

Em síntese, afeta negativamente a eficiência 
económica e a competitividade de nossos produtos. 

o Sr. Josaphat Marinho (PFL-BA.) - V. Ex• 
me permite um aparte? 

. ·o SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN.) -
Pois não, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr • .JQs.Jiphat Marinho (PFL-BA.) - Nobre 
-Senador Fernando Bezerra, em primeiro lugar, quero 
agradecer a invocação que v. EX" fez do voto que 
proferi na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. Em segundo .lugar, quero reafirmar solidarie
dade ao seu ponto de vista, acrescentando o seguin
te: até discutir-se a emenda que V. Ex" examina na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não 

-se alegou falta de recursos para a Seguridade So-
. cial. De maneira que os recursos para a Seguridade 

Social estavam sendo tratados normalmente. Até en
tão, o que se alegava era falta de recursos para a 
saúde. Cumpre acentuar que, ainda agora, o que se 
está observando é que o Ministério da Saúde não 
tem conseguido cumprir devidamente os seus deve
res com a sociedade. A todo momento, estamos len
do nos jornais, ou vendo e ouvindo na televisão, que 
pacientes morrem na porta ou nos corredores dos 
hospitais. Ora, se isso ocorre e se havia necessida
de de manter aquela contribuição, não haveria de 
ser modificando a destinação para a Seguridade So
Cial, mas mantê-la para a satí"dê: Sé à conq"ulstà de -
recursos para a saúde já é suficiente, e os dados 
também indicam que a arrecadação é volumosa, o 
de que se trata agora é eliminar aquilo que é provi
sório e não de torná-lo permanente. 

- O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) -
Muito obrigado, Senador Josaphat Marinho. Fico 
muito honrado com o aparte de V. Ex", pelo que ele 
contém de sabedoria e por tudo o que V. Ex" signifi
ca nesta Casa. 

Efetivamente, o meu posicionamento é coinci
dente com o seu pensamento. Angustia-me o fato de 
que estamos acrescentando mais tributos para o 
povo, quando há no Congresso Nacional uma refor
ma tributária, que deveria ser debatida amplamente 
e sequer está sendo discutida. Apesar das manifes
tações do Governo hd sentido de que tem interesse 
na aprovação da reforma tributária, ela se encontra 
eogavetada na Câmara dos Deputados. 

Ao incidir em cascata, a CPMF altera os preços . 
relativos da economia. Em outras palavras, um pro
duto que tem uma cadeia longa tem um conteúdo de 
CPMF maior do que um produto com uma cadeia 
menor, e isso se reflete no preço relativo dos bens. 
Por exemplo, a fabricação de um veículo, com uma 
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cadeia de produção em cinco estágios, tem seu cus~ 
to elevado em 7,26% por conta dos impostos em 
cascata- a CPMF, a uma alíquota de 0,25%, o PIS 
com 0,65% e a Confins com 2%. A CPMF, isolada
mente, eleva o custo em 0,61%. 

A dificuldade para desonerar exportação é ób
via: como os processos produtivos são diferentes e 
podem mesmo mudar ao longo do tempo, a desone
ração seria feita, quando muito, por um valor mera
mente aproximado. O impacto sobre a nossa compe
titividade seria desastroso. Os nossos principais con
correntes, tanto no mercado interno como no merca
do externo, não costumam gravar sua produção des
sa maneira. Essa prática de exportar tributos é, há 
tempos, condenada. 

Em segundo lugar, a CPMF aumenta o spread 
bancário. Ou seja, aumenta a diferença entre a taxa 
obtida na aplicação de recursos pelo poupador e a 
taxa cobrada na concessão de empréstimos. Para 
uma mesma taxa de juros, o aplicador tem a sua re
muneração efetiva reduzida e o tomador do emprés
timo, o seu custo aL,mentado. Essa característica 
confere uma série de alterações económicas como o 
aumento da taxa de juros em um contexto de equilí
brio e a elevação dos custos de produção. 

Num ambiente de baixa inflação que, felizmen
te, prevalece no País, mu~as aplicações financeiras 
de curto prazo são completamente desestimuladas 
na presença da CPMF, significando dizer que a ren
tabilidade auferida com a aplicação pode se tomar 
de fato negativa. Por exemplo, com uma taxa de ju
ros de 1 ,4% ao mês, uma aplicação apresenta renta.:
bilidade positiva somente a um prazo igual ou supe
rior a o~o dias. A uma taxa menor, o prazo' mínimo 
requerido para a aplicação gerar rentabilidade é ain
da maior. 

Portanto, a possibilidade de inclusão da receita 
com base de incidência de contribuições !: xiais sig
nifica que a União poderá criar novas contribuições 
com base na rece~a das empresas ou das pessoas 
físicas. 

Ora, rece~a é todo ingresso financeiro, todo re
cebimento feito por alguém. E assim, quantas contri
buições sociais se poderão fundamentar em uma ex
pressão como essa? Não se sabe, mas certamente 
o rol poderá ser extremamente numeroso. 

Com efeito, a receita representa uma base de 
cálculo tão perversa que permite, e não é raro que 
ocorra, a inusitada circunstância de ser devida a 
contribuição sobre um aparente ganho em períodos 
nos quais a empresa teve um efetivo prejuízo. 

Mais razoável é a contribuição sobre o fatura
ii:iento,-clija pTevrsacníCacmanrlaapefa-emeh~dà-cjue
apresentei. 

Concluindo, Sr. Presidente, S~s e Srs. Sena
dores, não há justificativa procedente para a inser
ção definitiva da ~CPMF no Sistema Tributário Brasi
leiro, ainda que seus recursos tenham destinações 
meritórias à Saúde. 

A CPMF é uma contribuição extremamente da
nosa à economia brasileira: distorce preços relativos, 
eleva ocustO~âeproduçãoe a taxa de juros. 

Ademais, a. equalização das despesas com a 
Seguridade Social não se dará com a criação de 
mais esse imposto, a CPMF, aumentando, sem con
seguir alcançar seu objetivo, a carga fiscal já exces
siva, a ponto de comprometer não só a competitivi
dade de nossos produtos, essencial para os efeitos 
da globalização, mas também a atratividade de no
vos investimentos produtivos para o nosso País. 

.A introdução absurda da rece~a. como base de 
incidência de contribuição social do empregador, re
força a constatação de que, diante de dificuldades 
de recursos para vencer os crónicos déficits da Pre
vidência, a solução simplista tem sido o aumento 
das fontes de financiamento, o que nos leva a temer 
que novos tributos venham a ser periodicamente ins
tituídos. 

Por tudo a que me referi, espero contar com o 
apoio de meus nobres colegas, para que, em plená
rio, sejam corrigidas essas gritantes distorções que 
comprometem a proposta brasileira do desenvolvi
mento. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Na pror

rogação da Hora do Expediente, concedo a palavra 
ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães,_ pal<l 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
.dores, leio, pelos jornais, uma polémica, talvez des
necessária, e que nada teria com ela não fosse a ci
tação do meu nome pelo ilustre Ministro da Educa
ção, Paulo Renato Souza. 

Trata-se, sem dúvida, de uma citação, pelo 
menos mal colocada do Ministro, no seu problema fi
losófico ou educacional com o Sr. José de Arthur 
Giannotti. O Ministro da Educação citou, entre as 
pessoas que fizeram pressão para a nova Faculdade 
Anhembi-Morumbi, Antonio Carlos Magalhães, Mário 
Covas, José Serra e outros. Há um equívoco. Essa 
foi a questão da briga do Ministro com o Giannotti ou 
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do Giannotti com o Ministro, porque eles se enten
dem mais do que eu com eles. Portanto, é um- res 
inter alios acta, diriam os latinistas. Eu digo: resol
vam entre si. 

Na realidade, sou admirador do Ministro. Lutei, 
como do meu dever, para que uma faculdade, com 
vários cursos, excelentes cursos, fosse considerada, 
no Conselho de Educação, como universidade.- E o 
Conselho Federal de Educação aprovou, por unani
midade, inclusive com o voto do cientista, filósofo, 
antropólogo Giannotti, esta Faculdade, que é a 
FACS, é das melhores oo País, tem 25 anos de fun
dada, com resu"ados magníficos em todo o País. 

Também sou contra a proliferação de universi
dades, mas, como baiano e nordestino, tenho o de
ver de reclamar do número exagerado de universida
des no sul do País, principalmente São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em 
detrimento do Nordeste, onde, sem que haja recur
sos, os estudantes têm que fugir para estudar em 
outros locais, algumas vezes até para estudar em fa
culdades ou universidades que não deveriam existir. 
E aí concordo com o Conselho de Educação na ala 
Giannotti, as universidades só devem existir para 
prestar bons serviços. E essa, que foi aprovada por 
onze a zero, a FACS, Faculdade de Salvador, é um 
modelo de conjunto de faculdades que agora se tor
na universidade. 

O Ministro Paulo Renato errou em me confun
dir com o Senador José Serra, com Mário Covas, 
que têm o direito de pleitear para suas regiões, mas 
eu não queira estar em tão boa companhia nesta 
hora. Prefiro ~star na companhia da Bahia, que lutou 
com todos os integrantes da sua Bancada, principal
mente o Deputado Manoel Castro, para que esse 
desejo dos baianos viesse a ser concretizado. · 

Não tinha cabimento eu ter sido citado pelo Mi
nistro da Educação. Se a luta contra o Sr. Giannotti 
precisa de outros parceiros, que ele me convoque, 
até aí posso chegar, mas não posso, evidentemente 
participar -de uma luta que não é minha, sem saber 
as causas. 

A Anhembi-Morumbi é de outros. A Faculdade 
de Salvador, é minha. E os dados dessa faculdade 
são tão evidentes; como é evidente a ausência no 
Nordeste, na Bahia, de .entidades universitárias e de 
faculdades para ensino superior, aliás, tema que se
ria motivo para discurso meu desta tribuna. Infeliz
mente, não tenho tempo para fazê-lo. 

Sr. Presidente, como sou fiel cumpridor do Re
gimento desta Casa quando V. Ex" preside, para 
que eu possa ter autoridade quando presido, peço a 

transcrição desses dados, chamando a atenção tam
- bém do Senado para a injustiça com o ensino no 
- Nordeste, especialmente na Bahia, sobretudo o su-
-- Peilor. É alguma coisa -êstarrecedora. E isso é péssi-

mo para os estudantes pobres, que têm o direito a 
universidades públicas e, não o tendo, têm que re
correr ao ensino privado. Mas, mesmo assim, não 

·encontram faculdaâes -ou universidades para estu
dar. 

A FACS, repito, foi aprovada por unanimidade 
e o Sr. Giannotti também votou a favor. A briga do 
Sr. Paulo Renato com o Sr. Giannotti é uma coisa 
particular. Que eles se entendam sob a égide do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que é ami
go dos dois. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
EM SEU DISCURSO: 

NOTAS SOBRE A PROBLEMÁTICA DO 

ENSINO SUPERIOR NA BAHIA 

1. Sendo a Bahia o 4• estado mais populoso do Brasil e 
sua capital. Salvador. a 3• maior Região Metropolitana do país. 

possui a Bahia apenas 3% do total dos alunos matriculados na 

graduação uiver.litária. quando São Paulo tem matriculados 33% 

do total, seguido do Rio de Janeiro com 12% e Minas Gerais com 
9%. (Dados de 1993 -Fonte: IBGE). 

2. No mesmo ano, enquanto São Paulo detinha 34% dos 

estabelecimentos de ensino superior do País, Minas Gerais 15% 

e o Rio de Janeiro 12%. a Bahia partiCipava desse conjunto com 
apenas 3%. (Fonte: MEC). 

3. Ainda nesse ano. do total de universidades, 27 estavam 

em São Pauto, 15 no Rio Grande do Sul, 13 no Rio de Janeiro e 

10 em Minas Gerais. enquanto a Bahia tinha 5 (1 federai, 3 esta

duais e 1 particular confessional). 

-4. Nas várias áreas há. dados também alarmantes, como o 

fato de, em toda a Bahia, só haver, em funcionamento, na área 

de Tecnologia, 1 curso de Engenharia Química, 1 de Engenharia 

Mecânica, 1 de Engenharia Elétrica, 2 de Engenharia Civil, 1 de 

Arquitetura, 2 de Ciência da Computação. Na área de Saúde. só 

há 2 cursos de Medicina, 2 de Odontologia, 1 do Psicologia, 1 de 

Farmécia. 1 de Nutrição e 1 de FISioterapia. Num estado que se 

destaca pelo seu setor agrícola, na érea das Ciências Agrérias só 

há 1 curso de Agronómia e 1 de Veterinária. Mesmo na érea das 

Ciências Humanas e Sociais. em que a oferta é grande em todo o 

país. só temos no Bahia 4 cursos de Direito. 5 do Economia etc. 

5. Do total de estudantes universitários a Bahia, am 1992, 

só formava anualmente 2%, jé em São Paulo conciuem o curso 

superior 36% dos estudantes de todo o país. participando ainda 

com destaque o Rio de Janeiro que responde por 13% e Minas 

Gerais com 1 1%. (Fonte: IBGE) 
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6. Na relação oferta x demanda de vagas para o ensino 

superior, a Bahia ocupa o antepenúltimo lugar do Nordeste, só 
ganhando para o Piauí e o Maranhão. Em 1994, para 87,412 alu· 

nos inscritos em primeira opção no vestibular, somente foram ofe

recidas 13.201 vagas, representando uma oemanda de 6.61 alu

nos por vaga. (Fonte MEC, 1994). 

7. A Bahia e Salvador também ocupam uma pos•ção de 

gritante inferioridade na relação alunos matriculados no ensiQO 

supartor por 1.000 habitantes, só ganhan® do Piauí 11 Maranhão._ 

Enquanto a média nordestina para os estados é de 6,0 matrtcula· 

dos por 1.000 habitantes, a média da Bahia é de 3,9. No que tan

ge ás capitais, a média nordestina é de 19,0 enquanto a de Sal

vador é de 15,57. Note-se que capitais corno Recife (com 28,1) e 

João Pessoa (com 28,2) possuem quase o dobro da média de 

Salvador. (Fonte MEC, 1992): 

8. Concluem o ~ grau na Bahia, anualmente, uma média 

de 40.000 alunos. Considerando a reduzida oferta de vagas, esti

ma-se que, em 1996, cerca de 12.000 estudantes estarão saindo 

do estado para fazer o vestibular em outras capitais. Esta deman

da iá responde pela fonnação de empresas especialiZadas em 

oferecer transporte, para outros estados, aos candidatos ao vesti

bular que moram em Salvador (Dados de 1996J. 

9. Em termos regionais, enquanto a região Sudeste deti

nha em 1993, 64% dos cursos de pós-graduação a nível de Mes

trado e 71% dos custos de Doutorado, a região Nordeste detinha 

apenas 15% e 5% destes cursos, respectivament~. Na J3~_ia!_ ~ 
a Universidade Federal da Bahia oferece cursos de pós-gradua

ção, num total de 45 cursos, sendo 34 mestrados e 11 doutora

dos. Esta oferta coloca a Bahia com a participação de _3% .dos. 

cursos de Mesbrado do pais e 2% dos Doutorados. No Nordeste, 

a Bahia oferece 22% dos mestrados e 39% dos doutorados. (Da

dos de 1993 e 1996- Fontes IBGE e UFBa). 

DADOS SOBRE O PROJETO DA UNIFACS 

1. A Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de 

Educação - CNE aprovou, pela unanimidade de seus membros, 

em 14 de agosto p.p. o pedido da PACS SIA, mantenedora da 

FACS - Faculdades Salvador, para ser reconhecida como Univer

sidade. 

2. A Resolução do CNE a respeito irá, em seguida, para 

homologação pelo Senhor Ministro da Educação e, posterionnen

te, para a Presidência da RepUblica para a preparação e assina

tura do Decreto de reconhecimento. 

3. Após estas etapas será instalada a nova instituição que 

de denominará UNIFACS - Universidade Salvador. 

4. Ao aprovar o pedido da FACS SIC reconheceu o CNE 

que a instituição já funcionava como Universidade, pois atendia 

às exigências da legislação vigente para este tipo de estabeleci

mento de ensino superior. Estas exigências, após a nova PDB -

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, compreendem 

requisitos quanto a titulação e dedicação do oorpo docente e à exis

tência de abvidade de pesquisa e pós-graduação consclidadas. 

-----------------
5. Adicionalmente avaliam-se outros aspectos como a ne

cessidade social de nova universidade na região. sua integração 

na comunidade através de suas atividades de extensão. a quali

dade do seu ~nsino de __ grad~€1:ção e_~ua intra-es~ura em termos 

de espaço tisico, biblioteca, laboratórios, intonnatização etc. 

6. A F ACS SIC já funciona há 25 anos, opera 12 cursos de 

graduação e 8 pós-graduação lato sensu. Atende a 3.500 alunos 

aproximadamente COm um corpo docente de atto nivei, do qual 

mais da metade possui Mesbado ou Doutorado. Funciona em 11 

prédios que abrangel11_5 prédios de aulas, uma Biblioteca Central, 

prédios de laboratórios e administrativos. 

7. A instituiçãotem forte l"esença na cidade, com uma 

imagem muito positiva, onde se. destacam. a qualidade do ensino, 

_a orga!J!Zação e a __ ~EI~ida~e. É a 31 maior instituição de Sa.Jva
-oor: 

8. Possui um marcante espírito de comunidade, onde se 

destaca o entendimento co_m, t'?'los os seus colaboradores e alu

nos._ Orgulha-se de nunca ter enfrentado problemas trabalhistas e 

de trabal~~ em _par~~~ COJ!I ~':!~ p~~~~ssores e funcionários. 
Tem também bom relacionamento com seus alunos, com os 

quais acorda anualmente seus valores de mensalidades, tendo se 

associado ao Diretório Central dos Estudantes- DCFIFACS para 

criar um fundo de bolsas que no presente ano vai beneficiar 600 

estudantas com bolsa reembOlsáveis movim&ntando 

R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) 

_O SR- EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex• 
pêde .fpalavra pela ordem? 

O SR- EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Não, Sr. Presidente. Não é nem para fazer um pro
nunciamento mas, sim,-um agradecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex' 
fem a palavra_ 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, por diversas ve
zes fíz pronunciamentos desta tribuna - e o último 
foí no dia 3 de março -, lutando para que urna Reso-

. lução do Senado, de 1948, fosse cumprida, para co
locar Ruí Barbosa em posição de destaque no plená
rio do Senado_ 

Sr. Presidente, vejo agora o meu apelo atendi
_cto_ Eu diria que foi preciso que um baiano fosse Pre
sidente do Senado para que outro baiano ocupasse 
lugar de destaque, ou seja: aquele que teve como 
princípio a liberdade, não só nos pequenos espaços 
mas entre as nações, pudesse estar ali, a fim de que 
os Senadores o olhem e se lembrem de que esse ho
mem, Rui Barbosa, é patrimônio do Senado Federal. 

Ali atrás, Rui Barbosa só ouvia os cochichos, 
as piadas, o ql]e se costuma chamar de fofocas. 
Mas, hoje, ali em cima, os Srs. ·Senadores têm de 
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lembrar que o Senado é, na realida9e, a_ Casa de 
Rui Barbosa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela decisão to
mada, que me faz ficar orgulhoso de pertencer à 
Casa que tem como seu principal patrono um outro 
baiano que é Ruí Barbosa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Obrigado a V. Ex". 

Durante o discurso do Sr. Epitácio Ca
feteira, o Sr. Geraldo Melo, 12 Viée-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, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1° Secretário Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N° 597, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos, do art. 336, alínea b do Regimento 

Interno no Senado Federal, requeremos a Vossa Ex
celência a tramitação em regime de urgê_ncia da 
Mensagem n• 115, de 1 997, do Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, solicitando que seja 
autorizada contratação de operação de crédito exter
no, com garantia da República Federativa do Brasil, 
entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS e 
o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Ba
cia do Prata - FONPLATA, no valor _dE! at~ 
US$2,6000.00 (dois milhões e seiscentosmil dólare;s 
norte-americanos) de principal, destinando-se os re
cursos ao financiamento parcial do Projeto de Am
pliação do Hospital de Pronto Socorro de Porto Ale
gre- RS. (Projeto de Resolução n• 104, de 1997) 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1997. -
Pedro Simon - José Eduardo Outra - Jader Bar
balho - Hugo Napoleão. 

REQUERIMENTO N• 598, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeremos a Vossa Ex
celência a tramitação em regime de urgência da 
Mensagem n• 116, de 1997, do Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, solicitando que seja 
autorizada contratação de operação de crédito exter
no, com garantia da República Federativa do Brasil, 
entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS e 
o Fundo Financeiro para o Oesenvolvímenl.o da Ba
cia do Prata - FONPLATA, · no valor de até 
US$1 ,143,000.00 (um milhão, cento e 4Jarenta e 

t 

---------------------------------
três mil dólares norte-americano) de principal, desti
nada ao financiamento parcial do programa de pre
servação do meio. ambiente natural e recuperação 
de áreas da bacia do Arroio do Dilúvio (Projeto de 
Resolução n• 105, de 1997). 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1997. -
Pedro Simon - José Eêií.iardoDUira - Jáder Bar~ 
balho ~ Hug() Napoleão. 

REQUERIMENTO N° 599, DE 1997 

-Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, alínea b, do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeiro urgência 
para Projeto de Resolução n• 107/97, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a emitir Le
tras Financeiras do Tesouro do Município de São 
~l!IQ-:b~M~f~ujos rec~~~s se~ destinados ao 
giro da dívida mobiliária do Municipio;vencível no 
segundo semestredei997. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1997. -
Epitácio Cafeteira - Edison Lobão - Jader Barba
lho - Osmar Dias - Valmir Campelo - José 
Eduardo Outra. 

O SR: PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os-requeiimentos liâos serãõ-võfados após a Or· 
dem do Dia, na forma-do Regimento Interno. 

Sobre a mesa,-requerimenros-que-séfâb lidos 
pelo Sr. 12 Secretário. 

Sao lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 600, 1997 

- Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, requeiro a tramitação 

conjunta dos PLS n•s 20/97 e 244/95, por tratarem 
de matéria correlata. 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1997. -
Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Senado 
Federal. 

REQUERIMENTO N2 601, de 1997 

Requeiro, nos termos regimentais, que o PLC 
n2 31/97 e PLS n2 156/97, tenham tramitação em 
conjunto, por versarem sobre matéria análoga. 

Senado Federal, 26 de agosto de 1997. -Se
nador Romeu Tuma 
- ~- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- 9s requerimentos lidos serão publicados e, poste-
riormente, incluídos na Ordem do Dia, na forma do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido pelo Sr. 1• Secretário Senador Ronaldo Cu
nha Lima. 

É lido o seguinte: 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 487 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 174, DE1997 

Crra o c 'omelho F~ual .: r1.t ( 'ou~lho.~ 
Regumau rl.: !.etloerro::-. Oficwu, dt.1ptk wbre a 
re[(Fifamr:uluç(ir' da pmfiviW de l . .:fiUt!tm 
Puhlrco ll/it·tal.: Já ur~tras pmvrúimcJa~ 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPITULO I 
DO CONSELHO FEDERAL E DOS CONSELHOS REGIONAIS DE 

LEILOEIROS PúBLICOS OFICWS 

Art. 1" Ftcam cnados o Conselho Federal e os Conselhos 
R~gtonats dos Leiloetros Públicos Ofictills, com a finalidade de promover, em 
tooo '-l Pats, nos termos desta Lei, a d!sctplina, defesa e fiscalização do 
e\.t:tctcto da protissão de Leiloetro PUblico Ofictal. bem como a seleção deste. 

A.rt r O Conselho Federal e os Conselhos Regtonats dos 

l!!llOtmos PUb1tcos Oficta.ts ~o dotados de personalidade juridica de din:ato 
publu.::o. \1nculando-se ao Mm1stêno da Industria e do- Comêrclo; cOm 
J.utolttHnta admtmstrat1va. opt=rac1onal e financc:tra 

Art. 3° {) Cünselho Federal tenl sede e foro na Capttal da 

R.:~1blH:a c Jllnsdtção em todo I) temtóno naciOnal 

Art. -1" No Dtstnto Fc:Jcral e na Capttal dos Estados mdtcados 

1\Cstw. Lt=t havera um Conselho Regional 

Art. 5a Para efe1to da Junsdição dos Cons~lhos Reg~onrus, o 
temtono nac1onal e d!VldJdo em repões, constttuidas das segum1es untdades 
federa uvas 

[- I' Regtão, Dismto Federal e Estados cie Gouis, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul, 
ii - 2" Região. Estado de Minas Uerrus~ 
III - 3' Região, Estado do Espínto Santo~ 
IV - 4" Região, Estado do Rio de Janetro~ 
V - 5" Região, Estado de São Paulo~ 
VI- 6" Reg~ão, Estado do R10 Grande do Sul; 
VH- 7" Região, Estados do Parana e de Santa Catanna, 
VIII - 8" Região. Estados do Pará. Amazonas, Acre, Amapá, 

Rondóma, Roraima e Tocantins: 
IX - 9'" Reg1ã0, Estados do Maranhão, Piaui, Ceati., Rio Grande 

do Norte e Paraiba; 
X - l fY Regtão, Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergtpe e 

Bahia 

Parigrafo único Os Conselhos Reg~onais têm sede e foro em 
Brastlm (I' Região), Belo Honzonte (2" Região), Vitóna (3" Região), Rto de 
Janetm l4~ Reg~ão), São Paulo (5" Regtão), Porto Alegre (6" Região), Curitiba 
tí-' Rl!'~'1ão). Belém (8" Reg~ão), Fortaleza (9" Região) e Salvador (10" 

Reglâlll 

Art. 6D A cnação de reg~ões. ass1m como a alteração de sua 
_llln:.dÍçà.o. somente p<:tde ser promoVIda mediante Resolução do Conselho 
Ft!derJI. aprovada por dms terços dos seus membros. 

Parágnfo único. Nas wudades federativas onde não func1one 
~t:de di! Conselho Reg10nal. o Conselho Federal, observado o quorum 
detimdu no caput deste art1g:o, poder.i detenninar a instalação de Sub-Região, 

~!t=sdt: que ex1stam pelo menos cmco letloctros públicos no efenvo ex.erciclO 
_ J.a profissão. 

-----------~----

Ar1; _7" O Conselho Federal e os Conselhos Reg10nais dos 
Leiloeiros Público~ Oficiats serão compostos de atto (8) membros efetivos e 
1gual nUmero de suplentes, brasdeiros natos ou naturalizados. 

Parágrafo único. Os membros do Conselho Federal serão 
eleitos em escrutínio secreto, por maioria absoluta dos votos, em assembléia 
composta por um delegado de cada Conselho Regional, reahzando-se tantos 
escrutinios quantos necessarios a obtenção desse quorum. 

Art. 8" O exen:ICIO do mandato de membro do Conselho Federal 
e de membro de Conselho Regxonal. assim como a cand.ldatura a respecnva 
eleição, mesmo na condição de suplente, pressupõem, nos interessados, o 
preenchunento dos segumtes requtsttos DlUlliJIOs 

em Julgado. 

I - inscrição na jurisdição do Conselho Reg~onal respecuvo; 
II -pleno goza dos direitos civis, politicos e profissionais; 
III - ineXIstência de condenação cruninal em sentença transttada 

ArL <r A e:rctmçilo ou perda de mandalo de membro do Conselho 
Federal ou Conselhos Regionoos decorrerá: 

da inscrição; 

I- de morte; 

H - de renUncia: 
III - da supervemência de causa de que resulte o cancelamento 

IV- de condenação criminal em sentença transitada em julgado~ 
V - da decretação de falência ou insolvência civil; 
VI - da ausêncta, sem motivo justificado, a três {3) sessões 

consecunvas do respectivo Conselho, ou seis (6) intercaladas. em wn ano. 

Art. 10. Os membros dos Conselhos Federal e Reg10naJ poderão 
ser licenciados, por deliberação do respectivo plen3no 

Parágrafo único. Concedida a licença de que trata este arttgo. o 
preSidente convocara o respectivo suplente. 

Att. 11. O mandato dos membros dos Conselhos f-edera! e 
Reg~onal terá a duração de três (3) anos. 

CAPiTULO II 
DAS DIRETORIAS DO CONSELHO FEDERAL E DOS CONSELHOS 

REGIONAIS 

Art. 12. O Conselho Federal e os Conselhos Reg~onais serão 

admtmstrados por diretorias eleitas na forma desta Lei 

Parágrafo único. As 01retonas serão compostas pelo 

Prestdente, Yice-Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro 

Art. 13. Compete a du-etona. sob a coordenação do Prestdente. 

adnuntstrar o Conselho Federal dos Leiloetros Púbhcos Fedenus. 

Art. 14. São atribuições do Presidente· 

I - representar o Conselho Federal, anva e passivamente. em 

\UELO ou fora dele; 
. 11 - superintender os serviços do Conselho. nomear, promover. 

1icem;Ear, suspender e deminr os seus servtdores; 
[{! - adqutrir, onerar e alienar bens móvets e imóveis e 

.ldnumstrnr o patnmômo do Conselho Federa(, de acordo com as Resoluções 

rwr ~c;! e adotadas: 
I V - executar as decisões do Plenáno e da Diretona; 
V - acompanhar o funcionamento dos Conselhos Regtona&s e 

\elar pela fiel execução desta Lei; 
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V I - ,mron.w.r J>:ordos. -:on\'Cmos ou contratos de asststénc1a 

,_.dm.t tin:m<:t.:lra ou clt: n.:t!lm . .:.la cuit(U"3Iwf1l enudades de classe. orgãos 
"'li!• "" Hl'-tlttn~·oc-.. pn\ada:;; t.: protiss10nats, 

V rr - as->mar. çom o tcsouretro, cheques. balanços e outros 
1·:~-n,nt·rno~ rK'"t.'t:S<;anos a mo.,.1mentação das c.:omas ·bancanas. bem como 
•'h1~111!ar c -;uplementar dotações orçamentanas aJ re(/!renúum, autonzar 
",l~,uncnto.; e út!'Spesas. 

VIII - convocar e prestdtr as sessões ple11anas e reuruões de 

D1rctona. 
!X <.hsmbUlr os processos a ~erem rela1ados e consnnHr 

~•>lri!'>'>iJ<..·~ c 1-'TUpos de trabalho. 
X - dar posse a Conselhetws e suplentes, 
-'<I ~ Jt:temunar d•!t!fênctas e resolver c;obre procedtmemos 

Par:iv;rafo Unico. U Vrce-Presrd~:nte substuurra o Presrdente em 

-,n,•~ J;Jl!J.~ c: Jmpedunencos 

.\rt. 1~. O Sccretano-Geral subsurmra o Prcs1dente e o V•ce-
1-'re·adcnte cm suas fahas e tmpedimento~ e tera os encargos que lhe forem 
Jrnbmdos ntl Ret.'lmento do Conselho Federal 

Art. ló. Ctlmpete rarobem ao St:cretano-Geral 

b) o q110rum para as delíbcrações. 
c) a orgamzação e serviços da Otretona 

V(- r~Jar e dts_ctphnar. em provunemos espl!Ciais. o processo 
de habtiHaçào, o programa e reahzJçào dos exames para o exerctcto da 
profissão de Ledoe1ro PUblico Oficml e da função de preposto: 

Yll - exped1r proVImentos de caráter geral. contendo 
Jetermmações destmadas a fiel execução desta Lei ou re/auvos a rnazenas do 
rnteresse profisstonal; 

VIII - aprovar o relala(lo anual, o balanço de contas de sua 
Dtretona, bem coma a preVIsãO orçamentana para o exerctctO segumte; 

IX - expedtr normas pertmen'"- a euca prafisstonal e aprovar o 
Normãs de Processo Dlsctplinar; 

X - fixar as contnbutçóes obngatonas. taxas. emolumentos e 
multas deVIdas aos Conselhos RegiOnats. 

XI - promover dthgências. tnquémos ~u venficações sobre o 
funçtonamen:to dos Conselhos Reg~onaas .: adotar med1das para a sua 
ctíc1êncJa e regulandade: 

xrr- credenctar representante junto aos Conselhos RegyonGJs. 
XII - mtemr temporanamenre nos Conselhos Reg1onats nas 

se!;!umtes h1poteses 
a) se comprovadas Jrregulandades na adrmmsrraçào. 
b) se nver haVidO atraso mJUSIJficado no recolhtmento das 

I - secretanar as sessões do Conselho Federal, redtgmdo as atas conmbmçóes obngatónas. 

11 - organizar e rever, anualmente, o cadastro dos leliOC:lrOS e 

III -elaborar o Rclatono Anual de Atmdades da 01retona 

Art. 17. O YesotlfeJro tem a responsabthdade de velar pelo 
p.tmwiunu tkJ Conselho FederJ.l, compelindo-lhe 

l :mcr.:aUar as contnbwçõcs de\ •das ao Conselho. 
11 - p:H;ar as i.l~spesas. contas e obngaçô~s. asstnando, com o 

J'r,.·~uktl!t.' o~ cheques e ordens de pagamento. 
III - maruer em areJem a escnnuaçào contab1l. 
IV daborar o ,1rçamento anual, esctpulando as rc-cettas e 

\' - 1!.'vant:~.r balanceres. quanJo soltcttado pe;la Otretona, 
VI - tt~po::arar em msutuJçào bancana ofic1ai todas as quanuas e 

\,tl,lrCS r~nencentes ao Conselho 

§ I" 'para a manutenção do Conselho Federal, cada Conselho 
Regronal remeterá ao Tesouretro cota previamente acordada sobr.e as 
contnbtt~ções obngatonas preVIstas nesta Lei 

§ ZO Os membros das Diretonas dos Conselhos Reg:tona.~s 
~xerceráo. no que lhes for aphc.:i.vel, as atnbwçóes dos membros da Diretona 
do Conselho federa./ 

• CAPÍTI/LO lll 
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO FEDERAL E DOS CONSELHOS 

REGIONAIS 

Art. 18. Compete ao Conselho FederaJ 

l - velar pela dr~tdade da calegona e pelas prerrogatlvas e 
direitos dos Le•loenos Públicos Ofic1ais e seus prepostos; 

!I - eStimular a ex.açào no exerctcto profissiOnal. zelando pelo 
prestigiO e bom conceda dos profiss.lonais leiloet.ros; 

III - promover rríec:Üdas de defesa da calegona. no àmbito de sua 
competênCia; 

rv- eleger a sua Direton~ 
V- elaborar e alterar o seu Regimento Interno, que regulará, 
a) a ordem dos trabalhos e fimc1onamento das sessões; 

XIV- Julgar os recursos das decisões dos Conselhos Reg10na.ts; 
XVl -homologar os regtmentos dos Conselhos Regionrus. 
XVII - -,nstttuu e modificar o modelo das caneuas e cartões de 

tdenudade. que terão validade em todo o temtóno nactonai como documento 

de Jdemrfica~ão. 
XVIU - proceder a convocação de AssembléJa Geral 

c'traordmana dos Conselhos RegzonatS para deliberar sobre detemunada 
marena. quando necess.:i.rto: 

XIX - decrdtr as dm1das susc11adas pelos Conselhos Reg~.onrus:_ 
XX- homo!o~ar. mandar supnr ou cassar os atas de Assemblêra 

< J~ral reterentes ao relatono anual, balanço e contas das Duetonas dos 
t \mselhos Regwnats e Sub-Regjonats, ou relanvos a elt:rções dOs Conselhos 
Rl'L'IIIIIats e dos Delegados ao Conselho f~deral e das Sub-Ret,>Jões. 

XXI - resolver os casos omissos. 

r\rt. 19 Compete aos Conselhos Regtona1s: 

I -eleger sua Dtrerona: 
I! - aprecmr o relatóno anual. o balanço e as conlas de sua 

Dtrerona. bem como a proVIsão orçamentana para o exerctcto scgumte. 
-;ubmetendo essas matenas a consideração da Assembléta Geral; 

III - orgaruzar e manter o reg~srro profissional dos Letloe1ros 
Pilb!Jcos Oficiais e prepostos inscritos, -elaborando escala de anttgllldade por 
t.:ada Estado, Dismto Federal ou Temtónos para os efeitos do an. 67 

IV - expechr carteiras profissionats e certificados de inscnções: 
V -Impor as sanções preVIstas nesta Lei; 
VI - ed11ar resoluções. no ãmbito de sua competCncta. 
Vfl - cumprir e fazer cwnpru as deterrrun.ações e d1retnzes 

emanadas do Con~lho Federal; 
VIII - dlscrplmar e fiscah.za.r, no àmbtto de sua c~rcunscnção, o 

exercicro da ati..,dade profissional dos Ler!oerros Púbhcos Ofictais e 
preposros. 

IX- autonzar a aqws1çáo de bens e a alienação de bens móvets, 
X - propor ao Conselho Federal a fixação e a alteração das 

contnbutções obngatonas. taxas, emolwnemos e multas devuias pelos 
Letloelros PUblicas Oficiais e prepostos. 

XI- deliberar sobre_cancel~enlo e suspensão da mscnção; 
XII - conhecer. origi.nanamentc:, dos processos cbsclplioares e 

dec1di-los. 
XIII- JUlgar os pedidos de reVJs:lo; 
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XIV - rever anualmente os quadros do Conselho e o cadasrro 
do:. Lo:J!oeJros ?ti.blicos OficJa.tS e prepostos. 

XV~ deliberar sobre a convocação de Assembleia GeraL 
XVI - resolver os casos orrnssos. com recurso necessâno ao 

C \lllSeiiH, Federal; 

XVII - promover. perame o JUIZO competente, a cobrança das 
unpmtanctas correspondentes a anuzdade, multas. emolumentos e taxas. 

Art. 20. Ans Conselhos Regaona1s tncumbe exercer. na 
l.:ITCllll!>t:nçào respectiva. no que lhe for apltcável. as atnbutções do Conselho 
F~lit:r.11 

Art. 21. O Conselho Reg~onal rewm-se-a ordmanamcnte pe:Jo 
meno~ uma vez a cada més 

Puágrafo único. Em casos de urgência podera o Conselho 
reumr-se e1Ctraordmariamente, mediante convocação fe1ta pelo Presidente-ou 

por wn terço dos seus membros 

· Art. 22. O cargo de Conselhetro RegJOnal ê incomparive! com o 
de membro do. Conselho Federal 

CAPITULO IV . 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 23. Constituem a Assembléia Geral dos Conselhos 
Rcgiona~s os Leiloeiros PUblicas Oficiais nele inscntos, que se achem em dia 
com as contnbu1çôes obrigatórias e no pleno gozo dos drreuos conferidos por 

esta Lei. 

Art. 24. Compete i Assembléia Geral 

( - eleger os membros efetivos e suplentes dos Conselhos 
Federal e Reg10nal e os Delegados das Sub-Regiões; 

II - apreciar o relatório anuaJ, o balanço e as contas da Dtretoria 
dos Conselhos RegionatS e dos Deicgado::. ..:..as Sub-Reglões. com recurso 
necessario para o Conselho Federal; 

rrr - autorizar a ahenação de bens Imóveis ou o gravame de bens 

do patnmômo do Conselho Regmnal e das Sub-Reglões; 
IV - deliberar sobre qualquer assunto submetido à sua deciSão 

pelo Conselho RegtOnal e sua Diretoria, ou pelo Conselho Federai, com 
qualquer nwnero de membros presentes. 

ParignJo úníco. A Assembléia Geral serâ dingida por Leiloetro 
PUblico Oficial indicado pela Diretoria do Conselho. vedada a mdicação de 

integrante da Diretoria. 

Art. 25. A f\:ssemb!Caa-Geral, em. pnmetra convocação, reumrM 
seMa com a mmona abSÕIUla de seus membros e. em segunda convocação, 
com qualquer nUmero de membros presentes 

Parágrafo único. As deliberaçóes serào tomadas por ma1ona 
s1mples 

Art. 26. O voto e pessoal e secre1o em todas a s reumões da 
Assemblé1a Geral 

Pu,grafo Unico Ao Le1loe1ro PUblico Oficial que faltar, sem 
causa JUStificada. a Assembleia Geral ser3 aphcada pena de multa. que sem 
dobrada em caso de remc1denc1a 

Art. 27. As Assembltias Ger.us serão divulgadas em órgão 
ofic1al e em jornal de grande c1rculaçào na sede das c1dades JUOS<hcJOnadas. 
com pelo menos tnnta (30) d1as de antecedência 

Art. 28. A D1retona do Conselho podera detemunar, quando 0 

numero de votantes o ex1g~r, local para co!ela de votos d1verso da cidade sede 
do Conselho 

Parágrnfo Unico. Os vo1os serão receb1dos durante se1s horas 
cummuas. no mirumo 

Art. 29 O reg~mento mtemo dos Conselhos Reg:aona.is disporá 
~0b_re o processo eleitoraL 

C APÍTl'LO \" 
DO PATRIMÓNIO DOS CONSELHOS 

Art. JO. Consnruem pammómo do Conselho Federal 

I - vmte e cmco por cento !25%,) da renda bruta dos Conselhos 

II - doações e legados, 
m -a renda patrimorual; 
IV -bens e valores adqwndos, 
V - subvenções e dotações ofic1a1s 

Art. 31. Constituem pammômo dos Conselhos RC"g10nrus· 

I -Setenta e crnco por cento/ 75%) das anUidades, emolwnentos, 

taxas e multas, 

II - a renda patnmomal ~ 
III - doações e legados; 
IV- bens c valores adquiridos: 
V- subvenções e dotações oficiaiS. 

CAPÍTULO VI 
DAS INFRAÇ0ES DISCIPLINARES 

Art. 33. E vedado ao Leiloemo PUblico Ofic1al; 

r - exercer o comerete em seu nome ou em nome de outrem, bem 
como part1c1par de soc1ed.ade mercantil: 

protiss.ão, 

II -encarregar-se de cobranças ou pagamentos comerciais~ 
III- inscrever-se em ma1s de um Conselho Regional; 
rv - exercer cwnulativamente com o preposto as atribwções da 

V -recusar a ex1b1çilo dos livros. quando notificado em processo 
aJm1mstranvo ou JUdicial; 

VI - recusar a exib1ção de ti .. Tos aos agentes fiscalizado~ do 

l\mselho RegJonal. 
VII- adqumr, para s1 ou para parentes ate o terceiro grau, bens 

~t\nliaúos a le1!ào: 
VIU- cobrar, dos arrematadores, conussão superior a legal; 
;X - ausentar-se do exercic10 de suas atnbUJções, sem motivo 

ltl~tJfic.::~do. comurucado ao Conselho Regmnal 
X - deleg:ar os preg:óes a terceirOS estranhos a categona; 

I 

XI - de1xar de realtzar a pubhcidade dos atas, quando esta for 
detenmnada nesta Lei. 

§ I" Às mfrações definidas nos mcJsos I, II, m, IV e V sera 
aphcada a pena de dest1twção; 

§ :? 0 Às mfrações defirudas nos InCISOS V1 • vrr. vrn e IX sera 
aplicada a pena de suspensão, a!Crn da nuhdades dos atas c da rest1tu1ção de 
\'alares trregularmente arrecadados. 

§ 3". Ás mfraçõcs defuúdas nos incisos X e XI será aplicada a 
pena de multa. alem de unplicar a nulidade dos atas praticados. 
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A rt. 34. Da unpos1ção de qualquer pc:nahdade caberá recurso, 
com efe1to suspensivo, ao Cocselbo Federal 

§ I". O recurso vo!WJtino pode ser mterposto no prazo de trinta 
dias, a contar da publicaçí'l:o da decisão. 

§ 2" Na hipótese do §I" do artigo 33, haverá recurso ex officio ao 
Conselho FederaL 

Art. 35. As denUncias somente ser.Io ~eb!(ias quando 
subscntas por seu autor e acompan.h.adas da indicação dos el~entos 
comprobatónos do alegada 

Art. 36. A purução por falta de pagamento da anuldade, taxas, 
emolumentos ou mul!as somente cessar.i com a sansfação da divida. 

Art. 37. A suspens<'lo e a destltmçà.o do Leiloeiro estendem seus 
efe~tos ao respectlvo preposto 

CAPÍTULO VIl 
DO EXERCJCIO DA PROFISSÃO DE LEILOEUW PúBLICO OFICIAL 

Art. 38. O exercEcJo da profissão de Letloetro Público OficJai 
depende de mscnçào concedida pelos Conselhos Reg10nrus 

* t 0 A profissão somente será exercida na base temtonal do 
Conselho Regtonal onde o lelioeuo encontrar-se msc:nto. 

§ 2., E vedada a mscnção em ma.JS de um Conselho Regional 

Art.. 39, A entrada em exercJCIO dependera de caução em 
dmheiro feita pelo Leiloeiro mediante caderneta de poupança Dloqueada. 
aberta em estabelecunento oficial de crCdlto 

§ lo O valor da caução e de RS 200.000,00 (duzentos m1l reais). 

§ 2.,, O levantamento da caução ou dos Juros e acrl!:scunos 
porventura creditados na caderneta de poupança cauc1onada pelo ~1loetro 
somente poderã ser efetuado medi3Jlte aLttonz:ação do Consellio Reg:~onal no 
qual esttver in5CT1to o Leiloeiro. 

Art. 40. A caução responde por dívidas ou responsabilidades do 
leiloeiro, originadas de multas. i.nfraçõcs de disposições fiscats, impostos 
federais, estaduais c rnwtlclpais que ele renha recebido pelas vendas de bens 

de qualquer natureza e subsistini ate cento e vinte dias após o leiloeiro ter 

detxado de exercer a profissão, voluntanamcnte, por destttuição, 
aposentadoria ou falecimento 

§ 1° Venficada a vaga do cargo de ledoeJro em qualquer das 
hipóteses do capuC. o respectwo Conselho Reg:~onal tomara publica a 
ocorrência, por edital repetido wna vez a cada sete dias. durante o prazo de 
tnnta dias. conVIdando os interessados a apresentar, dentro desse prazo, suas 
reclamações quanto a creditas pendentes 

§ 2., Somente dep01s de satisfeitas todas as dlvidas e 

responsabilidades de que trata este artigo, mediante sua dedução do valor da 
caução. o saldo desta. se houver, ser.l entregue a quem de dtre1to. 

§ .1° Findo o prazo do caput e não se apurando qualquer diVJda 
onunda do exercicio da profissão ou nào havendo redamaçáo, o Conselho 
Reg::~onal expedmt cerndão de qwtaç:ào. com o que ficara exonerada a caução 
e hvre o seu leVãntamento 

Art. 41. O numero de Le1loetros Públicos Oficiats não podera 
exceder a um (I) para cada duzentos rrul (200 000) habitantes da população 
das umdades federativas que mtegram a JunSdJç:ão do Conselho Reg~onal. 

§ I o O Cônselho Regional observará, no càmputo da população. 
os dados fomecJdos pelo lnstttltto BrasEleJro de Geografia e Estatisnca 

§ 2°. O número muumo de lelloeiios. em quaJquer caso, não serâ 
mfenor a dois. em cada tlltidade federatwa. 

Art. 42. O processo de habilitação para o excn:::íclo profissional 
dependerá da ex.1stênc1a de vaga. tomada pUblica mediante edital, e do 
ctompnmento dos segumtes reqws1tos por parte do mteressado: 

cnmmal. 

I - naCionalidade brasileira; 
II- estar ern gozo dos direitos politlcos; 
rrr - ser maior de 21 anos; 
!V - mio ler s1do condenado em processo adnurustrahvo, Cl\li.l ou 

V - possUir curso supenor; e 

VI - ser restdente e dorrucilJado hã ma1s de cinco anos na base 
temtonal em que pretende e:ocercer a profissão. 

O ti era! 

Art. -43. Não podem exercer a profissão de Leiloetro PUblíco 

I - os que não podem ser comerciantes: 
I! - os que tenham sido destitUtdos do e;<(ercicJo de sua profissão, 
lff -os fahdos não reabtlitados e os msolventes; e 
rv - os servidores públicos ciVIs e mtluares, at1vos ou mauvos, 

da ;tdrmmstraçáo direta ou mdireta; 

Parigrafo único. Os prOfissionats hber.us e autõnomos mscritos 
em outrOs ConseiJ:tos devem solicitar afastamento para inscrever-se no 
(()nselho Reg~onal de Leiloeiros PUblicas Oficiais 

Art. 44. O preposto ê o mandatário legal do leiloeiro, para o 
etesto de subsotUJ-!o e de prancar, sob sua responsabilidade, os aios que lhe 

forem merentes 
Panigrafo único. O preposto não poderá funcionar 

conJuntamente com o leiloeiro. sob pena de destituição. 

Art. 45. O preposto do leiloerro serâ selecionad.o em processo 

rdênuco ao do lei!oetro, aplicando-se-lhe as mesmas eXIgências e vedações. 

Art. 46. O Leiloezro, quando não over preposto habilitado. 
poderá ser substltuido por outro leiloeiro por ele indicado. mediante 
comurucação ao Conselho Reg10naJ, ou adiar o respectivo pregão. por mobvo 

de força mruor. 

Pardgrafo único. O leitão realizado com desrespeito ao definido 
no captll será nulo, sujeitando-se o Leiloeiro à satisfação de perdas e danos. 

Art. 47. O Leiloeiro deverá apresentar, ao miciar os leilões e 
quando lhes for eXIgido, a prova de se achar no exe:rcicio de suas funções. 
apresentando a, cartena expedida pelo Conselho RegiOnal. sob as penas 

commadas no par.lgrafo único do art. 46 

Art. 48. O Leiloeiro não poderà fazer n~yação com as dividas 
provemenres do saldo dos leilõeS,_ convertendo-as em pr0tl1lssónas ou 
qua1sqaer outros titulas, e responderão como fiets depos1tiinos para Conselhos 

cmmtente, sob as Penas desta Lt!l 

§ !0 A mfraçào ao cÍue d1spõe o caput sera apurada pelo 

respeçfJ\-'O Conselho Reb,"'.onal mediante processo adrrunistrauvo, assegurada a 

ampla de tesa 

§ 2.,. Condenado pelo Conselho Reg~onal. o ledoeiro sera 
Suspenso do exercício da profiss#o pelo prazo máxuno previsto nesta Lel. 

Art. 49. O letJoeiro não poderá vender em leíllo 
estabe:lectmentos comercuus ou llldustn;us sem que os vendedores provem tet 
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quttàção fiscaJ relanva ao exercic1o vencido ou corrente, sob a pena de 
ficarem os lelioeU"os responsavets pela cbvuia dos bens venchdos no leilão 

Parágrafo único. O leiloelro ficara tsento da obngação definida 
no caput quando se tratar de leilão judJ.cJal ou de massa falida. 

Art. 50. O lelloetro não poderá vender a cn!:dlto ou a prazo sem 
autonzação por escrito do conutente. 

Art. 51. O lelioeuo exercerá pessoalmente suas ftmções, não 
podendo delega-las a seu preposto senão por doença ou impedimento 

CAPÍTULO Vlll 
DOS LEILÕES 

Art. 52. O letlão Judicial e extrajudicial é ato pessoal e privativo 
dos LedoetrOs Públicos Oficiais babilltados na forma desta Lei. sendo vedada 
sua reahzaçào por pessoas estranhas á profissão, exceto na hipótese em que 
sua renda reverta mtegralmente em favor de entidades beneficentes 
reconhecidas de uulida.de pUblica. 

Art. 53. O leilão desuna-se à venda de bens de qualquer 
natureza, mediante autonzação JUdiCial ou extraJudicial. que contera a relação 
.de -bens e as mstruções a serem observadas pelo ietloeiro para a respecttva 

alienação. 

§ 1 ... Não havendo Leiloeiro PUbbco Oficial livremente escolhido 

pelo credor. o juiz o nomeara 

§ 2 ... Na falta de l..ei!~o PUblico Oficial na comarca, poderá o 
JUIZ cometer o le-~lão ou praça a ofk1e.l de justJça por ele designado. 

Art. 54. Ressalvados os casos contemplados em legislação 
~;;pecztica. dependem de autonzaçào Jucilctal para a venda em letlão público 
ú'> bens tmóveis provementes de execução de sentenças ou de hipotecas, os 
bens gravados por dispostções testamentanas e os pertencentes a menores sob 
n11da e a mterditos 

Panigrafo lmico. A autonzação e:draJudictal para leilão de bens 
sera concedida pelo conutente ou seu representante legal, órgão publico da 
admmrstração d.J.reta ou mdireta. enbdade pnvada ou pessoa fistca 

Art. 55. O leiloeiro ê fiel depositáno dos bens que lhe forem 
entregues para venda, respondendo Clvtlmente pelos eventuais danos sofridos 
enquanto sob sua guarda. 

Art. 56. Não havendo prévia estipulação do comltente, os bens 
<1bjeto da alienação serão avahados pelo letloeiro no prazo de Oito dias. 

Art. 57. Avaliados os bens e tendo o cooutente declarado 
..:oncordànc1a com a avaliação, será elaborada relaçào, da qu.al constarão os 
"alorcs c os preços mmunos a serem aceitos para a sua arrematação. 

Parágrafo tinico. A relação ser.l finnada conjuntamente pelo 
leJ!oe1ro e pelo comttente. 

\rt. 58. Havendo Wscordãnc1a do comttente quanto _ã avaliação, 
,_~-; ben~ deverão ser por ele reurados dentro de OitO d1as, depoiS de venctdo o 

prazo a que se refere o art 56 ... 

Par.igrafo único Na om1ssão do com1tente, fica o ledoeiro 
,mtonzado a .:tltenar o bem pelo matar preço que alcançar. actma da avallação. 

Art. 59. Autonzado a promover o leilão dos bens, deverá o 
ledoeuu fazer publicar. em órgão de grande ctrCUiaçjo, loca.Hiado na 
Jurisdição, edital que contera· 

~----··~--~ 

I- local, dla e hora da realização do leilão~ 
II - descri~o resumida dos bens a' serem letloados e sua 

quantidade~ 

111 -condições da venda e prazos de pagamento 

Art. 60. Antes de iniciar o leilão, o Leiloeiro Público Oficial far.i. 
a ~ttura do edital a que se refere o artigo antenor · 

Art. 61. Apregoado o bem e ace1to o lance sem condições nem 

reservas, os ~tantes ficam obrigados a p~gar sinal ou caução exigida 
pelo leiloeiro e o preço do bem, adquirmdo o direito de receber a co1sa 

vendida. 

Puágrafo único. Caso o arrematante não realize o pagamento 
no prazo marcado. o leiloeiro ou o proprietário do bem terão as segwntes 

opções: 

1 - rescindir a venda, blpótese em que o arrematante perderâ o 
sinal dado e o leiloeiro poderá descontar, deste, a sua comissão e as despesas 
que houver feito, entregando o saldo ao propnetário do bem. no prazo de dez 

dias; ou 
II - demandar o arrematante pelo preço com juros de mora, 

mediante processo de execução, instruido com certidão do leiloeiro em que se 
declare não ter s1do completado o preço da arrematação no prazo marcado no 

·r&tita! do leilão. 

Art. 62. Os leilões judicialmente autorizados serão reaJi~os em 
dias e horários de expediente forense, conforme VIer a ser ajusiado entre o 

leiloeiro e a autoridade judicial. 

Art. 63. Os leilões extraJudictrus poderão ser realizados em 
qualsquer dias ou horârios. desde que preVIamente ajustados entre o comttenle 
e 0 leiloeiro e apresentado o respectivo edital ao Conselho Reg:~.onal, para 

c1ênc1a e arquivamento. 

CAPÍTULO IX 
DAS COMISSÕES 

Art. 64. O contrato que se estabelece entre o leiloetro e a pessoa. 
autoridade administrativa ou judicial que autonze leilão. é de mandato ou 
corrussão e confere àquele o direito de cobrar JUdicialmente sua cotlllssão e as 
quantias que nver desembolsado, por conta do mandante ou comitente 

Art. 65. A taxa de corn.tssão dos le!loetros pUblicas será regulada 
pela convenção escrita já estabelecida entre o leiloeiro e o comrtente, 
abran~endo todos ou alguns dos bens. a serem al1enados. 

§ !0
. Na falta de esnpulação prévia, aplicar-se-a a taxa Tniruma de 

5% (cinco por cento) sobre móveis, mercadorias, jóias, utensílios, m3qwnas, 
eqUipamentos e outros bens móveis e a de 3% (três por cento) sobre bens 
imóveis de qualquer natureza. 

§ 2o Os compradores pagarão cinco por cento (5°/o) sobre 

quatsquer bens arrematados. 

§ ) 0 Prestado o compronusso. se o letlão JUdicial não for 
realizado em VIrtude da extmç3o do processo por qualquer mot1vo. sera 
deVJda ao Le1loeuo Público WTia taxa de conussào eqUtvalente a 2% (dOIS por 
cento). calculada sobre o valor da avahaçào. alem do reembolso das despesas 
que houver efl:tuado para a realização do letlão 

Art. 66 Quando os bens a s-erem alienados ficarem em deposito 

ht1gloso. por determmaçào Judicial, os letloelfOs perceberão as com1ssões 
deVIdas e seclo ressarcidos das despesas de armazenagem. 
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Art. 67. Na altenar;;'io de bens moveis ou tmóvets pertencentes a 
I lmào 1.0" E~tadu~. ao Ors~T~to ~edernl, Temtonos e Mumcipros. asstm como 
.1 autarqura.s. empresas pUblicas. fundações e socredades de economta Jrusta. 
<)S letloetros funcmnarão por dtstnbúlçào, a ser realizada pelo cntêno da 

anm,.•utdade 

~ I" Se. destgnadc para realizar os leilões de que trata este 
.uttVO o letloetro venficar. em fáce da escala. que não lhe toca a ~,~ez.. mdicara 
;.~u 1>rJ;àO que o nver destgnado aquele a quem deve caber a mcwnbéncHI 

~ ~o (JSo o letloetro desrespeue o que dispõe o pariigl"(lfo 

Art. 71, O Diáno de Saida. eXJgjdo nas mesmas Situações e 

~:ondrçc3es do Diâ:no de Entrada. registrara os bens vendidos ou retirados da 
responsabilidade do leiloeiro, rndicando o nome do comttente. os preços 

obl!dos. a data e o total de vendas de cada terlão, extraido do Diário dos 
let!ões 

Art. 12. O Livro de Contas-Correntes regtstrará os produtos 

liquidas obtidos em relação a cada comltente. de acofdo com as contas 
apresentadas e os sinais recebidos. 

Art. 73,_ O Protocolo registrará as entregas das prestações de 
;mtenor, perdera a comtssão provemente da venda em favor do preJUdtcado. contas. 

* 3" Nas vendas de bens de qualquer naturez.<l. pertencc:ntes a 
urgàos Ja adrnUllsrraçào pubhca.. correrão por conta da parte vendedora as 
despesas de anunctos. reclamos c propaganda dos leilões: 

~ 4" As autondades admmrsrrauvas poderão ex.cllll! da esc;t.la a 
que se refere este artigo o lelloetro CUJa conduta considerem ofensiva ao 

decoro. comwucando, por oficto, ao Conselho Reg:tomll. os motivos 

deterrnmantes de sua dectsào. 

~ 5" Na htpotese do paragrafo antenor, o Conselho RegionaJ 

rnsraurara o pertmenle processo de apuração de responsabilidade. 

·\rt. 68 O fomecutJento da conta de venda dos leilões e o 

rcc;pectrvo pagamento serão reahzados ate lO /dez) dias úteiS dcpots dos 

correspondentes pre~Oes, da entrega dos obJetos vendtdos ou assinatura da 
cscnmra de: venda 

.S I" '\.~ c.:onras de vendas. Jt:>'ldameme atJtentlcadas pelos 

l~tll.lclros. demonstrarjo o<:. preços alcançados nos pregões de cada lote e 
~crjo <"nrre~"'.tc-s aos comllentc~ mediante remessa pelo protocolo ou por me10 

,Jt· l.'ana re)!!Sirada 
~ 1" De ~·em a~ cnntas i.le ~cnda conlenr com os hvros e 

-!'>S~~nt;J.menro~ do emrtcme, ':'<Jb pena Je mcorrer o leiloeiro responsavel nas 

~..11\Ç\}CS le1!31S 
. ~ .3" St: () com1tcnrrn:lo procur;tr receber a tmportâncm do seu 

..:redno. constante da conta d~ veoda recebtda, .. enctdo o prazo de que rrata 
este antgo, o Jetloetro a deposttara.. em estabelectmento ofictal de credito, em 
nome do cnmrtente. sa!v~ se uver ordem escnta deste de não fazer o depóstto. 

CAPiTULO X 
DOS LIVROS DOS LEILOEIROS 

Art. 69 São hvros obngatonos dos Jedoeiros. 

f- Otãno de Entrada. 

II- Dtano de Saida, 

III - Contas-correntes. 
IV- Protocolo, 

V - Dtâno de Leilões. 
v r- Livro-Talilo 

§ I" Ap!1ca.·se aos hvros mencwnados no caput as formalidades 
1mpos1as aos II\Tos mercanns qll<l!ltO :i autenttcação. escnruraçào. substitwçilo 

e ourra~ extgênctas. nos tennos da !eg~slar;ão VJgente. 

~ zo. A Junta ComerctaJ da base temtonal onde o lelloetro exerce 
...t protissão autenttcara grarumunente os h\TOS menctonados nos mctsos IV e 
\'f deste arttgo. 

Art. 70. O Dt<ino de Entrada. exigível apenas nos casos de 
.. endas r~ahzadas nos armazens ou depósitos de leiloeiroS. regtstrara., em 
('rdem cronológtca.. os bens recebtdos para ledão, em confomudade com a 

autonzaçào refenda no an. 53 

Art. 74. No Diário de Leílões, serão escnturados os ates do 

leilão, sem emend.a$ ou rasuras que pOssam levantar dúvidas. e registrados 09 

atas praticados no Armazém. observadas as mesmas oormas do Diário de 
Saída. com a anotação da data do leilão, do nome de quem o autorizou. do 
nUmero de lotes, dos nomes dos compradores. do preço de vatda de cada lote 
e da sotna total do produto bruto do leillo. devendo a soma desse Livro 

conferir exatamente com a descrição dos lotes e os preços declarados na conta 
de venda fornecida ao comitente. 

Art 75. O Livro-Talão servirá para extraçlo das futuras 
destinadaS aos arrematantes de lotes, com indicação de seu nome por inteiro. 

Art. 76. Os livros revestidos das formalidades legais provam o 
favor dos leiloeiros. vedada a recusa de eXIbi-los, em juizo ou _à fiscali.zação. 
sob pena de suspeosJo ou destltuiçã.o. 

Art. 77. Os livros e doctmlentos passados pelos Leiloeiros 
PUblicas Oficiais no exercício da profissão possuem fé pública. 

P•Dg.-.fo único. Os Leiloeiros Públicos Oficiais portaria por fC 

as certidões e docwnenlos que lhes forem requeridos 

CAPiTULO XI 
D!SPOS!ÇÓES GERAIS E TRANSITÓR!AS 

. . Art. 78. E assegurado o direito adqulndo ao exercício do cargo 
de Lei!oc:ftO. Pitblico Oticíal aqueles que pratiquem regulannenle a profissão 
na data da"promuJgaç.ão desta Lei 

§ I o A prática regular da. profissão será comprovada por certidão 

emtttda pela Junta Comercial do respectivo Estado ou do Distrito federal. 

§ 2". Os leiloetros que. na fonna deste artigo, comprovarem o 
exerctc10 regular da profissão, poderão participar, na condição de fundador, 

da msta!ação dos Conselhos Federal e Reg:tonal de Leiloeiros Públicos 
OfictaJS 

Art. 79. Dentro de noventa (90) dias, contados a parnr do inicio 
da vtgência desta Lei, serão realizadas eleições e mstaJados os Conselhos 

Reg~onais 

§ I" O processo eleitoral será organizado em todo o País por 

Conuss.!o EJeiloraJ Especial. com a segumte composição: 

! - tres representantes da Assoctaçào Brasileira dos Leiloetros • 
!I - wn representante do Mirustério Público Federal: 
III - um representanle do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Br.astl 

Art. 8(.1. A.. eleiçilo do Consetho Federal dar-se-á trinta dias após 
~-a posse- das D1re1onas dos Conselhos Regtonrus. procedendo--se. quanto ao 

processo eleítoraJ. nos tennos do-artigO 3:nterior. 
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Art. 81. O l!'xercíc!o finance1ro dos Const:lhos Federal e 
R.c~,.'l()ll;:J'i cumcld!râ com o ano c1vd 

-\rt. 82. Aos semdores dos Conselhos Federal e Re!,.'10naas de 
LelloeJros Púbhcos Ofic1ais aplica-se o regune JuridJco da Consolidação das 
Le1s do Trabalho. 

Art. 83 Os Conselhos Reg~ona1s publicarão, no mês de março 
de cada ano, edital em órgãos ofic1ais da whdade federativa em que têm sede, 
relacionando os ledoe1ros regulannente mscntos 

Art. 84 A fah;;ncia do Jedoeuo. como depos1tano de bens que 
lhe são entregues para a venda em leilão, será: -considerada fraudLLienta 

Parágrafo Unico. São nulas as fianças, bem como os endossos e 
ava1s dados pelos ledoeiros. 

Art. 85. Os LeJ!oetros PUbbcos Oficiats são eqwparados às 
pessoas JuriOicas para efeitos da legislação sobre. Imposto de Renda. 

Art 86. Esta Le1 entra em vigor na data de sua pubhcaçào 

enumerados no art. 43 deste projeto. Além dos cntênos de selc:ção, a serem 
exigidos pelos Cooselhos Reg~onais.. define se que wlo podem exercer a 
profissão de leiloerros "os que nào podem ser comerctantes'', .. os que 
tenham stdo desllluidos do exercicw de sua profissão", "os falidos não 
rcabilrtados e os msolvenres" e "os servtdores públicos, crvrs e mritrares, 
auvos ou mattvos, da admmrstraçdo púhlrca dtreta ou mdtreta ". (art. 44) 

Estatuem-se, da mesma forma. as vedações impostas ao Leiloetro 
Público Oficial em razão do exercicio da profissão.( art. 33). Nesse poeto, 
destacam-se a proibição de exercer o comércio, diretamente ou em oome de 
outrem, e a de participar de entJdade mercanttl, assun como a proibição de o 
leiloeiro encarregar-se de cobranças ou pu.amentos come:rctais, recusar a 
e:ub1ção dos livros oficiais aos agentes fiscahzadores e adqwnr, para 51 ou 
para parentes ate o tercetro grau, bens confiados a le1lão, e outros. 

São definidos os cntér:íos para a realização dos leilões. tanto 
JUdlci:Us quanto extrajudiCI3lS, estanundo-se que são atas privatiVOS do 
Leiloerro PUblicCl OficiaL com a Unica exceção dos leilões beneficentes, cuja 
renda reverta tntciramente em favor da enndade promotora, que deve ser 
reconhecida como de utilidade pública 

Estabelecem·se cnterios para as comissões a serem cobradas do 
Art. 87. São r(! vogados o Decreto n° 21 . 981, de l9 de outubro de comi tente. estipuladas em cinco por cento, quando o objeto do letlão for coisa 

1932. o Decre1o no 22.427, de )0 de dezembro de 1933, e dem31s chsposu;:õcs móvel, como móveis, jóias, utensilios, máquinas e equipamentos c três por 
em contrano · -- cenco. quando o objc:to do leilão for bem unôvel, enquanto a comissão 

cobrada do comprador e fixada em cmco por cento, qualquer que seja o bem 
arrematado. 

JUSTIFICAÇÃO 

Consideramos urgente a necess1dade de arualiz.a:r a 
reb'l.llamentaçào legaJ da profissão de Le1loerro PUblico Ofictal, assim como a 
cnaçào das enndadcs de fiscalização do exercicio profissiOnal. Todos 
conhecemo!> a Importância dessa categona ou os serviços que tem prestado a 
soc1edade lnnbstante, a arual regulamentação do exercicto profissional não 
m.a1s corresponde as necess1dades atua1s ou futuras. 

O Decreto n" 21.98!, de 19 de outubro de 1932, assun como o 
Decreto no 2.2427, de 1° de dezembro de 1933, que tratam da matena., têm 
ctunpndo pape! Importante mas. a nosso JUÍZO, claramente msufic1ente, 
especJalmente em face das enonnes mudanças por que passou o Pais desde a 
decada de tnnta 

A reguJamentação do exerdcio profisstonal, assim como a 
cnação de enr:idades destin:adas a fiscalizar o c:xcrclcio da profissão e ã 
defender os intc:resscs da categoria profissional, no Brasil, e tradição, 
especialmente quando se trata das chamadas profissões Liberais. Assim ocorre 
com os advogados e sua Ordem dos Advogados do Brasil. os médicos e o seu 
Conselho Fedem! de Medicina. entre tantas outras categorias profissionais. 

Definimos. neste projeto, que o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Leiloetros Públicos Oficims constituem entidades dotadas de 
personalidade: jurldica de direito público. Evitamos, entretanto, adotar a 
dcnommação "autanjwa federal" porque tal definição, adotada pela 
legislação elabornda anles da Carta de 1988 parn a des1gnaç!o das entidades 
de fiscalizaçi!!o profissiooal, tem recebido sérias e substanciais reservas 
dcHttriná:rias c implicaria,. dentre outras conseqüências, a condição de servidor 
pUblico para. os SCllS funcionários, submetendo-os, assim,. a todas as 
implicações que denvanam de sua sujeição ao Regime Jwidico Único dos 
Servidores Públicos Feder.us. 

Além de criar os Conselhos Fedem! e Regionais de Leiloeiros 
Públicos Federnls, cuida este projeto de lei de estatuir, criteriosamente, a 
regulamentação profissiOnal. definindo, como pré-requisito para o exercício 
da profissão de leiloeiro pUblico oficial, a inscrição no Conselho Regional, a 
qual somente se fará caso atendidos rigorosos critérios de seleção, 

São definidos, assun. os critérios e as regras para que possa um 
cidadão tomar-se Leiloerro PUblico Oficial, as vedações e os impedimentos 
que implica a condição de lelloeiro, os direitos e as garantias desse 
profissional. assim como suas obrigações e responsabilidades. Da mesma 
forma, viabiliza-se a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais 
de Leiloetros PUblicas Oficiais. órgãos de seleção, disciplina, defesa c 
fiscalização do exercicio da profisstlo de Leiloetro Público Oficial. 

Por todas as razões expostas e por acredJtar estar contribllllldo 
para a atualização, modenuzação e democrntJzação do ordenamento Jurídico 
brasiletro e que pedimos e esperamos dos eminentes pares o apoio 
imprescmdlvel a aprovação deste projeto. 

Sala deSesst~6k agosto de 1997. 

Sena~J~se Roberto Arruda 

LEGISLAÇÃO CITADA 

JlECfiETO N. 2t .98t - rm !9 nE otrrmmo nr.: f9:l.2 

Rrglli(l n ]H'n[iuiio dl' l,.ilneiru 1W trrl'ilol'in (l([ /lcJniúlica 

.OECOETO N. 22.-427 - 111~ I ln: FEVPl\fliHO ur. 193~ ( •) 

Modifica dispo.•içiil't do regulamento dtl pru{íssiio de leüo
eiro, aprovado peLo decrC'lo n. 21.981, de 19 de outubro 
d,: t9:J2. 

(À Comissão de Assuntos Sociais- Decisão Tennioativa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O projeto vai às comissão competente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

OF/N2 186/97-GLPFL 

Brasma, 22 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 

Tendo em vista a desfiliação do Senador Oda· 
cir Soares do Partido da Freme Liberal, solicito a 
Vossa Excelência as necessárias providências no 
sentido de desligá-lo das Comissões Permanentes e 
Temporárias para as quais foi indicado para preen
chimento de vaga deste Partido. 

Na oportunidade, indico os Senadores José 
Bianco, Freitas Neto e Júlio Campos, suplentes da 
Comissão de Assuntos Sociais, para ocuparem as 
vagas de titulares da referida Comissão. 

Cordialmente - Senador Hugo Napoleão, Lí· 
der do Partido da Frente Liberal, no Senado Fede· 
ral. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães} 
- Serão feitas as indicações solicitadas. 

Sobre a Mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte. 

OF. 603/CPI-TfTULOS PB 

Brasflia, 18 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce
lência, para os fins previstos no art. 150 do Regi
mento Interno do Senado Federal, o relatório final 
elaborado pelo Senador Roberto Requião, relator, 
e aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquéri
to •destinada a apurar irregularidades relacionadas 
à autorização, emissão e negociação dos títulos 
públicos, estaduais e municipais, nos exercícios 
de 1995 e 1996', criada por força do Requerimen
to n• 1.101, de 26 de novembro de 1996, e por 
mim presidida. 

Atenciosamente, Senador Bernardo Cabral, 
Presiden1e CP I-Títulos PB 

É o seguinte o relatório recebido: 

(•) Relatório n• 3, de 1997, da Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada apu-

rar irregularidades relacionadas à Autoriza
ção. Emissão e Negociação de Tftulos Públi
cos, Estaduais e Municipais, nos exercícios 
de 1995 e 1996 (Requerimento N• 1.101, de 
1996). 

(Anal) 

(j Publicado em suplemento é. presente edição. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
- O relatório vai à publicação, nos termos do art. 150 
do Regimento Interno. _ 

_ _ O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Sobre a mesa projetas, que serão lidos pelo Sr. 12 

Secretário Senador Ronaldo Cunha Uma. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N-175, DE 1997 

Dispõe sobre o endoso de cheques 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 O endosante de cheques de qualquer 
valor deverá indicar expressamente o nome do en
dossatário. 

Parágrafo único. O endoso em branco será 
considerado como não escrito. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogadas as disposições em contrário, 
especialmenie aquelas contidas nos arts. 17 a 28 da 
Lei n° 7.357, de 2 de setembro de 1985. 

Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pelo Requerimento n• 1.101, de 1996 (CPI dos 
Tftulos Públicos):Sala das Sessões, 26 de agos
to de 1997.- Bernardo Cabral Geraldo Melo
Jáder Barbalho - Carlos Wilson - Gilberto MI
randa - Onofre Quinan - Epitácio Cafeteira -
José Agripino - Casildo Maldaner- Ney Suas
suna. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEI N° 7. 357- DE 2 DE SETEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre o cheque, e dá outras 
providências. 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL . 495. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2176, DE 1997 

Dispõe sobre a gestão das entida
des fechadas de previdência privada e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° As entidades fechadas de previdência 

privada, organizadas na forma da Lei n• 6.435, de 15 
de julho de 1977, e alterações posteriores, patroci
nadas por autarquias, fundações, empresas públi
Cíis, sociedades de economia mista e demais entida· 
des controladas direta ou indiretamente pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municf
pios obedecerão ao disposto nesta Lei. 

Art. 2• O Conselho Deliberativo é o órgão su
premo das decisões da entidade fechada de previ
dência privada, e será composto, em igual número, 
por membros que representem os participantes, es
colhidos mediante eleição nominal em votação se
creta, segundo o princípio majoritário, e por mem
bros que representem a patrocinadora, mediante in
dicação desta. 

§ 1° O Conselho Deliberativo elegerá seu presi
dente dentre seus membros. 

§ 2" O Conselho Deliberativo decidirá pelo voto 
da maioria de seus membros, tendo o presidente so
mente o voto de qualidade no caso de empate. 

§ 3• Os membros suplentes do Conselho Deli
berativo :ll:r;i-, eleitos os indicados na fonna prevista 
no caput e seu número será igual ao de membros 
efetivos. 

Art. 32 O Conselho Deliberativo elegerá os 
membros da: Diretoria e do Conselho Consultivo se 
existir, segundo o cmério majoritário. ' 

Art. 4° O Conselho Fiscal é órgão responsável 
pela fiscalização da gestão administrativa e econó
mico-financeira e será composto, em igual número, 
por membros que representem os participantes, es
colhidos mediante eleição nominal em votação se
creta, segundo o principio majoritário, e por mem
bros que representem a patrocinadora, mediante in
dicação desta. 

Parágrafo único. Cada membro do Conselho 
Fiscal terá um respectivo suplente, eleito ou indicado 
na forma prevista no caput. 

Art. s• Os participantes terão direito de acesso 
a todas as decisões do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria. 

Art. 6° Os mandatos dos membros do Conse
lho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Conselho 
Consultivo e da Diretoria serão de, no mfnimo, 

dois e, no máximo, três anos, admitida a recondu
ção. 

§ 1° Os membros do Conselho Deliberativo po
derão ser destitufdos mediante decisão da maioria 
absoluta dos participantes da entidade. 

§ 2" Os membros da Diretoria poderão ser des
titufdos por decisão da maioria absoluta dos mem
bros do Conselho Deliberativo. 

Art. 7" Os membros do Conselho Deliberativo e 
do Conselho Fiscal deverão ser, obrigatoriamente, 
participantes do plano de benefícios da entidade fe
chada de previdência privada e não poderão ser, si
multaneamente, conselheiros ou diretores da entida
de patrocinadora. 

Art. 8° Será garantida estabilidade temporária 
no emprego contra demissão imotivada aos mem
bros de todos os órgãos colegiados pertencentes ao 
quadro de pessoal da patrocinadora. 

Parágrafo único. A estabilidade de que trata o 
caput terá seu inicio quando do registro da candida
tura ao cargo e estender-se até um ano após o tér
mino do mandato. 

Art. go A composição numérica do Conselho 
Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Conselho Con
sultivo e da Diretoria de cada entidade fechada de 
previdência privada será definida em seus estatutos, 
de acordo com suas especificidades. 

Art. 10. As entidades fechadas de previdência 
privada promoverão, no prazo de sessenta dias a 
contar da vigência desta Lei, as adequações neces
sárias em seus estatutos sociais para se ajustarem 
ao aqui disposto. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Comissão Parlamentar de lnquémo criada 
pelo Requerimento n• 1.101, de 1996 CPI dos Tí
tulos Públicos) - Bernardo Cabral Geraldo -
Meto - Jader Barbalho - Carlos Wilson - Gil
berto Miranda - Onofre Qulnan - Eptáclo Cafe
teira - Ney Suassuna - José Agrlplno - Caslldo 
Maldaner. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 6.435, DE 15 DE JULHO DE 1977 

Dispõe sobre as entidades de prevl
dtncla privada, e dá outras providências. 
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DAS OPERA~(lES DE CREDITO 

Art I" As operações de crcd1t0 mtemo e externo realizadas pelos 
Estados, pelo D1smto Federal pelo~ Muntclpms e por suas respectivas 
aurarqmas e tundações ~ão subordmadas as normas fixadas nesra Resolução. 

9 I~ Para n-> t:fcttos desta Resolução. compreende~se como 
operação de credno toda c qualquer obngação decorrente de financiamentos ou 
empres11mos. mclustve arrendamento mercanul, e a concessão de qualquer 
garantia. que representem conLprom1.ssos assum1dos com credores Situados no 
Pais ou no extenor 

Ç 2o Cons1dera-se financ1amento üu empréstimo a errussAo ou 
acene de titules da d1'.1da pUbhca e a celebração de contratos que fixem 
valores muruados ou financiados. ou prazos ou valores de desembolso ou 
amoruzaç-áo. bem como ~eus aditamentos 

§ 3o A assunç;lo de dn1das pelos Estados, pelo Distnto federal, 
pelos Muruc1ptos e por suas respecttvas autarquias e fundaç.ões equipara-se as 
operações de creduo defimdas neste artu?:o. para os efeitos desta Resoluç!o 

Art 2" E vecbdo as enudade:. C•mtra!adas pelos Estados, pelo Dtsrnto 
~t:deral e pelos Mumc1p1os. tnclustvt: empresas em que estes detenham. dJreta 
nu mdJret:lmente. ma1ona 1..1\1 capua! S>JCJal com dtrelto a voto. realizarem 
opc:raçót:s de credtto de captação d~ rc,;ursos financetros para repasse a órgãos 
d.'l respecttva admmJstr.:tç:lo d1reta. mclus1ve a titulo de antecipação do 
pagamento de tnbutos 

Art J~ A concessão. pelos Estad(lS e pdo Distrno Federal, d1reta ou 
md1retamente. de qualquer beneric1o fiscal não autonzado pelo Conselho 
Nacional de Poht1ca Fa.zendana- CONfAZ 1mpedira a rea!Jz.açào de qualquer; 
Jas operações de que trata esta Resolução 

Art 4" F1cam condJc1onadas a autonzaç5.o especifica do Senado Federal 
a~ segutntes modaltdades de operaç;ões d~ cred1ta 

I -de cre<ilto externo. 

11 -decorrentes de convemos para aquJ~Jçào de bens e serv1ços no 
extenor. 

m- de credtto mremo que exiJam elevação temperaria de ImUtes; 

IV- de em1ssào de rirulos da divida pUblica. 

V- de errussào de debêntures ou outros t1tulos de longo prazo, por 
enttdades conrroladas pc:los Estados. pelo Dtstnto Federal e pelos Murucip10s. 
mclus1ve empresas em que estes detenham. dueta ou mdlretamente. matona do 
cap11al SOCIJ.( com duelto a voto. 

VI - de concessão de gatantiJ. 

Capttulo II 

DOS LIMITES DAS OPERAÇÕES DE CREDITO 

Art. 5" As operações de crcl:dito realizadas pelos &sJttdos, pelo Distnlo 
Federal, pelos Munlctp!OS e por suas respecuvas autarqu1as e fundações, em 
um exerctcJo. não poderão exceder o montante das despesas de capital fixadas 
na le1 orçamentana anual correspondente. ressalvadas as autonzadas mediante 
cred1tos suplementares ou espec1ats com finaltdade prec1sa, aprovadas pelo 
Poder Leg~slat1vo. por ma1ona absoluta, observado o disposto nesta Resolução 

§ I" Para efeitO do disposto neste artigo, entende-se por operacão 
de credito reahzada em um exerctcJo o montante de liberação conuatualmente 
pre .. ,sro para o mesmo exercicto. 

§ zoOs montantes com hperação preVJsta para exerc1cios futuros 
serão deduzidos das despesas de capual dos respecnvos excrcic1os para efetto 
de vcnficação do limite fixado neste amgo 

Art. 6" As operações de crédito mtemo e externo dos Estados, do 
Dismto FederaJ, dos Muructpios e de suas respectiVaS autarqwas e fundações. 
mclusive a concessão de qua1squer garantias, observarão os seé!Umtes limnes: 

I - o montante global das operações realizadas em um exercício 
finance~ro não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com amornzaç:ões, 
Juros e demais encargos da divida vencida e vencível no ano, efetivamente 
pagos e a pagar, considerados os cntêrios de refinanctamenro VIgentes parn a 
dJvida mobiliária e para o endividamento externo, atualizados monetariameme, 
ou vinte e sete por cento da Receita Liq1.nda Real. o que for ma10r; 

II- o dJspêncbo anual mãxuno com as amortizações, juros e 
dema1s encargos de todas as operações de credíto, jâ contratadas e a contratar. 
lnclus1ve o origuui:no do parcelamento de débitos relativos as contnbuiç.ões 
soc1ais de que natam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal, e do Fundo 
de Garantla do Tempo de Sernç:o - FGTS , acrescido, ainda. do valor cleVJdo, 
venc1do e não pago, não poderá exceder a Margem de Poupança Real. ou 
dezessets por cento da Receita Liqwda Real, o que for menor. 

§ I" Entende-se por Receita Liquida Real, para os ~~eJtry-; ljesta 
Resolução, a rece1ta realizada nos doze meses antenores ao mês 
imediatamente antenor àquele em que se estlver apurando, exciWdas as 
receitaS provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de 
transfaC:cc1as voluntárias ou doações recebidas com o fim especifico de 
atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as transferé:nc1as aos 
Mlmiclpios por pamcipações constituciOnais e legais. 

§ 2° Entende-se por Margem de Poupança Real. para os efe1tos 
desta Resolução, o valor da Receita Uqutda Real, dedll.Zlda a Despesa 

Corrente Liqu1da, arualizada monetanamente 

§ 3" Entende-se por Despesa Corrente Líquida. Para os efeitos 
desta Resolução. o valor das despesas realizadas nos doze meses antenores ao 
mês unedJatamente anterior aquele em que se 5stiyer api.U'3Ildo, ex:cluidas as 
referentes ao pagamento de juros e demais encargos das dJvidas ocortil::b(<; "nos 
referidos doze meses e, no caso dos Estados, as transferências aos Municíp1os. 
por participações constttuctonaJs e lega~s. 

§ 4" Os valores mens.ats utdizados para o cálculo da Rece1ta 
Líquida Real e da Despesa Corrente Liq01da serão extraídos dos baiancetes 
mensats dos Estados, do Dislnto Federal. dos Mumcip1os e de suas respecnvas 
autarqutas e fundações e corngidos. mês ames. pelo lnd1ce Geral de Preços do 
Mercado.,:JGPM, da Fundação Getulio Vargas- FGV, adotando-se como base 
o últuno dla do mês antenor ao uned1atamenre antenor ao més da analise do 
pleno 

§ so As obrig3ções liqwdas e certas asSUirndas em razão de 
contratos para desembolso Jmedlato ou futuro serão apropnadas, na lntc:gra. 
como despesa extra-orçamentána e serão computadas para cálculo do lirrute de 
que trata o mc1so I I 
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Art. 7" Não seráo computadas, nos limites definidos no artigo antenor, 
as gar.muas prestadas nas conrrotos de refinancJarnento cc:Jebrados com o 
Banco do Brasil S/ A., ao amparo da Le1 n" i 976, de 27 de dezembro de 1989 · 

Art. go Para efetto de: calculo do dJspendto de que trata o art1go 6~, IL 
sedio computados os valores efetivamente pagos e a pagar em cada exercíciO, 
considerados os cmCnos de refinanctamento VJgentes para a divtda rnobdtana e 
para o endJVJdamemo enemo. 

§ lo Excluem-se do d1spos10 no caput, os dJspC:ndios_ com as 
operações garantidas pelos Estados, pelo Dlstnto Federal e pelos Mumcipws, 
contratadas ate 15 de dezembro de 1989. exceto quando o tomador das 
referidas opentç.ões de crCdtto atrasar, por mais de tnntJ dias, o pagamento do 
servtço da divida, caso em que sera o respectivo valor, com os acrescunos 
correspondentes, computado para efeilo da apuraç.âo do llfl!lle defiro& tl.o art. 
6<l, II 

§ 2° Os dtspêndtos re!Crentes as operações me:nctonad.as no 
paragrato antenor não serão compmado::. para efe1to do \imné estabelectdo nc 
art. 6°, t 

Art. Cf' A concessão de garn.ntta pelos Estados. pelo Dtstnto Federal e 
pelos Mumctptos a operações de credtto !!!_temo e externo ext~,.'1rá: 

I~ o oferecimento de confr.1garanrtas suficientes para o pagamento 
de quaisquer desembolsos que os Estados. o D1Stnto Federal ou os Mumciptos 
possam Vlr a fazer se chamados a honrar a garantia; 

fi - a adimplêncta do tornador para com o garanudor e as 
entidades por ele controladas. 

Partil(rajo úmco Cons1derarn~se mad1mpfentes os remadores com 
dividas vencidas por prazo tgual ou supenor a tnnta dias e não repacruadas 

Art I O Os Estados, o Distnto Federal e os Mumctptos poderão pleitear 
ao Senado Federal que as garantias prestadas ou a serem prestadas não sejam 
computadas para efeito dos ltmttes fixados no art 6°, desde que comprovem 
que: 

I - a operação de credito seja destinada ao financtamemo de 
proJetas de investimento ou ao refinanciamento da dtVJda: 

fi - a enndade garannda possua capactdade de honrar os 
. compromtssos assumtdos 

Art. 11. Os plcttos a que se refere o artigo anterior serão c:ncannnhados 
ao Senado Federal. por mtennédio do Banco Central do Brastl. deVldamente 
instrUidos com: 

I - docwnentação hábil j comprovação do disposto nos arts. 9" e 
10; 

IT- autonz.açâo espec:tfica do órgão leg~slativo do Estado, Distrito 
Federnl ou Ml.ttliciplo. conforme o ?50· para a concessão da garantia não 
eomputllda nos limites desta P~?lução~ 

I fi - c::omprovação da rnclusão do proJeto nas Lets do Plano 
Plunanual e de Dlremzes Orçarnentanas. bem como no orçamento de 
mvesnmentos das empresas sob o lieu controle. 

IV- comprovação. pela enttdade garamada, do cwnpnmenro do 
disposto no art. 15, III. 

V -parecer do Banco Central do Brasil 

Art. 12. Em caso e:o:cepctonal. devidamente JUSUticado. os Estados. o 
Olstnto Federal e os Murucapms podenl:o pleatc:ar ao Senado Federal. por 
tnlennedJo do Banco Central do Bras1l. a elevação temporana dos hmnes 
fixados no art. 6° desta Resolução 

Pará~:rafo Umco A elevação de que rrara este artigo não poderá 
ser supenor a vmre e cmco por cento dos valores mtc1almente ambuidos. 

Arr. !.3 O!> ltm1tes fixados no an. 6° não se aplicam as operações de 
credito por antec1paç:lo .da rcc_ena Qrçamentana 

§ 1° O saldo devedor das operações a que se retere este artt,go não 
~era exceder. no exercJcto financetro em curso. a dou por c::emo da Recena 
LtquJda Real, definida no§ lo do an. 6° 

§ 2o O dispêndto mensal maxuno. compreendendQ as 
amorttz.açôes, Juros e demats encargos referemes as operações de qu~ trata 
este artigo. niio podera ultrapassar quatro por cento da Re<:eJta Liqwda Real. 
definida no§ lo do an. 6° 

Art. 14 As operações de credito por antectpação da recetta orçam~ntana 
deverão ser. obngatonamente~ liqUidadas até tnnra d1as apos o encerramento 
do exerdcto em que forem contratadas. excetuadas aquelas contratadas no 
últmw ano de mandato do Chefe do Poder Executivo, que deverão ser 
ligUldadas ate tnnta dtas antes do encerramento do exerc1cio. 

Parágrafo Umco No último ano de exercicto do mandato do 
Chefe do Poder Exe<!utlvo do Estado, do Dtstrito Federal ou do Mwuctp1o e 
v~da a contratação das operações de credito de que trata este arugo. a pattn 
do ..ptimerro dia do penodo de se1s meses que anteceder a 98ta das respectivas 
eleições, até o finaJ do mandato. 

Capimlo lil 

DA AUTORIZAÇÃO DO SENADO FEDERAL 

Art 15 Os Estados, o Distnto Federal. os Muntciptos e as enrcdades por 
eles conrroladas encammharào ao Senado Federal, por mtennedto do Banco 
Central do Brastl, os ped1dos de autonzaçào para a realização das operações 
de credllo de que trata esta Resoluçáo, tnsrrUJdos com 

I - pedido do respect1vo Chefe do Poder Ex.ecuttvo: 

H· autorrzação 'espec1fica do orgão leglslattvo do Estado. do 
Distnto Federal ou do Mumcipm, confonne o caso. para a reah.z.ação da 
operação. 

III -certidões que comprovem a regularidade Junto ao Programa 
de lntegrnçáo Soc1al 1 Programa de Fonnação do Patrimôruo do Servidor 
Público- P!S!PASEP, ao Fundo de lnvesrunento Social I Conl:!lbuição Social 
para o Financlamento da Seguridade - FINSOCIAUCOFINS. ao Instttuto 
Nac10nal do Seguro Social ~ fNSS, ao FGTS. e a adunpli:nc1a junro as 
insnruiçóes mtegrantes do Ststema Financeiro Nacional e aos financiadores 
externos em operações garanttdas pela União; 

JV- anilise financell'3 da operação acompanhada dos 
cronogramas de dtspêndtos com as diVidas mtema e externa e com a operação 
a ser realizada, bem como da dCmonstnlção da capactdade de pagamento do 
tomador. 

V - relação de débitos vencidos e não pagos; 

vr. oomprovação de que o projeto estâ Utcluido nas Leis do 
Plano PIWlanual. das Dtretrizes Orçamentarias e do 0rÇ3Illento Anual; 

vn- comprovação do curnpnmc:nto do disposto nos art 27.9. :!0
, 

art 29, V! e VII, art. 32, § 3°, e art. 212 da ConsnruiçJ.o Federal e na Let 
Complementar n~ 82, de 27 de março de 1995, assim como_ do pleno exercicio 
da competência tnbutária confenda pela ConstTtuição Federal. medtante 
dernonstrattvo da execução orçamentana da UHuno exercício. ou. caso o 
pedido !>eJa prowcolado ate o dta 15 de abnl. do exerctcto tmed!atamemc 
antenor. 

VIl! - balancetes mensats para fins de calculo dos hmites de que 
trata o art ()~. c 

JX -parecer coi'Jclustvo do Banco Central do Bras1i quanto ao 
tmpacto monetano e cambtal. ao endJVJdamemo mtemo e externo. a natuiez.a 
finance1ra e a demcmsrraç.io da observànc1a dos hmttes estabelectdos nesta 
Resolução 
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~I" O Banco Central do Bras1l encarmnhara o pleito ao Senado 
Federal no prazo maxtmo de dez dia$ utc1s. comados do receb•mcmo da 
do~umcmacao ..:onstante dos mc1sos L a V!IJ 

t> .2~ A c;omprovação de adunp!Cnc1a JUnto as msuru,ções 
mteg;rantes do Ststema F:nancetro Nactonal e aos financtadores externos em 
operaçik's garanttdas p~la Umão :;era te•ta mediante cem~o ex.ped1da pelo 
Banco L'emral do Brastl. 

? 3" A comprovação de que trata o mc1so VII sera atestada em 
certtdã.o cxpcdtda pelos Tnbuna1s de Contas a que estão JunSd!Cionados os 
tom::,.dores 

~ 4"' O demonsrranvo de que trata o mctso V li devera comer mvel 
Je detJihamcmo que permua a mequh·oca comprovação das ex1genctas ah 
uupostas 

Art lo Os Pedtdos de autonzaçào para a tontratação de operações de 
creduo por antecipação de receua orçamentana serão mstruidos com 

I- doéumeiHaçào preVJsta nos mc1sos I a UI do amgo antenor. 
comendo a~ caractensttcas da operação c o cronograma de desembolso. e 

II - Le1 do Orçamento Anual 

§ / 0 Os Estados, o Dastnto Federal e os Muruclptos sohcat.aráo o 
pronunc~amento do Banco Central do Brasil quanlo ao enquadramento das 
nperaçóe"s de crédtto de que trnta este amgo nos hmttes estabelecidos no an 
IJ.Ç~l'el" 

~ 2° O Banco Central do Brasd pronuncaar-se-a quanto a 
solu.:tlaç:Jo d~ que tr:na o paral!J<IiO antenor, no prazo d~ dez dtas ute1s da data 
de seu rccebtmcnto 

Art 17 As operações de que trata o artago antenor serão realtzadas. 
<lbn~alonameme, em le1lões pubhcos eletrômcos rcaltz.ados pelo Banco 
\'entrai Jo Bras ti 

~ lu O Banco L'enlral do Bras1l batxara normas especificas para 
regulamentar os procedtmentos operactonals dos leilões de que trata o ~aput 

§ 2" Apos a real1zação de cada letlão eletrômco, o Banco Central 
do Bras1l encammhara as mfOnnações rclevames sobre os mesmos ao Senado 
Federal, as Assembleias Le!!tslanvas ou as Càmaras de Vereadores. confonne 
o caso. c aos Tnbaina1s de Contas a que estiverem junsdtctonadas as entidades 
ellUssoras 

Arl llS Em Se tr:atando de operações de creduo tntemo ou externo que 
t:nvolvam aval ou garantia da Uruâo, a automação fiC-31'3 condtcionada ao 
rcceb1mento. pelo Senado Federal, de mensagem do Pres.1dente da RepUbhca.. 
encammhando ex.pos1ção de mot1\10s do Mamstro da Fazenda, fundamentada 
em pareceres da Proct.tradona-Geral da Fazenda Nactonal e da Secretana do 
Tesouro Nactonal, em confonrudade com os procedimentos estabelecados pela 
legtslaçáo que regula a matena 

A.rt l <I Os pedtdos de autonzação para o lançamento. oferta pubhca ou 
colocação nO" mercado de mulas da d1\o1da pubhca dos Estados. do Dtstnto 
Feder:a! e dos Mwucip!OS deverão ser encaminhados ao Senado Federal. por 
mtermed10 du Banco Central do Brasil. deVIdamente mstrmdos com a 
docwncntação pre\.1Sta nos mctsos I a IX do art. 15, devendo o parecer de que 
trata o rnctso IX conter, w.mbem. mformações sobre 

I -a quant1dade de titulas da especte Ja emitidos e ..., desempenho 
dos mc-stnos Junto ao mercado secundano, 

li- o perfil dl! endt\.ldamento da enndade erruss.ora apos a 
efettvação da em1ssão de titul-os·pretend1da. e 

III- a observánc1a d.os ltmues fixados nesta Resolução e o 
Impacto da operação de crcduo no mercado mob1hãno 

-----·--~ 

§ lo Os tnulos de que trata este arttgo deverão "'gmft'l!'MI 
eqUJva1êncm com os nru\os feder.us. e seus prazos de resgate não poderão ser 
mfenores a se1s meses. contados da data de sua em1ssão. 

§ r Incluem-se nas drspos1ções deste amgo os titulas a serem 
enu11dos para atender j liquidação dos precatõrios judiCiais pendentes de 
pagamento. objeto do art 33 e seu paragrafo umco do Ato das Disposições 
ConsJrruc1onats Transnonas 

§ 3° Os titulas de que trata o paragrafo antenor não se incluem 
nos hmttes previstos no art. ó 0 e não são pass1veis de refinanciamento, 

§ 4° Os tmtlos destmados aJL financiamento de precatórios, 
enut1dos ao amparo da Resolução I)~ 11. de 1994. tento seu refinanciamento 
l1m1tado ao valor Cfettvamente compro .... ado nos tennos do § 8°. 

§ 5" A ut1hzação de recursos obtidos por meto da colocação dos 
uru!os de que trata o § 2° em outra finaltdade que não a de liquida.ç4o de 
precatonos JUd!CtaJs pendentes de pagamento, unphcará na obrigatoriedade de 
a entidade em1ssara promover o resgate de tais titulas, nos termos de resolução 
especifica do Senado Federal. sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

§ 6° A fiscalização do cumpnmento do disposto no parágrafo 
antenor compete aos Tribunais de Cantas a que estão jurisdicionadas as 
en11dades emissoras 

§ 7., A Conussão de Assuntos EcanômJcos poderá, havendo 
eVJdêncra.s de IITegulandade, sohcitar ao respectivo Tribunal de COiltas que 
realtz.e auditoria na aplicaçilo dos recursos obtidos por meio da colocaçllo dos 
t1ru.los de que trata _o § 2°. tomando. caso seJa comprovado o desvio de 
finaltdade. a truc1ativa de propor seu resgate 

§ ga Os ped1dos de automação para o lançamento, ofena pUblíca, 
ou colocação no mercado dos títulos de que trata os §§ 2a e 4° devem ser 
tnstru.idos com certidão a ser expedida pelo Tribunal de Contas a que está 
Junsdic1onado- o requerente, acompanhada de Ioda_ a documentaÇão 
comprohatoria da exastênc13 dos precatonos em 05 de outubro de 1988 e da 
utJhzaçào dos n .. 'Cursos captados pelas cnussões correspondentes as 
autonzações s1m1lares concedtdas pelo Senado Federal, sem prejuizo dos 

dema1s documentos extgydos nesta Resolução 

§ 9" As enussões de 11tu!os por parte dos Estado~htto 
Federal e dos Mumctpaos, destmadas ao refinanciamento de tirulos da espec1e 
em ctrculaç.ão, terão sua autonzaçáo pelo SenadiJ FederaL SUJetta a 

--~e.!!!~n~traç~o .P.e urn egJ!)_mt<!. de amortJz;ay,1o. ·- -

§ 10. Para efe1to do dtsposto no art se da Emenda Constituctonal 
n" 3, de 1993. entende-se por pnnc1pal devidameme arua!izado o valor de 
em1ssão deVIdamente comgtdo pelo fator de atuahzaç.ão próprio de cada 
especte de titulo. devendo o Senado Federal dcfimr o percentual de 
rctinanc1amento adequado as. condtções propnas de cada solicitante, que não 
poder.!. ser supenor a 85% 

Art 20 Os titulas de em1ssào dos Tesouros dos Estad;)s, do Distrito 
Federal e dos Mumctpios serão ofenados publicamente ou terão mic~ada sua 
coloca~o no mercado exclusiVamente em leilões eletrónicos pUblicas 
realizados pelo Banco Central do Bras1l 

Pardgrajo úmco O Banco C entrai do Bras1l banc.ará normas 
especificas para regulamentar os procedunentos operaciOnais dos leilões de 
que trata o caput 

Art. 21. Caso o Banco Central do Brasil constate que a documentação 
recebtda nâo e sufic1en1e para a sua analtse. solicitara a complememaçilo dos 
documentos e mtOnnações. flumdo. a partir do atendimento das CXI!;!ênc1as. 
novos prazos para seus pareceres e mamtestações preVIstos nesta Resolução 

Art 22. As resoluções do Senado Federal autonzattvas das operaçóes de 
crédito objeto desta Resolução inclunio. ao menos. as sepmltes mfonnaçóes' 
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I- valor da operação c moeda em que sera rcahzada. bem corno o Art 29 O Banco Central do Brastl mfonnara. mensalmente, ao Senad<l 
,:nteno di.' atuah7.açáo monctana. Federal 

11 - objettvo da operação e orgão executor. 

rii -condições tinancetras bástcas da oper~ho. mc!ustve 
aonograma de hberação de recursos: e 

IV- prazo para o exerctctn da autonzação. ~ue scra de. no 
rmnuno . ..:enro e 01tenta dtas c-. no ma:\tmo. qumhentos e quarenta dtas para as 
nperaçóes de- d1V1das fundadas extema!i, c de. no mmtmo. noventa dtas e, no 
maxtmt\ JU7entos t.' setenta dtas para as dem~us operaçôe:. de credtto 

~ l"' Nas opcraçOcs de credito autonzadas em confonmdade com 
u art I I, a condtçâo de e'l:cCp(:~onalrdade scra expressamente menctonada no 
aiO awonl.auvo 

Ç 2~ Nas operações de- cred1to externo com garanlm da Umão. a 
conces"'ál'l de garanua sera exprcssamcme mcnc1onada no ato autonza11vo 

~ Art 23 Os pcd1do~ de auwnzação para a realização de opcmçóes 
de cred1to de ·que trata esta Resolução não poderão ser aprectadas em ref!Jme 
de urgénc1a. salvo se for proposta por tn!s qumtos da compo::iLção do Senado 
Fe-1eral 

§ 1 o Os pedidos a lJUC se reterem o çapur deverão ser 
despachados para a Com1ssão de Assuntos Económicos com 1,!.(11a an_t~edêncm 
mtruma de dez d1as ute1s da data de sua aprec•ação por aquela Comtssão 

9 2° A sessão da Conussão de Assuntos Econónucos que deliberar 
sobre pedtdo de autonzação para a realização das operações de crédito de que 
trata esta Resolução devera contar com a presença de representante do Estado, 
do U1stnto Federal ou do Mumc1pto, para apresemação do pleito, e de 
representante do Banco (entrai do Brasti. para expostçâo do respectivo 
parecer 

l'ap1tulo IV 

DA RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL DO B-Mf\1,~" 

I- a po.o;•ção de endt\1damento dos Estado!'., do 01stmo Federal. 
dos MunJclptos e das entidades por eles controladas~ e 

11 - as operações de crédtto por antecipação da recetta 
llrçamentana analisadas no penndo. fornecendo dados :-.obre· 

a) enttdade muruálla, 

b) entidade muruante; 

c) prazo da operação: 

d) condições de contratação, ta1s comn valor. correçào monetana. 

taxas do.: _ruros e dema1s encargos: 

e) garannas oferectdas pela cntldadl! muttmna. e 

f) ourras mf()nnaçõcs Jtilt!adas 111e1s 

Captrulo V 

DAS DISPOSIÇÚES GERAIS E TRANS!TORIAS 

Art JO E penntttda a \1nculação de recettas propnas geradas pelos 
rmpostos a que se referem os arts I 55 e I 56. e dos recursos de que tratam os 
arts. 157, 158 e !59, I, "a" e "b", e 11, todos da Consnn.ução Federal, para a 
;1restação de garanna ou contragaranna a limão e para pagamento de debttos 
para com esta 

--Art. J 1. E vedado aos Estados. ao Drstnto f-'ederal, aos Municípios e a 
suas respectiva'> autarqmas assumtr compromissos dtretameme com 
fornecedores, prestadores de seTV1ÇOS ou cmpre1teJras de obras. mediante 
emtssào ou aval de promtssonas. acel!e de duplicatas ou outras operações 
Similares 

Art 32 Na contratação das operações de credtto de que trata esta 
Art 24 As operações de credito mterno enquadradas nos lurute:.s __ Resolução poderão ser d1spensadas dos documentos de que trata o art 15, III, 

~stabekcJdos nos arts 5~, tl" e l3 serão precedidas de mamfestaç:áo do Banco desde que \1ncu\adas a regularização dos respecttvos debitas 
l'entral dú Brastl, em processo mstnudo com a documentação ~OilStante; dos 
arts I 5 e \ó, respectivamente 

Art 25 O Banco Centra! do Brasil, para fins do disposto no art l 2, 
encarmnhara ao Senado 1-'edera(. med1ante requenmento especifico do 
mteressado, os plettos para a real1zação de operações de credito mtemo que 
não se enquadrem nos ltm1fcs estabelecidOS no!> arts 5° c 6°, deVldamenre 
mstnndos com a documentação wnstanrc do an I 5 

Art 26 O Banco Central do Bra'ill não encammhara ao Senado Federal 
ple1tos qlle esll\'erem em dcsacurJo com o dtspq_sto nesta Resolução 

An. 27 Compete 3l1 Banco <..'cnrral do Aras1l exercer. no àmb1to dos 
rnercadn<> tinance1ros l! Jc eapna1s. a tiscahzação da observância das 
d!spos1çóes desta ResoluçãiJ 

Art 2g Os Estados, t.J D1stnto Federal, os Muruc1p1os e as enndades por 
eles conlroladas que tenham d1\1das rcterenles a nperaçôes de cred!lo ou 
parcelamcnro de deb1tos relauvos as conmbUJçóes soc1a1s de que tratam os 
arts 195 e 239 da ConstltUIÇ:lo Federal e ao FGTS. deverão remeter. quando 
sohc1tados, ao Banco L entrai du Brastl 

I- m!Ormac;óe:> ~obre \) montante das d1V1das flutuante c 
-:onsohdada, mterna e cxtema. 

11 - cronogramas de pagamento de amomzações. Juros e dema1s 
encargos das refendas dtVJdas, mclustve aquelas vençadas e não pagas, e 

!11 - balallcetes mensais e smtese da execução orçamentana 

Art J 3 Para efeito do disposto no art .2° da I..et 0° 8 727, de 5 de 
novembro de 1993, e fixado o hmlte de onze por cento da Reeetta Liquida 
Real, defuúda no ç )0 do art 6° desta Resolução 

§ I o O valor resultante da apltcaçào do lirmre defirudo no caput 
será utilizado no pagamento de amortizações, Juros e dema1s encargos da 
dívida externa contratada até JO de setembro de 1991, do refinanciamento de 
dtvÚias junto ao FGTS e das dividas resultantes de renegociações realizadas 
com base na Lei n° 7,976, de 27 de dezembro de 1989, oo art. 58 da Le1 n° 
8.212, de 24 de JUlho de J 991. na Ler ll0 8 620, de 5 de janeiro de 1993, da 
comtssão de serv1ços das operações amparadas p.-:., J .e1 n° 8 72", de 1993, das 
d!vtdas relanvas a financiamentos 1mobtliânos finnado:. pelas entidades 
.,,nculadas aps Estados, ao D1stnto Feder~! e nns Mumdp10s. assurmdas por 
esses medmnte aditivo. e das diVldas resultantes de renegociações realizadas 
com base na I .e• n° 8 727. de 1993, nesta ordem 

9 2° A d1ferença cnm~ o somatono dos pagamentos ocomdos na 
forma do panigrafo antenor e o valor equtva!enrc ao hmne defimdo no t·aput 

sera ut1lizada no resgate da diV1da mobtll:lna 

§ ) 0 O percenrual detimdo m) c<.Jpul sera aplicado sobre um 
duodecuno da Receita Lu.Jmda Real, delimda no ~ J o do art. fl

0 

§ 4o Para eti:IIO de apuração do valor de cada uma das prestações 
mensais de que trata o art 2° da (..ei n" 8 727. de 1993, serão deduztdos os 
dispêndtos com as amortizações. JurOs e dcmats encargos das dtVJdas ali 
menc1onadas, efetuados no mês antenor ao do pagamento da refenda 
prestação 
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Art 34 O disposto nc-sm Re~oluçào não se apl1ca as atua1s autarqmas 
rinancenas 

Art J5 A mobservant1a das disposições da presente Resoluç.i!o 
su;euara os Estados. o D1smto Federal, os Mumcíp1os e suas respecnvas 
autarqwas as sanções preVJStas em h:1 e nesta Resolução. 

An 3C> Esta Resolução entra em vt~or na data de sua publicação 

Art. 37 Revogam·se 
1
as dtspostções em co~trano, espectalmeme a 

Resolução n" ólJ. de I 1N5 c a Resolução n" 19. dt.: I Q9ó 

Sala das Sessões. 26 de agosto de 1997 

ComLssão Parlamentar oe lnquentc 1:11ada pelo Rec;uenmento no 1 101, de 1996 
(CP! dos TIIUI05 Pubi1COS) 

Bemudo Cabral 
"Geraldo Mc:lo 
Jader Ba.rbalho 
Carlos Wtlson 

Gtlberto Mtranda 
Jof.é Agnpmo 
Ney Suasstlna 

Caslldo Maldaner 
Onofre Qumam 

EpttáciO Ca!eteLra 

LEGISLAÇAO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Dos iMPOsros DOS EsrA.DOs E DO DISTRiTO FEDERAL 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal mstitwr impostos sobre. 

I - transnussão causa mort1s e doação, de qua1squcr bens ou direitos; 

li -operações relauvas à circulação de mercadonas e sobre prestações 
de seMços de transporte mteresta.dual e mtermuructpal e de comumcação. 
ameia que as operações e as prestações se uucaem no extenor~ 

UI - propriedade de veiculas automotores. 
§ (ll O imposto previsto no mciso I 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos. compete ao Es
tado da situação do bem. ou ao Distrito Federal; 

II- relativamente a bens móveis, titulas e créditos, compete ao Estado 
onde se processar o mventáno ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou 
ao Distrito Federal~ 

III - terá a competência para sua instituição regulada. por lei comple
mentar 

a) se o doador uver domtcího ou residência no exterior~ 

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 
mventáno processado no extenor; 

IV - tera suas aliquow rnáxlm.as fixadas pelo Senado Federal. 
§ 2g O imposto prevtsto no mc1so II atendera ao segwnte: 

I - será não-cumulauvo, compensando~se o que for devido em cada 
cperaçâo relauva a circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 
montante cobrado nas antenores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 
Federal. 

II - a LSenção ou não-UJCidéncia. salvo detemu.nação cm contrário da le
gJslação 

a) não 1mphcarâ crédito para C(lmpensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seglllntes: 

b) acarretara a anulação do crédito relativo às operações antenores~ 

III - poder3 ser seletivo, em função da essenc1alidade das mercadorias 
e dos serv~ços~ 

IV- resolução do Senado Federal, de iruciativa do Presidente da RepU· 
blica ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maJoria absoluta de seus 
membros, estabelecerá as aliquotas aplicáveis às operações e prestaÇões, irueres-
taduais e de exportação; 

V- é facultado ao Senado Federal: 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante re· 
solução de iniciath:a de wn terço e aprovada pela nwana absoluta de seus 
membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver confli
to especifico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iruciati
va da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus ·membros; 

VI -'salvo delibcraçao cm contrário dos Estados e do Distrito Federal, 
nos termos do disposto no inciso XII, g, as aliquotas mtemas, nas operações 
relativas à circulaçãO de mercadorias e nas prestações de servtços, não poderão 
ser inferiores às previstas para as operações interestaduais; 

VII -em relação as operações e prestações que destinem bens c servi· 
ços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a) a aliquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 
imposto; 

b) a aliquota mterna. quando o dcstinalino não for contribwnte dele; 

VIII - na hipótese da alínea a do inctso antenor, caberá ao Estado da 
locahzaçâo do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a ali
quota interna e a interestadual; 

IX - incidirá também: 
a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando 

se tratar de bem desunado a consumo ou auvo fixo do estabelectmento. asstm 
como sobre serviço prestado no extenor, cabendo o Imposto ao Estado onde 
esuver Situado o estabelecimento destmatáno da mercadoria ou do semço, 

b) sobre o valor total da operaçilo, quando mercadorias forem forneci
das com semços nãocompreend!dos na competêncta U1butaria dos MuructpJOs; 

X - não incidirá: 
a) sobre ope~çOes que desunem ao exterior produtos industrializados. 

excluídos os semt-elaborados definidos em le1 complementar; 
b) sobre operações que desunem a outros Estados petróleo, mc~ustve 

lubrificantes, combustive1s liquidas e gasosos dele dcnvados. e energxa eletnca~ 

c) sobre o ouro. nas túpóteses definidas no an 153, § sa; 
XI - não compreenderâ, em sua base de cálculo. o montante do imposto 

sobre produtos mdustriahz.ados, quand~ a opera~ào, realizada entre _contnbu
mtes e relauva a produto destinado a mdustnahzação ou á comerctahzação, 
configure fato gerador dos dois impostos; 

XII - cabe à Je1 complementar: 

a) definir seus contribuintes~ 
b) dispor sobre substituição tributária; 

c) disciplinar o regime de compensaçilo do imposto; 
d) fixar. para-efeito de sua cobrança e definição do estabel;ecimento res

ponsável, o local das operações relativas à circulação de mercadonas e das pres
taçll<s de serviços; 

e) excluir d;1 incidência do imposto, nas exportações para o e)tterior. 
sen-;ços e outros produtos além dos mencionados no inciso X. a; 

j} prever casos de manutenção d~ crédito, r~lativamente à rem~ para 
outro Estado e exponação para o extenor, de semços e de mercadonas; 

g) r~gular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distri~ 
to Federal, 1senções. mcenuvos e benefioos fiscais serão concedidos c revogados. 

§ 3a Â exceção dos impostos de q~e tratam o i~ciso II do capuz deste 
anigo e 0 art. 15~. I e II, nenhu~ outro tnbuto poderâ 1ncid.ir _sobre opera~s 
relauvas a energia elCtnca. SCI'\1ÇOS de telecomurucações, dem,.ados de petro
!eo. combustivets e nunerais do PaJs. 

SEC<o V 

Dos lMPOsros DOS MUNICIPJos 

Art. 156. Compete aos Municiptos inslitmr impostos sobre· 

r - propriedade predial e temtorial urbana; 

II- transmissão mter wvos, a qualquer titulo, por ato oneroso. de bens 
I moveis, por natureza ou acessão fisica. e de direitos reals sobre lmóveJs. exce· 
to os de garanua, bem como cessao de direitos a sua aqu151çao. 

III- serviços ~e_q~quer na_tl:!!_eza, Mo comprecnqid~ no an. 155, II, 
dcfinid.:>s em lei complerrientar. 
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~ r 12 O tmpost"' prcvtsto no mctso I poderá ser progresstvo. nos tennos 
de let mumcrpai, d-; forma a assegurar o cumpnrnento da função soc1al da 
propncdade 

§ 212 O tmposto prevtsto no mctso II 

f - não tnClde sobre a transmtssào de bens ou direttos mcorporados ao 
patnmómo de pessoaJundica em realização de cap1tal, nem sobre a transmis
são de bens ou dueilos decorrente de fusão, mcorporação, dsão oue)(tinção de 
pessoaJundlca, salvo se, nesses casos. a atlvtdade preponderante do adquiren
te for a compra e venda desses bens ou direitos. locação de bens tmóvets QU 

arrendamento mercantil~ 
l[ -compete ao Murucípio da situação do bem. 

§ 3a Em relação ao imposto prevtsto no mciso III, cabe à let comple
mentar: 

I - fixar as suas alíquotas máx.Jmas; 
II - exclwr da sua mcidêncta exportações de serviços para o exterior. 

SEc.<o VI 

DA REPARTIÇÃO DAS REcEITAS TRIBUTARIAs 

Art. 157. Penencem aos Estados e ao Distnto Federal: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e pro
ventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimenlos pagos, a 
qualquer titulo, por eles. suas autarquias e pelas fundações que mslttuírem e 
manuverern~ 

II- vinte por cento do produto da arrecadação do tmposto que a Uniao 
mstiturr no exercicto da competência que lhe é atribuída pelo art 154, I. 

Art. 158. Penencem aos Municípios: 
! -o produto da arrecadação do tmposto da União sobre renda e pre

venias de qualquer natureza. InCidente na fonte sobre rendimentos pagoS. a 
qualquer utulo, por eles, suas autarqutas e pelas fundações que insluuírem e 
mantiverem; 

II -cinquenta por cento do produto da arrecadação do tmposiO da União 
sobre a propnedade tem tonal rural. relauvamente aos tmóveis neles snuados; 

III - cmquenta por cento do produto da arrecadação do Imposto do 
Estado sobre a propnedade de veiculas automotores hccnciados em seus tem
tonos; 

r v- vmte e cmco por cento do produto da arrecadação do Imposto do 
Estado sobre operações relauvas a czrculaçlo de mercadorias e sobre presta
ções de serv1ços de transpone mterestadual e m1ennumetpal e de comumcação. 

ParagraJO umco, As parcelas de receita penencentes aos Mumcipios, 
mencionadas no mc1so IV, serão cred1tadas conforme os segmmes cntenos; 

1- trés quanos. no mim mo. na proporção do valor ad1c1onado nas ope
rações relativas a circulação de mercadonas e nas prestações de sc:mços, rea
lizadas em seus terntonos; 

II - até um quarto. de acordo com o que dispuser let estadual ou, no 
caso dos Temtónos, let federal 

Art. !59. A União entregará 

I - do produto da arrecadaç:ào dos Impostos sobre renda e provemos de 
qualquer natureza e sobre produtos mdustrialJ.Zados, quarenta e sete por cento na 
segwnte forma: 

a) vinte e um intetros e cmco décimos por cento ao Fundo de Participa
ção dos Estados e do Distnto Federal; 

b) vmte e dots mtetros e cmco cte.ctmos por cento ao Fundo de Panict
pação dos Municípios; 

c) três por cento, para aplicação em programas de fmanctamento ao 
setor produuvo das Regiões Nane. Nordeste e Centro-Oeste, auavés de suas 
msutwções financeuas de caràter regJ.Onal, de acordo com os planos regionats 
de desenvolVlmento, ficando assegurada ao sellU-árido do Nordeste a metade 
dos recursos destinados à reg~ão, na forma que a lei estabelecer; 

II- do produto da arrecadação do Imposto sobre produtos mdustnaliza
dos, dez por cento aos Estados e ao Dlsmto Federal, proporcionalmente ao 
valor elas respectivas cxponaçoes de produtos mdustnahzados. 

§ 11 Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o 
prev1sto no mciso I, exclwr-se·á a parcela da arrecadação do Imposto de renda 
e proventos de qualquer natureza penencente aos Estados. ao Distnto Federal 
e aos MurucipiOS. nos 1ennos do disposto nos arts. 157, I, e 158,1. 

------------------------
§ 2" A nenhuma urudade federada poderá ser destmada parcela supenor 

a vmle por cento do montante a que se refere o iQCISO 11. devendo o eventual 
excedente ser distnbuido enue os demalS paructpantes, mantido. em relação a 
esses, o critério de panilha nele estabelectdo. 

§ 32 Os Estados enuegarão aos respectivos Municípios vime e cmco 
por cento dos recursos que receberem nos tennos do mciso ll. observados os 
critérios estabelecidos no an. !58, parágrafo único, I e II. 

(")_L~! N. 8.727::- DE 5 DE NOVEM~RO DE 1993 

Estabelece ~iretrizcs. para a consolidação~ o reescalonamento, 
pela. Uniiio~de dlvidtu interna.& daa admmislraçôcs direta 

o indireta dos Estados, do Distrito Federal e doa 
Municlpioa, e dá outras provid~ncias 

Art. 211 A parcelà das prc~tações do refinanc:inmcnto QUe u!trupnssar o h mi· 
te de comprometimento de rl!eellas el'.tabelec•do pelo Senado Federal, ap6s: o paga
mento doa compromissos do devedor no respectivo mCa com a divida exlt'rna contra· 
tadu ate 30 de setembro de 1991. dividas de QUe tratam as alíneas ''a" e 'ô" do § 2" 
do artigo 1~. c servu;<l com a divtda mob11iiiria que não possa ser ob)eto de rola~em 
secundo as norma• legais vigentes, serâ acumulada pnra pagamento noa m~acs se· 
(llintca, respeitadO seinj)re 01imlte, refinanciãndo·5e o resíduo final em atê cenfo 
e vinte prestações menaa1s e consecutivas, calculadas com base na 'íb.bela Price", 
vencive111 a partir do venc1menta da última prestação a que se ref~re o § lO do ar
tigo 1• e mantidas as meamu C<Jndiçõea de pagamento e de encargos financeiros pre
vist.oa nos §§ B1 , 9' c 11 do arttro 11 . 

Parâgra!o único. O nUmero de meses adicionni5 de reCmane1ament.o do re· 
aíduo (inalae:"à estipulado de modo 11. que o valor" dll.ll (ll'Cstuc;ilea carre!lpOnd.a. no mí
nimo, a média doa pagamentos efctuadaa durante o pra:.::o .n•c•al, rcspeil.adc acm
pre a limite de comprometimento de rece1tau e observndas as dema1a regras do Nca· 
putN aplicâveia. 

LEI N. 7.976 DE 27 DE DEZEMBRO DE l!l89 

Dis~ sobre o refmancwmenro pela Umâo d11 divrda exrerlUI 
de respon.sabilldad~ dos Estados. do D1srnra federal e dos 

Municípios, mc/usaoe suas entidades da Admuusuaçiw 
lndireta, e dá outras providências 

LEI COMPLEMENTAR N. 82- DE 27 DE MARÇO DE 1995 

Disciplina os limitea das despeaas com o funcionalismo 
público, na forma do artigo 169 da Con10tituiçio Federal 

LEI N. S 212- DE 24 DE JULHO DE 1991 

Diapõe aobre a organuaçlo da Seguridade. Soei~, i.oa;titui Plano 
de Cuataio, e dá. out:ru pro"''ldflnc:tu 

Art. 68 Oa débitos dos Esta.dos, do Diatrito Federal e doa Municlpios pa· 
r11. com o lnat.ltuto Nacional do Seguro Soei ui - INSS, existent.ea ate l~ de setembro 
de 1991, poderl\o ser hquidadaa em até 240 (dw:en~s ~quarenta) parcelas meMD.ll. 

ParAgrafo úmco Para apurnçàO doa débito& ser A cona<derado o valor orig1· 
nal, atualaado pelo índtce arlc!al uuhzado pelo. SegurJdade Sonul para correç6o 
de 1eut1 créditos 

RESOLUÇÃO N. lt- DE 31 DE JANE:IRO DE 1994 

Dispõe &obre llS operações de crédito inte-rno c- externo dos Estados, du 
Distrito Fedcrnl, dos Municipiot> c de suas nutarqu~ .. ; .• nclu&ive 

conccssüo de garantias, seus limites c condições de 
autorizuç.lo, c dú outr"as providências 

'. ' ' ' . '.' ' .. ' ..... '-. ~ ' .. _. ' '..:~ . ' ' ' .. ' ...... ' ' ' .. ' . ' ' . ' ' ... ' ' ' ' .. 
RESOLUÇÃO N 19- OE 27 DE MARÇO DE 1996 

Altera a R~solução n. 69111 , de 14 de dezembro de 1995, do Senado 
Federal, que di&põe_sobre as operações de crédito in~e:no e 
externo dos Estados, do Distrito F('deral, dos Mun1c1p1os c 

de suas respectiva~ autarquias, inclusive concesaio de 
~arantias, seus ltmJtes e condições de autorização, 

e da outras providências 

"' ... "" ... '' .. "' ........... ''' ...... '' .. ' .. ",., .. "'" 
RESOLUÇÃO N 69- DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre as operaçõl's de crédilo interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal, doa _Municipios e de suas 

reapectlvas autarquias, inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de 
autorização, e dá outra a providências 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os projetas ficarão sobre a mesa durante cinco _ 
dias úteis, a fim de receberem emendas de acordo 
com o disposto no art. 235, 11, "f" do Regimento Inter
no. --

Sobre a mesa, indicação que será lida pelo Sr. 
12 Secretário Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

.INDICAÇÃO Nll2, DE 1997 

Sr. Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, 

Encaminho à consideração de V. Ex" Questão 
de Ordem ante os fatos ocorridos na CPI dos Títulos 
Públicos, a partir da reunião, cujo objetivo seria dis
cutir e votar o parecer do Relator e os votos em se
parado de seus membros, no dia 22-7. 

Os documentos em anexo, são constituídos 
por cópias das notas taquigráficas, e documentos 
entregues pelo Sr. Relator naquela ocasião. 

Tenho certeza que terei de V. Ex" a atenção 
que o assunto requer, urna vez que a decisão da 
CCJ, balizará, doravante, todos os procedimentos 
das CPis em andamento ou a serem propostas nes
ta Casa. 

Os Fatos 

1. No dia 22-7 p.p às 10h45min, reuniram-se 
os membros da chamada CPI do Tftulos Públicos 
para "ordenamento dos trabalhos finais da Comissão 
em tomo da possibilidade, ou não, de emendas a se
rem admitidas ao texto do relatório apresentado pelo 
Senado". (Doe._ n• 1-notas taquigráficas). 

2. Durante a reunião, o Senhor Senador Rela
tor referiu-se à separada encaminhada em 16-7 p.p. 
por ocasião da leitura do seu relatório. Sobre o as
sunto disse Sua Excelência: 

• ... Vossa Ex" se referiu à separata 
como a primeira emenda do Relatório. Não 
posso aceitar essa assertiva, porque a sepa
radà foi apresentada como correçáo do Re
latório no momento em que o apresentei. 
Como não foi posterior, ela não é emenda 
de relatório algum, mas sim o próprio Rela
tório." 

E mais: 

• ... apresentei o Relatório com algumas 
correções no texto. Elas fazem parte inte
grante do Relatório. Separata, na verdade, é 
urna separata de redação, porque ela só 
existiria se houvesse correções agora, e o 

Relatório foi apresentado na sua integralida
de." 

- - • ... ele passa a existir, nasce no mo
mento em que é apresentado à Comissão. 
Desde que foi apresentado à Comissão, não 
sofreu alteração alguma .. ." 

(Do. n• 2-notas taquigráficas) 

3. Ao concluir a reunião, o Senhor Presidente 
Senador Geraldo Melo expi'8Ssou: 

• ... mas o relatório que a CPI entregará 
à Mesa será o relatório com o texto que os 
Srs. Senadores aprovarem, inclusive porque 
vão assiná-lo. 

Então, se a maioria da Comissão en
tende que um parágrafo deve ter urna reda
ção diferente e essa decisão for aprovada 
na Comissão, assim será - no relatório da 
CPI e não no relatório do Senador Roberto 
Requiáo. 

_Mas, concretamente, indago se existe 
algum recurso a ser formulado ao Plenário. 

Não havendo recurso e estando esgo
tado os recursos da pauta da reunião desta 
manhã, agradeço a presença de todos ... • 

E mais: 

• ... Ele será votado como qualq11er pro
jeto, com a ressalva das emendas, que não 
se chamam emendas,_ dos_destaques para 
voto em separado, que não são DVS, como 
disse o Senador Jarbas Passarinho, dos re
querimentos ou dos votos em separado .. ." 
(Doe. n• 3-notas taquigráficas). 

4. Decididos os procedimentos de votação do 
Relatório, a CPI tomou-se a reunir na mesma data 
às 18h16min. O Senhor Presidente Geraldo Melo 
deu por encerrado o prazo para encaminhamento de 
emendas e votos em separado: 

• ... antes de passannos à discussão do 
relatório, de cujo teor a Comissão já tem co
nhecimento fonnal, é necessário dar conhe
cimento dos votos em separado que foram 
recebidos. Antes disso, poré_m._ d!:!sejo pro
clamar eneerrado ;,-prazo de vistas coletivas 
concedida pela Presidência aos Srs. Sena
dores e consultar se a Presidência pode en
cenar também, agora, o prazo para apre
sentação de votos em separado ou requeri
mentos de qualquer natureza, com relação 
ao relatório do Senador Roberto Requião, 



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

AGOSTO DE 1~\17 ANAIS DO SENADO FEDERAL 503 

ou se seria necessário mais tempo para que 
não se prejudique algum trabalho em anda
mento. 

Não havendo manifestação do Plenário, 
está encenado o prazo de apresentação de re
querimentos e votos em separado em relação 
ao relatório do Senador Roberto Requião ... • 

Na ocasião, destacou Sua Excelência: 

• ••. desejo esclarecer ao Plenário que 
estamos discutindo o Relatório, iniciando a 
discussão. A votação confonne se decidiu 
esta manhã, será feita do Relatório em blo
co, com a ressalva dos votos em separado, 
ressalvados. O teor dos votos em separado 
não é nem conhecido ainda .. ." 

" ... Está, portanto, em discussão o Re
latório, para ser votado, após encerrada a 
discussão, com ressalvas dos votos em se
parado. "{Doe. n• 4-notas taquigráficas). 

5. Em seqüência o Senhor Presidente encerrou 
a discussão e anunciou a votação. 

• .•• continua facultada a palavra para 
discutir .. 

Não havendo quem queira discutir o 
Relatório, vou submeter aos votos da CPI o 
Relatório do Senador Roberto Requião •.• • 

Iniciado o processo de votação o Senhor Sena
dor Relator, pediu a palavra: 

• ..• Sr. Presidente, gostaria de chamar 
a atenção dos Senadores para o fato de que 
o Relatório que estamos votando agora tem 
uma separata, que os Srs. Senadores rece
beram, com algumas pequenas modificaçõ
es de redação. Essa separata está na mão 
de cada um dos Srs. Senadores .•. • {Doe. n• 
5-notas taquigráfiCas). 

Simultaneamente, um funcionário da Secretaria 
da CPI distribuía aos Senhores membros da CPI, 
exemplares da citada separata. 

6. O texto designado como separata, encami
nhado após ser anunciado o processo de votação, 
na realidade constituía-se em emenda do Relator, 
pois que extrapola as correções redacionais para al
teração de forma, conteúdo e mérito como pode ser 
constatado nos documentos de n"s 6 a 10, que 
exemplifrcam as modificações registradas ás tis. 
118, 221, 235, 243 e 356, dentre outras, do Titulo I 
do Relatório. A leitura atenta do texto original do Re
lator, e a posterior emenda do Relator, comprovam a 

-----

profunda alteração conceituai e contextuai decorren
te da "separata•. 

Ante os fatos expostos, formulo as seguintes 
questões em tese: 

- Podem os Senhores membros da CPI apre
sentar emendas ao Relatório do Senhor Relator? 

- No caso dos Senhores Senadores concorda
rem, parcialmente, com os termos do Relatório e dis
cordarem, pontualmente, de algumas abordagens, 
poderão propor alteração? ou estarão obrigado a vo
tar favorável ou contrário, integralmente? 

- Admitidas as emendas, e aprovadas pelos Se· 
nhores membros, passarão elas a constituir o texto do 
Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito? 

- Conclufda a discussão e anunciada o início 
do processo de votação, pode o Relator de CPI, 
apreserrtar emendas ao Relatório original, com a dis
cussão já encerrada? 

- Pode a Comissão Parlamentar de Inquérito 
encerrar seus trabalhos sem apreciação das emen
das ao relatório e dos votos em separado, tempesti
vamente apresentados, e anunciados pela Previdên
cia da CPI? 

Sala das Sessões 26 de agosto de 1997. - Se
nador Jader Barbalho. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- A indicação será publicada e remetida à comissão 
competente. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.531-9, 
adotada em 21 de agosto de 1997 e publicada no 
dia 22 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação 
aos arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição, institui normas para licitação e 
contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da 
Lei n• 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe 
sobre o regime de concessão e permissão da pres
tação de serviços públicos". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e s• do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Edison Lobão 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Freitas Neto · 
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Romero Jucá 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Joel de Hollanda 

PMDB 

Gerson Camata 
Canos Bezerra 

PSDB 

José Serra Sérgio Machado 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

José Carlos Aleluia 
Raul Belém 

Leomar Ouintanllti.i -

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Robério Araújo 
Osvaldo Coelho 

Bloco (PMDBIPSD/PSL/PRONA) 

Luís Roberto Ponte 
João Almeida 

Ricardo Rique 
Djalma de Almeida César 

PSDB 

Salvador Zir1baldi Itamar Serpa 

Aldo Arantes 

Basco França 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

Alcides Modesto 

PMN 

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami· 
tação da matéria: 

Dia 26-8·97- designação da Comissão Mista 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

--Jefferson Péres 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

OsmarDias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Regina Assumpção Valmir Campelo 

Titulares 

Paulo Gouvêa 
Saulo Queiroz 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Magno Bacelar 
Mussa Demes 

Bloco (PMDBIPSD/PSL/PRONA) 

Edison Andrino 
Confúcio Moura 

João Magalhães 
Wilson Cignachi 

PSDB 

Luiz Piauhylino Flávio Palmier da Veiga 

Aldo Arantes · 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

_ Alcides Modesto 

PV 

Dia 27-8-97- instalação da Comissão Mista Fernando Gabeira 
Até 27-8-97- prazo para recebimento de emen- De acordo com a ReSolução n° 1, de 1989-CN, 

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
a admissibilidade tação da matéria: 

Até 5-9-97- prazo final da Comissão Mista Dia 26-8-97- designação da Comissão Mista 
Até 20-9-97- prazo no Congresso Nacional Dia 27-8-97- instalação da Comissão Mista 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Até 27-8-97- prazo para recebimento de emen-

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con- das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
gresso Nacional a Medida Provisória ni 1.569-5, a admissibilidade 
adotada em 21 de agosto de 1997 e publicada no Até 5-9-97- prazo final da Comissão Mista 
dia 22 do mesmo mês e ano, que 'estabelece multa Até 20-9-97- prazo no Congresso Nacional 
em operações de importação e ~-putras providên- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
cias•. , - --=-o-senrnfr Presidente da República enviou ao Con-

De acordo com as indicações qas lideranças, e gresso Nacional a Medida Provisória ni 1.570-5, 
nos termos dos§§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n• adotada em 21 de agosto de 1997 e publicada no 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- dia 22 do mesmo mês e ano, que 'disciplina a apli-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: cação da tuteta antecipada contra a Fazenda Públi-
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ca, altera a Lei n2 7.347, de 24 de julho de 1985, e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bernardo Cabral 
José Bianco 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 
S"plentes 

PFL 

Bello Parga 
João Rocha 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

José lgnácio Ferreira Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Jairo Carneiro 
MussaDemes 

Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

Antônio Geraldo 
Paulo Gouvéa 

Bloco (PMDBIPSDIPSLJPRONA) 

Jurandyr Paixão 
Antônio do Valle 

Wilson Cignachi 
Maria Elvira 

PSDB 

Roberto Brant Ademir Lucas 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

PPB 

Fetter Júnior Osmar Leitão 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 26-8-97- designação da Comissão Mista 
Dia 27-8-97- instalação da Comissão Mista 
Até 27-8-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 5-9-97- prazo final da Comissão Mista 

------

Até 20-9-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE {AntoniO Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n21.579-11, ado
tada em 21 de agosto de 1997 e publicada no dia 22 
do mesmo mês e ano, que "àltera a redação dos 
arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n2 9.082, de 25 de ju
lho de 1995, dos arts. 19, 34, 35 e § 42 do art. 53 da 
Lei n2 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, 
respectivamente, sobre as diretrizes para a elabora
ção da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 
1997". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Odacir Soares 
RomeroJucá 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Beni Varas 

SENADORES 
Suplentes 

PFL 

Waldeck Omelas 
Jonas Pinheiro 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Valmir Campelo 

Sebastião Rocha 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 
Titulares SUplentes 

PFL 

Samey Rlho Mussa Demes 
Raul Belém Laura Carneiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSLJPRONA) 

Odacir Klein 
Hélio Rosas 

Barbosa Neto 
Silas Brasileiro 

PSDB 

Arnaldo Madeira Veda Crusius 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 
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PTB 
Paulo Heslander Duflio Pisaneschi 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: · 

Dia 26-8-97- designação da Comissão Mista 
Dia 27-8-97- instalação da Comissão Mista 
Até 27-8-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Tatvane Albuquerque Carlos Magno 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA) 

Dilso Sperafico 
Simara Ellery 

Dejandir Dalpasquale 
Ricardo Rique 

PSDB 

Danilo de Castro Robson Romero 

Aldo Arantes 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Alcides Modesto 

PSB Até 5-9-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 20-9-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) Sérgio Guerra Alexandre Cardoso 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con- De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.580-1, fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
adotada em 21 de agosto de 1997 e publicada no - · tação da matéria: 
dia 22 do mesmo mês e ano, que 'autoriza a Cen- Dia 26-8-97- designação da Comissão Mista 
trais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS e a Dia 27-8-97- instalação da Comissão Mista 
União a adquirirem ações da Companhia Energética· · ------Até 27-8-97- prazo para recebimento de emen-
de Alagoas - CEAL, para efeito de sua inclusão no das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
Programa Nacional de Desestatização - PND, bem a admissibilidade 
assim o aumento do capital social das Companhias Até 5-9-97- prazo final da Comissão Mista 
Docas do Rio de Janeiro- CDRJ e Docas do Estado Até 20-9-97- prazo no Congresso Nacional 
de São Paulo - CODESP, e dá outras providências'. O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

De acordo com as indicações das lideranças, e - Será feita a devida comunicação à Câmara dos De-
nos termos dos §§ 4° e 5º do art. 2• da Resolução n• putados. A Presidência convoca sessão conjunta do 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia 27, 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: às 11 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Teotonio Vilela Filho Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Benedito de Lira Wilson Cunha 

destinada a apreciação de projetes de lei. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único: 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA 
N1' 75, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 75, de 1993 (n• 
5.813190, na Casa de origem), que acres
centa dispositivo ao art. 20 da Lei n• 8.036, 
de 11 de maio de 1990, para permitir a movi
mentação da conta vinculada ao FGTS do 
aposentado, na condição que especifica, 
tendo 

Pareceres sob n•s 341, de 1995, e 
155, de 1997, da Comissão de Assuntos So
ciais, Relatara: Senadora Emitia Fernandes: 

- 1° pronunciamento: favorável; e 

- 2" pronunciamento (reexame, em vir-
tude do Requerimento n• 1.109195): favorá-
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vel, com Emenda nº 1-CAS, de redaçãa, que 
apresenta. 

(Em virtude de adiamento) 

A Presidência comunica ao Plenária que a ma
téria constou da sessão deliberativa da dia 18 de ju
nho última, quando teve a sua discussão. adiada 
para hoje. 
. Passa-se à discussão, em turno único, do pro-
Jeto e da emenda de redação. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será jida pelo 
Sr. 12 Secretário Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 602, DE 1997 

Senhor Presidente, _ 
Nas termos do artigo 315 do Regimento Inter

na, requeremos o adiamento da votação do Projeto 
de Lei da Câmara n• 75, de 1993, a fim de que a 
mesma seja feita na sessão de 7 de outubro de 
1997. 

Sala das Sessões, 26 de agasto de 1997. -
Senador Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- A matéria sairá da Ordem do Dia outra vez, para 
retomar em data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Esgotada a matéria consti>niP. da Ordem do Dia. 

Antes de colocar em votação requerimentos de 
urgência, acho que é do meu dever, como Presiden
te da Casa, chamar a atenção para as votações em 
regime de urgência de problemas de dívidas de Es
tados. 

Considero um erro que se comete na Casa, en
tretanto sou obrigado a submeter ao Plenário aquilo 
que os Srs. Senadores pedem que o Senado delibe· 
re. As votações em caráter de urgência de proble
mas de dívidas de Estados estão se tomando rotina 
quando deveriam ser exceção; daf porque cumpro o 
que se pede. 

Mas, de logo, declaro que não sou favorável a 
essa posição. Acho que o projeto deve ser estudado 
no devido tempo e chegar ao plenário com os estu
dos necessários. Razão pela qual, achei que era do 
meu dever, não só com relação a esses que vamos 
votar mas a outros que serão lidos, fazer esta lem
brança aos Srs. Senadores: que o Senado deve se 
aprofundar nesses exames, porque nada é mais im
portante do que votações desse tipo. 

Já tivemos problemas vários aqui, culpando 
também o Banco Central pela falta de exames indis· 

pensáveis. Por isso, vou fazer a votação apenas 
para cumprir o meu dever de Presidente, embora a 
contragosto. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

· · O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Pela ordem, tem a palavra o Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, assinei esse re
querimento a pedido do Senador Epitacio Cafeteira, 
mas concordo com V. Ex". Sempre fui contra a vota
ção, em regime de urgência, dos pedidos de rola
gem de dívida, e assinei muito mais porque me dis
seram que havia um acordo com os outros Uderes e 
coma Mesa. 

Gostaria, portanto, de saber qual é a procedi
mento para que eu retire a minha assinatura desse 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Eu cumpri o meu dever de fazer urna advertência 
ao Plenário, inclusive pelo bom nome do Senado, do 
qual cabe a todos nós zelar. 

-Se votamos ·sempre· em regime de urgência, 
sem o devido estudo ou debate, acho que o Senado 
não cresce perante a opinião pública e fica a possibi
lidade de acontecerem problemas como os que 
aconteceram em relação aos precatórios. 

Não posso traçar normas. Se dependesse de 
mim, não se votaria. Mas não tenho o poder de me 
necusar a colocar em votação requerimentos assina
dos por Uderes. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR,_EOJ$0.N LQBÃO (PFL-MA)- Pela or
dem-;-Sr:-Presiàerlte. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Primeiro, a resposta do Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente, eu gostaria de retirar o meu nome desse re
querimento, porque entendi que havia um acordo en
tre as Lideranças e a Mesa. Não havendo esse acor
do, também sou contra a votação em regimeãe llt· · 

gência, porque conheço os problemas que tem cau
sado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Eu agradeceria se V. Ex- viesse à Mesa para reti
rar sua assinatura. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Epita
cio Cafeteira. 
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
esse requerimento diz respeito a uma rolagem de di· 
vida que não .tem nada a ver com precatório e que 
está 'ltlncendo agora. Tanto que, na Comissão de 
Assuntos Económicos, foi aprovada por unanimida
de. 

A votação, em regime de urgência, visa evitar 
que sofra solução de continuidade a rolagem da dívi
da de São Paulo. Se não votamnos agora, vai ser 
criado um problema muito sério para o Município. 

Não há nenhuma contestação. Quando procu
rei o nobre Senador Osmar Dias, eu disse-lhe que, 
se conseguisse unanimidade, eu conseguiria que a 
matéria fosse votada amanhã. E disse a mesma coi
sa ao Senador José Eduardo Outra, enfim, falei isso 
a todos. Ainda não poderia dizer que eu tinha o con
senso dos Líderes, porque não havia falado com ne
nhum deles. Mas eu havia falado com o Senador 
Edison Lobão, que foi o segundo signatário. E o ter
ceiro foi o Senador Jader Barbalho. Só com esses 
Senadores citados já haveria assinaturas suficientes 
para aprovar o requerimento. Mesmo assim fui ao 
Gabinete do Senador Osmar Dias. Pedi a assinatura 
de S. Ex", como também pedi a do Senador Valmir 
Campelo e, por denradeiro, a do Líder do Bloco de 
Oposição, o Senador José Eduardo Outra. 

Dessa maneira foi apresentado o requerimen
to. Para evitar um colapso na rolagem das dividas 
da Prefeitura de São Paulo, para o que não há qual
quer contestação. Na aprovação na Comissão de 
Assuntos Económicos, presente estava, inclusive, o 
Senador José Eduardo Outra. Presidia a reunião o 
nobre Senador José Senra. 

Entendi qúe, sendo um assunto pacifico, não 
havia por que deixar de apresentar o requerimento. 
Lamento a má interpretação dada pelo Senador Os
mar Dias. Eu não podia dizer a S. Ex- que havia 
consenso dos Uderes, porque eu ainda não havia vi
sitado os outros Líderes. Mas eu disse que se a una
nimidade dos Uderes pedisse, seria ainda mais ace
lerada a votação da matéria. 

Era esta a explicação que eu queria dar, Sr. 
Presidente. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA)- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Pela ordem, tem a .palavra o Senador Edison Lo
bão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não 
posso deixar de concordar com V. Ex- quando mani-

festa preocupação com as votações, em regime de 
urgência, de requerimentos dessa natureza. Na ver
dade, por diversasve2:es já tornamos conhecimento 
do problema e fi;~:emQs manifestações em plenário, 
tanto V. E.x4 quanto o Uder do PFL 

Tod<!via. no que_ diz respeito a este Çé!SO, p_qu{! 
Clefãlifõcorrell fOTo quêac3baderefatar o eminente 
Senador Epitacio Cafeteira. O documento havia sido 
aprovado, por unanimidade, na Comissão de Assun
tos Económicos e está presms a vencer. Ou se vota 
agora ou. haverá graves conseqüências. 

Ainda há pouco, antes até do pronunciamento 
de v. Ex-, que temtoda a procedência, repito, eu fa
lava com o T.fder do Governo. Chamava a atenção 
de S. Ex- para a necessidade de que o Governo 
atente para os prazos, enviando a esta Casa docu
mentos dessa natureza no prazo devido, para qlóe o 
Senado tenha tempo suficiente de examiná-los tanto 
nas comissões quanto aqui, no plenário do Senado 
Federal. 

Não desejo retirar a minha assinatura, mas 
concordo que V. Ex" tem toda razão. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Gilber
to Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
como Relator dessa matéria, desejo informar que a 
Prefeitura a mandou ao Banco Central no dia 7 de 
julho. Ela ficou no Banco Central por mais de um 
mês. E o que aconteceu? De acordo com a resolu
ção, o Banco Central teria 15 dias para analisar o 
pedido de rolagem de divida de São Paulo. 

Acontece que, após a CPI dos Precatórios, o 
Banco Central resolveu olhá-la mais detalhadamen
te. Ao fazer isso, o Banco Central modifiCOu a forma 
de análise, passando a exigir da Prefeitura de São 
Paulo uma série de outros documentos que até en
tão não exigia. A Prefeitura remeteu esses docu
mentos e essa matéria só chegou ao Senado segun
da-feira passada. 

Fui relator deSsa. matéria que, na Comissão de 
Assuntos Econõmicos, foi relatada pelo Senador Os
mar Dias. Vence na quinta-feira desta semana o pra
zo para a rolagem da divida. Se a Prefeitura não ro
lar a dívida, ela ficará em situação difícil. 

O Senador Epitacio Cafeteira conversou com 
todos e colheu assinaturas para essa matéria que foi 
votada e aprovada por todos os membros da Comis
são de Assuntos Económicos. 
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Nesse caso, eu pediria, inclusive, que o Sena- principio de que não serão apresentadas emendas. 
'.lar Osmar Dias mantivesse a sua assinatura, para Se algum Senador aqui disser que vai apresentar 
que déssemos urgência à matéria, que é apredada- · eménàas·a-esse projeto de resolução, retiro a minha 
na Comissão. Se demorou em algum lugar: foín() -- ·· asSiriatura-;-a.póio a urgência e voto contra. 
Banco Central. Tenho certeza de que não é esse o entendi-

Muito obrigado, Sr. Presidente. manto-do Plenário: Por isso, não vejo nenhum senti-
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) do em não votar a matéria, até porque levo em con-

- Vou conceder a palavra aos Senadores José sideração que já houve outros casos em que, em 
Eduardo Outra, Esperidião Amin, Levy Dias e Ney função do prazo, a matéria foi incluída em Ordem do 
Suassuna que, respectivamente, a solicitaram. Dia, inclusive sem necessidade de aprovação do re-

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo querimento de urgência. 
Outra. Em função disso, mantenho a assinatura e voto 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- favoravelmente ao requerimento. • 
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
sidente, Sr*s e Srs. Senadores, durante algum tem- - Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin. 
po, no plenário desta Casa, procurei defender o Re- O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB--SC. Pela or-
gimento pelo Regimento, analisar uma série de fili- dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
granas regimentais. Mas confesso que cheguei à Senadores, em primeiro lugar, desejo deixar consig-
conclusão de que essa não é a tarefa de um Sena- nada a minha manifestação de aplauso a V. Ex' pela 
dor da Oposição, ou melhor, da minoria- não é nem advertência que fez registrar hoje na sua fala como 
da Oposição, é da minoria! Presidente do Senado. 

O Regimento garante a convivência democráti- Quero também fazer minhas as colocações do 
ca entre maioria e minoria. A minoria interessa invo- Senador José Eduardo Outra, posto que essa maté-
car o Regimento sempre que se tratar de uma maté- ria foi examinada na Comissão de Assuntos Econõ-
ria que a minoria não tenha interesse em aprovar. micos. Todos os casos mais cabulosos que a CPI 

Quero registrar que já houve momentos em dos Títulos Públicos, destinados a pagar precatórios, 
que não se cumpriu ao pé da letra o Regimento. levantou, ocorreram em processos que não tramita-
Exemplo: quando se votou mais de dois requerimen- ram na Comissão de Assuntos Econômicos. 
tos de urgência numa mesma sessão, quando da Erii terceiro lugar, Sr. Presidente, quero dizer 
votação de requerimento de urgência e votação de que já se encontra na Comissão de Assuntos Eco-
matéria em sessão imediatamente subseqüente. Só nõmicos, distribuído ao Senador Vilson Kleinübing, o 
não nos manifestamos a respeito porque se trata- nosso Projeto de Resolução n• 49/96 -já reapresen-
vam de matérias que não tínhamos interesse ém -·tãdo. Reapresentado, Sr. Presidente, porque abran-
obstruir. ge - é esse o esclarecimento que me permito deixar 

No caso específico dessa urgência para São aqui consignado-, em primeiro lugar, medidas corre-
Pauto, assim como a de Porto Alegre, que assinei, e tivas contra a indústria das antecipações de receita, 
a do Rio de Janeiro, todas são matérias que foram onde há bancos cobrando juros de 6% ao mês de 
aprovadas pela Comissão de Assuntos Económicos. prefeituras de cidades brasileiras. 
Então, não se enquadram em algumas das críticas Em segundo lugar, contempla tudo o que o re-
que foram levantadas, no caso de precatórios, quan- latório do Senador Roberto Requião estabeleceu 
do matérias que, sem merecer a análise da comis- como diretrizes norteadoras da tramitação de pedi-
são técnica, foram votadas diretamente no plenário. dos de empréstimo no Senado Federal, ou seja, to-
Não é o caso, já que a matéria foi votada na Comis- das aquelas recomendações da CPI dos precatórios 
são de Assuntos Econômicos. já estão aproveitadas. 

Qual é a diferença em relação ao mêrito da Finalmente, Sr. Presidente, o tópico que tem 
matéria, se ela será votada agora ou daqui a cinco mais a ver com essa questão: uma medida preventi-
dias em relação à tramitação normal? Votada a ma- va competente para impedir que o Senado seja tan-
téria na Comissão, abrir-se-ia o prazo para a apre- gido- na véspera do vencimento de títulos- a ter de 
sentação de emendas. Se houver emendas, a maté- deliberar sobre a sua rolagem. Isto é, estamos esta-
ria volta à Comissão. No presente caso, trata-se de belecendo prazos para que processos com venci-
matéria que foi aprovada por unanimidade na Co- menta, ou seja, com rolagem de dívida, dêem entra-
missão de Assuntos Econômicos. Então, parto do da no Banco Central no mínimo 45 dias antes do 
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vencimento. No Senado Federal, sei que, na opinião 
de V. Ex", o prazo é diminuto, mas veja que, nesse 
caso, estamos tratando com 7 dias de tramitação. 

Estou estabelecendo - e claro que aceitarei 
qualquer recomendação no sentido de ampliá-lo -
um prazo mínimo de 15 dias. Nesse caso, foi dado 
entrada no Senado no dia 19 e, hoje, dia 26 de 
agosto, completa-se apenas 7 dias de tramitação na 
Casa. 

Essas providências, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, já fazem parte de projeto de resolução e já há 
um Relator. Espero sinceramente que, até a semana 
que vem, o Plenário do Senado possa deliberar so
bre essa questão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Levy Dias. 
O SR. LEVY DIAS (PPB--MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, apenas para tentar contribuir com a Casa e 
com o Plenário, escudo-me no ofício do Banco Cen
tral, Parecer Dedip!Oirad n• 97/0619. O ofício do 
Banco Central, no seu Item n• 4, diz o seguinte: 

Cabe esclarecer que a rolagem pleiteada não 
se refere a títulos emitidos para pagamento de pre
catórios judiciais. 

Leio esse item para esclarecer, porque a pala
vra "precatório" já foi citada várias vezes. 

No Item n• 7, cabe ressaltar que o município 
encontra-se adimplente junto às instituições inte
grantes do sistema financeiro nacionaL 

Outro dado que julgo importante, Sr. Presiden
te, ainda me escudando no ofício do Banco Central, 
refere-se à afirmação quanto ao perfil da dívida mo
biliária do município, em 30/06/97. Verifica-se que 
apenas 8,1% têm vencimento em 1997. 

São os dados que gostaria de deixar registra
dos na Casa. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassu
na. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s 
e Srs. Senadores, na Comissão de Assuntos Econó
micos, há sete dias, votamos três projetes: dois para 
o metrô do Rio de Janeiro e um de rolagem de dívi
da. Os do metrô venceram ontem. Portanto, já há 
data e, se os aprovarmos amanhã, já estaremos 
com dois dias de atraso. E o das tranches, ou seja, o 
da rolagem, vence no sábado. 

Para os dois primeiros, as lideranças entraram 
com requerimento: Para o-Último, não houve requeri
mento, e espero que a Liderança do Governo o faça, 
uma vez que tem interesse no Governo do PSDB, 
que é o do Rio de Janeiro. Mas essa é obrigação da 
liderança do Governo, e não nossa, como Relator. 

Mas eu queria deixar patente, Sr. Presidente, 
que, às vezes, estamos agindo por impulso: ou apro
vamos todas as urgências, ou não queremos apro
var hénhúma:-Nesse caso específico, são duas com 
data marcada. 

Então, eu queria conscientizar a Casa de que 
esses projetas já completaram nove dias; foram 
aprovados em_ comissão e vão criar problemas para 
o Estado, uma. vez que o d~ rolagem da dívida ven
Ce rio sábado -e-os dois-do rnetrô venceram ontem, 
quarta-feira. 

Esses projetes estavam no mesmo pedido de 
urgência de São Paulo. Quando nosso Líder, Jader 
Barbalho, pediu para que ele fosse retirado, isso foi 
feito ln totum. No entanto, nele não havia as mes
mas dificuldades que havia no projeto relativo a São 
Paulo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-::- <::orr:L a palavrn o nq!;m~ S!lnadorJ.auro Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT -DF. Pela 

ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a Comissão de Assuntos Econômi
cos, seguindo a orientação sugerida pelo Senador 
Vilson Kleinünbing, havia estabelecido o critério de, 
em autorizando rolagem das dívidas estaduais, redu
zir essa autorização em 2%, ou seja, permitir que 
98%"da dívida fosse rolada. Acontece que, para tor
nar mais rigorosa e mais limitada a possibilidade de 
emissão de tftulos, de letras, esse percentual me pa
rece muito modesto. 

Quando se trata de um pedido como esse, que 
chega ao Senado há poucos dias e que exige o aço
damento que V. Ex' em boa hora condenou da Pre
sidência do Senado, o Banco Central afinna o se
guinte: 

• .... preconizando o percentual de rola
gem de 90,52% em função dos limites de 
comprometimento jã assumidos pela Prefei
tura Municipal de São Paulo. • 

Portanto, parece que nos devemos escudar no 
parecer do Banco Central e não ultnapassar o limite 
de 90,52% que aconselha. Isso nos livraria de qual· 
quer apodo no sentido de que estaríamos sendo 
complacentes em consentir a rolagem da dfvida pú
blica em um percentual tão elevado e também retira-
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na de nós qualquer responsabilidade em relação a 
algum senão que adviesse do açodamento com que 
o assunto foi tratado. 

Portanto, sob meu ponto de vista, deveríamos 
realmente adotar os 90,52% a que se refere o. pa-re
cer do Banco Central ao invés de estabelecer1TlOS. 
critérios rigorosos, rígidos e inflexíveis superiores a 
este, 98%. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex*. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou de pleno acordo com V. Ex" em relação às colo-_ 
cações que fez. Tem sido constante a votação, pelo 
Senado, de rolagem de dividas em caráter de urgên_-_ 
cia. Aproveito para comunicar a esta Casa meu pro
pósito de não votar mais rolagem de dívida ern_cªrá~ 
ter de urgência. Quem quiser rolar dívidas que faça 
o pedido com a devida antecedência. 

Estamos assistindo pela imprensa todos os 
dias ao fato de os nossos Executivos municipais e 
estaduais lançarem obras em toda a parte do Brasil. 
No entanto, na hora de rolar a dívida, querem rolá-la 
integralmente. 

Estou de acordo com o Senador Lauro Cam
pos em relação a essa questão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- A Mesa não pode e nem deve dialogar com os Srs. 
Senadores. Entretanto, a mim cabe esclarecer al
guns pontos em relação a esse assunto. 

É verdade que o Senado, inclusive a Mesa, 
tem transigido em alguns pontos para a votação de 
matérias desse jaez. O Regimento, por exemplo, 
manda que só se votem dois requerimentos de ur
gência por sessão. Usava-se, evidentemente como 
uma saída, convocar quantas sessões extraordiná
rias fossem necessárias, sem número, para votar re
querimentos de urgência. 

Entendi que era melhor votar mais de dois com 
número do que muitos outros sem número, em ses
sões extraordinárias, apenas para ter Ordem do Dia 
constando que votou. 

Essa prática, entretanto, se tere o Regimento, 
vamos suspendê-la. Mas não vamos fazer sessão 
extraordinária para votar requerimento de urgência. 
Votam-se apenas dois por dia e não mais. Fica-se, 
assim, de acordo com uma advertência do Senador 
José Eduardo Outra, que é lógic;;t. 

O Senador Esperidão Anlin falou, no projeto, 
em quinze dias. Achei pouco e acho pouco, porque 

basta um pedido de vista de um Senador na Comis
.são, que tem direito a cinco dias úteis, para que os 
_:gl.lii]Ze dias praticamente se esgotem. Se não hou
ver vista simultânea, não sai tão cedo. be modo-que 

-teria que haver, nesse projeto, um regime especial, 
_mas COI1lmai~d-~_9!:!.inze dias. 

O Senador Lauro Campos disse, com murta 
_P.lQf:Jriedad~L que, _guando um assunto desse não é 

discutido, não se pode fazer a advertência que ele 
fez de que não se deveria seguir o parecer da Co
missão, mas o do Banco Central. Quando está em 
urgência, ninguém evidentemente discute o assunto, 
e a sua idéià, neste Instante-, rião !ioderia ser adota
da em regime de urgência. 

Conseqüentemente, peço a reflexão dos Srs. 
-senãdores para esses pontos, seriãopara·o aia ae 
hoje, mas para os posteriores, contanto que o nome 
do senado cadavei rriàis se eleve perante-a -opinião 
pública e não P<>ssa ser motivo ae . críticas, . muitas 
vezes-justas-:-em relaÇão ãoriosso tráoalnO. -

__ Tenho que seguir, e seguirei, a vontade do Ple
nário. ConseqC.emtemente, submetereí os requeri
mentos de urgência à vontade do Plenário, mas, 
mesmo com urgência, não posso pennitir que o Ple
nário queira votar as matérias com menos de dois 
dias úteis. 

Então, o que for aprovadohofe-s()seravota
do quinta-feira, porque-aMesã nãõ-êâloêaerifVO: 
Tação arites: rriesmo qüe o -Píeriãríó ri1ahde:- o Pie· 
nário não pode mandar contra o Regimento. Cc.n
seqüentemente,- estas palavras ficam não como 
uma advertência. mas como uma decisão: o que 
for aprovado hojé-serã,-na m~elfiór hipótese; vofadd 
na quinta-feira, e, se não houver número, não será 
votado. 

Passa-se à apreciação do requerimento de 
urgência, fido miHora do Expediente, para o Pro
jeto de RésoiiJÇãon° -104/97, que diz respeito à 
operação de crédito para a Prefeitura de Porto 
Alegre. 

Advirto tamtiem que se deve dizer a que .Se re
ferem todos os reque-rimentos, e não apenas o nú
mero do projeto:Pürqtie serião o Plenário não fica 
sem a orientação devida. 

A Mesa já deveria estar com isso pronto. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação o Requerimento nº 597; de 1997, de 
urgência, lido na Hora do Expediente, para o Projeto 
de Resolução n° 1Ó4, de 1997. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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A matéria figurara na Ordem do Dia da sessão 
do segundo dia útil subseqüente, nos termos do Re
gimento Interno. 

O SR. P.RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o Requerimento nº 598, de 1997, de 
urgência, lido no Expediente da presente sessão:
para o Projeto de Resolução nº 105, de 1997. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, contra o voto do Senador Laura 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o Requerimentonº __ 599_,__de 1997, de 
urgência, lido na Hora do Expediente, paraoP-rÓjeto 
de Resolução nº 107, de 1997. · --- ·- --

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Consulto o Plenário porque. pelo Regimento. pas
saram dois requerimentos; conseqüentemente, não 
se podem votar. nesta sessão, outros n!<iuerime.ntos 
de urgência. 

Se os Srs. Lideres entenderem que ª rE!g~a 
deve ser fixada para outro dia, a Mesa cumprirá; se 
entenderem que a regra deve ser fixada imediata
mente, eles não serão votados. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, peço a palavra, como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho, 
como Líder. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, manifesto-me favorável à advertência de 
V. Ex•: que se.cumpra o Regimento. 

No momE?nto em que, por razões circunstan
ciais, o Plenário resolver revogar o Regimento, todos 
nós passaremós a ficar vulneráveis. Prefiro a lei, a
norma; por isso mesmo, acato a advertência de V. 
Exª e fico com o Regimento: dois requerimentos por 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Bastando que um Líder se tenha n:Janifestado, os 
demais requerimentos não serão votados nesta ses
são. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Sr. PresidPnte, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CarkY '~agalhães) 
-Concedo a a palavra a V. Ex". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB 'AA.-Pela 
ordem. Sem revisão .do orador.) - Sr. Pre dente, a 
manifestação do nobre Senador Jader Barbalho tem 
também o meu apoio. O problema é que o assunto 
foi apresentado de uma maneira muito clara. O re
querimento não pretendeu, com a urgência, fugir da 

Comissão de Assuntos Económicos, e a matéria 
teve toda. a sua tramitação cumprida. 

·Penso que a advertênciãae·v:E.x" podena ser 
considerada para o futuro, assim como a regulamen
tação que dela resultasse. Aceitá-la hoje seria preju
dicar a Prefeitura âEl"SaoPaulo. 

V. Exª não tenha âuvida de que a não rolagem 
da dívida no prazo competente prejudica"fã a cidadé 
de São Paulo. E não foi culpa da Prefeitura, nem do 
Senado, mas do Banco CS!:ltral. Os Senadores de 

- são-:-?au10=- onobreSenaáor José Serra, o nobre 
Senador Eauarao Suplicy e o noBre Senaaor Romeu 
Tuma -,com toda certeza, deram seu voto favorável, 

porque lem amorâquela cidade. Não sou de São 
P-aulo; soli Líder do Partido do Prefeito. 

-Entao~ ·peçoa:v:··~que exam1ne e-tome essa 
posição para novos requerimentos, e não para os 
que já foram lidos no Expediente, senão a Prefeitura 

C!E!S"ão Paulo será prejudicada. 
- Eessa. a·poiidêfáção"que faço-a V. Ex•, sem 

querer dialogar com ~n,.1esa, nem mé ·colocar contra 
a decisãoaev. Ex•: I rata-se apenas de uma ponde
ração que, acredito, V. Exª haverá de levar em con
sideração: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
--V. Exª amanhã será atendido, com a votação do 
requerimento e com o interstício de dois dias subse
qüentes para a apreciação da matéria. Ou se faz 
lima sessão-eXtraordTnãria-;- ou votare·mos na terça-

--feirii 
Amanhã entrará em pauta o requerimento de 

V. Exª e outro, do Rio de Janeiro. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (AiltonlóCãrloS Magalhães) 

-.Concedo a.·j:)alavra~aó nõbreSenador Mauro Mi
randa. 

o SR- GTI...BERTó-fV'nRA.NDA(PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revis-ão doo6ra.cror.r .::-sr.Presídente:se 
o quorum fosse mantido, pediria a V. Ex" que fizes
seluma reunião extraordmãnã- h-o)e. Isso evitaria a 
pt3nàl1ZaÇaocfaPrefeltí:ira:-

-A Prefeitura." de-sã6-Paulo mandou a documen
tação final ao Banco Central em 25 de junho. So
mente no dia 11 de agosto, ou seja, 16 dias depois, 
o Banco Central mandou novo ofício à Presidência, 

-alegando -quenão aceitava-a declaração do Prefeito 
Celso Pitta com relação à adimplência da Prefeitura 
e solicitar;,·-\ qüe ·o Tribunal de Contas do Município 
desse tal c.~cl<naÇão:A Prefeitura foi ao Tribunal e 
obteve o documento, que foi, então, entregue ao 
Banco C<tntral. 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 513 -----
Ora, Sr. Presidente, estamos penalizando a 

Prefeitura. Falei com o Prefeito na manhã de hoje. S. 
Exª afirmou-me que não tem condições de pagar os
títulos para evitar a rolagem, pois totalizam mais de
R$200 milhões. 

Peço a compreensão de V. Exª. Esse fato se 
deu por causa da mudança de análise por parte do 
Banco Central, o que levou a Prefeitura, neste-mo
mento, a tal problema. Peço que· V. Exª faça valer a 
regra daqui para frente e determine a realização de 
uma sessão extraordiDária._h()je. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-V. Ex• sabe da estima que tenho por sua pessoa, 
mas o assunto é vencido. Não convocarei nenhuma 
sessão extraordinária para votar urgência.--ãié por
que esta Casa não deve ter por norma votar maté
rias em regime de urgência; deve- ier p.or nõiTnavo:
tar matérias dentro do regime normal de seus traba: 
lhos. 

Só amanhã haverá votação. 
Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO {PFL-MA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o Brasil não é a única Nação, neste universo em 
que os territórios de todos os mares e continentes se 
aproximam velozmente pelos novos e alucinantes 
meios de comunicação, que se debruça sobre pro
blemas sociais da maior gravidade. Mesmo nos pai
ses d".amados desenvolvidos, de aprofundadas tra
dições culturais, testemunhamos compungidos, no 
dia-a-dia, os bolsões de miséria absoluta que cons-
trangem os bem-afortunados. -

A violência e as drogas, que campeiam entre 
nós, também transitam pelos territórios das Nações 
mais ricas do mundo. As ilicitudes e as crueldades 
não respeitam fronteiras. Penetram em todas elas, 
levando tragédias e desassossego para as comuni
dades que se devotam ao trabalho e à estabilidade 
das suas famílias. 

No entanto, não será por ser um problema
mundial, de alcance indiscriminado, que negligencia
remos as nossas próprias questões sociais. Ao con
trário, mais devemos dedicar-nos à busca das solu
ções, tentando, ao menos tentando, construir no 
Brasil um recanto que se sobreponha aos tantos ou
tros caracterizados por uma qualidade de vida com
prometida pelos dissabores dos problemas sociais. 

Eu me referirei hoje, Sr. Presidente, apenas a 
dois problemas que, por se agravarem a olhos vis
tos, estão exigindo a atenção prioritária da socieda
de brasileira. E ouso acreditar que, e· '50 País, 

temos condições de resolvê-los satisfatoriamente. 
Se não os resolvermos de forma definitiva, ao me
-nos- podemos mlnofâclos de modosignificativo. 

--Opnmeiro-oeles é-relativo a uma parcela ex-
-pr!!§sivil_ das nossascnanças e aanos-s-a-ruventude: 
meninos de rua~entrégues -ã ~sua-prop-riá sorte; à 

prostituição juvenil explorada atê pOr empresários e 
-mtelectuaíseslranÇféiros: São chagas que freqüen
tam -riossas cidaâes grandes, médias e pequenas e 
exibem-se à nossa perplexidade; chagas gangrena
das que (fe-safíam nossa sensibilidade e apontam ris
cos graves para o futuro do País. 

O segundo problema a que me atenho refere
se à crise gravíssima do nosso sistema penitenciário 
em- tocfó~ o País:-pnsões sUperlotadas, nas quais os 
presidiários - indepe-ndente da maior ou menor gra

VIcíaCie-de seus ·cnmes '- têm de estabelecer, entre 
efespropdõs;~âeterminados turnos para terem o es
paÇo níiríln10 pamaeitarem e dormirem; confinamen
tos -- que, pela íâealaas-doatnnas, deviam servir 
como locais para a reeducação - transformam-se 
em porões imundos onde se aprimoram os proces
sos criminosos; práticas de assassinatos por sorteio, 
a fim de que os mais fracos, pela morte, desocupem 
lugares exíguos para os mais fortes e cruéis. 

Sr. Presidente, os animais dos nossos mais po
--bres estábulos e currais têm tratamento mais huma
no do que aquele· concedido à grande massa dos 
presidiários de nossas prisões. 

Fácil imaginar, com sentimentos de horror, o 
sofrímentotndescmível daqueles que, pela má sorte 
de ocumplfrettn:-.:mã!q:nmas por ilícitos menos gra
ves,-rêm-ae dividir espaço, nos j:J6ucos metros qua
drados cercados por grades de zoológico, com a 
barbárie de criminosos que já perderam, ou jamais 
tiveram, a mais elementar noção de valores morais, 
éticos e religiosos. 

No entanto, Senhor Presidente, dentre os cer
ca de 142.500 condenados abrigados em nossas pri
sões, 45.000 são mantidos presos por crimes meno
riis·e na<fViolentos. Entre estes, com penas supe
riores a dois anos, há uma mulher condenada por 
furto de um pacote de fraldas, no valor de dez reais, 
um homem que furtou doze pés de alface e cinco ca
béça!fôé repolho, e outros que se apossaram indevi
damente ou de dezesseis vassouras ou de uma dú
zia de telhas Etemit ou de um pacote de cigarros. 

Como disse Douglas Hurd, um político inglês: 
-·JCprisãoe-uma.-maneira muito cara de tornar as 
pessoas piores·. 

Tais dados constam de uma modelar entrevista 
oferecida à revista Veja, edição de 16 de julho pas-
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sado, pela Sr" Julita Lemgruber, socióloga, ex-direto
ra do sistema penitenciário do Rio de Janeiro e 
membro do Centro Internacional de Estudos sobre 
Prisões, sediado em Londr~s. 

Os dados por ela oferecidos são impressionan
tes, demonstrando, numa comparação com outros 
países, o atraso do Brasil no enfrentamento de_ tal 
problema. Quarenta e cinco mil condenados por cri
mes menores custam R$18 milhões por mês, o sufi
ciente para construir 1 . 700 casas populares. 

Narrou a Dr" Julita Lemgnuber que, na Inglater
ra, todo início de ano os juízes recebem do Ministé
rio das Finanças uma tabela mostrando o custo mé
dio por prisioneiro no ano anterior. Eles têm obriga
ção de consultá-la antes de proferir a sentença. Fi
cam sabendo que um preso confinado custa no mini
mo R$700,00 por semana, enquanto um preso, num 
regime de pena alternativa e rígido controle, tem a 
sua manutenção reduzida para R$250,00. 

Já existe entre nós, segundo penso, o consen
so de que se faz necessária e urgente a implanta
ção, com maior amplitude, da pena alternativa no 
Brasil, em benefício da reeducação do réu e por ra
zões económicas. Contudo, nossa legislação de 
1984 impede a substituição de uma pena de prisão, 
por uma alternativa, se a condenação do réu ultra
passar um ano. Para superar tal impasse legal, a 
Câmara já aprovou, e agora veio à revisão do Sena
do, um projeto de lei dispondo sobre a prisão alter
nativa, a merecer desta Casa ·uma apreciação até 
mesmo em regime de urgência. 

Como pretende o Brasil recuperar criminosos 
se o próprio Governo os submete a condições subu
manas e propicias à evolução das distorções com
portamentais? 

Em função disso, milhares de mandados de 
prisão não são cumpridos, e mesmo os magistrados 
não raro deixam libertos criminosos da mais alta pe
riculosidade pelo fato de não terem onde confiná-los. 

Estamos, afinal, sustentando, a peso de ouro, 
um circulo vicioso que ameaça a sociedade brasilei
ra. 

Por tais motivos, que me parecem óbvios, su
cedem-se as rebeliões em prisões de todo o Pais. 
Sem válvulas de escape, não há contenção que im
peça as explosões. 

Dirão os governantes: faltam recursos para a 
humanização do nosso sistema penitenciário, faltam 
recursos para que se implante, em todo o País, um 
processo de controle rígido sobre os condenados a 
penas alternativas. O refrão repete-se em relação 
aos menores abandonados, pois faltam recursos 

para abrigá-lõs e levar-lhes orientação educacional e 
moral capaz-de ioma~IOs-eiàaâãos úteis no futuro. 
__ _ Não_ faltam às administrações,pon~m. os proje
tas, geralmente bem concebíaose-fiemelâooraêlos, 
com as soluções mais adequadas para todos esses 
problemas, que acabam engavetados por carência 
dos necessários recursos orçamentários. 
- - Sr"s-e Sri. Senaacires: acredito que temos ins-

trumentos 'capazes -de -cnar as coriC!ições financeiras 
para o enfrentamento das problemáticas que estou 
expondo neste pronunciamento: os Fundos de Pen
são, através de financiamentos que, rentáveis e se
guros, assegurariam os-recursos adequados para as 
soluções que se fazem urgente. 

Afirmo tal premissa, Sr. Presidente, após deba
tes com dirigentes de várias instituições, inclusive as 
de Fundos de Pensão, que demonstraram a viabili
dade de uma proposta que vou expor desta tribuna. 
Em seguida, pretendo levá-la pessoalmente ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, já que se trata 
de matéria que foge à nossa competência legislativa. 
--- Antes;- recorde-se que OEf Fundos de Pensão, 
pela soma de recursos de que dispõem, tomaram-se 
referência nacional para os grandes investimentos. 
O processo de pnvat1zaçãopassa pelos Fundos de 
Pensão. As Bolsas de Valores têm nos Fundos de 
Pensão grandes investidores. A indústria da constru
ção civil, os shoppings, os hospitais, os equipamen
tos de lazer, os títulos públicos, etc., têm-se valido 
do património dos Fundos de Pensão para a concre
tização de operações que são, no geral, rendosas 
para ambas as partes. 

Dai por que a imprensa, não raro, ressalta o 
património dos Fundos de Pensão - R$80 bilhões -
como sua mais forte característica, subestimando as 
-responsabilidades sociais daquelas entidades, ca
racterística muito mais forte que o propalado patri
mónio. 

Ate ·aqui os Fundos de Pensão apertaram ex
pressiva contribuição ao desenvolvimento económi
co do País. Diretamente, entretanto, tem sido nula 
sua contribuição ao desenvolvimento social do Pais. 
A responsabilidade social deles é, em primeiro lugar, 
com os seus participantes. Mas os Fundos de Pen
são, quero assim entender, são devedores também 
de aP<>io ao desenvolvimento social. 

Esta questão nos remete diretamente à Lei n° 
6.435, que, em seu art. 40, diz: 

"Para garantia de todas as suas obri
gações, as entidades fechadas constituirão 
reservas técnicas, fundos especiais e previ
sões, em conformidade com os critérios fixa-
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dos pelo órgão normativo do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, além das 
reservas e fundos determinados eiTI leis es
peciais." 

E, mais adiante, no § 1º do mesmo artigo 1º, 
diz a lei: 

• As aplicações decorrentes do disposto 
neste artigo serão fedas conforme diretrizes es
tabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional." 

O Conselho Monetário Nacional, ao regula
mentar a matéria, tem orientado os Fundos de Pen
são no sentido de aplicar seus recursos em setores 
da economia nacional. lndiretamente, abre espaço 
para eventuais aplicações sociais quando capitula 
aplicações em títulos públicos, quer da União, quer 
dos Estados, quer dos Municípios. 

Os efeitos sociais de tais aplicações, no entan
to, têm sido até agora dispersos e insatisfatórios, 
contrariamente às aplicações em selares económi
cos, cujos resultados práticos são observados com 
muita clareza. 

É chegada, pois, a oportunidade, de óbvio inte
resse nacional, para a conjugação de esforços do 
Poder Público e dos Fundos de Pensão. Unidos, po
derão dar combate eficaz, e até mesmo cabal, a 
muitas das lamentáveis situações sociais- como es
sas dos presidiários e dos menores de rua - a que 
estão submetidas parcelas expressivas da nossa po
pulação. 

O Brasil precisa do apoio financeiro dos Fun
dos de Pensão para seus projetas sociais, principal
mente aqueles que se destinam a eliminar ou reduzir 
situações de extrema gravidade. 

Dirão alguns serem inesgotáveis os selares e 
as regiões que apresentam gritantes problemas so
ciais. Dirão outros que os recursos dos Fundos se
riam insuficientes para subsidiar a ação do Governo 
no combate às grll'tfls questões sociais. Não creio, 
entretanto, que haja alguém que pense desnecessá
ria a participação dos Fundos de Pensão no finan
ciamento das ações governamentais no campo so
cial. Nem tampouco quem tenha argumentos objeti
vos para demonstrar que tal participação seria incon
veniente ou temerária para a saúde do património 
dos trabalhadores. 

Temos que ser cautelosos com a inovação do 
roteiro de aplicações dos Fundos de Pensão, é ver
dade. Cautelosos, sim, mas conscientes de que o 
Poder Público brasileiro precisa revelar novas fontes 
de financiamento para seus projetas sociais, espe-

cialmente para os mais graves e os que requerem 
soluções _u-rgentes. 

Refleti longamente sobre esta matéria e quero 
~apresentªr aos -Srs_ Senadores,. ao POderExecutivo~
ao Conselho-Monetario-Naciona(-aos-Func:ios -de
Pensão e ao Pais minhas sugestões, que considero 
factíveis e oportunas. 

O·Pais tem acompanhado, com grande interes
se, os trabalhos legislativos do Congresso Nacional, 
especialmente os desenvolvidos pelo Senado Fede
ral, na esperança de que daqui saiam as definições 
maiores, a partir das quais construiremos as novas 
bases do progresso econõmico, social, democrático, 
permanente e eficaz na geração ·da felicidade alme-
jada pelo povo brasileiro. , 

O Senado tem oferecido um magnífico exemplo 
da sua vitalidade e, mais do que isso, da il)legração dos 
eminentes Senadores aos anseios da população brasi
leira. atendendo, no que lhe é possível atender, aos pro
pósttos de necessárias reformas constttucionais. 

Ainda agora~ debruçamo-nos sobre a Previdên
cia Social, buscando soluções que, sem prejuízo 
para aposenfaâos · é-pensiomstas.-salvem o nosso 
sistema previdenciário de uma próxima bancarrota 
total. Não importa discutir aqui as naturais divergên
cias de conceitos em torno da matéria, nas contro
vérsias próprias do processo democrático. Importa 
destacar a responsabilidade com que o Senado tem 
se dedicado ao projeto da reforma. 

Desses debates, Sr. Presidente e Srs. Senado-
. res; nasceu a "'nspiração que me possibilitou a for
mulação das idéias que hoje apresento aos meus 
eminentes Pares. Extraio da Reforma da Previdên
cia, exclusivamente, o capítulo referente à Previdên
cia Complementar, e sobre isso quero tecer alguns 
comentários como embasamento à proposta que, 
em conclusão, farei ao Governo brasileiro. 

O Brasil compartilha da formulação doutrinária 
sustentada pela ma.io-ria esmagadora dos países de
senvolvidos e em vias de desenvolvimento sobre o 
papel da Previdência Oficial. Destina-se ela a asse
gurar o mínimo indispensável à garantia da dignida
de do trabalhru:for, especialmente quando estiver mi
nimizada sua capacidade laborativa, já na inatividade. 
Mais especificamente, quero me ater aos direitos do 
trabalhador sobre remuneração digna quando da sua 

_aposentadoria. A Previdência Oficial, com sabedoria, 
define oteto para esse benefício. Hoje, ê5se 1eto se
encontra em derreâor~aéT<rsalanos mínimos. ou seja. 
o valOr lígelram€ú1te-superiora ur1fmil reais. 

Os baixos salários brasileiros se constituem em 
característica da nossa economia. A vizinha Argenti-
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na, na méd1a, está 20% superior ao Brasil na remu
neração dos seus trabalhadores. O Brasil. com salá
rio mínimo de cento e vinte reais, nos revela uma 
média naCIOnal ainda muitO baixa em relação ~ao
mundo civilizado. O salário mínimo francês ultrapas
sa um mil dólares. Os operários americanos têm as: 
segurado um mínimo superior a novecentos d~lares. _ 

A pirâmide salarial brasileira, quando correla
cionada ao teto de beneficio da Previdência Oficial -
INSS -. nos revela dois universos curiosos e, ao 
mesmo tempo, preocupantes. De um lado, a grande 
massa de trabalhadores está localizada em níveis 
salariais abaixo do teto da Previdência, isto é. cerca 
de mil e duzentos rea1s. Esses, submetidos ao longo 
da vida àqueles padrões salariais. vêem -~Írolongado· 
no tempo seu nível de remuneração quando passam 
para a ina!IVidade. Continuam percebendo mil reais, 
novecentos reais. seiscentos reais e até cem reais, 
como sabemos ser comum. 

O outro universo é o dos assalariados que, na 
atividade. percebem acima do teto da Previdência. 
Esse contingente é percentualmente pequeno, mas 
estrategicamente muito importante. Trata~se dos 
profissionais de nível superior - autónomos, técni
cos. executivos, profissionais liberais -. que têm -sob 
seu comando a condução da máquina produtiva na
cional. Esses, ao se aposentarem, vêem, da noite 
para o dia, seus ganhos reduzirem-se expressiva
mente. É o caso daqueles que ganham dois mil, cin
co mil ou mais, que repentinamente passam a ga
nhar mil e duzentos reais da Previdência Oficial, de
pois de 35 anos ou mais de bons serviços prestados 
ao País. 

A questão da remuneração atribuída ao traba
lhador na sua vida laborativa e depois dela, na inati
vidade, é uma questão clássica no estudo da Previ
dência Social. Uma redução de 20%, ou até mesmo 
30%, é admitida tecnicamente e de fato suportável 
pelo trabalhador aposentado, mas nunca uma redu
ção de 80%, como é o caso de quem ganha cinco 
mil reais enquanto ativo, que passa a perceber ape
nas mil reais na inatividade. É financeiramente in
controlável o padrão de vida de um trabalhador em 
circunstância como essa. 

Adianto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
esse quadro não é específico do Brasil; isso ocorre 
no mundo inteiro. E essa foi a origem da Idéia-que 
resultou nos modernos Fundos de Pensão - institui
ção meritória sob todos os aspectos. secular nos Es
tados Unidos; recente no Brasil, onde surgiul)a dé
cada de setenta; ambicionado aqui e onde mais haja 
trabalhador no mundo. 

A Lei nº 6.435, de 1977, instituiu as entidades 
de previdência privada, conhecidas como Fundos de 
P-ensão. atilbuíndo:Jhes~corfiõ objeto "instituir planos 

-privados de concessãocíej)eeullos-õliâerenâas;·âe
benefidos compfementares--oo---assemelhados aos 

--aa_ -PreiíléiêríCiã-. Soc1al.- m!ülíante-contribuição dos 
. seus -partiCipanfes, dos respe-ctivos empregadores 
o"liCleambaS":-

Temos-aí um luminar·exempló- âa ação vigoro
sa da sociedade civ1l, tomaaá-aUíónomamente em 
relação-a~ "G"overnõ. ··que apenas a:·regüla"E;fcoritrola, 
na busca de constituir meios para restabelecer a ple
na dfgríTdàdei do trãoãfli-adóYbrãSileiro-; -qmmdo apo
sentado, âs suas própnas·expensas-e às expensas 
do empregador. 

___ _Q E::stad() brasileiro, de vocação expansionista 
cjurante décadas: uma vez-m"flis-antecípou-se à Tni

-C:iãltva -i>ri""Vactae: deprôõtõ~apartirdít1977, promo' 
~~-\! • .ª- i!J.~!it~íção _de inúmeros -Funoosae Pensão 
para os trabalhadores âésuasêmpresàs-ae· eeono= 
niTa mista:~PetróbráS,Ie!etirás, ECT, Caixa Econó
mica Federal etc etc. E também Banco do Brasil, 
cujo Fundo de Pensão, o renomado Previ, deu se
quência, já naquela ocasião, à sua tradicional Caixa 
Beneficente. -AimciãtMI"pnval:la ·secundou a iniciati
va d::> Governo e também organizou os Fundos de 
Pensão de seus empregados. 
. Hoje, existem 348 Fundos de Pensão no Brasil, 

dos guais _ 27:3: filiados à. Assocíàçãó Brasileira das 
Entictadês • 'F-ect1adãs •· ãe- PrevlOêl\t:ía:' -Privada 
(Abrapp). Os participantes dos 273 Fundos filiados 
atingem nesta data a adesão deT/df.044 pessoas, 
-somando- 3:915.1796--riumera·ae· dependentes. 
Atuàlmente, o número de aposentados vinculados à 
Abrapp atinge 287.n2 pessoas. 

Existe, pois, umuniverso ae 3 milhões de bra
sileiros. entre empregados e seus dependentes, cujo 
futuro está intimamente ligado à sorte dos Fundos 
de Pensão, para os quais contribuem mensalmente 
com parcelas dos seus salários. O património des
ses mesmos fundos fá chegàabfotal de 80 bilhões, 
como relatei anteriormente. 

As enticjades de previdência privada já consti
tuemno Brasil, portanto: uma relevante referênCia 
social. o Congresso Nadcinal~ e- ó Senado em parti
CUigr, precisam dispensar àos Fundos de Pensão o 
Tempo-âereflêxão que eles requerem. por sua im
-portâ.ncia~ecoiiorruêa;- mas; sobretudo, pelas graves 
responsabilidades sociais de que estão acometidos. 
Essa advertência é válida hoje pelo que já são os 
Fundos âe-Pensãb-efevidentemente será ainda mais 
válida no futuro, visto que a responsabilidade dos 
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Fundos de Pensão cresce em proporções geométri
cas. 

Associo-me a todos os eminentes Senadores 
nas preocupações em relação ao futuro dos Fundos 
de Pensão, especialmente no que diz respeito à se
gurança do trabalhador brasileiro, quando for chega
da a hora de beneficiar-se da merecida aposentado
ria. 

Na minha sugestão, proponho a aplicação de 
recursos dos Fundos de Pensão, a título de emprés
timo especial ao Governo, "para o fim espeCífico de 
financiamento de Programas Governamentais çt~~ti-___ _ 
nados à proteção da infância e à melhoria do siste
ma penitenciário brasileiro, inclusive os referentes 
aos projetas que visem instituir as normas para as 
penas alterilativas com rígido controle das suas apli
cações·. 

Além do Governo Federal, deve ser aberto a 
Estados e Municípios a possibilidade de contratarem 
empréstimos junto aos Fundos de Pensão. Estes, no 
meu entender, podem destinar até 20% de seus re
cursos para tais investimentos, que devem seUÉlffi!Jo 
nerados convenientemente. 

A gestão deste programa exige participação di, 
versificada de órgãos do Governo Federal. O co
mando, no entanto, no meu entender, deverá caber 
ao Programa Comunidade Solidária, pela razão sim
ples dos seus objetivos e da sua respeitabilidade. 

Os problemas sociais aqui citados são unani
memente considerados graves e requerem soluções 
urgentes, inadiáveis, sob pena de se agravarem ga
Jopantemente. Na ausência de orçamento público 
que sustente vigorosa ação governamental, surgem 
os Fundos de Pensão que, se apartarem 20% dos 
seus recursos, estarão aplicando muitos bilhões de 
reais nesta importante obra de larga repercussão so
cial e humanitária. 

A implementação da proposta que faço à so
ciedade brasileira poderá ocorrer cje imediato, sem 
delongas de qualquer natur.,:.ta, desde que .. e utilize 
o disposto na já citada Lei n2 6.435, cabendo, exclu
sivamente, ao Conselho Monetário Nacional, por re
solução, instituir o novo mecanismo de empréstimo 
especial ao Governo. 

Ao Conselho Monetário Nacional, juntamente 
com o Programa Comunidade Solidária e os demais 
órgãos envolvidos com os programas, caberá decidir 
sobre as prioridades sociais emergenciais reclama
das pelo País. Até poderá ir além do que aqui se 
propõe. Se, em determinada conjuntura, o problema 
emergencial centraliza-se na seca no Nordeste ou 
nas enchentes do Sul, para tais- regiões se dirigirão 

os empréstimos oferecidos pelos Fundos. Se, em 
outras conjunturas, a importação de grandes parti
das de vacinas apresenta-se como prioridade inadiá
vel, aí se concentrará a autorização do Conselho 
para a liberação dos empréstimos, dentro dos limites 
estabelecidos, buscados nos recursos dos Fundos. 

Talve_z §_urja a opinião de que os Fundos, com 
- a--nossa sugestão, não teriam a garantia do lucro. 
Seria esta uma alegação leviana. Os referidos em
préstimos teriam as garantias mais idóneas e corre
tas que se possam criar para a segurança do credor, 
_como_se veráadiante. O aval do Tesouro Nacional e 
a vinculação dos Fundos de Participação dos Esta
dos e dos Municípios à adimplência dos devedores 
são garantias consideravelmente mais estáveis que 
os investimentos em bolsas de valores, cujas oscila
ções sempre representarão um risco que não corre
riam os empréstimos sugeridos em minha proposta. 

Neste sentido, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, apresento-lhes minhas sugestões, a serem im
plementadas por Resolução do Conselho Monetário 

____ Nacional. _e_sperando que o Senhor Presidente da 
República e seus dignos Ministros de Estado aten
tem para uma solução de alto interesse público que, 
Tora do alcance do Poder Legislativo, pode ser ime
diatamente implementada em benefício da Nação 
brasileira. Minha sugestão está vazada nos termos 
de uma minuta, a ser naturalmente aprimorada e de
terminada pelo Poder Executivo através do Conse
lho Monetário Nacional. É a seguinte: 

RESOLUÇÃO BC N2 , DE __ / __ /1997 

Autoriza as entidade fechadas de 
previdência privada a concederem Em
préstimo Especial a Governo. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9° 
da Lei n• 4.595, de 31/12/64, toma público que o 
Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada 
em _)_! __ , tendo em visto o disposto no art. 
40, § 1°, da Lei n• 6.435, de 15/07m, que atribui 
àquele Colegiada competência para estabelecer as 
diretrizes a serem cumpridas pelas entidades de pre
vidência privada na aplicação de seus recursos, re
solve: 

Art. 1° Autorizar a concessão de Empréstimo 
Especial a Governo, pelas entidades fechadas de 
previdência privada, para o fim específico de finan
ciamento de Programas Governamentais destinados 
à proteção da infância e à melhoria do sistema peni
tenciário brasileiro, inclusive os referentes aos proje
tas que visem instituir as normas para as penas al
ternativas com rígido controle das suas aplicações. 
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Art. 2º - São tomadores do Empréstimo Espe- cignal, previsfb no caput deste artigo, as garantias 
cial a Governo: Governo Federal, Governos Esta- estarão vinculadas ao Fundo de Participação dos 
duais, Distrito Federal e Prefeituras das Capitais, Estados e d_os Municípios. 
através de contratos especiais firmados entre as par- Art. 9° O Empréstimo Especial a Governo será 
tes, garantidos pela União Federal, que aluará como irrenegociável. 
interveniente anuente e garantidor, quando o toma- Art. 1 o. Deverão constar dos instrumentos de 
dor for o Estado, o Distrito Federal ou o Município. formalização para a concessão do empréstimo espe-

Art. 3° - Estabelecer que as entidades fP.c:ha- cial a Governo, no mínimo: a discriminação do mon-
das de previdência privada podem aplicar os recur- !ante do empréstimo, prazo de carência, prazo cen-
sos garantidores de si.Jas reservas- nessa modalida- cedido para a sua quitação, valor nominal e data de 
de de investimento, até o limite de 20% (vinte por vencimento de cada parcela, encargos financeiros, 
cento) de seu patrimônio líquido. __ _ __ __mecanismos de correção e multas moratórias. Os 

§ 1°- Fica limitado o empréstimo máximo de projetes e documentos de habilitação acompanharão 
4% (quatro por cento) dos recursos previstos neste os respectivos contratos. 
artigo, por tomador, salvo quando se tratar do Go- Art. 11 - Os instrumentos que formalizarem os 
vemo Federal cujo limite será de 1 O% {dez por cen- empréstimos, com as respectivas garantias, após 
to). assinados pelas partes, deverão ser registrados em 

§ 2º Os referidos empréstimos serão concedi- Cartório. 
dos de conformidade com projetes mensalmente _. Art. 12. A Secretaria de Previdência Comple-
credenciados, nos termos do artigo 13 desta Resolu- mentar, do Ministério da Previdência e Assistência 
ção, e de acordo com o seu respectivo cronograma Social, fiscalizará as operações de Empréstimo Es-
físico-financeiro. pecial a Governo, e divulgará semestralmente (janei-

Art. 5° A remuneração do Empréstimo Especial ro e julho) o montante dos valores disponíveis discri-
a Governo será pré-fixada contratualmente em 10% minados por entidade, para aplicação nessa modali-
(dez por cento) ao ano, acrescida da variação do Ín-. dade .de investimento, assim como os empréstimos 
dice de Preços ao Consumidor - lNPC, publicado concedidos, discriminando-os por entidade. 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- _______ -Art. 13. O Prog.r:amª_C_omunidade Solidária, da 
IBGE. ·· Casa Clvli, vinculado à Presidência da República, 

Art. 62 A liberação do Empréstimo Especial a em conjunto com os demais órgãos envolvidos com 
Governo será feita em parcelas e de conformidade os referidos programas, analisará as propostas de fi-
com o cronograma físico-financeiro dos projetas fi- nanciamento e expedirá, quando for o caso, Certifi-
nanciados e integrantes do respectivo fínanciamen- cado de Credenciament_o, do§ projetes habilitados a 
to. receber os financiamentos de Empréstimo Especial 

Art. 7º A amortização do Empréstimo Especial a Governo, junto às entidades. 
a Governo será feita em parcelas mensais acresci- Art. 14. As operações realizadas de Emprésti-
das da remuneração prevista no artigo 52 , e terá mo Especial· a Governo gozam da imunidade tributá-
uma carência de 06 (seis) meses e prazo máximo de ria própria das Entidade Fechadas de Previdência 
06 (seis) anos, incluindo-se o prazo de carência, Privada, assegurada constitucionalmente, 
para sua quitação. Art. 15. O Ministério da Fazenda, o Banco Cen-

Parágrafo único - A carência de que trata o ca- trai do Brasil, a Secretaria de Previdência Comple-
put deste artigo será contada a partir do dia subse- mentar do Ministério da Previdênciá e Assistência 
qüente ao da liberação da última parcela do emprés- Social e o.Programa Comunidade_ S_oild.ária, nas res-
timo. pectlvas areas cie sua competência, adotarão as me-

Art. 82 Cc.mo garantia do Empréstimo Especial didas e baixarão as normas complementares neces-
a Governo, as entidades fechadas de previdência sárias. à execução do disposto nesta Resolução, no 
privada terão aval do Tesouro Nacional, com vincu- prazo máximo de 90 (noventa) dias. 
lação da receita proveniente do recolhimento do im- _ _ .Art. j 6. Esta Resolução entra vigor na data de 
posto de renda, quando o tomador for o Governo Fe- sua publicação. 
dera!. Presidente 

Parágrafo único - Em se tratando de emprésti
mo concedido a Estados, Distrito Federai ou Municí
pios, além da necessidade do aval do Tesouro Na-

Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, aprova
da minha proposta nos termos aqui formulados, o 
poder público brasileiro passará a contar, de pronto, 
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com recursos financeiros _em votumes __ sulicje_nt~s_ 
para extirpar do País graves problemas sociais que 
tanto nos afligem. aos quais me referi no início desta 
meu pronunciamento. 

Os Fundos de Pensão. por sua vez, parceiros 
agora das ações sociais do poder público, conhece
rão o reconhecimento da Nação, enquanto assegu
ram rentabilidade de seus patrimónios. com risco 
zero. Os marginalizados da sociedade, bem como 
outras vítimas de conjunturas infelizes, conhecerão 
dias melhores e o Brasil mostrará a si mesmo e_ 'lQ 

mundo inteiro ter consciência social e vontade políti
ca de dar cabo aos angustiantes problemas de seu 
povo. 

Era o que tinha a dizer, agradecendo a atenção 
dos meus nobres Colegas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo- _ 
bão, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a, 4º Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Tem 
a palavra o Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s_ e_ 
Srs. Senadores, no início do aluai mandato, em dois 
sucessivos pronunciamentos feitos d~sta_.lrib.Ynª'_ 
tive a oportunidade de manifestar minha preferência 
pelo sistema parlamentarista de governo. Naquei<J. 
ocasião, discutia~se-aa.ntecipação do plebiscito pre
visto na Constituição de 1988, cujo resultado termi
nou espelhando a opção do povo brasileiro pelo pre
sidencialismo, implantado no País com a Proclama
ção da República. Devemos lembrar-nos todos_que 
foi uma consulta popular feita com mais de cem 
anos de atraso, na medida em que estava prevista 
no Decreto nº 1, de 15 de novembro 1889, e que, 
até 1992, como tantas outras promessas de nossa 
vida institucional, nunca chegou a se materializ<J.r. Al
guns aqui, certamente, lembrarão que, em 6 de ja
neiro de 1963, outro plebiscito pôs fim à experiência 
do ocasional e efêmero parlamentarismo implantado 
dois anos antes, como fórmula conciliatória para 
contornar a crise institucional decorrente da denún
cia do ex-Presidente Jânio Quadros. 

Devo reconhecer, portanto, que a opção sobre 
sistema de governo foi o único tema de nos!õo siste
ma político submetido por duas vezes, com intervalo 
de trinta anos, à opinião pública e ao eleitorado bra
sileiro. Não posso deixar de assinalar, porém, que a 
consulta de 1963 se deu em circunstâncias excep-

cionais e _não na forma prometida pelo Decreto do 
Marechal Deo.doro._ A_ vista da circunstância de que 
se tratª-vª .ill;L_resjaurªr_Q_regime ei@D_I_U_alme_flliLre_:_ 

_y_ogado _ por urn_ ªcardo entre as. elites p_Qiíticas, n_Q_ 
:quaL o Presid_enJe d;;~_Bepública estava pessoalmen
te engajado, o plebiscito de 1963 foi, na realidade, 
mais um referendo do que uma alternativa verdadei
ramente plebiscitária. 

Lembro-me dê que o prime1ro e honroso <>parte 
que recebi no discurso de 1991, foi do nosso emi

_nente_colega_Senador Josaphat Marinho, cuja cultu
ra jurídica, a erudição política e a conduta ética são 
patrimôriios desta Casa. S. Ex• chamou-me a aten
ção p-ara a·circunstância de que a adoção do siste
ma parlamentar de governo, sem a adaptação dos 
partidos como instrumentos de governo, terminaria 
fatalmente contaminando-o dos mesmos males de 
1961, ou seja. agravando a governabilidade do País. 

Recordo-me, tª_mbérn,.Qe qtJE~ _essa foi exala
mente_ a posição adotada pelo apóstolo do parla
mentarismo no Brasil, o saudoso Deputado Raul Pil
la, Presidente do Partido Libertador, quando da 
emenda que se denominou 'Ato Adicional", por su
gestão do então Ministro e Deputado Afonso Arinos. 

-Aos -que -o-fOram paraoolifza:nJelo que se julgava a 
vitória de seu apostolado, respondeu cética e sere-
namente~comcferaae·-seu estilo, que não conside

rava aquela votação uma vitória, mas seguramente 
um mal para a pregaçao panamelllansta. Não pos
so, por outro lado,· deixar de lembrar que, como o 
-tlêp.titaáo-Ufysses · Güimãrães;·mafs·ta.roe também 
Afonso Arinos, no fim da vida, como todos sabem, 
tomou-se adepto do sistema parlamentarista de go
verno; justamente ele que tinha sido o algoz do par
-ramemtarisrrio; núm-onlh-a.nle~ éfuditb e histórico pa
recer, qUe hõrWao-a cultüra polltica·e]urfdíca-dó País, 
na piiineirà emenda parlamehláfiSta, de autoria de 
Raul Pilla. 

- Em circunstâncias normais, Sr. Presidente, pode
se imaginar qiJe os precedentes histó1icos imediatos 
de nossa trajetória política condenam de forma definiti
va; pelo menos a curto e a médio prazo, a idéia de par
lame_nt<Jris_mo _no Bt??iL Mas - acredito _firmemente nis
so - trata-se apenas de uma aparência. De todos es
_5_1*; epfgonos do parlam_entarismo dos últimos cin
qüema. anQs, __ t9PQ§ p~Laro§_~o!!l~Qs !:'_ú~~C()s_,a ban~ 
deira da opção pelo sistema parlamentarista continua, 

. de forma coerente e admiráve_l, sustentada pelo Depu
tado André Franco Montoro, queé-urliã-íeQenda-vlvâ 
daqueles tempos heróicos. Isso renova a minha crença 
e a de milhões de brasileiros que no último plebiscito, 
ainda que de forma minoritária, optaram por esse 
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sistema. S. Ex", com a obstinação que tem caracteri
zado sua vida pública e com a coerência que. lhe é 
peculiar, restaura mais uma vez, em solenidade no 
Espaço Cultural da Câmara dos Deputados,-no pró
ximo dia 3 de setembro, o esforço de mobilização 
em favor da Emenda Constitucional n2 20, de 1995, 
subscrita por mais de duzentos Deputados, em tra
mitação naquela Casa do Congresso. 

A oportunidade não seria mais apropriada, so
bretudo em face das procedentes e lúcidas pondera
ções do nosso eminente colega Josaphat Marinho, a 
quem aludi há pouco e com as quais concordo intei~ 
ramente. Um sistema partidário não é apenas uma 
constelação de partidos; é, antes de mais nada, uma 
articulação de instituições que cumprem determina
das funções dentro de cada organização política. -- · 

No caso do parlamentarismo, a função vital dó 
sistema partidário é a de conciliar a govemabilidade, 
mediante a manifestação do eleitorado, com a repre
sentatividade que igualmente devem possuir os par
tidos integrantes desse sistema. Para isso, toma-se 
necessário realizar a reforma político-partidária bra
sileira, depois do sucesso das reformas ecõnõniicas
em curso. Com esse objetivo, foram constituídas 
pelo menos três comissões distintas: uma no Tribu
nal Superior Eleitoral e as outras duas na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. 

Entendo, Sr. Presidente, por conseqüência, 
que se uma reforma do .sistema partidário deve pre
ceder a eventual adoção do parlamentarismo no 
Brasil, a próxima legislatura será o foro adequado 
para realizá-la ao longo dos próximos quatro anos. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB/MS) - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFUAL) -
Com prazer, ouço V. Ex". 

O Sr. Ramez Tebet (PMDBIMS) - Senador 
Guilherme Palmeira, cumprimento-o, porque real
mente V. Ex", entusiasta como é do sistema parla
mentarista de governo, faz na tarde de hoje um pro
nunciamento que é uma retrospectiva de aconteci
mentos históricos muito recentes. V. Ex" adianta que 
no próximo dia 3 do corrente haverá o lançamento 
da Frente Parlamentar pela Instituição do Sistema 
Parlamentarista no Brasil. Sem entrar no mérito e 
até confessando a V. Ex" que no último plebiscito eu 
fiquei entre aqueles que defenderam o sistema pre
sidencialista de governo, fico pensando sobre o tem
po do retomo ao debate de tão importante matéria. 
Toda questão política é importante e merece real
mente ser debatida, mas houve um plebiscito no ano 
de 1993, e, de forma muito esmagadora, decidiu 

pelo sistema presidencialista de governo. Se formos 
implantar o parlamentarismo no Brasil - é nesse 
sentido que gostaria de ouvir\/. E_x"_-_ cjentro do re
iomia -partidária,. não seria isso, dado o tempo exí
guo decorrido entre 1993 a 1997, um desrespeito à 
manifestação do povo brasileiro em plebiscito? Essa 
é a primeira indagação. Segunda: a Frente que será 
lanÇada no· dia -3-de setefnoro-pretenâe submeter a 
população brasileira a um novo plebiscito, também, 
num curto período de tempo? Mas, debate político é 
âebattnx>títico. Ê ·v. E~iim entusiasta doparlamen:
tansmo_e_lfaz. corri mliita propneaaae. a··assúnto-a -
discussão nesta Casa. Realmente, o Brasil precisa 
discutir política. Nesse sentido, cumprimento V. Ex". 

O SR. GUILHERME P~N!Eifl~jf"f.!:::~L) -
Agradeço-lhe o aparte com que honrou, sobremanei
ra, estef ptonühciaménto; õferêc:éridõ elémEmtos p-ara 
o debate. 

Não queremos impor' o regime parlamentarista 
aos brasileiros; queremos ouvir os brasileiros sobre 
as vantagens e desvantagens do regime parlamen
tarista. Disse V. Ex", muito bem, que li_Ie_!_olll!a_p~lí!i_-_ 
ca-precisa-serrelia. Ela é essenc:ial para a consoli
dação da democracia que todos defendemos. No 
bojo dessa reforma política, queremos não simples
mente um plebiscito, mas que a população vá se 
pronunciando por meio dos seus __ representantes, 
amadureeidamérite, pelo diálog-o: pelo debate da 
idéia tanto do parlamentarismo quanto do presiden-

-cialismo. Não estamos defendendo a idéia do parla-
-merita-rfsriio do seci.ilo passado. Queremos um parta: 
mentarismo atualizado, um parlamentarismo como o 
mode.!_o francês, aperfeiçoado e adequado à realida
de brasileira. Queremos um Parlamento mais forte, 
que, não correspondendo à realidade brasileira, pos
sa ser dissolvido, nãg_p_<~[a que seja implantado um 
regime autoritário, mas para ser melhorado dentro 
das idéias e dos programas que os partidos possam 
desenvolver. 

Essa é nossa idéia, nosso pensamento, mas o 
importante é o debate aqui iniciado, a que daremos 
prosseguimento a partir da consolidação da Frente 
Parlamentar pela Instituição do Sistema Parlamenta
rista no Brasil. 

O. Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Senador Gui
lher!Ile Palmeira, V. Ex" permite-me um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) -
Senador Romeu Tuma, ouço V. Ex" com muita hon

-ra. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Senador Gui· 
lherme Palmeira, V. Ex" citou um nof!le que perma
nentemente tem a minha admiração: o do Governa-
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dor Franco Montoro, grande líder político que tem ao 
longo de sua história tentado discutir as reformas po
líticas de nosso País. O discurso de V. Ex" vem em 
boa hora, pois sentimos nos corredores tanto do Se
nado quanto da Câmara uma ansiedade muito gran
de pela reforma política. Normalmente se faz uma 
muleta para os projetes eleitorais, porque não se 
sabe, ainda hoje, como vão se desenvolver as próxi
mas eleições; ninguém sabe prazo, ninguém sabe 
como se candidatar. A praticamente dois meses da 
decisão final, o Senado não começou sequer a apre
ciar o projeto. Tão importante quanto a tese do par
lamentarismo - e temos tido exemplos, principal
mente na Europa, de como funcionam, e funcio-nam 
bem -é esta discussão que V. Ex" levanta, sem per
der de vista que não é somente o parlamentarismo; 
V. Ex" diz, com sabedoria, com inteligência, com ex
periência, que temos que discutir as reformas políti
cas, e o parlamentarismo é uma tese importante, da 
qual o Congresso brasileiro não pode se afastar. 
Quero cumprimentar V. Ex" e espero, no dia 3, estar 
presente ao lançamento da Frente Parlamentarista. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) -
Sou muito grato também a V. Ex" do mesmo modo 
que ao Senador Ramez Tebet. Os apartes de V. 
Ex"s ilustram e dão mais valor a este convite que fa
zemos aos Srs. Senadores para não só se juntarem 
a nós nesta luta, mas também participarem do ato 
inaugural da Frente Parlamentarista. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nin
guém tem dúvidas de que nenhuma reforma será 
consequente se não for acompanhada de uma mu
dança social visível nos hábitos, nos comportamen
tos, nas práticas, enfim, em nossa cultura política. 
Mas assim como estou convencido da viabilidade do 
parlamentarismo no Brasil, acredito, com a mesma 
convicção, que essa mudança está se operando de 
forma extremamente visível. 

A sociedade brasileira dispõe hoje de poder de 
n:obilização e de capacidade de articulação suficien
tes para indicar à Nação os rumos que deseja. Os 
mecanismos de participação política, a atuação da 
imprensa e o desempenho de inúmeros segmentos 
sociais são indicativos claros neste sentido. Eles se
rão ainda mais fortalecidos na medida em que consi
gamos a informatização· de todo o processo eleitoral 
brasileiro, previsto para o ano 2002. Com os recur
sos de que dispõe a informática, testada com êxito 
nas eleições de 1996, e que serão postos à prova 
novamente no pleito do próximo ano, o ideal da de
mocracia direta estará mais-próximo, em termos cro
nológicos, do que supomos. Com a codificação dos 

--- ---.. ~--~ 

dados que asseguram o sigilo absoluto dos votos e 
com a substituição dos títulos eleitorais por meios 
magnéticos inviQlávl;lis, será possível realizarmos, 
sem interrupção da normalidade da vida rotineira de 
cada cidadão, a baixíssimo custo, e com a totaliza
ção imediata, tantas consultas populares quantas 
sejam necessárias. 

O povo brasileiro, que abriga o segundo maior 
colégio eleitoral do hemisfério ocidental, e um dos 

_maiores do _mu_ndo, _ _tará a oportunidade de optar não 
apenas entre parlamentarismo e presidencialismo, 
mas, sobretudo, acerca de todas as questões de seu 

~imediato e direto interesse. É essa possibilidade, Sr. 
Presidente, que me dá a certeza de que, mais cedo 
ou mais tarde, será possível vermos materializado, 
no Brasil, o sistema parlamentarista de governo, que 
é adotado pelas maiores nações democráticas do 
mundo e é, segundo acredito, a opção que mais in
teressa ao Brasil. 

O grande argumento que sensibiliza a opinião 
pública contra o parlamentarismo, segundo ficou de
monstrado no último plebiscito, é o que retira do elei
torado a oportunidade de eleger o Presidente da Re
pública. Isso é verdadeiro apenas em relação ao 
parlamentarismo histórico, a que já me referi, que 
fincou raízes na Europa a partir do advento do sufrá
gio universal e do constitucionalismo, ambos inicia
dos no século XIX. O que o parlamentarismo do sé
culo XX está conciliando, no entanto, é a possibilida
de de manter o direito de escolha do Presidente, por 
sufrágio universal, com um sistema de governo que 
o professor Maurice Duverger chamou de semiparfa
mentarismo, ou semipresidencialismo, adotado, 
como se sabe, na França do General Charles De 
Gaulle. 

A França, primeiro país do mundo a adotar a 
universalização do direito de voto em 1848, foi tam
bém o primeiro a adaptar o antigo parlamentarismo à 
nova modalidade do século XX. Basta lembrar que, 
depois da França, mais quatro países europeus -
Portugal, Áustria, Irlanda e Finlândia - já ITlOdiflca
rãm-suas constitl.liÇões-para-adotara nova fórmula 
que, diga-se de passagem, foi também consagrada 
na Rússia que sucedeu à dissolução da antiga CEI 
imaginada por Gorbachev. Trata-se, portanto, ao 
que parece, de uma tendência que está ler1fa e_se: 
guramente se-expandindo e ~e ~p~erá, sem cjúvi, 
da, ser tamt:iém-adotaila no-Brasil. 

Ao fazer este pronunciamento, Sr. Presidente, 
não tenho_ o propósito apenas de, mais uma vez, ex
temar minha preferêoci<~. pessoal, mas também, e 
sobretudo, a intenção de convocar a ·todos os que 
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acreditam nessa possibilidade para a solenidade 
que, às 10h30niin do dia 3 de setembro, promoverá, 
no Espaço Cultural da Câmara, sob adireçâo do De
putado Francp Montoro, a Frente Parlamentarista 
Brasileira, que tenho a honra e o privilégio de inte
grar. Essa será, esperamos todos, uma demonstra
ção de que a preferência pelo parlamentarismo em 
nosso País continua viva e atuante, e que um dia a _ 
força desse ideal, fata]mente. triunfará para o bem 
do Brasil e de toda a sociedade. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy 
para uma comur.~icação inadiável, pelo prazo de cin, 
co minutos, nos termos do art. 14, Vil, do Regimento 
Interno. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a TV Senado transmitirá, ao 
vivo, todas as reuniões dos seguintes organismos 
governamentais: Conselho Monetário Nacional, Con
selho do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Conse
lho do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
Conselhos Nacionais de Educação, de Saúde 'ª de 
Seguridade Social. Esse é o objetivo do projeto de 
lei que dei entrada hoje e que dispõe sobre a obriga
toriedade de a TV Senado transmitir, ao vivo, as reu
niões desses organismos. 

No caso de coincidência de horário com as 
reuniões das comissões e com as sessões do Sena
do Federal, as reuniões do conselhos mencionados 
serão gravadas e transmitidas num prazo máximo de 
48 horas de sua realização. 

O Poder Executíi/Oprovidenciará, nos locais_clE:! 
reunião dos organismos mencionados neste artigo, ·a 
infra-estrutura ·necessária ao bom desempenho das 
equipes da TV Senado. · 

O Senado Federal montará, treinará e apare
lhará, no prazo máximo de cento e ojtenta dias, as 
equipes destinadas ao cumprimento desta lei, que 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

Esse é o teor do projeto de lei que submeto 
hoje à apreciação dos ilustres Pares, que tem por fi
nalidade estender a transparência, a abrangência e 
o alcance social desse poderoso meio de comunica
ção existente no Senado Federal. 

A TV Senado estabeleceu um marco _11_a hjstó
ria da democracia brasileira, pelo fato de tornar mui
to mais conhecido e acessível ao povo tudo o que se 
passa no Parlamento brasileiro. As informações que 
chegavam à população e também ao próprio Parla-

------------------
mentar, que oão podia estar em todos os plenários 
ao mesmo tempo, tinham sempre a mediação de al
gum meio de comunicação. O resultado disso, natu
ralmente, era uma imagem incompleta e por vezes 
distorcida do Congresso Nacional. 

O advento da TV Senado criou nova fonte de 
informações para o cidadão. O que antes era media
do por alguma equipe de reportagem é mostrado 
agora em imagem di reta, constante e que apresenta 
todo o evento. Junto com a..ioterpretação jornalística 
dos fatos, o cidadão tem hoje acesso direto a eles: e 
o enriquecimento da percePÇão desses fatos torna
se io.egàvel. 

Por que então não estender tais benefícios de
mocratizantes a outros plenários igualmente impor
tantes tanto para nós, Senadore~._CQrlliLP?-rli toda a 
populaçao-oraslferra? o· Projeto de Lei poderia es
tendê-los a oy_tros _e_oos_elhos, mas, por razões de 

-_ec_onomia e racionalidade, escolhemos apenas os 
_ço[lselho_s_ cujas reuniões e decisões são de muita 
importância para todos os segmentos da Nação. 

_ Poderiam nos indagar sobre a razão do instru
mento jurídico utilizado, ou seja, uma lei. Por que 
não um projeto de resolução do Senado? O motivo é 

_que se haverá de obter do Poder Executivo algumas 
providências, além de espaço, no sentido de permitir 
.e oferecer condições para a atuação das equipes da 
TV Senado. 
-- - Saliento que consultei a Secretaria de Comuni

_cação Social, tendo o S_r. Fernando Cesar Mesquita 
informado que o aumento de despesa decorrente da 
implantação desse projeto será mínimo. A aprova
ção dessa proposição agregará qualidade inestimá
vel à democratização das informações de relevante 
inlere_sse público em nossa Nação. Daí por que peço 
o apoio de meus Pares. 

Sr. Presidente, eu gostaria de salientar que, 
num recente artigo, James Galbraith, filho do profes
sor John Kenneth Galbraith, mencionou que seria 

_ perteitamente possível que as reuniões do Federal 
Reserve Board, conselho que define as taxas de ju
ros_ nos Estados Unidos, fossem transmitidas em 

_ tempo real pelos meios de comunicação. Aliás, Pau
lo Henrique Amorim, jornalista âncora da Rede Ban
deirantes, chamou-me atenção sobre o fato. 
----Considerei a idéia bastante interessante e 

_adaptei-a, nos termos que aqui apresentei. O que se 
_passa no Conselho Monetário Nacional pode, perfei
tamEln1e, tomar-se mais conhecido e transparente, 
ainda mais porque, hoje, as reuniões e decisões da
quele Conselho estão restritas aos Ministros da Fa
zenda e do Planejamento e ao Presidente do Banco 
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Central, não tendo mais a participação de segmen
tos do empresariado e dos trabalhadores. 

Essas são as razões por que considero rele
vante que as reuniões do Conselho Monetário ~i'Jél
cional sejam transmitidas ao vivo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Con

cedo a palavra ao Senador Laura. Campos. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Osmar_ Oi~s._ 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}_:::___Sr~ 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o assunto que 
me traz à t~buna é a Lei do ICMS, a lei complemen
tar que votamos e aprovamos em 1996, e que tem, 
agora, recentemente, suscitado protestos, manifes
tações, críticas, pronunciamentos de insatisfação por 
parte de muitos Governadores, por parte de Secretá-
rios da Fazenda. · 

Creio que, até em sinal de grande respeito a 
essas manifestações, até em sinal de um profundo 
reconhecimento da legitimidade dos autores desses 
protestos, nós, Senadores, que enfim demos a mo
delagem final que acabou por tornar realidade efeti
va a nova Lei do Imposto de Circulação de Mercado
rias e Serviços, temos a obrigação de fazer sobre 
este assunto uma reflexão, porque diz respeito exa
tamente a um assunto que interessa diretamente ao_~ 
Senado, que é a distribuição dos tributos, da reparti
ção tributária na Federação. 

Sr. Presidente, sei que esse é um assunto de 
pouca atratividade, de baixissimo sex-appeal, mas 
me considero com a responsabilidade e com uma in
cumbência tácita inevitável de tratar este assunto e 
voltar-me um tanto quanto mais detalhadamente 
para ele, porque fui o responsável pela relataria do 
projeto aqui no Senado. Tive também a responsabili
dade de conduzir negociações que envolveram in
clusive o Presidente da República. 

O Senhor Presidente da República, em acordo 
com o Senado - acordo mantido por negociações 
engendradas entre os representantes do Senado, os 
Líderes do Senado e os Líderes do Governo - che
gou inclusive a apor um veto; veto de alta significa
ção quanto ao conteúdo, porque praticamente ga
rantiu a preservação da lei de 1975, que dá aos Es
tados o direito de renúncia tributária, ou _s_§ja,_ de 
abrir mão de impostos, no sentido de atrair empre
sas e investimentos. 

Um dos condutores dessa postura, com a sua 
liderança, com a força da sua presença, foi o hoje 

nosso caro e querido Ministro dé) Justiça Senador I ris 
Rezende. 

Portanto, o modelo institucional e tributário em 
_ gue hoje vivemos é produto, sim, de uma decisão em 

- __:gue te_11e pa.Qet prilPonderanie o Senado da Replititiêa. 
f>J~o~~elll()~fi!9i_rdesse~~debãtee fazer de conta qt.ie 
não é conosco: Tenhoaqulcomigo a Ideia eã-cons~ 
ciência de que nós, Senadores, somos parte não ape
nas integrante mas responsável de tal decisão. 

-::_- --~ P'or-isso e~lníportantir relerhbrafalguns aspec
tos: O pri•rfeiro é o d~H'luer o debate teve, em sua ori
gem, em seu nascéâouro; uma ampla e absoluta 
participação dos Secretários de Fazenda. A lei só foi 

produzrda;-no modelo que obteve na Cãmara dos 
Deputados, após o aval, após o nihil obstat dos Se
cretários de Fazenda dos Estados. De maneira que é 
-impoiiahte nesta hora relembrar este dado que, de ai-
1)Uma· forma, também absolve o Senado Federal e o 
Congresso Nacional de terem sido, digamos, os cau
sadores do processo que hoje está em discussão. 
_ ---~_importante relembrar que um dos objetivos 

do projeto não era apenas desonerar a clrculaÇao de 
mercadorias, não era apenas tomar o imposto cha

·maâc:r ICMS em um imposto de valor agregado, mas 
fazer com que houvesse urna disciplina mais rigoro
sa do chamado processo de substituição tributária. 
Essa foi uma das razões fundamentais que levou à 
aprovação da lei. 

Ora, urna série de pendências judiciais, urna 
-série de dificuldades de arrecadação, dificuldades 
fiscais dos Estados, vigoraram até a aprovação da 
lei, existiram fartamente em função justamente das 
incertezas, das indefinições legais. Agora, o vende
dor de cigarros no varejo, por exemplo, não tem 
mais nenhuma responsabilidade com o ICMS do ci
garro, porque o projeto claramente define o fabrican
te do cigarro como o representante, corno o substitu
to tributário que paga na fonte. 

Isso, de uma maneira bem clara, diminui cus
tos de fiscalização e, evidentemente, representa au
mento Go. a,_rrecadação. Ou seja, podemos traduzir 
de outra forma: representa redução da capacidade 
sonegaiória dos contribuintes. Então, o objetivo da 
lei não era tão-somente a.guele que o debate ou que, 
digamos assim, a atiação jornalística mais enfatizou, 
qUe foi a desor\eraçab -dõ~ ICMS. Um dos objetivos 
centrais era garantir uma disciplina legal que tam
bém reduzisse a sonegação, coisa que foi obtida, 

-coisa que os Estados reconhecem. 
--·---Aliás, devo dizer que -os governadores, quando 
se pronunciam a respeito do projeto, também o fa
zem reconnécendo,õe-anremãu;-a-validade dos as
pectos positivos, ou seja, não há um protesto que 
objetive a lei em si mesma. Quer dizer, o objetivo 
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dessas manifestaçõe~_é t~Q~l>ornenl_'ª-..<Jllan1() a uma 
diferença de seguro-receita que o_ Governo dever@ 
entregar e, alegadamente, não entregou, segundo 
manifestação do Secretário da Fazenda. 

É importante isso, porque, desde 1891, desd!! 
a primeira Constituinte, já havia uma discussão em 
tomo desse Imposto de Importação para os nossos 
produtos básicos brasileiros. Quer dizer, no momen
to em que temos essa_ disçiplln_a _ _!lQ'\I'aL ~se _f'egra~ 
mente estável. creio que superamos uma questão 
que tem mais de cem anos_@ polêmica vigente no 
Brasil. Cabe ressaltarmos_ qUEL.há_ umª_ cjgfu1lçã9 
hoje, que aponta, no meu modo de entender, na c:Jj~ 
reção da formação da riqueza; ou seja, o imposto 
deixa de ser um fator inibitório da produção e do in
vestimento e passa a ser um falar indutório; ele pas
sa a ter um dos caracteres importantes do imposto, 
que é prestigiar e estimular a formação de riqueza, o 
aumento da capacidade produtiva, o aumento dos 
investimentos. 

No meu modo de entender, todo imposto tem 
que ter dois aspectos importantes: o primeiro é o da 
redistribuição da riqueza, ou seja, tirar de quem tem 
para dar a quem não tem, rnediant~_g_s §erviços pú
blicos, os serviços prestados pelo Estado. Um outro 
papel do imposto, que não pode ser desconhecido, é 
que ele tem que ser um fator indutivo cjagerªçã_Q de 
bens, da geração de riquezas, da geração de empre
gos, da geração de oportunidades, da oferta de no
vas formas ocupacionais, de novas formas de ativi
dade produtiva. 

Fico, nesse momento, interessado, Srs. Sena
dores, em registrar que, desse ponto de vista, tam
bém a lei cumpre o seu papel. Ela conseguiu criar 
condições para o aumento da produção e das expor
tações. Os Estados que são, nesse caso, atingidos, 
aumentaram as suas exportações. É possível que 
este aumento das exportações não tenha correspon
dido, no presente imediato, a um aumento também 
da arrecadação da máquina f[scal, da máquina do_ 
Estado, da máquina administrativa. E este é o ponto, 
é o nó górdio que está aquLem discussão. Dai por 
que não se pode deixar, também, de chamar aten
ção para o aspecto extremamente positivo, impor
tante e progressista dessa lei que aqui aprovamos 
no final de 1996. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP)- Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Senador 
Romeu Tuma, com muita honra concedo um aparte 
a V. Ex". 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Peço descul
pas por interromper V. Ex•, porque talvez atropele 
sua exposição. V. Ex• sempre traz a este plenário 
com lucidez, com a inteligência que lhe é característi
ca, os assuntos mais delicados no momento oportuno. 

---------------------------------
Acredito que ã idéia desse projeto não possa deixar 
~~.-ser ~aglaudid~ __ jl~~~enteme~te, IJOIS - pretenãe 
criar condições de investimentos e êS!1mular ó equilí
brio da balança de pagamento, da balança cambial. 
Por- quê? Porqueaínâã-nao-atenfãram bem ·para 
esse projeto, nem se voltaram para a necessidade 
de o Brasil manter uma exportação corrente e com 
um crescime_nto natural. f..jém disso, eu gostaria de 
curiiprirneílfaTV.-EX" por disêutífãlguns·aspecTos lm-:
portantes sobre o pr551ema aos Impostos, aas comc
pensações que são naturais para provocar os inves-

. timentos,_ da_guema fiscal canibalesca. As reclama
S~_ advém mais da renuncia hscarãe-vãnôs-Estac 
dos, da b-usca: de Investimentos,-da criação de em
pregos, o que, provavelmente, amanhã, reverterá 
em benefício dos que receberam os investimentos 
em-prejUízo -ela sociedade, fáqt.ie!6 EStado nãõ terá 
com<) íriVestir- em-il1fra-estrutura ·e- em benefício da 
sociedade: -Eu-gõSiaria;-Seriador, que -v. Ex" perma
necesse firme na discussão dos projetos, não só 
~sse ·_q-ue v-: Ex•trn.z-:-creiõ que, reCõnnecidamenlé, 
como Relator. v. EX" fez um -fraoãlho perfeito que foi 
aprovado, se não me engano, por unanimidade, âe: 
pois de discutir com todos os segmentos da área 
econômico-fi5cal do Estado e com vários governado
res que vieram trazer reivindicações individuais. 
Tem-se que trabalhar e produzir, o que é muito im
portante para o País, renuncianoo-se a algumas coi
sas para estimular a produção em benefício daquilo 
que mais se reclama: a falta de novos empregos. 
Quero cumprimentar v---:-1:><'- e . espero continuar ou
vindo discursos- idênticos a: esse, feitos com Inteli
gência e conhecimento gue lhe são peculiares. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Muito ob
rigado, Senador Romeu Tuma. De fato, o que esta
mos analisando está relacionado com aquilo que V. 
Ex" mencionou: o problema da chamada guerra fis
cal. Há uma proposta de emenda constitucional sen
do apresentada nesta Casa pelo Senador Waldeck 

-ornelas;que tenta-extrair do Confaz a decisão so-
bre esses limites e alíquolas é ·transferi-la para o 
Sénado~ Eriílí.o, essé é-um assünto que o Senado, 
inevitavelmente, terá de tratar. Primeiro, porque a 

. Con_stityição lhe atribui essa competência; e, se
_gul'lâo, porque esta éa Casa da ·Federação em 
que se expressam os interesses dos Estados 
cornQ 1l_f!!e.§._clªF~eração e não os da população 
individualizada, homem- por-ho-mem: ciâ-ad-ã()por
cidadão, mulher por mulher. Esta é a finalidade 
instituçi_Q_n<!l do_Serl_Bg_(). 

· Como estamos discutindo a guerra fiscal entre 
os Estados, não me resta nenhuma dúvida de que o 
fato de termos também aprovado uma lei comple
mentar do ICMS está diretamente ligado a isso. Ou 
seja, na medida em que·as objet1vôs~dessa lei forem 
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sendo aprofundados, forem se tornando mais con
sistentes com o passar do tempo, eles tendem a eli
minar ou pelos menos reduzir coosjderavelme_nte º-~ 
fatores que levam à guerra fiscal: a desoneração, 
por exemplo, da aquisição de bens de capital; a de
soneração dos chamados bens de uso e de consu
mo que as empresas adquirem para funcionar, para 
existir como empresa. 

O imposto de exportação é uma discussão, 
como disse, que vem do final do Império, que o Bra
sil nunca resolveu. É um fato mal resolvido no País o 
significado das exportações. A nossa mentalidade, 
oriunda do século XIX, é de que quem compra nos
sos produtos, em Taiwan, no Japão, na China, na 
Europa, tem que pagar os serviços sociais que são 
prestados aos brasileiros dentro do Brasil. Essa é 
uma prática inteiramente abolida no mundo hoje no 
chamado período da globalização. Mas no Brasil ain
da se acredita que a prestação de serviços públicos 
à população tem que ser paga também por outros 
países que de nós importam, países para os quais 
nós exportamos. 

Ora, isso significa uma decisão soberana que 
temos todo o direito de tomar. Não há dúvida nenhu
ma de que podemos tomá-la! Porém, é preciso que 
tenhamos consciência de que isso significa para nós 
aquilo que aparece na Balança Comercial do Brasil: 
a dificuldade de competir. Esse é um dos elementos 
que leva muitos empresários do setor de exportação 
a acreditar que tão-somente uma política de câmbio 
vai dar competitividade aos produtos brasileiros. 

Na verdade, pode ser que uma política de câm
bio ·dê competitividade. Mas está historicamente pro
vado que; quando a competitividade de um produto 
brasileiro é ganha só com a política de câmbio, isso 
significa concentração de renda, isso significa infla
ção e sofrimento dos pobres. 

Quando se faz competitividade com um conjun
to de medidas - e não apenas uma - como por 
exemplo uma coerente política tributária, isso signifi
ca progresso, geração de renda, gRração de empre
gos, mais oportunidades e distribuição de riqueza -
e distribuição de riqueza. 

Portanto, Sr. Presidente, neste debate, fico 
nessa posição. 

Não há nenhuma dúvida de que os Governado
res, os Secretários de Fazenda têm razão ao apre
sentar o seu protesto. Há enormes problemas nas fi
nanças públicas dos Estados. Defendo o meu Esta
do, um Estado exportador, no sentido de receber um 
seguro-receita maior do que o que está na lei. De
fendo isso como um fator politicamente necessário 

no_m_orne_!l_!O, _u_!Tl fatQI'_~t<!.~g_g.dord_ªs _relaçõ§!s en
Jre _os Governo?_ E_stE!dUªls _e o __ (3overn_Q Federal. 
_Mªs tafTl_!lém eu me sinto na obrigl!Ção_Q_e apresen
tar aqui um contraponto: mostrar que essa lei tem 
objetivos e finalidades, que estão sendo alcançadas, 
extremament_e positi'@s e importantes e que não po
dem ser obscurecidos no momento em que alguns 
pontos a ela relativos estão criando uma diferença 
entre o Governo Federal e os Governos Estaduais. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS)- Senador 
Jo_s\i Fogaça, V. Ex• rn_e perrn_it~ u_rn_aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Ouço V. 
Ex", nobre Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senador 
José Fogaça, dou razão a V. Ex•, principalmente em 
alguns aspectos -do ICMS refatívos à desoneração 
do tributo das mercadorias exportadas. V. Ex•, com 
propriedade, lembra que os Secretários de Fazenda 
dos Estados, consultados, concordaram com a ma
téria que o Governo nos pedia para votar e que real
mente votamos. Recordo-me, Senador Fogaça, que 
eu estava profundamente preocupado com o meu 
-EStado, o- Mato Grosso do Sul. Cheguei a dizer ao 
Governador e ao Secretário de Fazenda do meu Es
tado que a lei ia prejudicar Mato Grosso do Sul, por
quanto não tínhamos - como não temos ainda -
uma economia diversificada. Nosso Estado é de
pendente da economia primária: grãos. rebanho bo
vino. Não havia como sermos compensados. Mas é 
preciso salientar que o Governo insistiu muito - mas 
insistiu muito - para que votássemos a lei que todos 
nós terminamos por votar. Na minha declaração de 
voto, afirmei que votava pensando no Brasil, porque 
tinha consciência de que a arrecadação no Estado 
do Mato Grosso do Sul cairia e nós seríamos !Jenali
zados. V. Ex" é a maior autoridade do assunto aqui, 
porque trabalhou mais do que todos nós na matéria. 
Chamei a atenção, na ocasião, para o fato de que o 
dispositivo que falava em compensação de receita 
era sutil na sua interpretação. Significava o seguinte: 
se houver aumento de receita, não há compensa
ção; ficam esquecidas as perdas. Quase inibia, por
tanto, o aumento u& u.rrecadação por parte dos Esta
dos que têm a sua economia fragilizada, ou seja; os 
Estados mais pobres da Federação brasileira. Mas o 
discurso de V. Ex" nos leva a uma outra considera
ção: está faltando, Senador José Fogaça, sistemati
-zação legal neste País. A reforma tributária não 
anda. Não anda por quê? Há contradições imensas. 
Permita-me falar agora em uma matéria que será 
submetida a nossa consideração daqui a alguns 
dias: o chamado FEF. Retira recursos dos Estados e 
dos Municípios em favor da União. Diante da neces
sidade da União de não aumentar o seu déficit públi
co, tira-se dos Estados e Municípios. Vêm a Brasília 
Governadores e Prefeitos em busca de recursos, re-
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cursos que entregamos, recursos que são da receita~ eles nãO têm direito ao Seguro Receita na medida 
dos Estados e dos Municípios. Eu diria a V. Ex" que, em que supuseram. De acordo com a lei, usa-se o 
para cada buraco, há um imposto no Brasil. Será período-base de julho de 1995 a julho de 1996 para 
que é isso que queremos? Vejam o CPMF. A socie- fixar o valor de referência; depois, compara-se o que 
dade está-nos cobrando. Por quê? Se existe um pro- o Estado arrecada em ICMS entre julho de 1996 a 
blema na saúde, faz-se um imposto. Desse jeito es- julho de 1997 e o que tiver perdido, ou seja, a dife-
tamos remendando. Compreendo que o discurso de rença a menos, mais 3% 
V. Ex" não tem essa finalidade a que cheguei no O Governo comprometeu-se a entregar todas 
meu aparte. No entanto, como V. E.x" é, entre nós, as perdas, mas, para verificar se elas existem, é na-
aquele Senador que màis se debruçou sobre esse __ çe_ssária. uma base, uma referência, um crifério de 
assunto - e -toda vez que vai à tribuna o faz como co_rnpa(açãp; é preciso sabero valor e época em re-
propriedade - eu queria, a fim de lhe fazer justiça, lação aos quais aconteceram as perdas. 
falar a verdade: falta a reforma tributária no Brasil. E Segundo a lei, a perda deve ser encontrada, ob-
mais, Senador José Fogaça: as reformas adminjs_tra~ -~rvªOOQ-S.iLO_ período de julho de 1995 a julho de 
tiva e previdenciária são muito importantes, mas, so- 1996. Somam-se os valores referentes a esses 12 me-
mente por intermédio delas, não resolveremos o pro- ses e compara-se o resuHado com o valor obtido entre 
blema do déficit' existente no Brasil. É imprescindível julho de 1996 e julho de 1997; faz-se uma simples con-
que votemos logo a reforma tributária, até para evitar ta~qe S!!l:?tJa~Q. Q_Estado deve receber como seguro-
as desigualdades regionais que estão acontecendo em receita a diferença entre julho de 1995/julho de 1996 e 
nosso País. Está-se falando aqui em autofagia dos Es- julho de 1996/iulho de 1997, mais 3%. 
lados, o que é verdade. Os Estados mais fortes, por Entretanto, há um fato econõmico-político que 
possuírem economia diversifk:ada, sempre levam van- talvez não tenha sido precisamente percebido no 
tagem. Cumprimento V. Ex" por fazer um registro ver- momento. Nesse período relativo ao segundo se-
dadeiro da lei que votamos em fins de 1996. mestre de 1995, especificamente a partir de abril, 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS.) - Obriga- houve uma drástica e violenta mudança na política 
do, Senador Ramez Tebet. Concordo com V. Ex" em de juros do País, que, politicamente- quero até Iam-
gênero, número e grau. brar -, levou à queda do_ então Presidente do Banco 

Penso que, por parte do Governo Federal, há um Central PellliCl__ADd<J.,. CL_~ua_l, alguns. meses depois, 
projeto claro de transformação e de reformas muíto efi_- de1xi:iu o cargo. 
cientes, uma visão abrangente e correta do que o País Naquele momento, soou um alarme em tomo 
deve modificar, mas há, de fato, um ponto frágil, um da política monetária, e o Governo procedeu a uma 
aspecto que deixa a desejar, sobre o qual recai a inda- política de juros, enérgica e dura, causando um freio 
gação de V. Ex": a reforma tributária. na produção, uma certa recessão e, portanto, uma 

Estamos fazendo uma reforma da Previdência queda considerável da arrecadação dos Estados. 
com um grande sentido de coerência e de ordenação Ora, se compararmos um período de grande 
conjunta; estamos fazendo uma reforma do sistema ad- baixa da arrecadação - 1995/1996 - com um perío-
minislrativo lambem com esse mesmo espírito. Já apre- do já normalizado - 1996/1997, o aumento da arre-
vamos mudanças na indústria do petróleo e das teleco- cadação, evidentemente, é muito grande. Ela não só 
municações com grande objetividade e ordenação. voltou ao normal, como também teve aumento relati-

No entanto, no aspecto tributário - não sei se vo, além do absoluto, de modo que alguns Estados 
por fragilidade política ou extrema sensibilidade poli- realmeo_te não estão recebendo seguro-receita. 
tica da questão -, não temos um ordenamento coe- Então, sob esse ponto de vista, considerando-
rente. Estamos fazendo a lei que cria a CPMF; sepa- se alguns aspectos extremamente peculiares de ai-
radamente, a lei que modifica o ICMS e o imposto de gun_~?, Estac;!os. penso que é defensável lutar para 
importação; ·e a emenda constitucional do FEF - que, por meio de medida provisória, o Governo ga-
Fundo de Estabilização Fiscal. Essas legislações, ranta, em primeiro lugar, uma receita suplementar 
contudo, não obedecem a uma ordem, não são pre- um pouco maior do que aquela que a lei permite e, 
sididas por um objetivo orgãnico, articulado. em segundo, uma espécie de adiantamento ou em-

Dessa forma, diria que a reforma tributária está préstimo que garanta o caixa dos governos naqueles 
sendo feita, porque mudanças estão sendo efetiva- meses em que a arrecadação é menor, uma vez que 
das - como a da CPMF e do ICMS -, mas não há há momentos de baixa e de alta na arrecadação. 
sistematização. Realmente, V. Ex" atinge o ponto Nesses momentos de baixa, o Governo deve adian-
nevrálgico da questão: ·não há uma visão abrangente lar o~ _r9Ç!!J:l59.1?... __ para depois se ressarcir. É uma 
do problema; com isso, ficam essas questões ení- - --questão de equilíbrio. diferencial dos meses. 
aberto, sobre as quais quero referir-me. A medida provisória em vigor já garante um 

Dou razão aos Secretários da Fazenda. De acréscimo suplementar ao seguro-receita e um 
fato, houve aumento de arrecadação e, por isso, adiantamento para provimento de caixa desses Es-
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tados. A operacionalização disso é que p[qmgy§rií. 
uma discussão e uma ação politica entre Estados, 
Secretarias de Fazenda e o Ministro da Fazenda, o 
Governo Federal. 

De qualquer maneira, não quero deixar de re
gistrar que essa lei tem aspectos positivos. Nós não 
a enterraremos, nem a condenaremos; ela tem de 
ser mantida, preservada, porque aponta para o futu
ro, para o progresso, para o desenvolvimento, para o 
crescimento da riqueza e da produção da nos-sa' eco: 
nomia. 

O que temos que fazer é corrigir, como corrigi
mos a rota dos aviões, dos carros de Fórmula 1_._ E~k 
!amos avançando, estamos indo em direção ao futu
ro. mas nada impede que façamos a devida corre
ção de rota. 

O Sr .. Otoniel Machado (PMDB-GO) -_V ,Ex• 
concede-me 'um aparte, Senador José Fogaça? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Com pra
zer, Senador Otoniel Machado. O Estado de V. Ex", 
Goiás, também é produtor de bens primários, e V. Ex", 
seguramente, tem algumas colocações a fazer. 

O Sr. Otoniel Machado (PMDB-GO) - Antes 
de tudo, gostaríamos de parabenizá-lo por ter trazido 
um assunto da mais alta importância e, na re_alídade, 
um assunto muito polêmico. Concordo com o nobre 
Senador que a lei é muito importante, mas é preciso 
que se façam certos reparos. Concordo plenamente 
com as palavras do nobre Senador Ramez Tebet, 
porque seu Estado também foi vitima do que o Esta
do de Goiás está sendo agora. Goiás ainda tem sé
rios problemas financeiros, como a maioria dos Esta
dos, e deixou de arrecadar, com seu ICMS, uma im
portância entre R$50 ou R$60 milhões. O que é la
mentável, visto que passa por dificuldades. Levamos 
o problema ao Ministro Antonio Kandir, autor da Lei 
Kandir -, em busca de uma solução para o nosso 
Estado. Enquanto o Estado de Goiás enfrenta sé
rios problemas na área da saúde; enquanto em 
Goiânia, capital do nosso Estado, morrem dezenas 
de crianças por falta de recursos para os hospitais 
públicos, faltando as UTls para o atendimento dos 
recém-nascidos, o Governo resolveu o seu proble
ma financeiro conquistando divisas. O Estado de 
Goiás está levando divisas para o País ao mesmo 
tempo em que vem sendo prejudicado. Neste mo
mento, fazemos um apelo ao Governo para que 
solucione o problema dos Estados que, com o 
meu, têm perdido R$50 milhões de seu ICMS. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Obriga-
do, Sr. Senador. · 

Creio estar claro o seguinte: arrecadação igual 
mais 3% é pouco. Vejam, arrecadar igual ao que ar
recadou no ano anterior mais 3% é pouco. Esse é o 
fato. Mas a lei em si não é incoerente, madrasta ou 
contrária aos Estados. O que está sendo entregue é 
igual ao que se arrecadou no ano anterior mais 3%. 

Agora, a verdade é que o crescimento vegetati
vo dos custos nos Estados é muito maior do que 
3%. Essa é a verdade. Há um crescimento que não 
vem só da concessão de aumento a funcionários ou 
a policiais militares. Há um crescimento vegetativo, 
que ocorre de qualquer forma e que advém de anuê
nios, triênios, enfim, de regras estabelecidas na lei e 
que aumentam os _custos operacionais dos Estados 
inevitªvelmente, v_egetativamente. 

- A constatação é essa. É justo o que a lei colo
ca: arrecadação igual é garantida mais 3%. Todavia, 
está constatado que na situação aluai arrecadação 
igual mais 3% é pouco. Creio que é uma argumenta
ção razoável, suscetível de ser compreendida pelo 
Governo Federal. 

Tenho a impressão de que, neste ponto, o Se
nado fica de bem consigo mesmo, reconhece a vali
dade da lei que aprovou e também que existem dis
torções e que são necessárias algumas correções 
de rota. Fora isso, Sr. Presidente, penso que o resto 
é secundário. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB-PB) - V. Ex" me 
permite um aparte, nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Pois 
não, nobre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB-PB) - Gostaria, 
inicialmente, ao me congratular com V. Elé-', de afir
mar que o que vou dizer V<li exa_tçunente_ ao encontro 
do que V. EX• diz:-ocrescimento vegetativo da Pre
vidência e também das folhas de pagamento aumen
taram em dispêndio no Orçamento federal R$29 bi
lhões. Estamos enfrentando este problema para o 
p·róximo ano. É claro que cresceram as despesas, 
os custos operacionais, etc. Agora, queria também 
informar V. Ex• de que, na semana passada, na 
Comissão de Orçamento, votamos uma suplemen
tação no valor de R$104 milhões, dos quais R$900 
milhões se referem exatamente à devolução de 
parte dos direitos gerados por essa medida provi
sória, e que a grande- preocupação da Esquerda 
foi de que estivéssemos votando uma lei em rela
ção a uma medida provisória que ainda não foi vo
tada. Isto vai ser votado em plenário do Congresso 
amanhã, e, amanhã, esses R$900 milhões já esta
rão autorizados, se passar, para que o Governo 
Federal transfira aos Estados parte destes valores 
devidos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS} - Acho 
que é esse o nosso objetivo aqui: ajudar o Governo 
no que for necessário, para atender aos reclamos 
apresentados pelos Secretários de Fazenda e pelos 
Governadores, sem deixar de salientar e de registrar 
que esta é uma lei muito importante, muito positiva, 



ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 

que aponta para o futuro, para o desenvolvimento e·_ 
para o progresso do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5 
minutos, nos termos do art. 14, inciso Vil, do Regi
mento Interno. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Sr. Presi
dente, vou procurar resumir meu pronunciamento, 
mas o Senador Pedro Simon, um homem bastante 
preocupado com os fatos que ocorrem -nesse 'f'ãis·: 
como eu, como o Senador Ney Suassuna e outros 
que aqui se encontram, demonstra uma 9!<!11® 
preocupação com cfúarenta e (fóis~rnlímutuárlos que 
estão sendo, em tese, lesados por uma construtora. 
Digo lesados porque as manchetes da revista Veja 
desta semana e o Jornal do Brasil referem-se aos 
crimes e às falcatruas da Encol. 

Senador Ramez Tebet e Senador Ney Suassu
na, na semana passada ocupei esta tribuna para me 
referir ao andamento do processo policial sobre o 
caso do Banco Nacional, em que houve um desvio 
de cerca de R$9 bilhões. consoante investigações 
da Policia Federal. 

Por ocasião da intervenção do Banco Central 
em bancos com dificuldades financeiras, várias fal
catruas foram identificadas. 

Será que estamos num Estado em que predo
mina o estelionato, a enganação daqueles que pos
suem poucos valores para investir em alguma coisa 
que represente sua segurança de futuro? 

Ontem, Sr. Presidente, vi situações dramáticas 
nos depoimentos de pessoas que adquirirám, C:.C>rTI 
sacrifício, sua propriedade, seu apartamento: Mani
festações dramáticas, cheias de emoção e às vezes 
até em desespero. · · 

O Senador Valmir Campelo, na semana passa
da, disse que o Governo deveria proteger os mutuá
rios. O Senador Ramez Tebet diz que também fez 
isso. Vou mais longe um pouquinho, Senador, por
que penso que não é uma simples transação comer
cial com aqueles que compram a prazo seus aparta
mentos. Ê uma ação de poupança, é o sacrifício na 
busca da estabilidade com teto, passando a ser sem 
teto e sem dinheiro, porque foram lesados. 

Será que o Governo, assim como fiscaliza con
sórcios intensamente por meio do Banco centra[ 
não empreenderia uma fiscalização preventiva per
manente sobre aqueles que trabalham com as eco
nomias do cidadão que está procurando uma {ôrina 
de poupar, sendo que essa poupança é importante 

até para a ecõhomia brasileira? Sabemos que os in
vestimentos na área da construção civil são aqueles 
que realmente geram empregos de mão-de-obra 
não-especializada. Entretanto, essa área, hoje, está 

_ :;ob suspEútacjeJQd<:t ª-~QGiedade. _ 
Li, ainda há pouco, que a queda ·nos negócios 

imobiliários foi de cerca de 50% nessa úitima sema
na; por falta· de confiança da população naqueles 
responsaveis por esses empreendimentos de ven
das a prazo. l\lâo l>e_ pode generalizar. Penso que o 

J?!'~fl-~O ~l~t~rna l§!USl!NJga_g!L para buscar uma so-
lução gue preserve esses42 mil mutuários de sofre
rem prejuízo. E, moralm_ent~·-º próprio sistema deve 
mostrar gu-e sabe como reag[CJoi!l_um.clima de que-

~ bra de uma empresa como a Encol. 
Apenas. queria fazer este alerta, na esperança 

de que o Governo, o Ministro !ris Rezende, em sua 
reunião de hoje com as comissões de empreiteiros, 
com o juiz que vai julgar a falência- uma falência dife
renciada - mais as empresas de construção civil che
guem a um.-acordo para que se preserve o interesse 
dos mutuários, sem prejuízo das sanções penais a que 
estiverem submetidos os diretores da Encol. Não entro 
no mérito porque não tenho conhecimento dos fatos, 
mas creio que o Ministério Pú_b!ic;g Jl~ a polícia não po
dem deixar de investigar e apurar se realmente o que 
está publicado na revista Veja tem consistência. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna 
para uma comunicação.inadiável pelo prazo de cinco 
minutos, nos termos doart. 14, Vil, do Regimento ln
temo. 

Q SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma 
~ cgmunicação inadiável. Sem revisão do orador) - Sr" 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho à tribuna 
pa_r:a"umª_ ÇQ(T!Y_mca~o inadiável porque esta sema
na saiu a publicação de uma pesquisa realizada nos 
27 estados c;lsLfl.epública mostrando o desempenho 
dos ~ Governos de cada Estado. O Governo do 
PMDB, que obteve vitória com o Senador Ronaldo 
Cunha Lima na gestão passada, assumiu o estado 
com os salários atrasacjos seis meses e conseguiu 
colocá-lo nos trilhos. Agora, saneada a área e tendo 
à frente um Governador do PMDB, o Dr. José Targi
no Maranhão, o estado se coloca, em termos de 
qualidade de Governo, em 3° lugar entre os 27 esta· 
dos. Mas, se olharmos do ponto de_ visia da aprova
ção da popUiaç.3.o em relação_<lo (3Qv~f119,~~~$~m 
2° lugar entre os 2i.Tsso mostra o acerto com que o 
PMDB vem gerindoo~de~tj_llQ.§...clª-!lº§§~!Ull~~ ~ 

~ = -=E.u ~que!ri~-t<IZêr ~ es-s.;-~o-m~icação, alertando 
todos para que leiam a revista lstoÉ. Observem que 
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se trata de um estado notdestino qu<Ltem poucos re
cursos e grandes dificuldades quanto à regularidade 
das chuvas, mas que, apesar disso, foi o segundo 
estado brasileiro que mais cresceu e cujo Governo 
está sendo aprovado por sua população. 

Dessa forma, ficamos exultantes com os resul
tados obtidos:_ segunda colocação em popularidade 
e terceira em desempenho de Governo. Realmente, 
isso é digno de registro, !JOrque seria fácil se estivés
semos falando de um estado da RegiãG Sul ou· Su
deste, onde há condições climáticas regulares._r~-
cursos naturais e, até mesmo, grande utilização de 
tecnologia. O Estado da Paraíba rearrumou a casa, cor
tou despesas, põs em dia a folha de pagamento dos 
funcionários públicos e dá um exemplo à República 

Era esse o registro que tinha a fazer, Sr. Presi
dente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Tem a 

palavra o Senar,or Ramez Tebet. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma 

comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, este é um registro altamente 
significativo para nós do Mato Grosso do Sul. Faço-o 
com muita alegria e contentamento para deixar re
gistrado nos Anais do Senado da República os 98 
anos de emancipação politica e administrativa de 
Campo Grande, a Capital do Estado do Mato Grosso 
do Sul, neste 26 de agosto. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta 
data não pude, como nos anos anteriores, estar pre
sente, ver o desfile, as comemorações cívicas, as
sistir aos festejos comemorativos dos 98 anos da 
nossa querida Campo Grande. 

Faltam dois anos para atingir o próximo milê
nio, e a Cidade Morena do Centro-Oeste se prepara 
para tornar-se o entroncamento do Mercosul, por 
sua privilegiada localização geográfica, e assumir 
um novo perfil econõmico. Temos indicadores que 
nos mostram esse caminho. A capital reforça o so
nho do seu fundador, o mineiro José Antônio Perei
ra, pela sua capacidade de reverter as dificuldades 
em soluções práticas para impulsionar o progresso. 

Com pouco mais de 645 mil habitantes, a cida
de é o cartão postal do meu estado. Sua gente, bra
va gente, vem traçando o perfil do seu desenvolvi
mento, alicerçado em uma economia forte, puxada 
pelo comércio e a agropecuária, carro-chefe da arrE)
cadação do ICMS. 

Nesse caminho, as portas se abrem para a im
plantação do gasoduto Brasil-Bolívia, cujo projeto vai 
gerar energia e garantir a instalação de novas indús-

trias e, conseqüentemente, novos empregos. Mas as 
aspirações do seu povo são bem maiores, suficien
tes para traçar um perfil moderno, com característi
cas realizadoras, reforçando a vocação de Campo 
Grande de se caracterizar como pêlo de desenvolvi
mento. 

Aos 98 anos, Campo Grande segue firme, es
_baDjando g~lic!ade_~i! vida. E mesmo atravessando 
as . intempéries das .. dificuldades -ecclr"lômicas~ lato 
que deve estar atrelado hoje à realidiú:h:l de todos os 
municípios- brasileiros,-pcldemos afirmar com toda 
certeza-que a Cidade Morena dÓ-CentrO-oeste bra
sileiro caminha firme para se tornar em curto período 
de tempo uma das principais economias de toda a 
região. 

Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço 
esta saudação, cumprimentando as autoridades 

. cor!stftuicfas -do -meu estado, saudando o dinâmico 
Prefeito André Puccinelli. E como se encontra na tri
buna de honra deste plenário o Sr. Edil Albuquerque, 
um combativo Vereador de Campo Grande, tenho 
certeza que S. s• será o mensageiro dos nossos 
efusivos cumprimentos junto à Câmara de Vereado
res da nossa querida Capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul a qual, em 1999, estará completando 
um centenário de emancipação política e administra
tiva. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ramez Te
bet, o Sr. Lucídio Portel/a, 4° Secrr.tárh. dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sra. Júni Marise, 2' Vice-Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para 
comunicação inadiável. 

S. Ex" dispõe de dois minutos, tendo em vista 
o término da sessão, nos termos do art. 14, inciso 
VIl, do Regimento Interno. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para comu
nicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr" 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os dois minutos 
são· suficientes para que eu me dirija à Câmara dos 
Deputados no sentido de apelar para que aquela 
Casa Legislativa vote a Lei Eleitoral, o que deverá 
ocorrer, parece-me, amanhã. 

A Câmara não tem o direito de adiar essa vota
ção porque nós, Senadores, temos o direito de rever 
o que foi votado. Depois de revista, a matéria volta 
para a Câmara. Nós, Senadores, não vamos aceitar 

_- essa tese eu a_ d~fendo há m_uito tempo - votar 
sem emendar. Vamos emendar. 

Faço um apelo ao Presidente da República no 
senrido de que oriente sua bancada. Não fica bem 
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pa~'"' o Presidente da Pepública ou para os Governa
dores participarem de i11auguração de obras públicas 
durante os sessenta dias da campanha eleitoraL 
Isso vai ser explorado, a Oposição vai fazer um car~ 
naval aproveitando esse fato. 

O Presidente Fernando Henrique foi eleito sem 
essa providência. O governo era dele, e o ex-Presi
dente Itamar Franco trabalhou o quanto pôde para 
que Sua Excelência fosse eleito; todavia não admitiu 
que a máquina fosse usada. 

Creio que o projeto que estabelece que o Pre
sidente da República e Governadores não devem 
participar de inaugurações, no período da campanha 
eleitoral, é da maior importância e significado. 

Setenta por cento dos gastos de campanha _ 
são feitos com a preparação cfo programa de televi
são, cujo tempo é gratuito. A proposta em discussão 
prevê que os programas eleitorais sejam feitos ao 
vivo, isto é, falam o candidato e o povo. Assim, não 
se gasta um tostão. Atualmente, os programas elei
torais para a televisão são feitos com a finalidade de 
esconder o candidato e o seu pensamento. Então, a 
agência de publicidade mais competente ganha a 
eleição. Procura-se no mercado qual agência traba
lha melhor, faz o programa mais bonito e esconde 
melhor o candidato. Pelo amor de Deus! Vamos di
minuir em 70% esses gas.tos. 

Algumas pessoas argumentam: 'Ah, o programa 
vai ficar chato." Deixa ficar chato, mas o eleitor verá o 
candidato e ouvirá sua palavra, enfim o conhecerá. 

Toda corrupção política começa na campanha 
eleitoral, Sra. Presidente Júnia Marise, V. Ex• sab_e_ 
disso. Se detenninam1os que na campanha eleitoral 
só poderá ser usado- e esse é o meu projeto·--di: 
nheiro público, como na Alemanha, tenninaremos 
com a a maior razão de ser da corrupção eleitoraL 

No entanto, o Presidente disse que A$700 mi
lhões é muito dinheiro. Penso que esse montante 
não será muito dinheiro se conseguirmos -moralizar a 
campanha eleitoral, pois o candidato não poderá re
ceber um centavo sequer de nenhuma empresa, de 
nenhum cidadão. O candidato pode ser até milioná
rio, mas será impedido de usar seu próprio dinheiro. 

Com essa providência, estaremos democrati
zando a campanha eleitoral, porque todos os candi
datos gastarão igualmente. 

Sr' Presidente e Srs. Senadores, na CPLdo 
Orçamento, a origem da corrupção estava na cam
panha eleitoral; na CPI do lmpeachment, a orig.em_ 
da corrupção estava na campanha eleitoral; na CPI 
dos Precatórios, a origem dos lançamentos dos títu
los também estava na campanha eleitoral. 

F;3ço um apelo dramático à Câmara dos Depu
tados para que não seja permitida a presença do 
~resid,E!IltEl. ou_ de Governadores em inauguração de 
obras durante a campanha eleitoral e que os progra
mas eleitorais sejam feitos ao vivo, sem a máquina 
das empresas para esconder o candidato - foi o que 
f[zeram.com o ex-Presidente Fernando Collor; e, ter
ceiro, que só seja usado dinheiro público na campa
nha eleitoraL 
--Tenho ouvido comentários assim: 'Isso é inte
ressante, mas agora não dá. Vamos deixar para a 
outra eiE)ição." Vamos, então, para mais quatro anos 
de corrupção? 

Com relação ao Presidente e o Congresso Na
clonai c!ize.rem que não há A$700 milhões para a 
campanha eleitoral, quando houve A$9 bilhões para 
o Banco Nacional! É uma piada muito sem graça. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os 
Srs. Senadores Esperidião Amin, Júlio Campos e 
Joel de Hollanda enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposto no art. 205, 
do Regimento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC) - Sr. Pre

sidente, Sr's e Srs. Senadores, venho aqui fazer um 
-alerta a respeito de uma ameaça grave, silenciosa e 
oculta que põe em perigo a saúde e a vida de nossa 
população: trata-se da importação, pelo Brasil, de re
síduos tóxicos, sem o conhecimento, e muito menos 
o controJe, doJ'o..<!erPúhlico e da sociedade. 

Como se dá isso? Como funciona esse meca-
-nismo traiçoeiro? É fenômeno debatido no mundo, já 
há. váJ:io.s anos: os países mais industrializados pro
curam livrar-se de seu lixo tóxico, exportando-o. 
Nesses países impera o braço de ferro de legislação 
ambiental rigorosa. Essa legislação exige das em· 
presas que geram, em seu processo produtivo, rejei

_tos-de.alta toxidez, venenos perigosos para a saúde 
das pessoas, que dêem um destino seguro a esses 
resíduos. Ora, destino seguro implica, geralmente, 
custos adicionais, pois trata-se de substâncias que 
não podem ser meramente lançadas em um aterro 
sanitário como se fossem um lixo qualquer. 

Para evitar essas altas despesas, necessárias 
para proteger a vida e a saúde das populações des
ses.países ricos, o que fazern muitas de suas em

.. presas? Contratam a exportação desse lixo tóxico, 
geralmente em contêineres, para países do Terceiro 

-· ..Mu.odo. Às vezes, essas exportações se dão aberta
mente, com a concordância das autoridades do país 
receptor, mediante compensação financeira, visando 
ao ganho de divisas que isso possa representar. É 
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uma atitude eticamente duvidosa e é uma política Vemos que o progresso nessa questão é lento, 
extremamente perigosa, até mesmo primária, gue ~ pois ela certamente envolve interesses conflítantes_ 
desprotege a população do país importador. E quan- Como o Brasil também ainda não ratificou a emenda 
do o país receptor já tem legislação ou política am- da Convenção, seria interessante que se manifes-
biental que impeça ou dificulte essa importação si- tassem sobre o assunto o ltamaraty, o Ministério do 
nistra? Nesses casos, é comum que o comércio toxi- Meio Ambiente e o próprio Congresso Nacional. 
co ocorra mesmo assim, sob disfarce. Mas não é exclusivamente o aspecto legal que 

Contratos de exportação de empresas do Pri- nos deve preocupar. Afinal, temos boas leis ambien-
meiro Mundo são firmados com importadores de pai- tais, que cuidam também da disposição de resíduos 
ses pobres, a título de exportação-de 'produtos_ qui- ~ JQlCi~os e de seu comércio. Recentemente, o Senado 
micos diversos". Com esse tipo de subterfúgio, paí- discutiu e aprovou uma modema e bem concebida 
ses industrializados livram-se de seu lixo tóxico, en- lei sobre crimes ambientais, projeto que agora retor-
viando-o para desavisados países receptores. Natu- nou à Câmara. Essa lej também dá cobertura à 
ralmente, para que isso ocorra, é necessária a parti- questão de que tratamos aqui. 
cipação e iniciativa de firmas dos países importado- Os problemas e as perguntas que se levantam 
res, e de empresários amorais e gananciosos, que são: estamos suficientemente preparados e alertas 
vêem nesses negócios um meio fácil de ganhar di- para controlar, em nossas fronteiras, essa importa-
nheiro. ~orno a importação desses resíduos veneno- ção mortal? Não estarão os nossos portos servindo 
sos dáse, nesses casos, sem o conhecimento e o con- de passagem fácil para esse comércio imoral? Sob o 
trole das autoridades. a destinação dada ao material pe- véu de "importação de produtos químicos", sem 
rigoso nada tem de técnica ou de prudente. A importa- identificação clara, ou sem identificação fidedigna, é 
ção do veneno, muitas vezes mortal, apresenta, então, o altamente provável que estejamos sendo, sim, agre-
perigo máximo, que é o do total desoontrole. didos por esse perigo. 

É bem provável que grande número de con- Será que os_ órg"ªgs_Qfiçials de controle, órgãos 
têineres com essas cargas da morte estejam en=- ~àinblentaiS esta-duais e federais, estão tecnicamente 
Irando no Brasil, anualmente, sem o conhecimento preparados para a necessária fiscalização? E a Poli-
da sociedade. É altamente provável que inúmeras cia Federal? O que !';abemos de concreto sobre es-
comunidades estejam, sem o saber, diretament(L ___ sas §ltividades_~cJ:iminosas? Seremos capazes de 
ameaçadas por esses materiais. Esses contêine- identificar as firmas importadoras e os depósitos ile-
res podem estar sendo descarregados em depósi- gais e venenosos? Não deveríamos estar articulados 
tos clandestinos criminosos, com conseqüências com entidades internacionais e de outros países que 
gravíssimas para o futuro, pois as substâncias ve- vêm acompanhando o assunto? 
nenosas. irão fatalmente contaminar o solo e infil- Sr. Presidente, é nosso dever levantar a questão 
Irar-se no lençol freático. Ou, então, os contêine- e não deixar_que ela cai<~ no esquecimento. O comér-
res sequer são descarregados: são simplesmente ~ cio ilegal e ganancioso de resíduos tóxicos, que forma 
estocados, sem qualquer cuidado, por anos, até uma rede mundial tenebrosa, estende-se também em 
que as embalagens se deteriorem e o conteúdo direção ao Brasil. A nós cabe estar em estado de aler-
passe ao meio ambiente. ta e nos mobilizar para combater esse perigo. 

Como a questão vem preocupando o mundo, já Muito obrigado. 
há um bom número de anos, 115 países assinaram O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT)- Sr. Presi-
uma convenção internacional que gere a matéria: é dente, Sr"s e Srs. Senadores, a Associação Juízes 
a Convenção de Basiléia, de 1989, que prevê o con- para a Democracia lançou um manifesto para que o 
trole do trânsito mundial deresíduo_s~ tóxicos. OBra- Presidente da República encaminhe ao Secretário Ge-
sil é signatário. Em 1995, aquele tratado foi emenda- ral da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
do, no sentido da total e definitiva extinção da 2xpor- declaração reconhecendo a competência jurisdicional 
tação de rejeites tóxicos. No entanto, essas deleJTili- _dª-99JtJ1Jntera11'Jt:1riqlJlªde Direit_os Humanos. 
nações mais rigorosas só terão caráter de tratado in- A cidadania e a dignidade da pessoa humana 
temacional quando, pelo menos, dois terços dos 82 Ç()nstiti,Jem elementos fundamentais da democracia, da 
países que aprovaram a emenda a ratificar~,Jm ~e_m justiça e do direito, indispensáveis na construção de 
seus parlamentos. Pois bem: até outubro d€1 1996, uma sociedade livre, justa e solidária, em que se busca 
nenhum dos países ~ignatários havia feito a ratifica- o desenvoMmento nacional, a erradicação da pobreza e 
ção no seu parlamento. a redução das desigualdades sociais e regionais. 
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Todos os que temos obrigações e responsabili
dades públicas nos preocupamos com os direitos e ga-_ 
rantias mínimos que o Estado é obrigado a assegurar 
aos que estão_ presos ou sob investigação criminal. 

A mesma preocupação vale em relação às teste
munhas, pois é obrigação do Poder Público zelar pela 
integridade física e moral delas, consoante o legítimo 
processo legal e como única forma de garantir legitimi
dade às investigações e à· determinação da verdaae. 

O Brasil é signatário da Convenção de São 
José da Costa Rica, o que nos obriga a garantir to
dos os direitos humanos ali descritos, os quais prati
camente coincidem com o estabelecido em nossa 
Constituição. 

O Brasil, no entanto, não se submete ao tribu
nal, cuja competência jurisdicional está prevista na 
Convenção de São José, apesar de nossa Constitui
ção estabelecer que o Brasil lutará pela criação de 
um tribunal internacional de direitos humanos. 

Cumpro o dever, que para mim representa uma 
honra, de hoje ocupar a tribuna do Senado Federal 
para tratar desse tema da maior relevância e atuali
dade no Brasil e no mundo: direitos humanos. 

A cidadania e a dignidade da pessoa humana são 
fundamentos oonstitucionalmente estabelecidos na for
mação da República Federativa do Brasil, em conso
nância com os objetivos fundamentais de construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, em busca do de
senvolvimento eoonõmico, social e político. 

Os direitos humanos são contemplados, direta 
ou indiretamente, em diversos dispositivos constitu
cionais, máxime os que estabelecem como princí
pios di retores a· erradicação da pobreza, da indigên
cia e da marginalidade, a redução das desigualda
des sociais e regionais, a promoção do bem de to
dos, sem preconceitos ou discriminação. 

No campo das relações internacionais, o Brasil 
se rege, entre outros, pelos princípios básicos da 
prevalência dos direitos humanos, igualdade entre 
os Estados. defesa da paz, solução· pacífica dos 
conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, coope
ração entre os povos para o progresso da hll_rnanic:li!c 
de e concessão de asilo político. 

Uma análise, mesmo superficial, dos princípios 
fundamentais e dos direitos e garantias fundamen
tais, estabelecidos em nossa Constituição, demons
tra que, do ponto de vjsta jurídico-formal, o Brasil se 
encontra, evidentemente, na vanguarda mundial no 
campo da defesa dos direitos humanos. 

A dura realidade social e económica nacional 
demonstra que a situação é certamente outra, . bas~ 

tante diversa,_ aproximando-se muitas vezes do 
oposto ao estabelecido na Constituição. 

Evidentemente, as generalizações sempre são 
perigosas; no entanto, não estaríamos distantes da 
verdade se afirmássemos que no Brasil não se res
peitam os direitos da criança, dos adolescentes, das 
mulheres, dos negros, dos índios, dos idosos, dos 

_ po!Jres, d,()s presos, dQs in9igentes, vale dizer, de to
dos os excluídos socialmente. 

O só fato de existirem-no Brasil alguns milhões 
de meninos de rua constitui um escândalo difícil de 
explicar, de qualificar e quase impossível de traduzir
se em palavras: trata-se simplesmente de uma imen
sa chaga social, que poderá comprometer irremedia
velmente o futuro de nosso Pais, destruindo aquilo 
que uma nação tem de mais sagrado: os seus cida
dãos e o seu próprio futuro. 

Todos nós sabemos que são enormes as difi
culdades para se assegurar verdadeira cidadania 
num Pais como o nosso, com uma da~ piores distri
buições de renda de todo o planeta, com grande nú
mero de problemas associados à pobreza, educa
ção, saúde e serviços públicos essenciais. 

Isso não significa, absolutamente, que se deva 
deixar de perseguir a importante meta de melhoria 
dós direitos.civis, dos direitos humanos, dos direitos 
trabalhistas, da participação política mais ampla, 
mais genuína e mais representativa. 

Isso também não significa abandonarmos ou
tras áreas igualmente importantes, como meio am
biente, proteção ao consumidor e a solidariedade 
para com os indigentes. 

Tudo isso precisa ser atendido dentro dos pa
râmetros de uma sociedade democrática, em termos 
económicos, sociais e políticos, sem desconsiderar
mos a imensa dívida social existente para com mi
lhões de brasileiros que continuam abaixo da linha 
de pobreza. 

O Brasil já fez grandes progressos na área da 
proteção dos direitos humanos, destacando-se a ins
tituição do Programa Nacional de Direitos Humanos, 
que reflete em grande parte a preocupação pessoal 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso com a ci
dadania e a dignidade da pessoa humana. 

.. --As palavras do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, no lançamento desse Programa, são sufi
cientes para demonstrar o empenho do Governo Fe
deral para enfrentar todos os problemas relaciona
dos com a dignidade do cidadão: "A sociedade bra
sileira está empenhada em promover uma democra
ciaYerdadeira._ O _Govemo tem um compromisso real 
com a promoção dos direitos humanos". 
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Esse compromisso do Brasil com a promoÇão 
dos direitos humanos está em perfeita sintonia com 
a Declaração dos Direitos Universais do Homem e 
com as recomendações da Conferência Mundial dos 
Direitos Humanos, patrocinada pela ONU e reaJizada 
em Viena, em 1993. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos ins
tituído pelo Governo Federal representa um avanço 
significativo na aplicação prática dos princípios mais 
elevados da cidadania, pois estabelece metas e ob
jetivos específicos que podem ser acompanhados e 
avaliados pelo Governo e pela sociedade. 

Atualmente, já é possível realizarmos um ba
lanço e uma análise mais profunda da situação dos 
direitos humanos no Brasil, em relação a crianças, 
adolescentes, presidiários, mulheres, populações 
negras, indígenas, refugiados, portadores de defi
ciências e excluídos da sociedade. 

A democracia brasileira já atingiu um estágio 
de evolução que nos permite discutir, com maturida
de e transparência, todos os nossos problemas rela
cionados com o tema direitos humanos, sem nada 
escondermos, sem nada ocultarmos, sem desvios 
da verdade e sem sofismas. 

A sociedade brasileira é radicalmente contra 
qualquer violação dos direitos humanos. 

Por isso mesmo, defendemos a tese de que o 
Brasil não deve temer, nada tem a ocultar e deve, 
conseqüente~er.te, aceitar a jurisdição da Corte ln
teramericana de Direitos Humanos. 

O Brasil tem um Programa bem elaborado e 
apoiado politicamente pelo Presidente da República 
e por todas as lideranças responsáveis e repre
sentativas de nosso País, o qual está sendo execu
tado com seriedade e com determinação, para mere
cermos o respeito de todas as nações no campo dos 
direitos humanos. 

Assim, não podemos ter o receio de enfrentar 
claramente situações difíceis ou vergonhosas, por
que o propósito e a determinação do Brasil é extirpar 
definitivamente todas as violações aos direitos hu
manos, consoante o que determina a Constituição 
Federal, que estabelece prevalência dos direitos hu
manos, como princípio fundamental de nossas rela
ções internacionais. 

A construção do Estado democrático de direito 
somente se realizará em nosso País quando a digni
dade da pessoa humana merecer por parte do Esta
do e da sociedade como um todo o mais elevado e 
absoluto respeito, independentemente de qualquer 
condição pessoal ou particular. 

--·---------- ---------· 

-o Brasil já progrediu muito nessa direção, mas 
ainda tem um longo caminho a percorrer, até que a 
letra da Constituição- Federal se possa consubstan
çiac~mrealidjide ef-ªtiva çie ciclaJJ.ªoia. e respeito aos 
âifêitõs humanos. 

- A aceitação da jurisdição da Corte lnterameri
cana de Direitos Humanos não significa, absoluta
men~e. ingerência ind.evida em nossos assuntos in
ternos, nem significa,_ tampouco, abrir mãs> da nossa 
independência e de nossa soberania, nem, tampou
co ainda, violação do princípio da autodeterminação 
_<:lo:;; povos. 

A aceitação pelo Brasil da jurisdição daquela 
Corte significa simplesmente que o Brasil não tem re
-ceio de debater nossos problemas de maneira frai1Ca, 
aberta, transparente e madura, com países-irmãos. 

Isso significa também que a dignidade da pes
soa tli.lmaria não conliece fh:>n'fe]/a.$ ~geógfáfic<ls e_ 
que nenhum Estado pode desrespeitar seus cldádã::-
os, alegando o eufemismo representado por proble
mas internos. 

O Senado Federal, na qualidade de Casa 
constituída por homens públicos da mais alta expe
riência e respeitabilidade, certamente não aceita e 
repudia qualquer violação dos direitos humanos e, 
por isso, não teme que uma Corte internacional legí
tima, da qual o Brasil faz parte, possa examinar esse 
assunto, no que se refere ao Brasil. 

Deixo aqui o meu apelo para que o Senhor 
Presidente da República encaminhe ao Secretário 
Geral da Organização dos Estados Americanos de~
claração de que o Brasil aceita a jurisdição da Corte 
lnteramericana de Direitos Humanos, porque o Brasil 
está firmemente determinado na defesa intransigen
te da dignidade da pessoa humana. 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 
O SR. JOEL DE HOLL.ANDA (PFL-PE) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com o sempre 
renovado orgulho de ser nordestino que ocupo hoje 
a tribuna desta ·casa para ressaltar em grande e jus
ta emoção o transcurso, nestes 26 de agosto de 
1997, o centenário de nascimento do notável enge
nheiro e extraordinário poeta que foi o pernambuca
no Joaquim Maria Moreira Cardoso. Além de intelec
tual e homens ae vastacultura;-·om--poéla-altíssimo 
e fundamental", como o chamou, certa vez, outro 
grande poeta seu conterráneo: Mauro Mota. 

Está lera de dúvida que "Pernambuco foi o lugar 
em que primeiro nasceu a flor literária de nossa Pá
tria", conforme destacou Capistrano de Abreu. E outro 
historiador pioneiro, Pereira da Costa; salienta, por sua 
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vez, os dons da inteligência de Duarte Coelho e de 
seu parente Jorge de Albuquerque Coelho ( 1 ~39-
1596): "literato conceituado pela sua erudição e pelo 
seus comprovados talentos". Justamente a esse 
tempo, Olinda era considerada uma casa matriz da 
cuttura nacional, título mais do que justificado,__entre 
outros mo!Jvos, pelos cursos superiores mantidos 
nos conventos. 

Mas certamente que foi pela atuação marcante 
e civilizadora do mais do que histórico Seminário do 
Bispo Azeredo Coutinho, a que mestre Gilberto Frey
re denom1nou "seminário liberal", uma sementeira 
não só de idéias originais e antecipadoras no-éainp()~ 
das ciências humanas mas em todos os principais ru
mos da literatura, que Olinda fazia jus ao seu renome. 
Na opinião incontestável de Oliveira Lima, foi a escola 
brasileira mais notável de elucidação dos diversos 
ideários políticos: "Sementeira de liberais revolucioná
rios que floresceram na messe farta de 1817. 

A par dessas manifestações antecipadoras, há . 
outros pioneirismos que não podemos deixar de evo
car como louros flamantes de Pernambuco e da his
tória da cultura Nacional. Pelo que representam de 
verdadeiramente genminal da melhor poesia brasilei
ra de todas as épocas. E dentro deles é-nos intensa
mente gratificante assinalar que a poesia brasileira ·_ 
e com ela as origens de nossa literatura - surgiu em 
Pernambuco com o longo poema épico Prosopopéia, 
de Bento Teixeira (1545,_1580), que morava em Olin
da. Obra em que se detecta um arraigado sentimen
to nativista, o poema narra os efeitos dos primeiros 
donatários, mas é especialmente dedicado a Jorge 
de Albuquerque Coelho, filho de Duarte Coelho, e 
que marcou a sua administração com ates provedo
res da cultura. Foi ele, por exemplo, quem introduziu 
o teatro em Pernambuco. 

Quando do advento do Modernismo no Brasil, 
no primeiro quartel deste século, mais uma vez te
mos de evocar o pioneirismo e a densidade estética 
da poesia pemambucana, que se tomaram não ape
nas evidentes mas pontificantes. A ponto de A Cinza 
das Horas, livro de estréia do maior poeta da primei
ra fase modernista, o pernambucano Manuel Ban
deira, ter sido considerado desbravador. Não só por 
esse livro, mas pela validade universal de sua obra, 
foi saudado por Mário de Andrade, o principal men
tor do Movimento Modernista de 22, como ''um_çiru> 
maiores nomes da lírica brasileira em todos os tem
pos. O São João Baptista da Nova Poesia". 

Vale lembrar que a nova poesia modernista en
tão nascente e mesmo posteriormente, em algumas 
de suas mais virtuosas expressões e etapas, foi uma 

poesia de região, como que empenhada em redes
c_ob.Iir o_ Brasil, e, até, em certas vertentes, como que 
determinada a libertá-la da tradição literária de cu
nho europeu. 

Situa-se justamente aí a presença luminosa de 
.Joaquim Cardozo, ao publicar o livro Poemas reunin
do sua produção de _1925 11. 191J,_L.i:-:cq em_que evoca __ 
a paJsageriCalgun!ilogradourcs e peculiaridades, até 
entao imperceptíveis das cidades do Recife e de Olin
da, particularmente algumas daquelas "marcas urba
nas que se imprimem e ficam indeléveis nas almas", 
ÇQfllfLQi§..5.oe~-ªDJeS.J_oyce, de Dublin. 

Acontec~ que em Joaquim Cardozo essas im
pressões transcenderam, sempre da passagem do 
tempo e do lirismo trivial da província, para a dimen
são de uma realidade humana a mai.s preciosa de 
todas: a das afinidades do espírito com essas emo
ções. Realidade capaz de transmutar as peculiarida
des de pedra, g_ente, paisagem. meridianos, ou seja, 
·a-cOr:"locª'-".e.m projeçi)es, valores, virtudes e verda
des genuinamente cósmicas. Transcendência por 
muito tempo negada (embora inutilmente) mas im
po!>sível_cj_e~nã9 .seueconhecida (ontem como hoje): 
a~!'!~~-ld.~~Q_[fl~t~íí§lca_do mundo, a que levou Gas
ton Bachelard, talvez o maior exegeta de poesia de 
todos os tempos, a exclamar. "Poesia é metafísica 
instantânea". 

. Tajvezjá,_a_gasalb.aodo no espírijo essa presen
ça sobrenatural, Joaquim Cardozo dizia no seu pri
meiro livro: 

"Comparo, combino, arrisco, 
Passagens procuro a esmo 
Sobre o profundo intervalo 
Que vai de mim a mim mesmo". 

E ainda assim: 

• Aqueles homens soturnos 
Procuravam, em vão, ouvir a voz do 

Espírito Santo, 
E a pomba evangélica pairava no ar 

magnificamente: 
-Ave Maria!" 

Ou ainda como no seu último_lilfrQ. (Llm_Livro 
Aceso e Nove Canções Sombrias): 

--"Esta canção é mais do que poesia 
Além de verso e ritmo 
Mesmo poesia mélica e elegíaca 
Esta canção é de forma visionária 
É uma canção de fonma e contralorma, 
De um tempo sem tempo." 
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Matemático, engenheiro, considerado, toda 

vida, o melhor calculista de cimento annado no Bra
sil, Joaquim Cardozo, urdindo todos esses méritos, 
soube magistralmente conciliar a Poesia com aquela 
'recorrente fonna de conhecimento', como queriam 
Vico e Descartes. Um conhecimento, quando genuí
no, talvez o mais organizado de todos. Não admira, 
assim, que do ser racional Joaquim Gardozo fosse 
sair e planificar a emoção plástica em parceria pri
maz com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Pois, sabe
mos, é a essas três das nossas inteligênciás maio
res a quem devemos os prodígios de beleza estética 
desta cidade de Brasília. Prodígios que a fizeram re
conhecer ab origine como um esplêndido patrimõ
nio cultural da humanidade. 

Sr. Presidente, 
Para concluir essa breve digressão sobre um 

dos nossos espíritos mais especiais e fonnadores da 
cultura brasileira, nada melhor do que estas palavras 
de Félix de Athayde, outro poeta pernambucano cuja 
carreira foi cortada pela morte precoce: 

'Joaquim Gardozo, que cantou o homem na 
miséria e no esplendor da sua humanidade, donne 
seu 'sono de cristal'. Está morto. Mas sua obra cres
ce dia a dia, como conteúdo e linguagem. A terra é o 
seu pedestal. O homem é o seu monumento'. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Sr. 
Senador Gilberto Miranda enviou à Mesa requeri
mento cuja tramitação, de acordo com o disposto no 
art. 235, III, 'a', n• 4, do Regimento Interno, deve ter 
início na Hora do Expediente. 

A proposição será lida na próxima sessão. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa or
dinária de amanhã, às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
REQUERIMENTO Ng 424, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
424, de 1997, do Senador Lúcio Alcântara, solici
tando, nos terrnos regimentais, tramitação conjun
ta dos Projetas de Lei do Senado n•s 45 e 69, de 
1997, por versarem sobre experimentação técnico
cientifica que vise a obtenção de clones de seres 
humanos. 

-2-
REQUERIMENTO N° 425, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
425, de 1997, do Senador Geraldo Melo, solicitando, 
nos termos regimentais, tramitação conjunta do Pro
jeto de Lei do Senado n• 50, de 1997, com o Projeto 
de Lei da Câmara n• 22, de 1997, por versarem so
bre a competência para processar e julgar crimes 
praticados por militares. 

-3-
REQUERIMENTO N• 587, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
587, de 1997, do Senador José Roberto Arruda e ou
tros senhores Senadores, solicitando nos termos do 
art. 336, alínea 'c', do Regimento Interno, urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara no 89, de 1996 (n• 
667195, na Casa de origem), que autoriza o Governo 
Federal a conceder apoio financeiro ao Distrito Federal 
e aos municípios que instituírem programa de garantia 
de renda mínima associado a ações sócio-educativas 
(tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Se
nado nos 236, de 1995; 84 e 201, de 1996). 

(Em virtude de adiamento) 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 83, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 83, de 1997 (apresentado como conclu
são do Parecer no 339, de 1997, da Comissão de 
Assuntos Económicos, Relator. Senador Roberto 
Requião), que denega autorização ao Município de 
Osasco para emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Municfpio de Osasco (LFTMO), cujos recursos 
seriam destinados ao giro de sua dívida mobiliáraia 
com precatórios no 1• semestre de 1997. 

-5-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Proposta de Emenda à Constituição n• 2, de 
1996, tendo como primeiro signatário o Senador Ber
nardo Cabral, que altera o§ 4° do art. 18 da Consti
tuição Federal, e acrescenta dois parágrafos ao 
mesmo artigo (criação, incorporação, fusão e des-
membramento de Municípios), tendo -

Parecer sob nR 355, de 1997, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador 
Jefferson Peres, pela prejudicialidade. 

A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h37min.) 
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Ata da 111 ã Sessão Deliberativa Ordinária 
em 27 de agosto de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 
da Sra. Júnia Marise, dos Srs. Ronaldo Cunha Lima e Carlos Patrocínio 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Albino 
Boa Ventúra - Antonio Carlos Magalhães - Antônio 
Carlos Valadares - Bello Parga .:.. Benedita da Silva 
- Ben! l/eras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira- Freitas Neto -Geraldo Melo - Gerson Cama
ta - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Ja
der Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -
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 - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Os
mar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ra
mez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros 
- Roberto Freire - Roberto Requião - Romeu Tuma 
- Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio 
Machado- Teotõnio Vilela Filho- Valmir Campelo
Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 77 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciam:>s nossos tra
balhos. 

O SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -O tem
po destinado aos oradores da Hora do Expediente 
será dedicado a reverenciar a memória do ex-Presi
dente Getúlio Vargas, pela passagerh do 432 aniver-

sário de seu falecimentQ, __ IlQ_~ t~rmQ.s_ do_ Requeri-_ 
manto n• 572, de 1997, da Senadora Emllia Fernan
des e outros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra à Senadora Emília Fernan
des, como primeira oradora inscrita. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (POT-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Srs. 
Embaixadores, Srs. Deputados, demais autoridades 
presentes, esta solenidade, em que o Senado Fede
ral lembra a memória do ex-Presidente Getúlio Var
gas, reveste-se de grande significação diante da rea
lidade política, econõmica e social vivida atualmente 
no País. 

O Brasil encontra-se em um dos momentos de 
maior desafio de sua História, exigindo de todos os 
brasileiros uma profunda reflexão sobre o seu pre
sente, e atentos ao futuro enquanto Nação. 

Nesse sentido, toma-se fundamental não ape
nas resgatar a obra do ex-Presidente Getúlio Var
gas, mas, principalmente, afirmar a dimensão patrió
tica, estratégica e cada vez mais aluai que a sua 
lembrança impõe. 

Senhoras e Senhores, o Presidente Getúlio 
Vargas entrou para a História não naquele fatfdico 
dia 24 de agosto de_1954, mas bem antes, em 1930, 
ao liderar um movimento revolucionário que tiraria o 
Brasil de um atraso quase feudal. 

O que a História balizou como "Era Vargas" 
inaugurou um novo tempo na vida do País, plantan
do as bases do desenvolvimento económico, com 
soberania nas relações internacionais, fortalecimen
to da produção nacional, promoção dos direitos so
ciais e valorização -dos-tiabalhadofeS: 

Atualmente, passado mais de meio século, são 
as conquistas, as realizações e as obras daquelas 
décadas que não apenas vertebram a Nação brasi
leira sob todos os aspectos, mas que, em várias si
tuações, se mostram insuperadas em seus resulta
dos económicos e sociais. 
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Ou ainda, mais do que isso, com base na ex
periência histórica bem-sucedida, a "Era Vargas' 
evidencia a possibilidade de promover o desenvolvi
mento com respeito e valorização do ser humano, 
desmascarando a tentativa de se impor a mão única 
da excludente e perversa via neoliberal. 

Srs. Senadores, a maior demonstração da im
portância da "Era Vargas• é o fato de que a econo
mia brasileira registrou, durante cinco décadas de vi
gência da política varguista, uma taxa média anual 
de crescimento em 7%, chegando a atingir, entre 
1933 e 1939, a taxa de 11 ,32%. 

Segundo o IBGE, que teve a sua origem no pri
meiro Governo de Getúlio Vargas, o Brasil atual não 
só enfrenta dificuldades em alcançar aquele patamar 
de desenvolvimento como ainda vem registrando 
quedas na taxa de crescimento do PIB, que decre
sceu de 5,98% em 1994 para 4,29% em 1995, che
gando apenas a 2,98% no ano passado. 

Na esteira da era do progresso, inaugurada por 
Vargas na década de 30, a indústria paulista, por 
exemplo, apresentou um crescimento de 14%, dife
rente da realidade atual, quando os jamais anunciam 
que pelo menos 17 setores da indústria deverão re
duzir de 2% a 3% a produção no segundo semestre, 
comparando com igual período do ano anterior. 

Como resultado do programa adotado por Var
gas, com base na proteção externa, incentivo à 
substituição de importações, fortalecimento do mer
cado interno, financiamento a juros baixos e investi
mentos públicos, já em 1937, o cimento nacional 
respondia por 90% do consumo interno, o ferro
gusa, por 99%; e o aço em lingotes, por 75%, entre 
outros indir..adores altamente positivos. 

Hoje, diferentemente, de acordo com a revista 
Exame, ~nas nos últimos cinco anos, 567 gran
des emtíresas públicas e privadas nacionais foram 
ve~. fazendo com que, entre 1994 e 1996, a par
~pação do capital estrangeiro nas receitas empresa
riais crescesse de 32% para 44,1%, enquanto apre
sença nacional fosse reduzida de 24% para 20%. 

No entanto, tal fato não significa aumento de 
investimentos no setor produtivo nacional, mas sim a 
implementação crescente de uma política de compra 
de estatais estratégicas e monopólicas e de empre
sas privadas brasileiras de grande porte, já instala
das com mercado definido, geralmente interno, e 
rentabilidade segura, sem riscos. 

Ainda, em decorrência da atual política econõ
mica, enquanto, por um lado, lembramos que Getúlio 
Vargas promoveu três moratórias na década de 30, 
assistimos hoje à dívida externa saltar para US$211 

bilhões, e a ãívida interna para US$195 bilhões, da
dos de junho deste ano - como resultado, principal
mente, da dependência ao capital especulativo inter
nacional e das maiores taxas de juros praticadas no 
mundo. 

Por outro lado, acompanhando ·o crescimento 
económico e contrariando a realidade atual de de
semprego e arrocho salarial, a 'Era Vargas' é res
ponsável pelos maiores índices de oferta de empre
go da História do País, bem como pelo incremento 
do poder aquisitivo dos trabalhadores, especialmen
te por meio da valorização do salário mínimo - ins
crito na Carta de 34, instituído em 1936 e posto em 
vigor em 1940. 

Tais conquistas se deram a partir da participa
ção efetiva do Estado, organizado por Getúlio Var
gas, sob a princípio de estar a serviço da Nação 
como um todo, e não de ser um aparelho utilizado 
apenas para fazer valer as propostas dos grupos 
económicos ocasionalmente no poder. 

Nesse sentido, merece destaque especial a 
criação do DASP - Departamento Administrativo do 
Serviço Público, a organização das carreiras e o 
princípio do carcurso público, que valorizaram os 
servidores, fazendo-os parceiros do desenvolvimen
to do País, e não vilões, como assistimos hoje, que 
devem ser punidos com demissões, congelamento 
dos salários e outras formas de desvalorização. 

Organizado e capacitado por instrumentas pú
blicos e coletivos, até então inexistentes, o Estado 
na 'Era Vargas' alavancou a processo econômico, 
principalmente por meio da implantação de empre
sas estatais em setores estratégicos - desempe
nhando um papel regulador, protetor e incentivador 
da economia, de que os pafses centrais não abdi
cam até hoje. 

Nesse campo, inserem-se iniciativas como a 
criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 
1941; da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942; da 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1945; 
da Fábrica Nacional de Motores, em 1943; e da Pe
trabrás, em 1953 - algumas delas recentemente 
desnacionalizadas, apesar da resistência da socie
dade. 

Na mesma direção, merece registro a atuação 
do Banco do Brasil, que, a partir de 1937, passou a 
funcionar como um verdadeiro banca de fomento, 
dando suporte às atividades empresariais por meio 
da carteira de crédito agrícola e industrial, função 
que atualmente se tenta reduzir ou mesmo eliminar, 
chegando-se ao ponto de se aventar até mesmo a 
possibilidade de privatização da instituição. 
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Aliado a essa política de construção e fortaleci
mento da economia nacional, o Governo de Vargas, 
em vários momentos, também implantou rodovias, 
ferrovias, hidrelétricas, portos e siderúrgicas, além 
de centros científicos e tecnológicos, fundamentais 
para o desenvolvimento independente de um país. 

Com a mesma visão, e como resultado da luta 
patriótica do Exército Brasileiro e do Congresso Na
cional, Getúlio Vargas iniplant.:>u o Centro de Pesqui
sas da Amazônia durante o seu segundo Governo, 
como instrumento de defesa da soberania do Brasil 
sobre aquele território - atualmente alvo de privati
zação aos lotes e com sua população quase jogada 
à própria sorte. 

Com a política implementada por Vargas, e 
hoje atacada como algo a ser destruído, eliminado 
da vida nacional, o Brasil atingiu o posto de oitava 
economia do Mundo, alcançando patamares de de
senvolvimento invejáveis em diversos setores, sem 
que os brasileiros, particularmente os trabalhadores, 
tenham sido abandonados à margem do progresso. 

sr- Presidente, sr-s e Srs. Senadores, ilustres 
convidados, a par de ter sido o mentor e gestor do 
crescimento económico e da industrialização, Getú
lio Vargas foi quem resgatou para os brasileiros o 
sentido da verdadeira cidadania, deixando sua mar
ca no campo dos direitos civis, sociais e trabalhistas, 
consolidando importantes e fundamentais conquis
tas, muitas das quais, hoje, encontram-se ameaça
das. 

Por outro lado, a implantação do voto secreto, 
pondo fim ao controle dos coronéis, a institucionali
zação da Justiça Eleitoral e o voto feminino, grandes 
conquistas no campo democrático e da igualdade, 
foram obtidos durante os primeiros anos de Getúlio 
Vargas no poder, atestando sensibilidade para rei
vindicações populares antigas, até então desconsi
deradas pela República Velha. 

Além do direito de votar, as conquistas femini
nas da 'Era Vargas', como a licença-maternidade, 
igualdade salarial e direito à aposentadoria, demons
traram um Getúlio Vargas comprometido com uma 
visão modema. Nas palavras da filha Alzira Vargas, 
em suas memórias, àquela época, segundo ele, as 
mulheres já deveriam 'falar inglês, saber datilografia 
e guiar automóvel". 

No campo da educação, também a contribui
ção de Getúlio Vargas foi exemplar, nascendo com 
ele o Ministério da Educação e da Saúde, um grande 
número de Universidades -como a Universidade de 
São Paulo (USP), o SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Social), o ensino primário obrigatório 

e a instituição do ensino técnico - instrumentos im
portantes de formação de um povo, que hoje se en
contram debilitados, sendo modificados ou mesmo 
extintos- na minha avaliação, equivocadamente. 

E ainda, dentre todas as conquistas, talvez 
seja no terreno dos direitos sociais e das relações 
trabalhistas que o espírito solidário de Getúlio Var
gas afirinou-se de forma mais marcante, não obstan
te as aluais investidas pára deixar os trabalhadores 
sem proteção, organização e capacidade de reação 
frente aos demais agentes econõmicos. 

Atendendo a reivindicações que vinham desde 
a década de 20, pelo menos, Getúlio Vargas, ao as
sumir o poder, cria o Ministério do Trabalho, a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), a Carteira de 
Trabalho, assegura a jornada de trabalho de oito ho
ras, a Lei de Féria,s, assim como a proteção para o 
menor e para a mulher trabalhadora. 

Além de instituir os direitos, a 'Era Vargas' 
teve a preocupação de dotar os trabalhadores de or
ganização para defender os seus interesses, seja 
por meio da Justiça do Trabalho ou da Estrutura Sin
dical, fortalecida com a criação do Imposto Sindical, 
depois transformado em Contribuição Sindical - hoje 
ameaçada de extinção, sem uma alternativa plausí
vel, sob a falsa alegação da compulsoriedade, ao 
mesmo tempo em que se aprovam diariamente no
vos imP.9stos e medidas centralizadoras, como a Lei 
Kandir, o FEF, a CPMF e o Fundo Partidário. 

E, por fim, entre os direitos sociais conquista
dos na 'Era Vargas•, é talvez o direito à aposentado
ria digna e justa, depois aperfeiçoado na Constituinte 
de 88, aquele que mais honra os que respeitam e 
apostam nos ensinamentos do ex-Presidente Getúlio 
Vargas, que, antes de mais nada, demonstrou res
peitar o ser humano, de forma especial aquele que 
deu a sua vida na construção do País. 

Portanto, ao reverenciar o quadragésimo ter
ceiro ano da morte do ex-Presidente Getúlio Vargas, 
reafirmo nesta tribuna a minha convicção de que, ao 
contrário de representar o passado, a sua obra, revi
gorada com a visão do ano 2.000, é um instrumento 
cada vez mais aluai para a construção soberana da 
nacionalidade. 

Um país que não tem memória, ou, mais grave 
ainda, que renega a sua História, as suas experiên
cias, ós seus legados é os séus heróis, é um pais 
sem projetos, sem esperanças, sem sonhos, sem fu
turo - um país vazio, desprovido de identidade, 
aberto à ocupação ideológica, política e, até mesmo, 
física dos oportunistas de ocasião. · 
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Neste momento de grandes desafios, o Brasil 
tem que se reencontrar com a sua História, resga
tando os ensinamentos -da "Era Vargas• e do traba
lhismo - renovado com Alberto Pasqualini, João 
Goulart e Leonel Brizola - para promover a ampla 
unidade e a mobilização do povo e da Nação brasi
leira na construção de um novo rumo para o Pais, a 
exemplo do que já vem ocorrendo na lnglat~rra, 
França e México: entre outros países. 

Nesse sentido, conclamo todos os jovens, 
adultos, homens, mulheres, políticos, empresários 
dos mais variados setores, lideranças sindicais e po
pulares, intelectuais, governantes e a sociedade 
como um todo para que, aproveitando este momento 
de reflexão, lancemos os olhos na rica história da 
"Era Vargas•, com o sentido de busca de elementos 
para a construção do futuro. 

É preciso, cada vez mais, honrar o sacrifício de 
Getúlio Vargas, reafirmar o seu nome como bandeira 
de luta e continuar sua obra nacionalista, combinan
do desenvolvimento económico com respeito ao ser 
humano, à soberania das Nações e à verdadeira in
tegração entre todos os povos do mundo. 

Era o pronunciamento e o registro que gostaria 
de fazer neste momento, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Emília Fer
nandes, a Sra. Júnia Marise, 2• Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr., Geraldo Melo, 19 Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do 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, convidados presentes a esta sessão, é 
com enorme emoção que ocupo esta tribuna, tam
bém utilizada por Getúlio Vargas nos idos de 1946, 
quando foi Senador pelo Rio Grande do Sul e partici
pou dos trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte, instalada no início daquele ano. 

Transcorridos-43 anos do seu trágico desapa
recimento, a lembrança de Getúlio na vida política 
brasileira permanece gravada na memória do povo, 
como se fosse um guardião invisível a desafiar a in
justiça contra os fracos e os oprimidos. 

Ao homenagear o patrono do trabalhismo bra
sileiro, devo assinalar que Getúlio Domelles Vargas, 
o fundador do Partido Trabalhista Brasjleiro, o meu 
Partido, tinha 71 anos quando deixou a vida para en
trar na História, já tendo ocupado a Presidência do 
País por duas vezes. 

Vargas nasceu em abril de 1883, em São Bor
ja, histórica região das Missões, encravada no gene
roso e rico solo gaúcho, desse Rio Grande de tantos 
e tão cultuados heróis. 

Desde cedo, seguindo os passos do pai, Ma
noel do Nascimento Vargas, que tora general nas 
hostes de Júlio Castilho na Revolução de 1893, Ge
túlio ingressa na Escola Militar de Rio. Pardo, onde é 
aprovado no concurso para sargento, em 1899. 

Em 1902, porém, por ter participado de movi
mentos estudantis, Vargas é rebaixado a soldado e 
mandado para operações em Corumbá, no então 
Estado de Mato Grosso. 

Desgostoso com a carreira militar, Getúlio Var
gas deixa o Exército e ingressa na Faculdade de Di
reito, em 1903. 

Membro, desde a adolescência, do Partido Re
publicano Rio-Grandense, Vargas formou-se em Di
reito em 1907, sendo indicado Promotor de Justiça 
de Porto Alegre no ano seguinte. 

Ém 1909, elege-se com facilidade Deputado 
Estadual, dando inicio, a partir daí, a uma vitoriosa 
carreira política. 

Deputado Federal em 1923; Ministro da Fazen
da em 1926, no Governo de Washington Luiz; Presi
dente eleito do Estado do Rio Grande do Sul em 
1927, Getúlio se impõe no cenário político da então 
jovem e instável República brasileira. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Getúlio 
Vargas governou o Rio Grande do Sul por dois anos 
e alguns meses e, nesse período, tentou transformar 
a fisionomia econômica e politica do Estado. 

_ _f>riorizo!J _os projetas de desenvolvimento agro
pecuário, diminuiu o custo do transporte de produtos 
agrícolas e fundou o Banco do Estado do Rio Gran
de do Sul, voltado para o suporte à agricultura e à 
pecuária. 

Em 1929, quando a América do Norte se deba
tia em meio à "Grande Recessão", com o Rio Gran
de plenamente unificado e apaziguado politicamen
te, Vargas se prepara para vãos mais altos e desafia 
o •esquema• café-com-leite, lançando-se candidato 
à Presidência da República, com o apoio dos Presi
dentes de Minas Gerais e da Paraíba. 

Com uma plataforma de governo revolucioná
ria, Getúlio logo recebeu o apoio da imprensa, mas 
não logrou êxito em sua campanha à Presidência da 
República, sendo batido por Júlio Prestes, candidato 
apoiado pelo Presidente Washington Luiz, num piei-
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to marcado pela corrupção e pela fraude institucio
nalizadas. 

Júlio Prestes sequer toma passei Com o Pais 
atingido pela crise da bolsa norte-americana, o pro
grama brasileiro de estabilização económica foi por 
água abaixo; nossas reservas de ouro praticamente 
desapareceram, ~ a crise económica era inevitável. 

No plano politico, a Aliança Uberal, formada 
basicamente por lideres políticos mineiros, gaúchos 
e paraibanos, que havia patrocinado a candidatura 
de Vargas à Presidência da República, via apenas o 
caminho das armas como &olução para a grave crise 
que se abatera sobre o Pais. 

Depois de ampla conspiração, que envolveu 
nomes como Juarez Távora, Djalma Outra, Eduardo 
Gomes, Cordeiro de Farias, Netson de Melo, Undolfo 
Collor, Góis Monteiro, Miguel Costa, entre outros, é de
sencadeada a Revolução, em 03 de outubro de 1930. 

O Presidente Washington Luiz é convidado a 
renunciar, e Getúlio Vargas, trajando o uniforme de 
soldado revolucionário, recebe o poder de uma as
sim chamada Junta Governativa. Tem inicio, a partir 
de então, a "Era Vargas"! 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, sem dú
vida nenhuma, a história republicana brasileira divi
de-se em antes e depois de Getúlio Domelles Var
gas. 

Não é nenhum favor reconhecer em Getúlio o 
verdadeiro fundador do Estado brasileiro. 

É sob sua orientação que se criam as estrutu
ras que ainda hoje sustentam o Estado, bem como 
as ações que culminam no processo de industrializa
ção do Pais. 

É ele também o mentor dos esforços que aca
bam por transformar esse mesmo Estado em instru
mento de fomento à expansão económica e à gera
ção '.!;? empregos. 

Getúlio presidiu o Pais num momento de gran
de efervescência politico-social. Habilidoso, soube, 
como poucos, identifiCar esses momentos, para con
duzi-los da forma menos traumática passivei. 

Tendo assumido o poder na crista de uma re
volução armada, Vargas protagoniza, logo de início, 
um lance de rara grandeza: anistia todos os militares 
e civis envolvidos em movimentos revolucionários. 

Entre outras grandes iniciativas, Getúlio cria o 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, promo
vendo intensa revolução económico-social no Pais, 

cujo ponto culminante é a Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Com Getúlio Vargas, os trabalhadores alcan
çam algumas conquistas fundamentais e inéditas, 
tais como: 

- formação dos institutos de aposentadoria; 

- instituição de assistência médico-hospitalar 
aos trabalhadores; 

- regulamentação dos contratos de trabalho; 

• focação dos horários de trabalho; 

- férias remuneradas. 

Tais conquistas, S..-s e Srs. Senadores, trans
formaram Getúlio em autêntico mito do trabalhismo 
brasileiro, cultuada e amado pelas classes operárias 
de todo o Pais. ' ~· 

Essa constatação histórica, aliás, vem demons
trar cabalmente o enorme equivoco do sindicalismo 
ideológico contemporâneo, que insiste em subesti
mar a importância de Vargas para o trabalhismo bra
sileiro. 

Seu primeiro perfodo de Governo, que vai de 
1930 a 1945, é marcado por grandes e profundas 
agitações ideológicas. 

É exatamente nesse perfodo que se propagam, 
em nivel internacional, as chamadas ideologias tota
litárias, como o fascismo e o comunismo, além da 
consolidação do nefasto Partido Nacional Socialista 
Alemão, o nazismo, de triste e dolorosa lembrança. 

Com o Pais pressionado internacionalmente, a 
politica interna é fortemente influenciada pela politi
ca externa. 

Uberal em 1930, o Governo de Vargas deriva 
pára o autoritarismo em 1937 e culmina com a rede
mocratização em 1945. 

Estadista consciente do processo histórico, Ge
túlio soube tirar proveito concreto das contradições 
que assolavam o mundo naquela época. 

Juntou-se aos Aliados na guerra contra o Eixo 
e deu inicio à construção da Companhia Siderúrgica 
de Volta Redonda, empreendimento estratégico e 
fundamental para a expansão de nosso parque in
dustrial nos anos seguintes. 

Deposto em outubro de 1945 pelos militares, 
aos quais se aliara em 1937, Vargas apóia o Mare
chal Outra nas eleições para Presidente e vence fol
gadamente o agora oponente Eduardo Gomes. 
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Apesar de deposto, Getúlio Vargas preserva in
tacta a sua liderança política e urna enorme populari
dade. 

Dois meses após ser apeado à força do Poder, 
elege-se Senador por dois Estados: São Paulo e Rio 
Grande do Sul, optando por representar seu Estado 
natal nesta Casa do Congresso Nacional. 

Canc:jidato à Presidência da República em 
1950, é eleito em campanha memorável, debaixo de 
oposição udenista ferrenha e furiosa. 

Comandando um Governo marcado pela turbu
lência política e pela falta de apoio no Congresso 
Nacional, Vargas mantém seu estilo nacionalista e 
realiza obras de vulto, como a criação da Petrobrás 
e da Eletrobrás. 

Acossado por escândalos envolvendo pessoas 
de seu circulo de amizades, Getúlio não foi capaz de 
vencer a campanha do •mar de lama•, desencadea
da por seus desafetos após o atentado contra o en
tão jornalista Carlos Lacerda. 

Isolado, agredido moralmente e impotente para 
enfrentar a oposição, Vargas recorre ao gesto extre
mo: suicida-se com um tiro no coração, no dia 24 de 
agosto de 1954. 

Seu ato extremo, no entanto, não pode ser 
classificado como gesto egoísta. 

Acima disso, foi um gesto generoso, que teve o 
condão de reverter o clima político e de evitar o der
ramamento de sangue iminente. 

Sua "carta-testamento• constitui, sem qualquer 
sombra de dúvidas, um extraordinário documento 
histórico e um impressionante manifesto nacionalis
ta. 

O Partido Trabalhista Brasileiro, Sr. Presidente, 
fundado por Getúlio Vargas em maio de 1945, repre
senta hoje um dos mais importantes legados desse 
estadista sem igual, constituindo-se, indiscutivelmen
te, em repositório das mais nobres tradições do tra
balhismo brasileiro. 

Dessa forma, é com imenso orgulho que assu
mo, na condição de Líder do PTB nesta Casa, a res
ponsabilidade de trazer às novas gerações os feitos 
e conquistas desse homem tão fascinante e tão fun
damental em nossa história contemporânea. 

Justo agora, quando o Brasil, envolvido em 
amplo processo de reformas estruturais, procura 
reencontrar-se consigo mesmo e com o seu destino 
de grandeza, convém meditar acerca do legado e 
das lições que nos deixou esse gigante da vida polí
tica brasileira, que foi Getúlio Domelles Vargas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. ""PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Abdias Nascimento. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e 
Srs. Senadores, sob a proteção de olorum, inicio 
este pronunciamento. 

Na última sexta-feira, acompanhado do ex-Go
vernador Leonel Brizóla, estive na Faculdade de Di
reito da Universidade Federal ct'o Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre. Convidado pelos estudantes a pro
ferir urna palestra, o Presidente de honra do PDT, o 
meu Partido, foi recebido na sala da Reitoria. Nesta, 
tivemos a oportunidade de observar urna fotografia 
antiga em que, num grupo de professores e alunos, 
sobressaia a figura jovem e simpática do então aca
dêmico de Direito Getúlio Vargas. 

Diante da loto, minha memória fez um recuo no 
tempo. Quando teria eu pela primeira vez me defron
tado com uma referência a Vargas? Fora em 1930. 
Apenas alguns meses antes acabara de ser incluído 
nas fileiras do Exército, no 2° Grupo de Artilharia Pe
sada, na Guarnição de Quitaúna, perto de São Pau
lo. Nada entendia de cavalos, menos ainda de obu
ses ou canhões. Entretanto, notava-se certa inquie
tação no quartel, com sobreavisos, prontidões, can
celamento de licença e saídas. Mas estava proibido 
aos soldados comentar sobre política. 

Os rumores de urna possível e iminente revolu
ção permeavam secretamente as reflexões dos pra
ças de pré, até que certa noite de outubro fomos tira
dos das camas e ordenados a colocar as mulas, os 
cavalos, os obuses em condições de marchar. Lem
bro-me, na escuridão daquela noite e na noite da mi
nha lembrança, do esforço que despendi ca~TB\Jando 
nos ombros sacos de milho e fardos de alfaia. lamos 
partir para· a frente de batalha: Ourinhos ... Nossa 
missão, sabíamos aos cochichos: imobilizar a força 
militar de Getúlio Vargas em ltararé. Sem embargo, 
a famosa batalha de ltararé não houve, não aconte
ceu. Só contemplei os trens vindos do sul, com os 
revolucionários de lenço vermelho flutuando no pes
coço. Foi minha primeira e involuntária oposição a 
Vargas. 

A segunda viria dois anos depois. Eu já cabo
de-esquadra no 4° Regimento de Infantaria, na mes
ma Guarnição de Quitaúna. Estala a chamada Revo
lução Constitucionalista de São Paulo. Novamente 
combatendo contra Vargas, fui ferido na frente de 
Cunha, mas pllcte dar minha contribuição àquele jus
to e patriótico movimento. 

O terceiro enfrentamento à politica de Vargas 
aconteceu em 1937, com a instauração do chamado 
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Estado Novo. Falava-se em tropas norte-america
nas, em navios ancorados na baía de Guanabara. 
Na época eu era estudante de Economia. Junto a 
colegas de outras áreas, organizamos um grupo 
para fazer alguma coisa em favor da nossa sobera
nia. Como não tínhamos armas, só nos restou redigir 
boletins mimeografados, convocando o povo a de
fender nossa autonomia de nação livre. Fornos pre
sos, condenados pelo Tribunal de Segurança Nacio
nal e cumprimos pena na penitenciária da Rua Frei 
Caneca, no Rio de Janeiro. 

Intensas movimentações populares consti
tuíam, por sinal, a marca daquela década. Eram 
anos agitados, de esvaziamento do movimento te
nentista, da citada Revolução Constitucionalista de 
1932, de enfrentamento dos graves problemas na
cionais. De mero •caso de polícia" na visão dos ple
nipotenciários da Velha República, a questão social 
e trabalhista passara a merecer especial atenção do 
Governo Provisório, que acenava com a introdução 
de importantes conquistas para os trabalhadores: or
ganização sindical, férias remuneradas, limitação da 
jornada de trabalho, salário mínimo, comissões de 
conciliação, caixas de pensões, seguro social, prote
ção a mulheres e menores. Tudo isso sob um inten
so jogo de pressões que criava uma permanente ins
tabilidade. 

Era preciso institucionalizar a Revolução de 30 
para, desse modo, neutralizar as forças polfticas 
mais radicais e apaziguar as oligarquias, ainda po
derosas. Foi assim convocada a Assembléia Nacio
nal e promulgada a Constituição de 1934. Getúlio 
Vargas consolidava ainda mais sua posição politica, 
agora corno Presidente constitucional do Brasil, ob
tendo boa margem de manobra para futuros jogos 
politicas. Vai enfrentar, porém, até 1938, os anos 
mais críticos daquela década, em permanente con
fronto com diversos grupos e forças sociais contrá
rios ao seu projeto político. 

Crescia então, liderada por Plfnio Salgado, a 
Ação Integralista Brasileira, inspirada numa posição 
nacionalista que lembrava, em sua forma de organi
zação, a postura de direita do tipo europeu. Já a es
querda se encontrava agrupada na Aliança Liberta
dora Nacional, liderada pelo Partido Comunista de 
Luís Carlos Prestes, cuja estratégia era a "frente úni
ca• contra o imperialismo, o fascismo e o latifúndio. 
Uma análise incorreta da correlação de forças le'fa a 
Aliança a radicalizar, partindo, em 1935, para o le
vante armado. O rápido e total fracasso desse movi
mento fornece a Getúlio Vargas todos os pretextos 
para recuperar os instrumentos de poder e coerção 

que lhes haviam sido retirados pela Constituição de 
1934. O regime toma-se cada véz mais autoritário, 
sustentado pelos militares, com apoio da Igreja e 
dos integralistas. 

A 10 de novembro de 1937, o Di6rio Oficial 
publicit a ríova Constituição; redigida por Francisco 
Campos, enquanto o Congresso é fechado por uma 
simples operação policial. O Brasil mergulhava no 
Estado Novo. No niês seguinte, a Ação Integralista 
Brasileira cai na dura realidade ao se ver dissoMda, 
juntamente com todos os Partidos politicas, e em
purrada para a marginalidade. Em março de 1938, 
os integralistas, em aliança com setores liberais, ten
tam um golpe, num assalto ao Palácio Guanabara 
rapidamente esmagado. 

O Estado Novo não foi um projeto exclusivo de 
Getúlio Vargas. Ao contrário, teve o beneplácito das 
forças oligárquicas estaduais e também da Igreja, e 
a participação, em sua concretização, de militares e 
grupos burocráticos que pretendiam modernizar o 
País "de cima para baixo". Na visão destes, somente 
um regime autoritário e estável poderia fazê-lo, ra
cionalizando a Administração Pública e promovendo 
o setor terciário por meio de incentivos e da criação 
de uma poderosa indústria de base. 

Dentre as realizações do período, destaca-se a 
busca de auto-suficiência na produção de matérias
primas e bens manufaturados, bem como o estupen
do incentivo ao setor básico da economia, com a 
criação das Companhias Siderúrgica Nacional e 
Vale do Rio Doce, ao lado da construção da Hidrelé
trica ele Paulo Afonso. Ao mesmo tempo, graças à 
habilidade polftica de Getú6o, a intensa repressão ao 
movimento sindical não impediu que o trabalhismo 
.. consolidasse: com efeito, bastaria a criação e im
plementação das leis trabalhistas para fazer de Var
gas, dentre os políticos brasileiros oriundos das clas· 
ses dominantes, aquele que mais sensibilidade de
monstrou às questões do trabalho. 

A aparente aproximação com as forças do 
Eixo, em especial com a Alemanha nazista, foi antes 
a expressão de uma política externa pragmática do 
que uma demonstração de inclinação doutrinária -
embora agradasse aos setores mais conservadores 
do regime. Na verdade, Getúlio Vargas tinha plena 
consciência de que a América Latina se encontrava 
na esfera de influência norte-americana. Dada a ine
vitabilidade da guerra, tratava-se de obter, corno 
contrapartida à participação brasileira - importante 
no contexto estratégico do Atlântico Sul-, a colabo
ração dos Estados Unidos na montagem de nosso 
setor siderúrgico. Lembro-me de certa noite de 1970 
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em Middletown, no Estado de Connecticut, após 
uma palestra do famoso engenheiro norte-americano 
Buckminster Fuller, no Centro Wesleyano para Hu
manidades, do qual eu era um professor-visitante. 
Naquela ocasião, tive longa conversa com o Dr. 
Buckminster Fuller e ele me relatou em detalhes a 
missão que recebera do Presidente Roosevelt de or
ganizar um grupo de especialistas capazes de aju
dar o Presidente do Brasil a montar uma siderúrgica. 

A participação do Brasil no esforço de guerra 
contra os pafses do Eixo, num momento em que o 
Pafs vivia, no plano interno, uma situação de anor
malidade institucional, pôs a nu as contradições do 
regima estado-novista. Até então enfraquecidas, as 
oposições se unem num descontentamento que se 
expõe no "Manifesto dos Mineiros". Cria-se, no se
gundo semestre de 1944, a União Democrática Na
cional - UDN, inicialmente incluindo até mesmo so
cialistas, enquanto Getúlio estimula a fundação do 
Partido Social Democrático - PSD, aliança entre o 
latifúndio, a burguesia e as altas finanças. 

Antenado com o irrefreável retomo da atividade 
polftico-partidária, em 28 de fevereiro de 1945, Getú
lio surpreende as oposições, decretando a Lei Cons
titucional n2 9, que determinava a realização de elei
ções à Presidência da República, Governos Esta
duais, Congresso Nacional e Assembléias Legislati
vas. A 1° de abril, é decretada a anistia e liberada a 
organização partidária. falando em anistia, quero re
gistrar a ação do Comitê Democrático Afro-Brasilei
ro, braço político do Teatro Negro que eu dirigia, 
com o objetivo de lutar ao lado das forças democráti
cas pela libertação dos presos políticos e pela queda 
do regime discricionário. 

Afastado do Governo, Vargas recolhe-se à sua 
estância em São Borja, só rompendo o silêncio para 
se manifestar em apoio à candidatura do General 
Outra (PSDIPTB) -sua mensagem praticamente de
cidiu a sorte das eleições - e lançar-se ele próprio 
em disputa de uma cadeira no Senado. Acabou elei
to Senador por dois Estados (Rio Grande do Sul e 
São Paulo), além de Deputado pelo Distrito Federal 
e mais seis Estados, dedicando-se então ao fortale
cimento do PTB. 

O Governo Outra foi, na verdade, uma conti
nuação do Estado Novo no que este apresentara de 
pior. Além de uma feroz repressão aos trabalhado
res, traduzida no fechamento da Central Geral dos 
Trabalhadores Brasileiros e na intervenção em qua
se 400 sindicatos, Outra cassa o registro do Partido 
Comunista Brasileiro, que retoma à clandestinidade. 
Enquanto isso, Getúlio Vargas preparava cautelosa-

mente a sua volta ao Paláêio do Catete. Aos 67 
anos, havia compreendido profundamente as trans
formaÇões socioeconõmicas por que pasSava o 
País, apresentando-se muito próximo às reais aspi
rações da classe trabalhadora. Seu grande adversá
rio político, a UDN, apresentava a candidatura do 
Brigadeiro Eduardo Gomes, representando um libe
ralismo antipopular e bacharelesco que prenunciava 
seu futuro de Partido golpista e conspiratório. Eleito
ralmente inconsistente, Cristiano Machado, candida
to do PSD, não constitufa obstáculo. 

Assim, depois ae-seíscanos-afastado do Catete, 
Getúlio Vergas conquistou novamente, pela força do 
voto e com o aval das massas trabalhadoras, a ca
deira presidencial, arrasando seus adversários com 
quase quatro milhões de votos, ou cerca de 49% do 
total. Sem maioria no Congresso, contudo, teria de 
se impor mediante uma administração vibrante e vi
gorosa. Getúlio soube compreender as necessida
des de um Brasil muito diferente daquele da década 
dos 30, um País cuja expansão capitalista e urbana 
fizera crescer, em número e importância, as massas 
trabalhadoras. Estas lhe dariam seu apoio funda
mental numa política que, além de levar a conquis
tas práticas de interesse popular, também permitia, 
com estímulo à sindicalização, bem como às greves 
e manifestações nacionalistas, um sensfvel salto or
ganizativo dos trabalhadores. 

Foi nessa altura-d-o processo político que me 
identifiquei com Getúlio Vergas. Ajudei a fundar, no 
Rio de Janeiro, o Partido Trabalhista Brasileiro - o 
PTB, ao lado de Segadas Viana, Benício Fontenelle 
e m!:!_itos outros. 

A imensa habilidade na arte da conciliação não 
impediu que Getúlio Vargas fosse sendo paulatina
mente sitia&>:- Enquanto- suas -~n-iCiativSS-s6Ciais- e 
trabalhistas eram bombardeadas pelas forças con
servadoras, sua decidida atuação em favor de um 
desenvolvimento de base encontrava forte resistên
cia dos setores políticos ligados ao capital externo. 
Destes seriam alvos preferenciais importantes cria
ções de Getúlio, como o Plano do Carvão, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico, o projeto 
da Eletrobrás e, principalmente, a Petrobrás. 

Em fins de 1951, Getúlio Vargas enviou ao 
Congresso o projeto de lei que criava o monopóÍio 
estatal do petróleo, por meio de uma empresa de 
economia mista sob controle acionário do Estado. 
Esse projeto foi talvez o mais sério divisor de águas 
entre "nacionalistas" e "entreguistas", e fato~ de des~ 
gaste de Vargas perante muitos setores - inclusive 
militares. No plano parlamentar, o projeto gerou acir-
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rados debates, polarizados entre, de um lado, a Ban
cada do PTB e seus aliados nacionalistas e, de ou
tro, os políticos da UDN, apoiados por forças articu
ladas ao capital estrangeiro. A esses últimos se jun
tavam, contra a tese do monopólio, entidades repre
sentativas das classes patronais. Mas a campanha, 
da qual pude participar ativamente, não se restringiu 
aos limites da Câmara e do Senado. Pelo contrário, 
ganhou as ruas, em constantes comícios e manifes
tações em que a palavra de ordem ·o petróleo é 
nosso!' era levantada por organizações sindicais, 
associações profissionais e entidades repre
sentativas, como a UNE e o importante Centro de 
Estudos de Defesa do Petróleo, formado por milita
res nacionalistas. A 3 de outubro de 1953, depois de 
o projeto inicial ter sido debatido linha por linha, seus 
principais aspectos exaustivamente discutidos e seu 
texto inicial modificado e melhorado, o Congresso 
aprova e Getúlio sanciona a Lei n° 2.004, instituindo 
a Petrobrás. 

Todos esses fatos contribuem para que a alian
ça de classes perca terreno para a orientação traba
lhista - o que aumenta a reação dos adversários ci
vis e militares de Getúlio, em geral movidos por uma 
mentalidade estreita e apoiados por uma imprensa 
com a qual o Presidente mantinha, desde os tempos 
do Governo Provisório, uma relação no mínimo con
flituosa. Ruidosos e rancorosos, udenistas e aliados 
políticos, em estreita colaboração com parte da ofi
cialidade das Forças Armadas, !rd.tariam de liquidar 
o velho estadista. Após o atentado da Rua Tonele
ros, a 5 de agosto de 1954, contra o jornalista Carlos 
Lacerda- talvez o seu mais ferino opositor-, Getúlio 
Vargas tinha plena consciência de que o golpe era 
iminente. Num ato derradeiro, quem sabe inspirado 
no Raul Pompéia das suas leituras juvenis, Getúlio 
Vargas daria sua última aula de polftica. As 8 horas 
da manhã de 24 de agosto, o General Zenóbio da 
Costa apresentou-lhe o ultimato irrevogável das For
ças Armadas, exigindo-lhe a renúncia. Solitário, Ge
túlio se recolhe aos seus aposentos e, pouco depois, 
se suicida com um tiro no coração. Seguia, como re
gi~trou em sua carta-testamento, o destino que lhe 
era imposto. A comoção com que o povo reagiu ao 
suicídio atrasou por dez anos o projeto acalentado 
pela UDN e parte da cúpula militar, o qual só viria a 
se concretizar com o golpe de 64. 

Hoje, mais de quatro décadas passadas desde 
sua morte, os ideais de Getúlio Vargas continuam 
pulsando na consciência dos brasileiros que não 
aceitam ver nossos interesses mais legítimos subju
gados àqueles do grande capital internacional, cujo 

controle é essencial para a manutenção de nossa 
soberania. Num murido em que as grandes corpora
ções assumem mais e mais o poder de decidir sobre 
os destinosglobais,_ em proveito dos interesses, qua
se sempre disfarçados, das grandes nações capita
listas, não é à-toa que a herança de Vargas é rejeita
da pelos arautos dessa nefasta 'globalização'. Estão 
empenhados na tarefa de remover a legislação tra
balhista -·para eles um entulho no caminho da 
'modernização' -, sucatear a infra-estrutura do Esta
do e entregar de mão-beijada ao capital estrangeiro 
um património duramente acumulado com o suor de 
nosso povo. 

Exemplo dessa fidelidade aos ideais de Vargas 
e de decisão corajosa na defesa do património que 
ele legou ao nosso povo, tivemos na posição assu
mida por essa extraordinária Senadora Emília Fer
nandes. Deixou a sigla PTB por considerá-la infiel 
aos sonhos e às conquistas do Presidente Vargas. 
Por isso retomou ao PDT, onde Brizola toma o fio da 
história e dá continuidade à luta getulista em favor 
dos trabalhadores e dos destituídos. Principalmente, 
luta em defesa do_J)atrimê>nio do povo brasileiro. O 
reingresso da Senadora Fernandes na última sexta
feira constituiu evento politico que não se registrava 
há tempos em Porto Alegre. Pode-se afirmar com 
modéstia que a Senadora galvanizou a consciência 
do Rio Grande do Sul. 

De onde quer que esteja, porém, o espfrito de 
Getúlio Vargas nos há de inspirar e estimular em 
nossa luta contra os inimigos do Brasil, que se en
vergonham de sermos quem somos e de termos a 
cara que temos, inspirados em inconfessáveis moti
vações em que o desprezo pelo povo brasileiro tem 
papel significativo. Guiados pelas idéias e ideais de 
Getúlio Vargas, o povo brasileiro saberá encontrar o 
caminho que o conduza a um desenvolvimento autó
nomo. Jogando, sem dúvida, com as forças do po
der e do merc;;o.do, mas sem jamais submeter-se a 
elas passivamente. 

Axé, Getúlio Vargas! 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, um dos 

maiores prazeres da minha vida é falar sobre Getúlio 
Vargas. Na minha opinião, depois de Emiliano Zapa
ta e Che Guevara, Getúlio Vargas é uma das princi
pais figuras latino-americanas; figura que teve uma 
interferência muito grande no destino do Brasil e, in
clusive, na minha vida pessoal. 
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Tomei-me getulista nos anos 50, quando ainda 
era garoto. Vi Getúlio Vargas pela primeira vez numa 
praça pública, em Cuiabá, e aquela figura tocou-me 
profundameote. Guri ainda, o fato de ver trabalhado
res desmaiarem em praça pública simplesmente por 
ver Getúlio impressionou-me profundamente. Eu era 
um garoto de oito ou nove anos de idade. Meu pai era 
um líder da UDN no Estado, mas eu, a partir daquele 
instante, tomei-me.getulista e a minha primeira milítân
cia política foi na Mocidade Trabalhista, quando então 
o PTB foi extinto, depois do golpe militar de 64. 

Getúlio também teve um carinho especial por 
nossa região, tão esquecida e tão abandonada. a 
Região Centro-Oeste. Foi c primeiro Presidente da 
República a ter uma visão de estadista, a procurar 
trazer desenvolvimento para o interior do Pafs e, por 
isso, criou a Fundação Brasil Central, responsável 
pelo surgimento de várias cidades existentes hoje 
em Mato Grosso, Goiás, que ajudaram e vêm aju
dando muito o nosso progresso, o nosso desenvolvi
mento. 

Depois de Getúlio, somente Juscelino Kubits
chek veio novamente a empolgar nossa região, com 
a mudança da capital para Brasília. Isso deixou o 
Centro-oeste entusiasmado porque sabíamos que a 
idéia de Juscelino não era apenas transferir a capital 
da República do Rio de Janeiro para Brasília, mas 
era, sobretudo, a de interiorizar o desenvolvimento 
no Brasil. De fato, o Centro-Oeste passou a se de
senvolver mais, a ter maior perspectiva a partir da 
mudança da Capital Federal. Afirmei ao atual Presi
dente da República, no dia em que estive em sua re
sidência, que ele pode passar para a História como 
o grande construtor do Centro-Oeste. Que a marca 
de seu governo não seja apenas o combate à infla
ção, mas, sobretudo, de um governo que pode propi
ciar uma nova era para este País. 

O Brasil precisa se desenvolver, precisa gerar 
emprego, e o Centro-Oeste é a Região mais ade
quada para a realização de um trabalho dessa natu
reza, pois lá inicia-se a construção das grandes es
tradas, como Cuiabá-Santarém, as hidrovias de fun
damental importância, a ferrovia, obras de infra-es
trutura fundamentais para o desenvolvimento da 
nossa Região. Mas volto a dizer, Getúlio foi o primei
ro a nos enxergar, foi o primeiro a nos ver e o primei
ro a dar sinal para o País que o caminho era o Cen
tro-Oeste, que o cam,inho era a nossa Região. 

Fugi um pouco do texto para fazer essas bre
ves colocações fundamentais com _relaçã_c>_à,_mjn_llª 
Região, o Centro-Oeste, e -com relação à presença 
de Getúlio numa geração toda, inclusive na minha -

eu era garoto ainda quando Getúlio morreu. Eu esta
va num retiro espiritual, e o padre fazia um sermão 
exatamente sobre a morte, quando outro sacerdote 
entrou e comunicou que havia acabado de suicidar
se o nosso Presidente. da República. Aquilo foi um 
choque terrível para todos nós, principalmente para 
mim que já era um menino getulista- isso num colé
gio de padres lá em Cuiabá, a nossa capital. 

Há 43 anos, na madrugada do dia 24 de agos
to, matava-se, com um tiro..no peito, aquele que foi 
certamente o maior homem público brasileiro deste 
século: Getúlio Vargas, por duas vezes e durante 
cerca de 18 anos, Presidente do Brasil. Matou-se em 
meio a uma grave crise política, anunciando, em car
ta dirigida à Nação, que deixava a vida para entrar 
na História. Entrou. E entrou na posição muito hon
rosa de ter sido o maior estadista deste Pais no sé
culo XX. 

É importante, quando recordamos aquela data, 
repassar um pouco do muito que foi feito por Getúlio 
Vargas em p-rol do País. É int• ;-essante, por exem
plo, compararmos suas metas com os objetivos do 
aluai Governo. O que vamos constatar, nesse exa
me, é que Getúlio Vargas lutou e conseguiu implan
tar, com recursos do E;stado, a infra-estrutura neces
sária ao crescimento da economia brasileira, cresci
mento que alcançaria ritmo febril nos anos 60. No 
sentido inverso, em nossos dias, toda essa infra-es
trutura está sendo repassada a empresas privadas, 
sob a alegação de que o Estado está falido e não 
tem capacidade gerencial para levar adiante a ges
tão de empresas públicas. 

Nessas quatro décadas que nos separaram do 
suicídio de Vargas, a economia mundial mudou radi
calmente. Ninguém pode desconhecer que a privati
zação de empresas estatais e a mOdificação do perfil 
do Estado, que se retira da atividade económica 
para se voltar mais às suas tarefas específicas, são 
uma imposição dos tempos. E não só no Brasil, mas 
no mundo todo, esse fenômeno ocorre. No entanto, 
o que se questiona é se a adesão brasileira à cha
mada globalização deve ser imediata e sem condiçõ
es, como está ocorrendo, ou se deveria ser mais 
cautelosa. O dever de um Governo legalmente cons
tituído é - como fez Getúlio Vargas - defender, aci
ma de tudo, os interesses nacionais. 

Os críticos da privatização leviana que se faz 
__ hoje _<l_cf1am_ que um património público, constituído 
_aoJor:!QQ de..décadas, c_ç>rno sacrifício do povo brasi
~ito, não pode ser vendido às pressas e por qual-
quer valor. Os adversários da globalização inconse
qüente lembram o estadista Getúlio Vargas, para di-
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zer que foi ele quem deu ao Brasil um status inter
nacional, justamente por fortalecer o mercado inter
no e não por se submeter a injunções externas. 

Quem conhece a História do Brasil sabe que 
Getúlio Vargas fez do Brasil uma nação com mar
cante presença no cenário internacional. Sabe tam
bém que foi a partir da Era Vargas que ocorreu a for
mação da classe trabalhadora brasileira, com o sur
gimento de um operariado bem remunerado e cons
ciente de seus direitos, que, aliás, foram obtidos no 
próprio Governo Vargas, como o décimo-terceiro sa
lário, salário mínimo decente, jornada de oito horas, 
descanso e férias remuneradas, aposentadoria e tra
balho regular com carteira assinada 

Na outra ponta, o Governo Vargas propiciou o 
surgimento de um empresariado nacional que, se 
utilizando das indústrias de base estatais - siderur
gia, petróleo, mineração e eletricidade -, soube fazer 
o País crescer em ritmo acelerado: 

Se tivéssemos que, em poucas palavras, tentar 
definir a Era Vargas, diríamos que foi um período 
marcado pelo surgimento de uma indústria podero
sa, de forte desenvolvimento agrícola, de grandes 
avanços e conquistas sociais e trabalhistas, e de 
propriedade pública e controle dos recursos minerais 
nacionais. O Brasil, sob o comando de Vargas, co
meça a assumir as rédeas do seu destino como Na
ção independente e soberana. 

O Brasil de 1930, quando Getúlio Vargas assu
me o Governo pela primeira vez, era uma Nação 
eminentemente agrícola -submetida aos interesses 
do capital inglês - que fornecia seus produtos a pre
ços irrisórios ao exterior. Em contrapartida, o País 
importava, a preços extorsivos, produtos industriais 
que beneficiavam parcela mínima da população. 
Nossa incipiente indústria, toda em mãos de estran
geiros, não assegurava nenhum direito a seus traba
lhadores. A economia nacional, portanto, era marca
da pela estagnação, desemprego; miséria e fome. 

Foi nesse cenário que Getúlio Vargas deslo
cou-se do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, 
a fim de tomar o poder, derrubando um regime políti
co oligárquico sustentado pela fraude eleitoral e pela 
violência, a chamada República Velha ou República 
do café-com-leite. Em duas outras oportunidades, 
em 1932 e em 1937, essas forças políticas apeadas 
do poder por Vargas tentariam, sem sucesso uma 
voHa. 

Getúlio Vargas, nas palavras de sua filha Alzi
ra, 'parecia atacado por uma febre de realizações ... 
como se estivesse apostando corrida com o tempo, 

como se quisesse, em um passe de mágica, em um 
simples apertar de botão de campainha, dar sentido 
e consistência ao Estado Novo, plantando os alicer
ces de um novo Brasil'. 

O estadista começou a reverter a situação na
cional com o equilíbrio das finanças. 'Não negamos 
nossos compromissos, desejamos tempo para solu
cionar nossas dificuldades', disse Getúlio Vargas ao 
decretar a moratória, medida deciSIVa p"-r:.t O &an .. _;

mentO. Parte da renda das exportações de café foi 
transferida para a indústria. 

Ainda em seu Governo surgiriam as grandes 
empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica 
Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Com
panhia Nacional de Álcalis. A Petrobrás foi fundada 
em sua administração e a Eletrobrás começou a ser 
planejada. 

Com a firme atuação do Estado, que geria bem 
os recursos nacionais, e beneficiada por um longo 
período de inflação baixa, a economia brasileira pas
sou a viver um notável surto de crescimento, que se 
estenderia até os anos 70. 

No campo político, o empenho de Vargas fez 
com que acabassem as fraudes eleitorais impostas 
pelas antigas oligarquias e surgisse o voto universal 
e secreto. As mulheres passam a ter o direito de vo
tar já em 1934. Os sindicatos, antes praticamente 
inexistentes, foram fortalecidos tanto pela criação do 
imposto sindical quanto pela unicidade e PE-la funda
ção de federações e confederações de trabalhadores. 

· No que tange à Administração Pública, foi pro
movida uma ampla reforma, com a fundação do De
partamento de Administração do Serviço Público 
(DASP), o estabelecimento de um programa de ca
pacitação de funcionários- que passaram a ser cha
mados servidores públicos - e a instituição do con
curso público para ingresso no serviço público, do 
plano de carreira, da valorização salarial e da pro
moção por mérito. 

Falando sobre esse aspecto, no livro que es
creveu. a respeito da vida e obra do pai, Alzira Var
gas do Amaral Peixoto diz que Getúlio Vargas 'aca
bou com o regime oligárquico do pistolão, determi
nando que todos os cargos seriam preenchidos em 
concursos de títulos ou provas. Abriram-se as portas 
dessa maneira, democraticamente, a todos aqueles 
que desejassem ingressar na administração e não 
dispunham de padrinhos poderosos. As promoções 
nos cargos e carreiras passaram a ser feitas consi
derando o tempo de serviço e os méritos de cada fun· 
cionário, não mais por proteção ou injunção política". 
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O Governo Vargas, portanto, fundou o Estado 
nacional, o Estado público, antes um mero aparato 
desfrutado por castas, um Estado oligárquico e ex
cludente. Getúlio Vargas e a Revolução de 30 eleva
ram o Brasil - antes uma soma de províncias isola
das com governos quase autárquicos - à condição 
de Nação soberana. 

-·sr. Presid!i!nte, Sr4s e Srs. Senadores, como 
... disoe ·de inicio, creio que, à medida que passa o 

tempo, a figura de Getúlio Vargas cada vez mais as
sume seus contornos definitivos. Trata-se de grande 
estadista. Chegando ao poder por meio de uma re
volução popular - a verdadeira revolução que se fez 
no Brasil, primeira e única - contra velhas oligar
quias corruptas, ele exerceu um longo mandato ple
no de realização. De volta ao poder, pelo voto, em 
1950, quis continuar seu trabalho de resgate dos tra
balhadores brasileiros, mas não chegou a concluir o 
mandato, pressionado por grupos poderosos. 

É interessante registrar aqui, para exemplificar, 
um pequeno trecho do discurso pronunciado por Ge
túlio Vargas no dia 12 de maio de 1951, no qual o 
então Presidente deixa bem claro que precisa do 
apoio do povo para levar adiante as reformas que 
pretendia. Disse Vargas: "Preciso de vossa união; 
preciso que vos organizeis solidariamente em sindi
catos; preciso que formeis um bloco forte e coeso 
que possa dispor de toda a força de que necessita 
para resolver os vossos próprios problemas. Preciso 
de vossa união para lutar contra os sabotadores, 
para que eu não fique prisioneiro dos interesses dos 
especuladores e dos gananciosos em prejulzo dos 
interesses do povo. Preciso do vosso apoio coletlvo, 
estratificado e consolidado na organização dos sindi
catos, para que os meus propósitos não se esterili
zem e a sinceridade com que me empenho em re
solver os nossos problemas não seja colhida de sur
presa e desarmada pela onda reacionária de interes
ses egoístas, que, de todos os lados, tentam impedir 
a livre ação do meu governo." 

É verdade. Vargas enfrentou muitos e podero
sos inimigos, alguns deles ainda hoje atuando na po
lítica nacional. São forças que tentam colocar seus 
interesses particulares acima dos interesses nacio
nais. Mas esses aproveitadores, seguramente, um 
dia serão derrotados, enquanto Vargas tende a as
sumir o lugar de destaque que merece na vida brasi
leira. 

Se olharmos para o panorama da América Lati
na, veremos que_Getúlio Vargas é, sem dúvida, o 
representante brasileiro entre os grandns homens do 

continente neste século. Ao lado do argentino Juan 
Domingo Perón e do chileno Salvador Allende, ele 
forma o trio de estadistas mais destacados. Como 
Perôn e Allende, Vargas buscou a concretização do 
sonho latino-americano, iniciado por Bolivar, da in
dependência, da justiça social, do desenvolvimento 
e da liberdade. 

Era 6 quetlnha-áâizer, Sr. Presiâénte: 

Muito obrigado. 

Durante o disc.urso do Sr. Carlos-ae-::· 
zerra, o Sr. Geraldo Melo, 1° Vice-Presiden
te. rJ~jJg_Ê._ cadeira da presidência, que é 
ocupada peiOSr~ Roiiàtl:io ciinhél-uma, 1° 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a sessão é sin
gela, com poucos Senadores, não temos a honra de 
contar com ·a presença do nosso Presidente do Se
nado, o que é compreensível. É uma reunião sim
ples, tranqüila. 

Infelizmente, no Brasil, não existe a tradição de 
homenagear os seus heróis. Se me perguntarem o 
que considero mais cruel na história brasileira, eu di
rei que é não ensinarmos à nossa gente, ao nosso 
povo, às nossas crianças, à nossa mocidade a nos
sa história, a nossa biografia, os nossos nomes e os 
nossos heróis. 

Se.formos_a_umiiescolá pnmária- ó meu Pe
drinho, de três anos. lá na pré-escola, já sabe - ve
remos que asciianÇasê:onnecern a figura dos heróis 
americanos, dos desenhos americanos, sabem 
quem foi Lincoln, quem foi Jefferson, quem foi Was
hington, quem foi Kennedy. Mas, outro dia, uma es
taÇão de televisão fezuma pesqUisa em relação aos 

. nomes brasileiros, e () resultado foi trágico: o desco
nhecimento, na universidade,- dos nomes da biogra
fia do Brasil. 

Por isso não me surpreende esse quadro em 
que, embora tardiamente, por proposta da ilustre Se
nadora Emília Fernandes do meu Rio Grande do Sul, 
homenageamos os 43 anos da morte do Dr. Getúlio 
Vargas. 

Não digo que o Dr. Getúlio Vargas tenha sido o 
maior estadista deste século. Digo que, na história 
do Brasil, não vejo nenhuma outra figura que se 
identifique com a sua figura. Tivemos Pedro Álvares 
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Cabral, nosso descobridor por acaso; D. Pedro I, 
nosso proclamador da Independência, num entendi
mento com D. João VI, seu pai; a nossa Proclama
ção da República foi, a rigor, um golpe de Estado, o 
povo não sabia o que estava acontecendo. Diria que 
considero D. Pedro 11 um dos grandes vultos da his
tória brasileira, como dignidade, como caráter e 
corno seriedade; melhor do que os que proclamaram 
a República, não sei com que objetivo e com que 
realidade. 

Numa história de poucos heróis, Getúlio Var
gas tem seu nome. Poder-se-á analisar a figura de 
um político que vigorou e que se impôs desde 1930; 
aliás, desde 1923, já lá no Rio Grande, onde teve 
condições de reunir o Estado em tomo de si para 
eleger-se Governador. Depois reuniu o Brasil em tor
no de si na Revolução Social em 1930. O Dr. Getúlio 
Vergas é uma figura controvertida, é claro que sim. 
Podemos analisá-la e polemizá-la? É claro que sim. 
A Revolução de 30 tem o seu embasamento no fato 
de que o Brasil não era sequer uma democracia 
para valer até então. Nós não Unhamos, até 30, nem 
partido político nacional; não Unhamos idéias nacio
nais, não Unhamos uma filosofia nacional. Nós não 
éramos urna pátria no sentido de extensão da comu
nidade e do seu amor. Era o Partido Republicano 
Paulista e era o mineiro e era o gaúcho e era a Re
pública do café-com-leite, na qual os governadores, 
de uma forma aristocrática e ridícula, de cima para 
baixo, impunham quem seria o próximo governador. 
A rebelião foi contra essa situação, em que urna elite 
dominante e uma elite latifundiária impunham o seu 
pensamento neste País. É claro que os paulistas, 
que aquela geração derrotada em 1930 e 1932 nun
ca perdoou o Dr. Getúlio Vargas. É claro que aque
les grupos oligárquicos que foram esmagados nunca 
perdoaram o Dr. Getúlio. 

Depois, vamos analisar 1937. Eu não defendo 
1937. Eu não sou daqueles que batem palmas pars 
1937, até porque seria ridículo fazer isto. Olhando 
para qualquer lugar do mundo, parecia que a demo
cracia estava caindo; no Brasil, havia o integralismo 
e o comunismo; na Itália, o nazismo e o fascismo. 
Essas forças praticamente dominavam. 

Mas o importante é salientar para V. Ex's que 
fui conhecer o Dr. Getúlio Vargas agora, já velho, 
quando li o seu diário, o diário que sua neta publi
cou, feito por ele, de próprio punho. Ali vemos a figu
ra de um cidadão de caráter, de dignidade, positivis
ta, sim, mas de uma retidão de linha e de maneira 
de ser que vai até o exagero. 

-----
Quem lê o diário do Dr. Getúlio Vargas vê ali o 

que é uma figura preocupada com a sociedade, 
preocupada com o social, preocupada com a retidão, 
o caráter, a seriedade, a moralização da coisa públi
ca; vai ver urna figura quase mitológica, porque, na 
verdade, ele está muito longe da concepção que o 
povo faz hoje dos seus políticos. 

Pode-se divergir do Dr. Getúlio, mas ele pegou 
um pais que, na verdade, tinha 9 Rio Grande do Sul, 
que era quase um pais; São Paulo, que era outro; 
Minas Gerais, que era outro, e cada Estado era qua
se um pais, com a sua bandeira, com o seu hino e 
com a sua gente, e ele deu a esse pafs o sentido de 
pátria. E ele tirou um Brasil de um Brasil Colônia que 
não era nada, que não produzia absolutamente 
nada, que era um consumidor de matérias-primas, 
que não existia; ele transformou e criou esta Nação. 

É fácil agora privatizar Volta Redonda; é fácil 
agora privatizar a Vale do Rio Doce; é fácil agora fa
lar em privatizar a Petrobrás; é fácil agora criticar e 
dizer que o Estado está onde não devia. Mas quan
do o Dr. Getúlio fez o que fez, ele não tirou o lugar 
de ninguém. Não havia capital privado, não havia 
empresário nacional e nem estrangeiro disposto a 
arriscar, a jogar, a lutar, a se preocupar com o futuro 
do País. 

Os Estados Unidos estão, hoje, nesse jogo ab
surdo e cruel, querendo criar intriga entre o Brasil e 
a Argentina, convidar a Argentina para fazer part~ &> 
Pacto do Atlântico Norte, vender aviões de primeira 
geração para o Chile e romper com o Mercosul, por
que eles pensam ainda na América Latina como 
quintal. Eles não admitem ver o Brasil e a Argentina 
crescerem como irmãos. Esta sempre foi a história 
americana. Mas os americanos concordaram com 
Volta Redonda - e a história conta. 

O Dr. Getúlio Vargas quase fez chantagem. 
Navios estavam sendo afundados na costa brasilei
ra. E ele só entrou na guerra com a garantia absolu
ta de que o projeto de Volta Redonda viria. Ele exi
giu e conseguiu que os americanos dessem O" auxílio 
tecnológico necessário, e construiu Volta Redonda. 
Como também construiu a Petrobrás, num lance de 
genialidade. 

Como não tinha condições políticas para tal, o 
projeto da Petrobras que o Dr. Getúlio mandou para 
esta Casa, em 1953, não continha o monopólio esta
tal do petróleo. Ele combinou com parlamentares da 
UDN nacionalista e foi o parlamentar Gabriel Pas
sos, da UDN, que apresentou a emenda. E ele, Ge
túlio Vargas, por baixo dos panos, mandou o PTB e 
o PSD - gente dele - apoiarem uma emenda que 
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não era dele. Logo, ele podia responder aos ameri
canos que não tinha sido o autor, embora todos sou
bessem que o autor fora ele. 

Meu amigos, se olharem para a esquerda, vão 
ver que quem criou o Ministério da Educação foi o 
Dr. Getúlio. Se olharem para direita, vão ver que 
quem criou o Ministério da Saúde foi o Dr. Getúlio. 
Se ornarem para o centro, vão ver os estydQ.s_técni
co-profíssionais. Quem os criou? A começar pelo 
Senai, foi o. Dr. Getúlio. Se olharem para os trans
porte e as estradas, vão ver que quem começou a 
construí-las foi o Dr. Getúlio. Se olharem para as hi
drelétricas, para as indústrias de aço, vocês vão ver 
que quem começou foi o Dr. Getúlio. Se vocês olha
rem para o cor:reio aéreo, para o serviço público -
para a austeridade no serviço público-, quem come
çou tudo isto foi o Dr. Getúlio. Se olharem para os 
problemas sociais ... Pode-se dizer agora que foi de 
cima para baixo, que os sindicatos não participaram. 
Tudo bem! Mas, na verdade, ele - um homem da 
fronteira, filho de fazendeiro, que tinha terras - teve 
a visão social, sem reivindicação, sem luta, sem gre
ve, sem nada. Ele teve a antevisão. 

No Brasil não se precisou esperar a criação de 
sindicatos e nem fazer luta social para se ter uma le
gislação social, à época a mais avançada: lei de oito 
horas, salário mínimo, absolutamente tudo que era 
necessário ele deu. 

E foi ruim isto, porque, na verdade, o que ga
nhamos de graça não valorizamos. Mas ali, naquele 
momento em que ele tinha todo o poder e toda a for
ça, quando ele era Presidente, senhor absoluto, ele 
anteviu e, a rigor, no Brasil, a legislação social ante
cedeu a crise social. Quando veio a crise, a legisla
ção já existia, tiuto de um homem que se chama Ge
túlio Vargas. 

RoubadO nas eleições de 30, porque era um 
voto ridículo e imoral, um processo que não existia, 
ele criou a Justiça Eleitoral, criou o voto secreto. Ele 
teve visão - hoje estão aí as mulheres a dominar, 
está ali a nossa querida Senadora, brilhante candi
data a Governadora do Rio Grande do Sul -, ele se 
antecipou, ele criou o voto feminino; antecipou-o e 
não houve luta, nem briga, não houve reivindicação. 
Ele teve a grandeza de ver a importância de se olhar 
para a mulher. Esse foi o Dr. Getúlio Vargas. 

Quando deixou o Governo, em 1945, convém 
que se diga, a inflação no Brasil era praticamente 
zero. A origem da crise brasileira aconteceu quando 
o País entrou na guerra, ao contrário da Argentina, e 
vendia à vista matérias primas e alimentos básicos a 
peso de ouro para a Alemanha, Inglaterra e Estados 

Unidos. Vendia os produtos e não recebia de seus 
credores. Foi aí que começou a crise brasileira. O 
Dr. Getúlio teve de mandar imprimir títulos para dar 
aos proprietários, aos produtores. Ou seja, o Brasil 
exportava para os aliados, não recebia nada e dava 
o dinheiro em forma de títulos aos produtores - com 
todo respeito, o compromisso assumido foi que os 
aliados, os americanos nos pagariam quando termi
nasse a guerra; pagando essa dívida, retiraríamos 
os títulos e o dinheiro retomaria. 

Houve um erro cruel, um erro brutal do Sr. Eu
rico Gaspar Outra. Eu era guri, mas me lembro 
quando conhecemos as matérias plásticas, quando 
fomos invadidos por uma montanha de produtos 
plásticos, por uma montanha de besteiras! Uma 
montanha de produtos absolutamente desnecessá
rios invadiram o Brasil. Foi assim que eles pagaram 
nossos atrasados de guerra. 

O americano criou o Plano Marshall, que foi o 
grande responsável pelo reerguimento da Alemanha, 
foi o grande responsável pelo fato de a Alemanha 
sair arrasadã e se reerguer. Para nós, não digo que 
dessem um Plano Marshall, mas que pagassem o 
que era nosso com dinheiro ou, pelo menos, com 
produtos reais e concretos. 

Ali, nasceu a inflação, porque aqueles títulos 
concedidos pelo Governo e que, tenninada a guerra, 
deveriam ter sido recolhidos, nunca o foram, e a dívi
da foi crescendo. 

Ora, Sr. Presidente, não acho página mais bo
nita na história do Brasil - Deus me perdoe - do que 
o suicídio do Presidente Vargas. Não acho. Olhando 
para a história, é muito 1ácíl, é muito simples chegar
mos aqui agora e dizer: 'Ele se suicidou!' Mas uma 
figura como a do Presidente Vargas, com o seu 
prestígio, com a sua credibilidade, com o seu o 
nome, com a sua biografia, sofreu muito. 

Tenho dito: foi a primeira vez, no Brasil, que a 
mídia se uniu - rádio, jornal e televisão - para demo
lir um homem. Toda vez que isso acontece, a mídia 
faz o que quer. Na primeira vez, demoliram o Dr. Ge
túlio, em 1954; na segunda, demoliram a democra
cia, em 1964 - não tenho dúvida alguma em dizer 
isso. Da mesma forma como se uniram para eleger e 
nomear Collor Presidente da República. Foi a mídia 
que transformou um anónimo em Deus e terminou 
elegendo-o. Na minha opinião, ela está unida agora 
em tomo da reeleição - quem disser que é contra a 
reeleição vai ver o que ac_ontece! 

A mídia tentou denegrir a imagem do Presiden
te Vargas. Está provado, hoje, que o crime que o Dr. 
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Getúlio Vargas cometeu foi dar dinheiro do Banco do 
Brasil para que o Sr. Samuel Wainer criasse um jornal. 

Vejam bem: hoje, quando o nosso Governo é 
mais democrata, livre, aberto e justo, como este do 
PSDB, o Sr. Fernando Henrique Cardoso concede 
U$9 bilhões ao Banco Nacional, e a grande mfdia 
não diz nada! O crime de Getúlio Vargas foi empres· 
tar dinheiro ao Sr. Samuel Wainer para que fundas· 
se o jornal Última Hora, o qual defendia 'O Dr. Getú
lio Vargas, que, por sua vez, era massacrado por 
toda a grande imprensa de São Paulo. 

Disse o Dr. Getúlio Vargas: 'Quem deu um tiro 
no Coronel Vaz pode ter acertado no pé do Lacerda, 
mas acertou na alma do meu Governo•. 

E ali ele caiu; e aí o derrubaram. Um mar de 
lama! E a coisa mais fantástica .é que até hoje não 
se tomou conhecimento de onde é que está o mar 
de lama! 

Vale a pena ler As Últimas Horas • do 24 de 
agosto visto de dentro do Palácio dO Catete ·, escrito 
pelo Chefe da Casa Civil, um diplomata que sequer 
era getulista, mas da UON. Sette Câmara escreveu 
o livro sobre os últimos 30 dias do Palácio do Catete. 
Vale a pena ler e verificar a seriedade, a isenção e a 
dignidade do Dr. Getúlio em todo aquele episódio. 

Poderia ter feito guerra civil. Aliás, o Rio Gran
de do Sul tem isto: os seus dois Presidentes pode
riam ter feito guerra civil e se mantido no poder. Ge
túlio se mata, e Jango vai para o Uruguai. 

A carta-tdstamento do Dr. Getúlio Vargas é um 
dos documentos mais profundos e de mais conteúdo 
que conheço em minha vida. É uma análise feita por 
um homem que sabe que vai matar-se e que deiKB. a 
sua orientação. A carta-testamento não é uma análi
se, não é um segredo, não é um diário, não é uma 
prestação de contas; é uma orientação, é um cate
cismo para os que querem olhar o futuro, para os 
que querem saber o que deve ser feito. Ele teve co
ragem e escreveu a sua carta. 

Na verdade, Sr. Presidente, quando desta tri· 
buna o Sr. Fernando Henrique Cardoso disse, já 
eleito Presidente da República e se despedindo des· 
ta Casa, que encerrava a era Vargas, não sei, mas, 
de coração, até hoje não entendi o que ele quis dizer 
com •encerrar a era Vargas' e o que significa •o ínf· 
cio da era Fernando Henrique Cardoso'. Fernando 
Henrique, mais PFL, mais Antonio Carlos Magalhã· 
es, mais Proer, mais uma série de casos que e.;tão 
aí e a respeito dos quais nos perguntamos se é isso 
que constitui a era que substitui a era Vargas. 

Sr. Presidente, nós, do Rio Grande do Sul, 
neste último fim de semana, estivemos em São Bor· 

ja. Lá estava o Mateus, que me honrou com sua pre
sença; lá estava a querida Senadora Emília, que nos 
honrou com sua presença; lá estava o Dr. Brizola; lá 
estavam os Uderes dó PDT, do PTB, do PMDB. No 
Rio Grande do Sul é isto: a figura de Getúlio Vargas 
vai além de nós todos, que temos a humildade de re
conhecer que ele é uma grande e uma ilustre figura. 

Chego eu em São Bo~a e custa-me crer que 
até hoje não há o túmulo do Sr. Getúlio Vargas; há 
apenas o túmulo do pai dele, da famOia Serafim Var
gas, onde ele está enterrado. Parece mentira, mas é 
verdade. O Dr. Getúlio Vargas até hoje não tem um 
túmulo próprio. Há apenas o da famOia Serafim Var
gas. Para o Presidente Vargas há um túmulo singe
lo, de mármore branco onde não cabe mais do que 
um caixão, na entrada do cemitério. Ali está Getúlio 
Vargas. Cinqüenta metros adiante, num túmulo boni
to, está enterrado o Dr. João Goulart e a sua irmã, 
uma grande companheira, D. Neusa Goulart Brizola. 

Comuniquei a minha querida Senadora e ao 
amigo Matheus que fiz um ofício dirigido ao Gover
nador Britto e ao Prefeito de São Borja, para sanar 
essa situação. Em primeiro lugar, peço que colo
quem pedras naqueles cinqüenta metros que sepa
ram os túmulos de Vargas e Goulart, e também à 
frente deles. Ao espaço que separa os túmulos do 
dois ex-presidentes, na minha opinião, deveria ser 
dado um nome como Alameda dos Presidentes, Ala
meda dos Heróis, Alameda dos Presidentes Márti
res, ou algo assim. Segundo a proposta que fiz ao 
Britto e ao Prefeito, não se deve mexer no túmulo do 
Dr. Getúlio; devemos deixá-lo ali, mas ao redor, po
deríamos fazer uma obra, uma espécie de monu
mento, uma espécie de memorial que demonstre o 
carinho e o afeto nosso pela imagem do Dr. Getúlio. 
Tanto o Governador como o Prefeito concordaram, e 
acho que isso vai sair. 

Mas o que me deixa magoado, Sr. Presidente, 
neste momento, é a carta que recebi de D. Celina 
Vargas do Amara! Peixoto. A D. Celína é detentora, 
junto com sua mãe, D. Alzira Vargas, de praticamen
te todos os bens deiKB.dos pelo Dr. Getúlio. Citarei 
alguns e não precisarei dizer mais nada: a caneta da 
renúncia, a carta-testamento e o revólver do suicídio, 
dois mil volumes, todos com anotações pessoais e 
análises feitas pelo Dr. Getúlio. A D. Celina quer en
tregar esses objetos ao património nacional. Justiça 
seja feita: tem tido a compreensão total do Presiden
te Fernando Henrique, mas até agora não chegaram 
a uma conclusão acerca do local onde guardar es
ses objetos. No Palácio Rio Negro, o Prefeito diz que 
não há lugar, porque no anexo onde o Dr. Getúlio 
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despachava em época de veraneio funciona úrríá se
cretana qualquer. i~o Palácio do Catele, no lerceirQ 
andar- na minha opinião, o lugar ideal - são neces
sárias adaptações e há outros impedimentos. 

Pedirei a criação de uma comissão aqui do se: 
nado e vou fazer um requerimento pedindo que pro
vidências sejam tomadas. pois isso é uma vergonha 
para o Brasil. Está certo que tenhamos o Memorial 
JK - é uma honra :para nós; está certo que tenha
mos o Memorial do Presidente Samey, a casa mais 
bonita e antiga do Maranhão - e S. E~ merece -
com o local à espera do seu túmulo - espero que 
leve muitos anos para chegar lá. 

Todavia, do Dr. Getúlio Vargas não se tem 
nem a caneta com a qual ele assinou, nem o revól
ver com o qual se matou, nem os livros, os memo
riais, os presentes que ele recebeu. Tudo isso está 
guardado com D. Celina, que espera saber a quem 
entregar. 

Ora, Sr. Presidente, isso é uma ofensa, uma 
humilhação, um vexame não para a memória do Dr. 
Getúlio, mas para nós, brasileiros. Isso não fica bem 
para nós, brasileiros. 

Repito Dona Celina teve um encontro com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que deu to
tal cobertura. A burocracia de cumprir é que não tem 
chegado a bom termo. Acho que nós, Senadores, 
devemos diligenciar no sentido de que o Dr. Getúlio 
Vargas tenha seu memorial. Com todo o respeito, 
meu amigo Matheus, a nós, do Rio Grande do Sul, . 
de São Borja e de Porto Alegre, cabe lutar por um 
memorial que, na minha opinião, deve ser no Rio de 
Janeiro, porque ali viveu o grande estadista, ali é 
que está a história dos seus grandes atas. Transfor
mar o Museu da República, tudo bem, mas por que 
não o fazer em Memorial Getúlio Vargas? Ou, então, 
deve-se fazer o que se fez com o Memorial José 
Samey: toma-se um grande prédio no Rio de Janei
ro, um dos prédios da tradição, daqueles da época 
em que a cidade era capital da República, e se cons
trói ali um Memorial Getúlio Vargas. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA) - Per
mite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-AS) -Com pra
zer, ouço o Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA) - Se
nador Pedro Simon, gostaria de me associar a V .. 
Ex" no seu discurso de homenagem ao Presidente 

Getúlio Vargas: É impressionante a forma carinhosa, 
_tlcmitª-~ .. sentimental com que V. Ex" o faz, retratan
do uma verdade. C_onsideto o ex-Presidente Getúlio 

. v~;gas~~homem extremamente admirável e penso 
que ele foi realmente um dos maiores estadistas 
deste nosso País. Entretanto, não sei se eu, se fos
se político a época em que ele govªmou o Brasil, es· 
taria ao seu lado ou .. iile fazendo oposição. Talvez, 
por algumaS contradições na forma ·de conduzir o 
poder, estivesse fazendo ... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Garanto 
a V. Ex" que, de 1951 a 1954, V. Ex" estaria, apaixo
nado, ao lado dele. 

O Sr. Ademlr Andrade (BiocoiPSB-PA) - É 
bem possível. A sua história é muito bonita, deixou 
marcas. A sua Carta-Testamento - associo-me a 
V. ExA- é um dos documJ!n.!os .rnais_b§los_que já li 

-'emmmfiaVIda.. Essedocumento ressalta a cora
gem de um homem ao tomar uma decisão daque· 
las num momento tão diffcil, em que tudo estava 
contra ele - embora depois, de certa fonma, tudo 
tenha ficado a seu favor. Acho que o Brasil deve 
muito a Getúlio Vargas. Realmente, entristece-nos 
ver as coisas acontecerem hoje de forma tão dife· 
rente daquilo que era pregado. Pensou ele em fa· 
zer crescer a Nação, valorizando-a, pmstigiando 
seu povo e protegendo os direitos do trabalhador, 
mesmo que, para isso, em determinados momen
tos, não tenha sido tão democrático. Associo-me, 
portanto, a v, Ex- em relação à manifestação que 
faz da tribuna. Registro aqui a minha admiração 
por esse homem, pela sua história, pelo seu valor 
e pelo fato de ter feito tantas boas ações pelo nos
so País, embora, pelo meu espfrito aguerrido, pela 
democracia, por outras idéias, eu pudesse até, à 
época, fazer oposição a ele. O discurso de V. Ex' 
retrata a verdade, retrata o séntimento do povo bra· 
sileiro, que, na sua maioria, amava Getúlio Vargas. 
Isso é que é importante. Getúlio Vargas é lembrado 
até hoje. De muitos Presidentes que o sucederam 
não conseguimos nem lembrar os nomes, mas S. 
Ex" ficou para a Histónv.. como assim o desejava. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Muito ob
rigado. 

Sei que devo encerra[, Sr. Presidbllte, e assim 
_ o_Jarei. A meu ver, a melhor maneira de encerrar é 

lembrar uma entrevista que o Dr. Getúlio Vargas 
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concedeu à revista Time, dos Estados Unidos, em 
1949/1950. A revista foi à Granja do Jtu, no Rio 
Grande do Sul, para a entrevista. O jornalista per
guntou: "Mas, Dr. Getúlio, o Senhor governou duran
te quinze anos. Durante esse tempo, houve muitos 
fatos, desde a Revolução de 30, o dia 10 de novem
bro de 1937, o integralismo, a Intentona Comunista, 
e o Senhor foi deposto. Responda, Dr. Getúlio: O 
Senhor tem muitos inimigos'? E o Dr. Getúlio res
pondeu: 'Tudo que você diz, meu jovem, é verdade. 
Todos os fatos que você cita são verdades. Agora, 
posso lhe dizer que adversários eu tenho muitos, 
muitos, mas inimigo, no sentido de alguém a quem 
eu não possa me unir e dar as mãos para construir o 
futuro do meu País, não tenho nenhum. • Esse era o 
Dr. Getúlio. 

Getúlio e Luís Carlos Prestes - saldo da masmor
ra, sofrendo a dor da morte da sua mulher e do filho por 
nascer- subiram no mesmo palanque, em 1946, na re
democratização, olhando para o futuro do Pais. 

Uma figura dessas honra a nossa terra. Por 
isso, trago o meu abraço e a minha fraterna solida
riedade à memória do Dr. Getúlio. 

Que bom que, praticamente quase 50 anos 
após a sua morte, temos uma figura como a do Dr. 
Getúlio, sobre o qual podemos dizer que honrou a 
construção da dignidade da nossa pátria. 

Emociono-me quando estou em Washington e 
vejo aquele mar de crianças com uma professora a 
lhes mostrar o memorial de Uncoln, o de Washing
ton e o de Jefferson, ensinando-lhes o que cada um 
fez de importante. E a gurizada fica ali, olhando ex
tasiada! 

Vamos fazer o mesmo e valorizar a nossa His
tória, pelo amor de Deus! Vamos valorizar o nosso 
povo, os nomes que construíram a nossa pátria! Não 
tenho dúvida alguma de que na frente desses nomes 
está a figura do Dr. Getúlio Vargas. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Rors .. ,Jo Cunha Uma, 12 Secretá
rio, deixa a cadeira da presidtlncia, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, tive a 
oportunidade de visitar o Rio Grande do Sul no fim 
de semana passado, entre sexta-feira e domingo, 
em companhia do Dr. Leonel Brizola, Presidente de 

---------

Honra do PDT e Presidente Nacional do PDT, do 
Senador Abdias Nascimento, do Deputado Neiva 
Moreira e dos Deputados do PDT gaúcho. 

Lá fomos com dois objetivos muito importantes: 
um deles, o de prestigiar a filiaçfio ao PDT da Sena
dora Emília Fernandes, que nos proporcionou, certa
mente, um espetáculo fascinante de receptividade 
por parte do povo gaúcho, dos pedetistas do Rio 
Grande do Sul, suas lideranças, Deputados, Prefei
tos, movimento de mulheres. Isso demonstra uma 
possibilidade muito grande de crescimento do PDT 
no Rio Grande do Sul. 

Não poderia deixar de registrar nesta oportuni
dade, embora o tema central do meu discurso seja a 
homenagem ao Presidente Getúlio Vargas, que a 
Senadora Emília Fernandes veio para o PDT com o 
objetivo de lutar para o renascimento do trah!l'hismo, 
que muitos teimam em dizer que está emagrecendo, 
que está definhando. Pude sentir de perto que, de 
fato, no Rio Grande do Sul o trabalhismo tem ainda 
muito a oferecer ao Brasil e a contribuir com esse 
ideal, erguido por Getúlio Vargas e João Goulart e, 
hoje, conduzido dentro do PDT pela liderança firme 
do Dr. Leonel Brizola. 

Agradeço, também, a hospitalidade do povo 
gaúcho, em nome do PDT do Rio Grande do Sul, na 
figura do Dr. Sereno Chaise, e o tratamento que re
cebemo~ naquele Estado. 

Com essas liderar;ças que acabei de citar, via
jei para São Bo~a. no domingo, dia 24 de agosto, 
para visitar e prestar uma homenagem junto ao tú
mulo do ex-Presidente da República Getúlio Vargas. 
FIZemos também uma visita ao túmulo do ex-Presi
dente João Goulart. 

Muito se falou, nesta sessão, sobre singeleza. 
O Senador Pedro Simon acaba de fazer referência a 
esta sessão singela de homenagem e ao túmulo 
onde repousam para a eternidade os restos mortais 
de Getúlio Vargas. 

Conversamos muito, durante a viagem a São 
Bo~a. sobre esse aspecto da vida de Getúlio Vargas 
- a simplicidade, a singeleza -. que está repre
sentado na sua morada eterna e simbolizado no mo
mento em que Getúlio retoma para a Granja ltu, no 
Rio Grande do Sul, depois de exercer a Presidência 
da República do Brasil durante 15 anos, e passa a 
viver como uma pessoa comum entre seus conterrã
neos, cuidando, no dia-a-dia, de seus afazeres, de 
suas terras, e dando ao Brasil também uma lição de 
humildade. Depois, Getúlio volta, eleito democratica
mente, para assumir um novo período de governo 
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até o desfecho final do seu sacrifício, em 24 de 
agosto de 1954. 

Neste período, temos feito uma leitura, dentro 
do PDT, sobre a responsabilidade que cabe ao nos
so Partido e àqueles que, como o Senador Carlos 
Bezerra - que não pertence ao nosso Partido ou a 
um Partido de linha trabalhista -, o nobre Senador 
Pedro Simon e muitos outros Senadores, confessa
ram desta tribuna que têm na pessoa do Dr. Getúlio · 
Vargas um estadista que cuidou, sobretudo, da cida
dania brasileira, que lutou contra a espoliação do 
nosso País e contra a espoliação de cada trabalha
dor brasileiro. 

Getúlio deixou para a Nação brasileira um lega
do de obras-primas que, de fato, jamais poderiam 
ser contestadas por um Governo que está no poder 
sob o título de socialdemocrata. 

Quando vejo o Presidente da República e a 
sua equipe de Governo anunciarem que querem 
passar uma borracha na Era Vargas, jogar uma pá 
de cal naquilo que Getúlio Vargas ofereceu ao nosso 
Pais, em termos da nacionalidade brasileira, da cida
dania, sobretudo das conquistas sociais, confesso 
ter a impressão de que o Presidente Fernando Hen
rique não está apenas ofendendo aqueles que cul
tuam o período getulista como um dos mais ricos em 
termos de benefícios para a sociedade, para a Na
ção; que não está apenas lançando um desafio aos 
trabalhil'tas, que lutam pára preservar tudo de bom 
que Getúlio Vargas fez pelo povo brasileiro. Interpre
to essa mensagem oficial do Governo de extirpar da 
História do Brasil a Era Vargas como um verdadeiro 
atentado à cidadania. 

O Senador Ademir Andrade colocou muito 
bem, neste plenário, que nós, que temos um com
promisso com a democracia, muitas vezes somos 
obrigados a refletir sobre como nos comportaríamos 
diante daquele período em que Getúlio Vargas ocu
pou a Presidência da República de forma pessoal, 
de forma ditatorial, fechando inclusive o Congresso 
Nacional. 

Essas reflexões devem merecer a are~nção dos 
que discutem a Era Vargas, mas o Presidente da 
República não faz referência a esse aspecto da ad
ministração, da vida pública de Getúlio Vargas; Sua 
Excelência ataca as conquistas sociais, a Consolida-
ção das Leis Trabalhistas, os direitos previdenciários 
e, de fato, marcha para colocar em prática aquilo 
que tem apregoado através da propaganda oficial e 
de entrevistas que concede à imprensa, entregando 
o patrimônio público conquistado na Era Vargas. 

Estamos taml;,ém~ agora, diante da iminência 
~da privatização da Petrobrás. Sabemos que o Go

verno pretende caminhar nesse sentido. Já o fez 
com ã Ville cfo- Rio Doce, com a Companhia Siderúr
gica Nacional e com outros patrimônios nacionais. 

Se ficasse só nisso, poderíamos ser, de certa 
forma, econômicos _ n~ _crítica_ ao Presidente. da Re
pública e ao seu Governo. No entanto, o que mais 
nos entristece e causa a todos indignação é a amea
ça às conquistas sociais da Era Vargas. 

E para onde camíriha o Srasíl? É claro que es
tamos diante de uma crise econômica sem prece
dentes, entretanto, muito dessa crise é responsabili
dade daqueles que governaram o País e que condu
ziram nossa economia a essa grave situação que al
cançamos hoje. 

Mas o humilde trabalhador, que nem carteira 
assinada consegue ter, em função da estrutura eco
nôrníC:a e cultu-ral ~do "fiaís.-é-ameaçàdo agórà de fi
car sem direito a uma aposentadoria digna na fase 
mais difícil de sua vida: a senilidade. 

É claro que todos temos a convicção e a per
cepção de que o Presidente da República jamais al
cançará êxito em sua determinação de banir da vida 
brasileira as lembranças e aquilo que foi conquistado 
de importante no aspecto social na Era Vargas, por
que, assim, teria de abolir o direito de voto às mulhe
res; tena-tle acabar com as eleições diretas, teria de 
anular a legislação trabalhista do nosso País, etc. 

Evidente que ameaças há nesse sentido e aí 
está a idéia defendida pelo Governo do contrato 
temporário de trabalho, que já vai de encontro àquilo 
que foi, de forma definitiva, trazida para a cidadania 
brasileira por meio de Getúlio Vargas. 

Tenho nas mãos um texto que deveria ser lido. 
Na verdade, este texto repete, em muito, o que já foi 
apresentado pelos demais Senadores que, na tarde 
de hoje, me antecederam. Por isso, solicito à Mesa 
para que seja registrado, nos Anais da Casa, o meu 
pronunciamento na Integra, acompanhado de uma 

. matéria jornalística sobre a-vida cronoiógfea de Ge-
túlio Vargas. 

O aspecto principal que eu gostaria de enfocar, 
nesl<! tarde, é exatamente essa analogia entre dois 
períodos importantes da vida brasileira, ou seja, exa
tamente o contraponto que o Presidente da Repúbli
ca hoje faz entre a Era Vargas e a administração 
a tu ai. 

O nosso apelo ao Governo brasileiro, na tarde 
de hoje, é que não faça desse propósito a sua agen-
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da principal, porque o povo brasileiro não pode pa
gar por determinadas posições que possam parecer 
até desconfiança. Será que o aluai Governo, ao 
anunciar que deseja apagar da memória brasileira a 
Era. Vargas, tem o temor de que não possa fazer 
pelo Brasil aquilo que fez Vargas? Será essa a idéia 
que domina a preocupação do aluai Governo? 

O meu entendimento é de que nas mãos do 
Congresso está a responsabilidade de não fazer 
desse objetivo a agenda central e principal do atual 
Governo, pois, dessa forma, estaríamos garantindo 
uma constatação já feita pela Oposição. que não é 
consenso geral da população brasileira, de que as 
aluais reformas, antes de serem reformas, repre
sentam mudanças importantes no dia-a-dia de cada 
brasileiro. Elas representam uma ameaça a conquis
tas como a da Previdência, como os direitos de ser
vidoré~ públicos, alguns legítimos, que deveriam ser 
preservados. 

Portanto, nós, da Oposição, temos a convicção 
de que não se tratam de reformas verdadeiras por
que não têm como ponto básico a melhoria da vida 
de cada cidadão brasileiro. O Governo está empe
nhado apenas em melhorar a economia, o caixa da 
União, do Tesouro Nacional; não está, de fato, preo
cupado com o dia-a-dia do cidadão mais humilde, 
daquele que depende essencialmente do Poder Pú
blico para ter o mínimo de qualidade de vida. Para 
nós, os da Oposição, existe a certeza de que muito 
do que o Governo atualmente faz é retrocesso e não 
reformas. Se continuar nesse caminho, não há dúvi
da de que no próximo ano poderemos ter uma res
posta da sociedade brasileira semelhante à que hou
ve na campanha eleitoral inglesa: o que mais se via 
eram idosos e aposentados trabalhando em função 
de uma candidatura que representava oposição ao 
retrocesso imposto àquele país. 

Meu apelo é para que o Presidente da República 
e o Congresso Nacional coloquem, como ponto central 
das discussões, o que deve ser feito para melhorar a 
vida brasileira. É certo que o Plano Real deve ser leva
do em consideração, pois não queremos que acabe, 
tampouco que haja retrocessos. Porém, é preciso ga
rantir a qualidade económica com a melhoria do pa
drão e da qualidade de vida de cada cidadão que resi
de neste Pais. É este o nosso pensamento. 

Dessa forma, encerro esta homenagem àquele 
que, sem dúvida nenhuma, ficará eternamente guar
dado na memória de várias gerações em nosso 
País, porquanto sabemos que o atual Governo ou 
outros jamais poderão jogar uma pá de cal sobre es
sas conquistas. 

SEGUE, NA INTEGRA, DISCURSO 
DO SR. SENADOR SEBASTIÃO ROCHA: 

SenhorPresidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
*Serenamente, dou o primeiro passo e saio da 

vida para entrar na História·. Há 43 anos, a frase 
contida na carta-testamento de Getúlio Vargas con
firma seu dom profético. Ninguém, mais do que ele, 
entrou para a História do Brasil. Ninguém, tanto 
quanto ele, conseguiu compreender o momento his
tórico que vivia, tonúL> a ~O",kn exata do legado do 
passado, as necessidades do presente e os cami
nhos para a construção do futuro. 

Com Getúlio Dorneles Vargas, cuja mPmória 
celebramos nesta sessão especial do Senado da 
República, o Brasil aprendeu a conhecer-se melhor, 
a fortalecer seu sentimento de amor próprio e a en
tender que o esforÇo coletivo levaria à conquista do 
sonho maior: uma Pátria pujante, desenvolvida, for
te. 

Para uma visão mais fiel do que Vargas repre
sentou - e representa - para nossa História, para a 
compreensão real dessa que é a personalidade mais 
marcante da vida pública brasileira no século, neces
sário se faz acompanhar sua trajetória. Em primeiro 
lugar, a aguda percepção do sentido da nacionalida
de, que o acompanhará sempre, muito próprio de 
quem se origina de zonas de fronteira. Ademais, era 
alguém que portava conhecimento e bases culturais 
situados muito acima da média. Nele, .~ ldéias posi-

-tivas que a segunda metade do século XIX europeu 
havia desenvolvido encontraram abrigo e adesão, 
como instrumento para a açáo politica. 

Entretanto, Senhor Presidente, talvez o ele
mento mais definidor da personalidade de Vargas te
nha sido sua prodigiosa capacidade de pensar histo
ricamente, isto é, ter a dimensão exata do tempo em 
que vivia, agindo como convém a um autêntico esta
dista. Assim, ao assumir a Presidência da República, 
a 3 de novembro de 1930- prec1samente um mês 
após a eclosão da chamada Revolução de 30 =, en
trava em cena um político absolutamente compro
metido com as teses modemizadoras que, à época, 
na Europa e nas Américas, ganhavam crescente 
densidade. 

Chefe de governo provisório, Presidente Cons
titucional eleito indiretamente e Presidente sob a égi
de autoritária da Constituição de 1937, Vargas foi, 
de 1930 a 1945, o condutor do processo de modern
ização do Pais, induzindo-o a integrar-se ao século 
XX, procurando ferir de morte as velhas e carcomi
das estruturas da República Velha. Não tenhamos 
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dúvida, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Senadores, o Brasil que temos hoje - sua capacida
de de produzir, sua unidade cultural, seus valores e 
objetivos mai~ coletivamente introjetados - resulta 
da seme'lte lançada pela Era Vargas. 

Daí porque alguns dos que o sucederam recla
mem da herança recebida, forte e pesada demais 
para seus ombros frágeis. Daí porque há quem fale 
em sepultar o legàdo getulista, provavelmente por 
não ter a capacidade de reelaborá-lo conveniente
mente. 

·creio ser possível, aqui, proceder a uma análi
se comparativa entre o período getulista e o momen
to atual, especialmente pelo predomínio do discurso 
em tomo da mddemidade que hoje assistimos. Em 
Vargas, havia a convicção de que o futuro do País 
dependia de visceral mudança de rumos na econo
mia: a velha monocultura herdada do período colo
nial tomava o Brasil refém dos países ricos, importa
dores de produtos primários, sobre os quais impu
nham preços aviltantes. 

Assim, ao mesmo tempo em que o Estado esti
mulava a diversificação da produção agrícola, inclu
sive incentivando a ocupação de áreas de nosso ter
ritório historicamente carentes de povoamento -
lembremo-nos da 'Marcha para o Oeste' dos anos 
30 -, preparava as condições favoráveis à industria
lização. 

Como nenhum outro dirigente brasileiro, soube 
fazer com que o Pais se aproveitasse da conjuntura 
internacional para dela tirar proveito. Assim, ao invés 
de uma desvairada busca de inserção internacional 
do Brasil, fazendo concessões e mais concessões, 
teve a habilidade de, num mundo conturbado pelo 
confronto ideológico e pelas disputas entre grandes 
potências, negociar a participação brasileira na Se
gunda Guerra Mundial da maneira mais proveitosa 
para o País. 

Foi assim, Sr. Presidente, que,. perfilando-se 
com os Aliados, cedendo bases aéreas e navais no 
Nordeste e constituindo a Força Expedicionária Bra
sileira- de brilhante e heróica passagem pelos cam
pos da Itália -. Getúlio atendia ao clamor majoritário 
da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, garantia 
o financiamento necessário para a implantação de 
nossa indústria de base, a começar pela Companhia 
Siderúrgica Nacional, .em Volta Redonda. Como con
vém a um autêntico estadista, não precisou sucum
bir à tentação de implementar 'relações carnais' 
com a potência hegemónica para dela receber o tra
tamento condizente à grandeza do Brasil. 

Oposto de FHC, que sem considerar a história 
vem entregando o grande património pelo simples 
processo da privatização de empresas: Petrobras, 
Eletrobras, ComQ~nhiª-Siderúrgica Nacional - CSN 
(Volta R8donda). 

Talvez esteja na visão social o paralelo mais 
impressionante que se possa fazer entre as ações 
de Vargas e os tempos presentes. Com Getúlio, a 
modernização económica pressupunha um Estado 

_ capaz de dar suporte, de ser mesmo uma alavanca 
para a industrialização: Mais do que isso: jamais 
concebeu o processo produtivo sem a presença es
sencial do trabalhador. Daí, sua grande obra, capaz 
de varar décadas: a leg_ís_lação s()Cial. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, a CL T 
da primeira metade da década de 1940, foi o esteio 
sobre o qual se assentaram as relações entre capital 
e trabalho, no Brasil, ao longo de todo esse tempo. 
Nela havia, simultaneamente, o senso de justiça -
com a explicitação de direitos e deveres :-_e as con
dições legais para ó amortecimento âas tensões que 
inviabilizariam a produção. 

Diferente de FHC que congela salários, o maior 
da história do País. Estimula o descrédito das For
ças Sindicais representativa dos trabalhadores. 

Numa época em que direitos historicamente 
=adquiridos são vistos como empecilho à modern
ização, em que as reformas ditas como essenciais e 
inadiáveis passam como rolo compressor sobre as 
pessoas, esmagando sonhos e perspectivas, avulta 
o signifiCado da legislação social getulista. Graças a 
ela, pôde o País desenvolver-se, urbanizar-se, 
acompanhar, enfim, a transformação protagonizada 
pelo mundo a partir do final da Segunda Guerra. 

Diferente de FHC que tenta reduzir a garantia e 
direitos dos trabalhadores. 

Ao finalizar, Sr. Presidente, julgo pertinente 
lembrar que, muito provavelmente, a melhor maneira 
de celebrarmos a memória de Getúlio Vargas é con
tinuar lutando pelo desenvolvimento com justiça so
cial; é jamais entender a modernização como um fim 
em si inesmo, mas como instrumento de construção 
de uma Pátria livre, soberana e fraterna. 

Mais FHC é a antítese do nacionalista e esta
dista Getúlio Vargas. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SEBASTIÃO ROCHA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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Ultimo. discurso .,em val(i) ic>@i]a 

Um di~· h/Stórrq,: Foi o último feik> por Getúlio, ra 
sua cidade natal; durante aua campanha para a presidência 
da RepúbliaJ, :em 1950. Nele, o ex·presidente reveld sua sa• 
tisfaçflo em voltar nd terra doa fo/guedos de minha infdnda, 
dos deuaneios.da odolescéncla e da vitória para o trabalho". 
DesiLzco. também a sati8façflo de se encontrar com seus ami· 
gos e a }uoentude, que o cen::aram na ~ XV de Nouembro. 

'Venho de uma longa· jornada pelo Brasil Inteiro. ·O Norte, o 
Centro e o Sul, asda um com sua caracteristica própria, !:!vanta· 
ram-se, enln!lzlnto, unidos e hlltemlzados por igual sentimento 
de solldariedade ao programa de renovaçAo, que desdobrei a09' 
meus olhos. Em todos os .recantos do pais enconln!l o mesmo 
calor, o mesmo entusiasmo, a mesma vlbraçAo dvlca. A minha 
passagem, h!lvla como que um ressurgimento lnospitável e cn· 
tuslásllco de IIOVIIS espemnças porque eu aparecia às multidões 
sofredoras, Inquietas e aftltas, ·como a proroossa de uma '-ida· 
melhor. 

E agora, chego à rillnha temi nata4 a terra dos folguedos da 
minha lniAncta, das devaneios ..V. ..-lolescêncla e da vitória pelo traba' 
lho. 

Nesta multidlio que me cerca, revejo ilslonomlas conhecidas de com
panheiros que comigo encane<:<!ram, permanecendo fléls aos mais P"' 
~ sentimentos de lealdade. Reconheço, também, entre a juventude 
que aqui se enconb'a, filhos de velhos amigos desaparccdos entre os 
quais dto como exemplo esse jovem deputado Jooo Goullrt; quz pelo 
seu talento e 110<2ç.'io dvlca, tan121 projeção Já adquiriu na vida pública 
do P&s. 

Otego, enfim. à minha terra. Trago, nas vestes: a poeira qas longas 
caminhadasi nos ouvidos. 4 resson&ncill da voz dcs oprimidos e, nos 
olhos, a vlsAo panorMI!ca da P~tria- Venho faUgado do oslorço e das 
emoções. Mos tnlgo o comçAo limpo de ódlos, de malquerenças ou 
queixas. Nem ressentimentos tenho. Quem os tiver que com eles se 
allmente. Eu s6 trago amor. VItorioso ou vencido. cumptj o meu dever 
para com o pooo brasileiro. E chego a minha terra como um peregrino 
"" p6Jtlco do templo. S<lcudo o p6 das minhas sandâllas e me persigo 
como um penitente. Que a paz SC!ja convosco, meus Irmãos". 

Senador Sebastião Rocha 

ílualidaâe de vida 

557 

ASSJ:MJILÉIÂ 
LEGISLATIVA 

é alcançada com 
transp_a~ência na açã~ 

i~bitiva. 
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A vida cronológica do 
!Estadista - 1883/1954 

1883 -Nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, filho de Manoel do 
Nascimento Vargas e de Omdida Dornelles Vargas. _ . _ 

1891 -Começou a estudar em São Borja com Dona Carolina Ferreira. 
1893 -Após a Guerra Qvil, vai para Ouro Preto, estudar.-
1898 -Assentou praça como soldado no 62 Batalhão'de Infantaria, 

em São Borja. -
1899 -Foi promovido a z• sargento no 6• Batalhão de Infantaria. 
1900 -Ingressou como cadete na Escola Preparatória e: de Tátlcas de 

Rio Pardo. · 
1902 - Ingressou no zs• Batalhão de Infantaria em Porto Alegre. -
1903 ·- Aq_uartelou em Corumbá, RO Estado-de ~atei Grosso, co.mo 

22 sargento, para defender o Brasil ria questão do Acre. 
1904 - Voltou a se matricular na Faculdade de Dlreitó de Põrto Ale

gre. 
1906 -Subiu a tribuna para sauda~ Afonsà Pena, Presli:!en,te"da Re-. 

pública, representando o Bloco Castllhista.-
1907 -~Secretário e redator do jornal "O Debate"_ r~~ \)_grau de 

Bacharel em Qências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito de Por-
to~• ,. . .. 

1908 -VoltO!.! a São Borja para advogar. 
· 1909 - Eicito déPuta<lo estadual. 
· 191:1,- Casou-se com Darcy Uma Sarrnanho, da qual'te~~e.os filhos 

Luthero, Alzi~. Manoel Antonio, Janàira e Getúlio.;. • - ·· ·· .. • 
· · 1913 ~Reeleito para a Assembléia Legislativa. • 

1919 - Eleito, pela terceira vez; deputado estadual. 
1922 - Eleito deputado eStadual, Uder da bancada; nô-9ràiidehse. 
1925- Participou da comissão que estudou as Réformàs.ÇoriStlhicio-

nals propostas pelo pre5idente Artur Bernardes. 
~926- Iniciou os'ti-ãbalhos na Q:>missão de Finanças da Ornara dos 

Dep~os. Nomeado Ministro da Fazenda, no govei]'l() i:le'YJashlngtOQ 
Lutz. ·, 

. 1928 - Presid~nte do Estado do Rio Grande do Sul Ünlficou às for-
ças politicas. _ . · . 

--1929 ~ Indicado para Presidente da República do Brasll, pela Aliança 
Uberal. . . . · _ - -

1930 - ApreSentou sua plataforma de governo para 6s EStado~ de~ 
São Paulo e RIÓ de Janeiro, como candidato da Aliança UlxÍral. Lançou· 
um manifesto à Nação, rio qual-pedia ao povo qué se manifestasse: Partiu' 
do Rio Grande do Sul, de trem, para o Rio de Janeiro. Recebeu p poder 
da Junta Governista, como chefe provisório do Brasil. ReVogou a Càrta 
Magna de 1891 e promulgou a Lei Orgrmlca n• 19.398. Criou o Minis
tério da Justiça e do Trabalho. · 

1932, Sufocou a Revolução Constitucionalista de São Paulo. 
1933 - Convocou a Constituinte. Criou o lnstiMo do AÇúcar e do 

Álcool. Possibilitou a mulher concorrer a cargos antes s6 orupados por 
homens e direito ao voto. · · 
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1934 ·Aprovou a Nova Constituição. Terceira do Brasil e a segunda. 
da República. Foi eleito pela Assem f-I. ia Constituinte para J?rEis!dente do 
Brasil. 

193 5 · Prendeu os líderes da Intentona Comurust<1. 
1937 · Fechou o Congresso e outorgou outra Carta, substituindo a de 

1934. Dissolveu os partidos poUtlcos. Criou o Estado Novo, nomeou 
Interventores para dirigir os Estados e intendentes para os munidplos. Criou 
o D!P- Controle da Imprensa Escrita e Falada. 

1938 · Reagiu junto com os familiares a uma Investida lntegraHsta, no 
Palácio da Guanabara. Criou as MlnlsMrios da Educação e Saúde. Instituiu 
o DASP- Departamento Admlnlstratlvo do Serviço Público. 

1939- Cortou as relações diplomáticas com a Alemanha. Organizou o 
Conselho de Águas e Energia. 

'1940 -Organizou o Plano Executivo de Siderurgia Nacional. Eslabele
cey um salário minúno para as trabalhadores. Sistematizou a Le9i5tação 
Trábalhlstá ~ O..T. 
. .1941 - Criou a Comissão de Combustível e Lubrificantes e também a 
Cotnlssão Nacional de Ferrovias. 

; 1,~.2<- Declarou guerra à Alemanha e à Itália. Reformulou o .ms!no 
médlq~e ·instituiu o SENA!. Criou a Comissão Nacional de Petróleo e a 
CÓtnlssão do Plano Rodoviário NacionaL ·&lcontrou-se com o presidente 
d<Jf.Estados Unldps, ·Franklin Roosevelt, em Natal, Rio Grande do Norte,· 
P<ira decidir a participação do Brasil na Segunda Guerra. Mundial. 
·. ,1944 ·-A Força Expedicionária Brasileira · fEB ~. vai lutar. na Europa, 
C:dm' 2s mil homens. Criou o território. de Femarido de Noronha; InstitUiu 
o .P,nselho de PoHtlca Industrial e Come'rdaL Promulgou c6digos e lels, 
cain a RefOrma Juridica. Substituiu o mil-réis pelo cruzei ró:-
. · ·1945 - Criou mais dnco territórios: Amapá, Rio Branco, Guapore, 
Iguaçu e Ponta Porã. Promulgou Ato Adicional ~utorizando~eieiçi,Ci Reéo-· 
n~ Corpo Diplomático da União SovlétJ<:a Foi deposto pelas Forças. 
~:R. etom. ou a. o. Sul, São Borja. Foi eleito .. senador pelos Estados de· 
~ai.up e Rio Grande do Sul e deputado estadual por tnais dnco Esta
d~-;'fazédd(; a· opçã~ para representar o Rio G;,ooe do Sul no sénado. 

· .. '1950 -'E(e!to Presidente Constitucional da Repúbllr:a do Brasil. 
{" .• 951 - ReÇefieu a faixa presidendal das mãos do general Eurico Gaspar 

Wra. 
+~1953.- Criou a Petrobrás, com o slogan "O Petróleo é Nosso". Criou 
tainbém a Eletrobrás. 
·i 1954 · Suicidou-se às 8h20min da matJhã, no YaJaCJo do Catete, no 

-Rio de Janeiro 

OBRAS 

A Nova PoHtlca do Brasil- 1939/1943. 
:As Diretrlzes da PoHtica do Brasil - 1942. 
Discurso de posse na Acad. Brasileira de Letras - 1944 
A PoHtica Trabalhista no Brasil - 195(1 
·~Campanha Eleitoral- 1951. 
O Governo Trabalhista do Brasil - 1952. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Com a palavra o nobre Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
este é um momento solene de reverência. Cele
bra-se aqui, e em todos os corações da Pátria, o 
instante em que a história de um povo e o destino 
de um homem abraçaram-se para modelar, do. 
modo mais intenso e no sentido mais profundo, os 
rumos deste País. 

Há 43 anos, morria Getúlio Vargas. À som
bra daquele instante grave e doloroso, entre o 
sang:.~e q1:1e recobria de perplexidade o Palácio 
do Catete e a dor que impregnava a alma das 
multidões, erguia-se luminosa e transcendente, 
para muito além do seu tempo, para o tempo de 
todas as gerações, para as gerações de todos 
os trabalhadores, a memória do estadista e o 
exemplo do líder. 

O Senado Federal, em boa hora, presta-lhe 
esta homenagem que reúne tantos significados e re
veste-se de tanta justiça. A Casa fala pelo sentimen
to do Brasil, e o Brasil há de ouvi-la pela sensibilida
de do seu povo. Em verdade, mais do que uma ho
menagem, cumpre-se um dever ao homenagear o 
valoroso estadista, o admirável reformador social, 
cuja vida e obra política, para nós, nomeiam um dos 
mais importantes capítulos deste século. É a exalta
ção de uma história, síntese, ao mesmo tempo, de 
glória e amargura, realizações e angústias. concilia
ção e conflito. Em certo sentido, ele mesmo, a pró
pria súmula da marcha obstinada do nosso povo no 
curso libertário do seu sonho. 

Getúlio Vargas, nos diversos aspectos inci
dentes na sua personalidade, na expressão do seu 
ideário, na moldura de sua práxis e no universo 
dos seus feitos, ao longo desses anos, concen
trando estudos e análises em crescente aprofun
damento pela ciência política. Nesse aspecto, uma 
parcela valorosa da inteligência acaoêmica do 
País tem lhe dedicado volumosos e densos en
saios que vão plasmando a compreens. ' do ho
mem e do seu tempo. Mas, Vargas, todavia, sem
pre inesgotável! Eis por que trago tão-só o teste
munho do que se ordena em ressonâncias íntimas 
no meu espírito, que se refletiu na minha vida pú
blica e que se recolhe na minha alma. 

Fui integrante das fileiras do seu Partido. o 
PTB; PTB de João Goulart, de Leonel Brizola e de 

Alberto Pasqualini. Com o entusiasmo da juventude 
e a convicção de patriota, vivi a inspiração da sua 
luta e lutei com tenacidade sob o pálio dos seus 
ideais. Senti de perto a energia imortal da sua pre
sença nos encontros cívicos das praças paraibanas, 
contemplando multidões ainda ungidas pelo bálsamo 
do seu carisma e inflamadas pelo poder da sua men
sagem. Portanto, não me basta apenas identificá-lo 
no curso da historiografia brasileira, pela abordagem 
teorizada da sua vida. Sopre G~túlio Domelles Var
gas exfge-se-multo mais. É necessário decifrá-lo, 
sim; descobri-lo na imensidade de suas virtudes e 
compreendê-lo, com serenidade, na dimensão das 
contradições que lhe impuseram as circunstâncias 
do seu tempo. 

Desejo homenagear o grande filho de São Bor
ja, fazendo-o como fizeram - e como fazem - os 
filhos do trabalho e da esperança: recordá-lo, 
agora, com o mesmo e puro sentimento daque
les que o ergueram .em seus braços e, ao condu
zi-lo com amor,· eram conduzidos com justiça. 
óúero sentir o trápel das emoÇões que desce
ram dos mocambos e das vielas pobres; das fá
bricas e das ruas entristecidas, para abraçar o 
seu líder, ao pé do altar do seu sacrifício, imola
do pelo ódio das conspiraçõe~. mas eternizado 
pela veneração do seu povo. E com esses - os 
mesmos que hoje, como ontem, sonham e lutam, 
·esistem e persistem - que quero saudar Getú
lio, o Mártir da causa nacionalista. 

Quero rever e reviver o estuário de conquis
tas por ele comandadas, abrindo caminhos para 
a prosperidade: o salário mínimo; a Justiça e a 
Consolidação das Leis do Trabalho; os investi
mentos audaciosos no sistema siderúrgico nacio
nal e na implantação de usinas hidrelétricas; o 
aparelhamento intensivo da infra-estrutura, como 
suporte ao fortalecimento da economia do País; 
o estímulo à industrialização, potencializando ri
quezas e estabelecendo alternativas para redu
zir os índices de miséria do povo, dignificando-o 
pela oportunidade do trabalho. A expansão da 
Companhia Siderúrgica Nacional, a implantação 
do Fundo Nacional de Eletrificação e da Eletro
brás, a criação da Companhia Nacional de Álca
lis e da Petrobrás e a fundação do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Económico constituí
ram-se, entre outros, componentes essenciais 
da ·~siraté~ i.:! getulista para assegurar as condi
ções cio desenvoivimento, sem contudo perder 
de pers11ec1iva o sentim.?nto de justiça social que 
dominav" o seu pens::r;-,ento 
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No entanto, o mais poderoso e decisivo instru
mento voltado à construção da complexa unidade 
dos interesses nacionais era, em Vargas, o lidarcom 
o povo. Exercia sobre as massas um fascínio mági
co e delas recebia a inspiração para os seus passos 
e a resistência para a sua luta- uma relação de bus
ca e encontro em mútua aceitação. 

Nas comemorações de 12 de março de 1951, 
discursando para milhares de trabalhadores no Aio 
de Janeiro, Getúlio Vargas resume a fórmula segun
do a qual firmara elos tão fortes com o povo. Diz o 
Presidente: 

"Preciso de vós, trabalhadores do Bra
sil, meus amigos, meus companheiros de 
uma longa jornada; preciso de vós tanto 
quanto precisais de mim ( ... ) Preciso que for
meis um bloco forte e coeso ao lado do Go
verno, para resolver os vossos próprios pro
blemas'. 

Dessa fonte de doação e devoção recíprocas, 
manifestava-se um sopro quase místico que o fazia, 
quando combatido, erguer-se sempre aclamado e, 
quando insulado pelas conspirações, emergir ainda 
mais fortalecido. 

Sufocado pela última e invencível correnteza 
do rio tumultuoso de sua vida, Vargas compõe o 
hino do combate final. Das vastidões de-sua alma 
comprimida pela angústia e do fundo da solidão de
vastadora, entoa o canto que haveria de elevar-se 
para sempre, na voz solidária dos compatriotas, 
como uma decolagem de preces levantando-se da 
terra em direção à eternidade. 

Sua carta-testamento, mais que o epílogo_ e o 
epitáfio de uma vida, é um pacto de princípios de 
uma nova mentalidade do Brasil. 

Nela, Getúlio Vargas comemora a própria imor
talidade. E é preciso lê-la outra vez para senti-la de 
novo: 

"Mais uma vez - diz a carta - as forças 
e os interesses contra o povo coordenaram
se e novamente se desencadearam sobre 
mim. Não me acusam, insultam; não me 
combatem, caluniam, e não me dão direito 
de defesa. Precisarão sufocar a minha voz e 
impedir a minha ação para que eu não conti
nue a defender, como sempre defendi, o 
povo e principalmente os humildes. Sigo o 
destino que me é imposto. Der - de decê-

nios ·de domínio e espoliação dos grupos 
económicos e-financ-eiros internacionais, fi<:
me chefe -de_IJ!!1ª_revolução e venci. Iniciei o 

-trabalho -dé libertação e instaurei o regime 
de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei 
ao Govem_o n_Qs braços_ do pbvo. A campa
nha Subterrânea dos grupos internacionais 
aliou-se à dos grupos nacionais revoltados 
coritra o regime de garantia do trabalho. A 
lei ·de lucros extraordinários foi detida no 
Congresso. Contra a justiça da revisão do 

-salário mini mo se desencadearam os ódios. 
Quis criar a liberdade nacional na potenciali
<:ação das nossas rique<:as através da Pe
trobrás e, mal começa esta a funcionar, a 
onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás 
foi obstaculada até o desespero. Não que
rem que o trabalhador seja livre. Não que
rem que o povo seja independente. 

__ Assurni o __ govemo dentro da espiral in
flacionária que destruía os valores do traba
lho. Os lucros das empresas estrangeiras al
cançavàm até 500% ag_il[lo. Nas declaraçõ
es de valores do-que importávamos existiam 
fraudes constatadas de mais de US$100 mi
lhões por ano. Veio a crise do café, valori-

--zou-se o nosso principal produto. Tentamos 
defender o seu preço e a resposta foi uma 
violenta pressão sobre a nossa economia, a 
ponto de sermos obrigados a ceder. 

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, 
hora a hora, resistindo a uma pressão cons
tante; incessante, tudo suportando em silt~n
cio, tudo esquecendo, renunciando a mim 
mesmo. para defender o povo, que agora se 
queda desamparado. Nada mais posso vos 
dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de 
rapina querem o sangue de alguém, querem 
continuar sugando o povo brasileiro, eu ofe
reço em holocausto a minh11 vida. Escolho 
este meio de estar sempre convosco. Quan
do vos humilharem, sentireis minha alma so
frendo ao vosso lado. Quando a fome bater 
a vossa porta, sentireis em vosso peito a 
energia para a luta por vós e vossos filhos. 
Quando vos vilipendiarem, sentireis no pen
samento a força para a reação. Meu sacrifí
cio vos manterá unidos e meu nome será a 
.llossa bandeira de luta. Cada gota do meu 
sangue será uma chama imortal na vossa 
consciência e manterá a vibração sagrada 
para a resistência. Ao ódio respondo com 
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minha vitória. Era escravo do povo e hoje 
me liberto para a vida eterna. Meu sacrifício 
ficará para sempre em sua alma e meu san
gue será o preço do seu resgate. 

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lu
tei contra a espoliação do povo. Tenho luta
do de peito aberto. O ódio, as infâmias, a ca
lúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei 
a minha 'vida. Agora vos ofereço a minha 
morte. Nada receio. Serenamente dou o pri
meiro passo no caminho da eternidade e 
saio da vida para entrar na história" (Getúlio 
Vargas). 

Em Ocasos de Sangue, José Américo de Al
meida assim descreve o gesto final de Getúlio Var
gas, que é também um resumo de sua vida, e que 
utilizo para encerrar essas palavras: ' 

"Getúlio enfrentou a tudo e a todos, não tendo 
mais a quem enfrentar enfrentou a morte. Deu gran
deza ao epílogo". 

A Sr' Benedita da Silva (Bioco/PT-RJ)- Per
mite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Com muito prazer, Senadora. 

A Sr' Benedita da Silva (Bioco!PT-RJ) -Se
nador Ronaldo Cunha Lima, pooer-se-ia pensar que 
este meu aparte estaria imbuído de um sentimento 
pura e simplesmente ideológico, político, em relação 
a essa figura que o Brasil não pode ignorar. Mas não 
está. Tenho certeza de que, se viva estivesse, minha 
mãe cobraria de mim uma palavra apenas, getulista 
que foi, sobre essa figura que penetrou os lares po
pulares e exerceu um importante papel na formação 
da consciência do nosso povo. Fiquei preocupada 
em como apartear um poeta; um poeta que se dis
pôs a homenagear Getúlio Vargas ocupando a tribu
na. No seu pronunciamento apenas pude observar 
versos, poesias, palavras que nos tocam profunda
mente e que nos impedem de fazer qualquer ques
tionamento político ou ideológico em relação ao sím
bolo que representou e ainda representa Getúlio 
Vargas. Então, pensei: V.Ex" é um poeta, e o seu 
pronunciamento contém uma das obras primas de 
Getúlio Vargas, a sua Carta Testamento; por isso 
pedi o aparte apenas para repetir trechos de sua 
Carta que um outro poeta, como V.E.x", Jackson do 
Pandeiro, musicalizou. Senti esse desejo e vou fazê
lo. Jackson disse: ·o povo de quem fui escravo não 

será mais escravo de ninguém./Com o povo deixo a 
resistência, e o meu nome é umà remissão aos que 
tiveram reação./ Eu desejo um futuro cheio de gló
ria./A minha morte é a bandeira da vitória, deixo a 
vida para entrar na História/e ao ódio respondo com 
perdão. • Obrigada pelo aparte. · 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
Senadora Benedita da Silva, agradeço comovido a 
manifestação de V. Ex" A primeira parte de sua ma
nifestação, eu a incorporo ao meu modesto pronun
ciamento, como registro da própria História, para 
que ela se amplie na dimensão do exame da vida e 
da obra de Getúlio Vargas. 

A segunda parte de sua intervenção, incorporo
a ao meu espírito e a misturo à minha paisagem an
fefior, pois ela nasce da sua 5ensioilidade e da mani~ 
!estação que aflora a própria poesia do coração de 
V. Ex" No instante em que evoca e invoca o senti
mento cie um poeta, que também é meu conterrâ
neo; na hora em que traduz na musicalidade de 
Jackson do Pandeiro a homenagem a Getúlio Var
gas, eu apenas sinto que a vibração emocional que 
pudesse transmitir e sentir se multiplicaria a horizon
tes outros que eu pudesse vislumbrar mais longe. E 
não apenas isso: também me permitiria retroceder 
ao passado para me reencontrar com os anos de mi
nha juventude, com o início da puberdade, para vi
brar na praça, para sentir de novo as emoções do 
povo nas ruas, saudando e caminhando com seu 
grande líder. 

Agradeço a V. Ex" as palavras que são mais 
que emoção, são espírito, são sentimento. 

Obrigado, Sr' Senadora. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A SrD Senadora Regina Assumpção enviou discur
so à Mesa, para ser publicado na forma do disposto 
no art 203 do Regimento Interno. 

S. E.x" será atendida. 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PDT-MG) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, homenagear 
Getúlio Vargas, 43 anos depois de sua morte herói
ca e de significado -absolutamente político, em que 
pese a dimensão humana do suicídio, é antes de 
tudo, rever a história do Brasil e constatar nele o 
nosso maior estaaisfu. o únícopolítlco brasileiro que. 
não só intentou como re-alizou uma verdadeira Revo
lução no Estado e na Sociedade, obediente à pro
funda e meticulosa consciência das razões de esta
do que nortearam seus atas. 
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Tentar classificar sua personalidade, énqüadrá~ 
la em estereótipos é restringir seu significado e 
grandiosidade, amesquinhando o papel que teve 
como verdadeiro construtor do Estado N.acionat 
Pois foi Getúlio Vargas que, com seu descortino, 
sua habilidade política, seu comprometimento 
com a pátria, sua austeridade e autoridade, im
primiu ao país o sentido de Nação. Criou um pro
jeto e um verdadeiro Estado nacional ao quebrar 
a hegemonia das querelas provincianas sobre a 
política nacional, motivadas pelos interesses das 
o:igarquias regionais em disputas pessoais e 
partidárias localizadas. 

Não lhe cabe o apodo de caudilho latino 
americano, simples e simplório. Ele foi muito 
mais que isso. Tampouco lhe veste por completo 
a definição canhestra de mero ditador, apesar de 
ter empolgado o poder de forma autoritária em 
1937, num contragolpe a interesses retrógrados 
e sem grandeza, movidos por radicalismos ambí
guos e oportunismos egoístas. Não prevaleceu 
no episódio a busca do poder pessoal, mas a de
fesa de objetivos nacionais, das mudanças a que 
se propôs e que impôs. Se não foi um democrata 
no sentido clássico, durante esse período de sua 
vida pública, não se serviu do poder para fins 
pessoais, mas o utilizou com o sentido de servir. 
Db personalidade inclassificável pelos parâme
tros comuns, talvez a descrição mais próxima da 
realidade seja a de um homem visionário que 
deu à vida um sentido de missão. Sentimento 
tão forte que justifica seu pensamento de que a 
vitória conduz ao poder e o fracasso impõe a 
morte. 

A liderança e carisma de que era detentor in
conteste não foram construídas pela força e recur
sos do poder. Eram inatas em sua personalidade e 
retratadas em episódios desde a juventude, entre os 
quais a escolha pelos seus pares para ser o orador 
da turma da faculdade de Direito de Porto Alegre. 
Seu discurso de 1907 já mostrava sólida cultura hu
manística e visão bem estruturada sobre sociedade 
e política. Mostrava, ainda, outro traço de seu cará
ter, a coragem intelectual que também era física. Na
quele tempo, numa das províncias mais conservado
ras do país, o Rio Grande do Sul, manifestava-se 
com clareza contra o clericalismo e analisava de for
ma crítica a civilização judaic<H;ristão, que sufocou 
os ideais gregos de sua predileção. 

Revela, desde cedo, a forte influência positivis
ta que marcaria suas convicções e passos futuros, 

-sua-opção- por transformar questões políticas em 
problemas técnicos. Ao adotar essa visão, embuido 
de integral dediCação à Ca.usa públiCa. e austeridade, 
também transformou a razão de estado em razão 
téCnica -com qi.Je revolucionoü à adrT1ínistraÇãó públi
ca. De empírica e anacrónica, ganhou racionalidade, 
segurança e economia. Criou as bases para criação 
de uma elite condutora da burocracia oficial em posi
ções conquistadas por concurso público. 

Ao dar racionalidade ao Estado, acabou por 
também agigantá-lo desmesuradamente, a pro
mover o excesso de intervencionismo e o corpo
rativismo estatal e -das -estatais com as quais
promoveu a industrialização do país. Não se cor
rige a história, mas fossem outras as condicio
nantes de seu segundo mandato, quando voltou 
ao Catete nos braços e nos votos do povo, certa
mente teria adotado correções de rumo contra 
esta disfunção do Estado. As análises mais re
centes e mais desapaixonadas indicam clara
mente que suas preocupações durante o segun
do mandato presidencial inferem que planejava 
mudanças que caminhavam para uma maior par
ticipação da iniciativa privada, nacional e estrangei
ra, na realização do desenvolvimento brasileiro. 

Historiadores isentos, como Boris Fausto, 
lhe tributam com justiça a •modernização do país 
peta via autoritária" e até mesmo ter viabilizado 
a explosão" que se registra em seguida, sob Jus
celino Kubitschek. Pois foi Vargas quem lançou 
as bases para a industrialização do país, ao lado 
da crl_ação do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, aprovação do salário mínimo, a Con
solidação das Leis do Trabalho, universalização da 
educação, remodelada por mestres do porte de Aní
sio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando Azevedo, 
Celso Kelly e Gustavo Capanema. Cumpria o ideá
rio positivista de que a fonte do poder não está 
em Deus ou no povo, mas no saber. 

Candidato oposisionista da Aliança Uberal, Ge
túlio Vargas assume a liderança civil da Revolução 
de 30. Chefia o Governo Provisório até 1933. Presi
dente constitucional até 1937, ditador até 1945. De
posto, por ironia, por militares que, em grande núme
ro, tendiam ao modelo fascista e que Getúlio com 
sabedoria conduziu a participarem do esforço de 
guerra das Forças Aliadas. Negociou o apoio brasi
leiro contra o Eixo, mas não suas convicções. Ante
viu as consequências que a vitória militar da demo
cracia contra o nazi-fascismo traria à política interna 
brasileira. Soube sair e influiu na escolha de seu su-
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cessar e seu ex-ministro da Guerra, o General Euri
co Gaspar Outra. Em seguida, foi eleito senador por 
dois estados e deputado por nove, até sua volta 
triunfal em 1950. 

Político astuto, dissimulado, reticente, a Es
finge do Catete, ditador frio, autoritário. Um pouco 
de tudo isso, mas jamais fascista. Na criação e re
lacionamento com a filha dilata, Alzira, demonstra
ções de defesa do feminismo. Ela na década de 
30, dirigia, formou-se em Direito, praticava tiro ao 
alvo, usufruía do convívio com pensadores nativos 
ou estrangeiros que as oportunidades ofereces
sem. No Diário de Getúlio, demonstrações de anti
racismo, de tolerância e de valorização de raças 
não arianas. 

O conhecimento desta personalidade fasci
nante (só Hélio Silva dedicou 18 anos e 16 livros 
ao Ciclo Vargas, que definiu como única revolução 
política que houve na República) ainda guarda fa
cetas pouco conhecidas. Entre elas, a que vem 
sendo revelada pelo sociólogo Valeriano Mendes, 
para quem Getúlio Vargas tinha um modelo de de
senvolvimento extremamente moderno e nada xe
nófobo, ao contrário do que interpretações ligeiras 
o classificam. Mendes, em tese de doutorado, de
monstra que o projeto de Getúlio em seu segundo 
mandato, previa a participação do capital privado 
nacional e estrangeiro na exdploração do petróleo 
e no setor energético como um todo. E reforça o 
conhecimento de que Getúlio era contra o mono
pólio do petróleo, tendo previsto em seu projeto 
sobre o assunto inclusive os contratos de risco. Ti
nha pensamento semelhante em relaçiiP_ ao setor 
de geração de energia como um todo. Derrotado 
pelo projeto radical da UDN, revela-se mais uma 
vez o político astuto o suficiente para assumir a 
paternidade da Petrobrás e a popularidade que o 
nacionalismo pós-guerra embalava. 

Nesta oportunidade, em que estamos relem
brando os 43 anos de ausência de sua liderança e 
homenageando o exemplo de integridade pessoal 
e magnificência política, o Partido Trabalhista Bra
sileiro faz questão de registrar o papel de Getúlio 
Vargas na criação do PTB e as lutas, conquistas, 
derrotas, perseguições e reanascimento do parti
do. Por sua identificação com o ideário de Getúlio 
Vargas, o PTB foi o mais perseguido dos partidos 
políticos quando, finalmente, saiu-se vitoriosa a 
conspiração antidemocrática que nosso criador por 
tantas vezes e por tanto tempo evitou. Ainda que o 
último esforço, que retardou o golpe por dez anos, 
lhe custasse a própria vida. O PTB reverencia a 

memória de seu líder maior e renova seus compro
missos.Obrigado Getúlio Vargas. 

--O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência se associa às manifestações em ho-
menagem à memória do Presidente Getúlio Vargas, 
cujos traços marcantes em relação à sua legislação 
trabalhista e à industrialização do Brasil, com Volta 
Redonda, são significativos para a vida e o desen
volvimento do País. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado: 

N• 143, de 1997 (n• 943/97, na origem), de 25 
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 19, de 1997 (n• 2.843197, na Casa de origem), de 
iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o Presi
dente da República a proceder à restituição dos 
bens de que trata o Decreto n• 65.157, de 15 de se
tembro de 1969, e dá outras providências, sanciona
do e transformado na Lei n• 9.483, de 25 de agosto 
de 1997. 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 35, DE 1997 
(N2 80f87, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Concede pensão especial a Gelson 
José Braz. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É concedia a Gelson José Braz, filho de 

Ofir José Braz e Adélia Braz de Queiroz, considera-
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do invalido em conseqüência de acidente ocorrido 
com avião da Força Aérea Brasileira, no dia 3 de ja
neiro de 1957, na fazenda Caetano, no Município 
de Luziânia, Goiás, pensão especial, mensal, no 
valor de R$140,00 (cento e quarenta reais), refe
rente a setembro de 1994, a ser reajustada nas 
mesmas condições das pensões especiais do Te
souro Nacional. 

Art. 2" O benefício instituído por esta Lei é in
transferível e extinguir-se-á com a morte do benefi
ciário. 

Art. 3° A despesa decorrente desta Lei cor
rerá à conta de Encargos Previdenciários da 
União - recursos sob a supervisão do Ministério 
da Fazenda. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

MENSAGEM NV 91, DE 1987 

Excelentlssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Aeronáuti
ca, o anexo projeto de lei que "concede pensão es
pecial a Gelson José Braz". 

Brasília, 10 de abril de 1987.- José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 6, DE 16 DE 
MARÇO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA AERONÁUTICA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Sr. Gelson José Braz, filho de Ofir José Braz 
e Adolia Braz de Queiroz, em janeiro de 1957 na Fa
zenda Caetano. Município de Luziânia, Estado de 
Goiás, foi atingido por uma aeronave militar, sofren
do graves ferimentos. 

O Ministro da Aeronáutica prestou todos os so
corros imediatos à época da ocorrência. 

Em julho de 1986, o Sr. Gelson José Braz, 
através de documento encaminhou a este Ministé
rio, solicita amparo do Estado, tendo em vista a 
sua falta de condições de subsistência e conside
rando que sua incapacidade foi conseqüência da
queles ferimentos. 

Procediõos os~ levantamentos necessários de 
todos os fatos e-nvolVentes e feitas as perícias medi
cas pertinentes, verificou-se da relação de causa e 
efeito entre o estado mórbito atual do inspecionado e 
o acidente sofrido pelo mesmo. 

Em agosto de 1986, o referido senhor teve 
a perna direita amputada, ocasião em que pas
sou a receber assistência do Ministério da Aero-
náutica. ' 

Considerando que do exame das peças do in
quérito ficou provada a responsabilidade civil do Es
tado, cometida por seu preposto, o piloto da aerona
ve, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên
cia, uma minuta de projeto de lei, concedendo pen
são especial ao Sr. Gelson José Braz, tomando defi
nitiva a solução desta pendência no âmbito adminis
fratívó. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência os protestos do meu mais profun
do respeito. - Octávio Júlio Moreira Lima, Ministro 
da Aeronáutica. 

PROJETO ORIGINAL 

Concede pensão especial a Gelson 
José Braz. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 É concedida a Gelson José Braz, fi
lho de Ofir José Braz e Adolia Braz de Queiroz, 
considerando inválido em conseqüência de aci
dente ocorrido com avião da Força Aérea no dia 
3 de janeiro de 1957, na Fazenda Caetano, no 
Município de Luziãnia, Goiás, pensão especial, 
mensal, equivalente a duas vezes o salário míni
mo vigente no País. 

Art. 2° O benefício instituído por esta lei é in
transferível e inacumulável com quaisquer rendimen
tos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão 
previdenciária, ressalvado o direito de opção, e ex
tinguir-se-á com a morte do beneficiário. 

Art. 32 A despesa desta lei correrá à conta de 
Encargos Previdenciários da União - recursos sob a 
supervisão do Ministério da Fazenda. · 

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.)' 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 36, DE 1997 
(N• 3.242/97, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dl.apbll sobre o S.ut~M~.& da f'inancl.a
-nto Imobl.lJ..árl.o, l.natl.tUl. & a.liena
çj.o !l.ciUcl.arl.a da co1aa :a.m6vel. • dá. 
outras provl.déncl.&a. 

O CONGRESSO NACIONAL docrot.a; 

CAPITULO I 

DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILiiRIO 

Sec;:i.o I 

Da f1nalJ..dada 

Art. la. o Sl.ae-.a da Fl.n&nCl.&IMinto Imobill..rJ.o -

BFI tua por fl.nall.da.do promover o t'J.nancl.amento 1rnotu.li•rJ.o wn 

~l'al, ••gundo eond.tço34oa compat.iv•1a com aa C.. to~~CI doa 

!und.oa raape.ct.l. voa . 

Seçi.o II 

Oaa ant1.dadaa 

Art.. 2•, Poderio operar no 6FI aa c:a1xaa aoonãrucaa, 

oa bancos com.rcl.aJ.a, oa bancos da l.nv.at:l.~to, oa banooa oca 

cac-ta.1ra da cr~to unob1.ll.ar1o, aa aocl..ciadtla ~ cr4chto 

1mob1l1•rl.o, aa aaaoCJ.açàaa da poupança • ~~~:S~PriatJ..o, 

C0111panh1aa hl.potac.arl.aa a, a cr1 tarl.o do Conaalho Monat.á.r.1o 

Nac:..onal - CHH, outras ontl.dadoa 

A.rt. J•. A. comp.anhJ.aa aecurJ.tJ.z:adoraa de cr~tos 

.uaobJ.lJ.ãr:..oa, :..natJ.tUl.çQea nio Cl.nanc:.J.raa conatJ.tu1daa sob a 

ror.. da aoCJ.~d. por aç~a. to:rio por t"l.nalJ.dada a aqu1a1ç:Ao 

• ••curJ.tl.zaç:io da•••• cr~1to11 e a .nu.aat.o e coloeaçlo, no 

!J..nancel.ro, do Cortl.!l.cadoa 

l.abJ.ll.ãrl.oa, podendo Clt!Utl.r outros titulo• dOI c:~to, 

realJ.:r:ar neqoc1.oa 1111 prestar serv1çoa compativaJ.a cc-. as auaa 

&ti.vl.Cl&d..s. 

Pariqrato un1co. o Conselho Honatit:'l.o NacJ.onal - Qolol 

podara !'J.xar contil.çõoa para o !uncl.onam.anto das ccapanhl.a& d4a 

que trata aata ~r.tl.QQ •.. 

Saçi.o III 

Do !l.nancl.arnento l.rnobl.ll..árl.o 

IU:'t. 4°. Aa operaçOea de !'l.nancl.arnento l.IIIObili,rlo 

9era.l serl.o ll.vr-nt.a ~~;~!atuad.aa palas antl.daci4aa 

autorl.:r:adaa a openor no SFI. sao;undo condl.ç~a de .. rcado • 

obaarvadas •• praacrl.ç:Oaa l119&1a. 

Paric;rraro un1co. Naa operaçbea da que trata aata 

art1o;o, pod4or•o ampreqadoa racurao• provan1ane.a da 

capt.açio noa :nercadoa !lnancaJ.ro a de valoraa mobiliirioa, de 

aoordo com. a leql.alaçi.o pertl.nant•. 

A.:rt. ~·. -'-- operaçõoa da !l.nanc.:r.amento l.mobili.rJ.o 

... Qaral, no iabl.to do SFI. aerio 11vratMnte pactuadas pelas 

p.art••, obaarvadaa a a aequl.r.t•• condJ.çOaa ••••ncl.ala: 

repoal.çl.o 1ntaqral cio valor ~natado 

r.apectl.VO raa]uata; 

II - renNneraçj.o do cap1tal emprestado ia taxas 

convenc1onadaa no contrato: 

III - capJ.tall.Z&Çi.O dos JUt:'OS: 

IV - contrataçj.o, polos tomadorea de tinane1amont:o, 

de a~roa contra oa r1acoa da morta e :..'nv.all.daz pennan•nta. 

S t•. M partoa poderão oatabelacar oa cr1t.rJ.oa do 

re&]Uate de que trata o J.OCl.ao I, obaarvad.a a leql.alaçi,o 

vtqente. 

S 2•. Aa operaç6ea de ccmerclall.z.açio ct. l.Jabv.l.a, 

coa paq-nto parcolado, da arrendamento m.arcantl.l d4a l.IIIÓVel.a 

• de tinanc.1am.anto J.raot).1l1ir.1o - Qeral, poderio aat paotuadaa 

naa m.aa.aa condJ.çõea penal.t.l.:::laa para as entl.d.adaa autor1.z:adaa 

a operar no SFI, oba•rvadoa, quanto a avantua.l r•a)uata, 

cobrança.. 

S J•. Na all.enaçio de unl.dadaa em ed..l..!J.caç&o aob o 

z-.Ql.m. d.a La1 0° 4.591, de 16 da dazwnbro de 1964, a crl.U:rJ.o 

l.""lC"?rporador, p~ra ser contratado sequro que Q&ranta o 

reaaarc:r.111o0nto ao adquJ.rante daa quantJ.aa por aate paq&a, na 

lupóteaa da ln.a.dl.rnp.l_..nto do 1ncorparador con•t:rutor 

qu.an-co • entreQ& da obra. 

Seçi.o IV 

Do C•rtl.!l.e&do da ~cabivoJ.a Im.obl.ll.irJ.oa 

Art. 6°. O Cert:..fl.cado de Recebi vau IIAOb1li.rioa 

CIU • titulo de credl.to noml.natl.vo, da .l1vr• neqoc1a<;:t.o, 

lutr.ado era. crltd...Ltoa J.mobl.lJ.j.rJ.os • conatl.tUJ. p~••a da 

paoamento - d1nhoJ.ro. 

Paraqra!o únJ.co. O CRI a da elfll.&aio •xolual.va daa 

coapa.nhJ.as ••curl. t.l.:r:adoraa. 

Art. 7°. O CR.I tara as aaqul.nt•• caractari.st.:r.caa: 

I-- norr. da compantna anu. tan1:a: 

II - n~ro de ord.m, local • data da anu.saAo; 

III 

IV - forma aacr1 tura.!.; 

V - ncaa do tl.tular; 

VI - valor noau.nal; 

VII data da paQamento ou, 

paQa~~~&nto parc•.lad.o, dJ.ac:rl.tt>..:r.naç.io doa valoraa • daa data& de 

- ~n-e-o-aas c.:~.veraa•·-parc.ra-.;-

vtti - taxa c!. JUros, tl.xa ou :flutuante, • data• ca. 
sua ex.J.fill.bl.hdade, adllu.tJ.da a capl.tall.zaç..lo; 

IX - clii.uaula da ra&JU&te, oba•rvada a le.qialaç..lo 

part•nante; 

X - luqar da pa.Qam.anto: 

XI - l.dentl.!l.caç.io do Ta~ da Sacurl.tl.zaç..lo da 

CrMil.toa que lhe tenha dado or1.o;em.. 

S 1•. O r"OQJ.atro o a naQOCl.&çio do CRI tar-ae-io por 

mel.o ca. aJ.at ... a cantralJ.zadoa de custodl.& o liqtndaçl.o 

_ !inanoeJ.ra d.• tiLuloa prl.vado•. 

S 2•. O CRI poderi te:r, contor.e d1apuae:r o 'l'e:two ~ 

hcur:t.tl.:r:aç.lo de Cr~J.to•. ÇJ&rantl.& !lutll&nte, qUe lhe 

&tl.VO da cc.panh1a 

aecurl.tl.zadora, maa nio 1rnpecbri a neQOOJ.açio do• ban• que 

~ aaaa atl.VO. 

Seç..lo V 

Da aacurJ.tJ.zaçio do crad:t.toa lmobJ.lJ.irl.o• 
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•n.n<:ulados a orru.ssio oe~ urn.a. !u1r:1.• d.ca tl..tulo• de cr~to, v - ni.o •lo paaeJ.VEil.!l do con.t~t:u:.tu .. c.io <i~:~ çarantJ."'s 

moedl.ant.e 'I'Cit'1no dCI SeçurltlZ:&ç.ào da Cr~l.toa, lavn.d.o por Ulll& ou da exeu•alo por qu&l.aqUer do• cred,oraa d::a. companhHI. 

COf:!IPan.lu.a aocurlt::.:r:adora, ::lo qual conat.arlo aa aequl.ntaa secur:~.t.;.za.dora, por ma:~.a pr1vl.LcaQJ.ad.o!ii que suJam; 

al.no.ntos: 

I - a l.daontlfl.C:õ:~.çio do dCIVillldor • o valor noau.nal da 

cada, c1:'-d.1.to qu,. lõllatral.o a onu.aa.io, com a. l.nd..l.vl.duaçi.o elo 

lmO"•l a C[\.J.CI eatOil)a vtnculado o lndl.caçi.o do Ca.rt6rl.o de 

VI - ao reapond.a.r.io palas obrl.Q'OilÇÕillla :t.nerantaa •o• 

t!. tuloa ·a •1• afetado.a. 

S 1". No 'I'Q~ dfl $ocUI:'ltJ.;:açJ.o de Cr•d.J.toa, poderi. 

confarl.cto oa.o• -t;qr;:-c.,c-1C'iariõi --"'- -dG:mán --c~ted.ona do 

Ra9latro de Imo~J.a am qua •st•J• t"CIQl..ltrad.o a J:"aspectl.V. l'•trl.IQÕnl.o separado, a• eate •• tornar 1nsuf1c:aente, o dl.rllll.tO 

~tt".lcula, bem c::omo o num..:-o do r0Q1atro do ato ~lo qual o 
Ct"-.:i.ltO !01 coed..l.do; 

r:r - a J.d•ntlftc&Çio doa t~tuloa W!\.l.tl.d.t:~al 

doa t~tuloa d.a aar1.• am..ltJ.da, so ror o caao. 

11-. ~av_~:-" ~SOU& cr.C1toa contrZI. o pat:nmõn1.o ct.. ~nh.1a 

S..:nll:'l. tl. :tad.ora . 

S 2°. tJma_ve:r. a.s_a~qur~d.o.o dl.l:"el.tO dã·qua tra"t.a o 

P-.raQt"a!o unl.co. Sora patm1t1d.a a aacurJ.tiza~o do rea~ct1va rocompoal.ç.lo, mad1.anto ~dlt.iVClao-· Ta:ctaO da 

cr~:~.toa or1.tmdoa d.a al1on•ção do un1dadoa 0111. -.d.l.fic:aQA.o aob Soourl.tl.:taç.i.o c141 Critd.1tos, nolo l.rtclulnd.o outroa cdidl.tOIS 

reQ1.ma da l.ncol:'pOraç:io noa rnoldos Cia Lo1. ng 4.!91, da 16 da 

de:r.ecnbro do 1964 

Soç.lo VI 

Co J:"OQ'l.tt~e r 1dUC1.&rlo 

laatroar a wru.aal.o tia C•rt.d"l.cad.oa C1o bollb.l.vel.a Illllbl.lilrl.Ofl, 

aando ~Q•Ilto fldl.lcl&rlo 11'\atl.t.ulç.l.o !l.nancol.:r:-a ou 

ccxnpa.nh1a auton .. zad& para o:sao t'l.rn poio BACE:N o bonot"l.~•rl.oa 

oa adqUl.roneoa doa t.l. tuioa l;a•troadoa noa rooablV•l.a oblato 

d•••• r'01iJl.JQ4, 

l.mob~~_:it-l.oa, com. obaorvan;l.-..-d.Oa~"""iilt.O!Cpr•.vat:o-r-n•st.a 

aaç.lo, 

Q&:r&ntl.aa ad.tc1ona1.a por ta real. ros. 

Are. 12 .. Inat1tuido o r•Ql.l"fl.e fl.ducl.árl.o, 1J\cwnb1.r& iL 

a.ant.or raql.atroa contáboJ.a :~.ndopend.ent•• CIIT\ ralaçl.o a cada um 

Of•• • •labor&r •. publl<::&r a.e raspoct1v:a.a d-.onstt"açõoa 

rrnco.l,ras. 

Paráqrafo unJ.co.. A tot.all.d.ado do patrl..mõn.l.o da 

~ntaa socurl.tl.:t.OOra raapondora poloa prejUizoa que aat;a 

-':rt. lO. O t"Cif;jl.rno (l.ducl.arl.o sed l.naUtuido cauear por doaC'WIIprl.manto d.a dl.aporaJ.çio loqal ou r~l~nt&t', 

med.1.anto doc.l.a~;aç;io unl.l~t•ral da <:::ompanhl.a aocurl.t:.i:tadora no pc--- neqlJ.Qiancl.:l ou &dnu.n.l.s.t:.rac:io tQ!l\Cit";arl.a ou, &l.n.d..a. por 

=ntexto do Torl!\0 d.o S~çup.t._l.Z•cio da Crlkl.l.toa, qu0 , al-. de daa-v1o d& fl.nall.dado do patr:.mõnl.o :s•parado. 

conto r oa •lomontoa d• qu• trata o art.- a•, -- ;-~~~~--;0.:.--..----------·-~t-:---r-3-:-Ao aQan"e--a:...::.fTducl.a.rlo · Uo cont"or:uioa podoraa 

o-oral. a do ropros~tntaçilo da cornunhão doa bone!l.Cl.rl.oll. 

I - a cot~.atl.tl.ll.ç.io do r,.q1.me t'"ldUCl.árl.O aobro oa lnclual.ve os de roc'Sber • ct.r qu1t~ção. lnc:wnbl.ndo-lhe: 

I _: :tolar pela -proteçi.o-· do:3 ci:..rcnto• o lnt•r•••~t• 

" conatJ.tul.çio do patrl.mónl.o doa tMI.nafl.cl.;it"J.oa, ac.oft~Panhando atua.çio da companh.1.• 

1nteqracio po.l;a tot:a.ll.d.ado d.os cra-dl.toa aua-t..tdo• ao r.çl.mo ao<:-urltl.zadora na adm..lnlatraç.i.o do patrJ.mõnl.o aopand.o; 

III -a •totaç.ào doa credl.tOll coma laatro da WUSili.o nec,.aaar:L&a.--a- aãt4osa doa 1nteros11os dos benO:fl.Cl..rl.oa, b_: 

dao!inl.çl.o do aoua dav.rea, r•aponaab.l.lid..8.Ma • r...un•r:aç.:lo, 

ban. como aa hl.pótaaoa, ~ondtçõea o forma de sua. c:H.ati tuiçAo 

al,lbat.ttUl.ç..io • •• ~l.a cond1çõoa d• sua atuaçl.o; 

V - a !onna do l1qu1d..açio do patr1.mõn1.o a~tparado. 

Para.; rafo 

roall.:r;açi.o doa crod.l. toa ;afetadoa pat:rl.rn5nl.o 

III - qxercor, 

COlapanhl.a sacur1 tl,.:r;;ad.ora, 

a..,rado; 

hl.-pôtel!lo de l.nsolvin.::aa da 

adnun1straç:io do patr:un6n1.o 

Cr*11 t.oa, om. quo ao]tll .1.nat1. tul.do o r•Ql..,. !iduc1•r1o, a11r• ••-parado; 

;a-rba~o nos R.e1iJltlltros dG ImOve1.s .__.n que esto)&nl rn.atrieul&ldoa 

A.J:t. 11. Oa cr4Kh.toa ob]•to do roq.:~.:~~a !iduoi,l:l.O: 

I - conat1tuom patr1mên1.o ll•parado, que nlo 

contundo C:Oift o d.a cattpanhl.a aoc:urltl.zadora: 

II manter-so-lo ;apartado& do pat.r1m6n.t..o da 

~nhJ..& aacurl.tl.zadora •t• qua ao c:orapl•to o reaqatft de 

todoa os tí.tu.l.oa cb. aerle a quo ost•J&ID a!•tadoa: 

III - dotllttnam-s• •xcluaJ..'II"&mOnt. • ll.qul.d.aç:Ao doa 

t.!..tuloa a qu• ••tl.verorn a!etadoa, bom c<:no .1t.o paq~to do• 

=-••poactl..Voa custo• da adnunlstraç.lo o d• obr1qaçõo• :tiacal.a; 

dlllmal.ll ancar~o~~: que lh• forOM 

at.il.buldoa no Tot"'ft\o do SeCUrl.t:.l.:t•c;:4;o d• Crolld.J.tos. 

S l"'. O ar;~ento fl.dUcl..it.rl.o respond.•r.._ palos p:ra)uizoa 

quo causar por datllc:1Jm;)rl.m41nto de dl.apoalçiO l&t;ii&l 

requlamontar. por n41Q"liqj.ncl.a ou adml.nl.st.r;a.çio t..~riar1a. 

S" 2•. 1\plicam:'-li.o ao ao;•nt.a f1ducl.árl.o:::. 

r-.qu1.•1.toa o lnCOCIIp&tJ.bJ.lldadaa lrnpostos polo art.. 66 da Leu 

z:'"' 6.404, do t5 de de:tombro d«t 1916. 

A.rt. 14. A. l.nau!J.cl.Ôr'IC:l.:t. doll bCina de:. patrllf\Ônl.O 

••parado nl.o dar& cauaa ._ decl•ração do aua qu.~ra, c::a.be11do. 

"•••• hl.p6teao, .:ao aqont• !lducl.:i.rlo convocar •••~li1a c;eral 
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dos bGnaflclarlos para ::elJ..tera.r sobre normas ::te 

adau.nJ..:st.racão ou lJ.quldaçào c!o patrJ.monlo separado. 

Na hlpote:sa :le ~ue ~rata 

a:~.semc.LeJ.a geral est.al:'a :eqlt~r"'laoa a adot.ar 

e !I te art.J.qo, 

qualquer medlda 

do - pãtr1ma:úO-por-c::.nent.e 

:separaoo, ~ ncl U.Sl ve a t.ransferencl a ::~os bens e dlreJ. toJS dalca 

lntAqrante:s para outr-a <õlnt::.oaa:e· que opere no SFI, a fo-~- da 

llquJ.daçio do pat.n.inóDJ.o e a floinaaÇá"o a'o ii(:ruJ.dante. 

§ 2° A assemb.l...ua çera.l. convocada mctdl.anto Qd.l.tal 

publ:u::ado por t.J:"âs- vezes, -:cm ant.acedencla- de Vi-nt.G dJ.aa, em 

Jornal de granda Clrculaç:ào na. praça em que t.:..ver :s1do felta a 

em1:ssao aos t.ltu1o:s, 1:-tStaJ.ar~:se-a em pr::.me1ra conVocao:;:i·o, 

com a presença de benafJ.clat'lOS quê repre51itntam, pelo ~M~nos. 

.;!O.I.S terc;:os do Va.Lor ';.I.Obal 'JOS ':lt:U.!.OS e, en\ seQunda 

convocac;:ão, com qua.Lquar n•Jmero. sendo vaJ.1das as dell.baraçó,fil 

tornadas pela maJ.or.:.a abso.Lut.a desse cap1 ta .L 

A.rt.. 15. No -;e 1nsolvênc1a d..;a cornpanh1a 

s•curJ.t.J.zadora, o agente f'ldUc1ar1o ;~ssunura J.mad.J.at.:unente a 

cu•todJ.a e adm1n1stração dos cred1tç_,; lmOOlllarl.os lnt&Qrantes 

do pat.r.l.monlo separado e c:>nvocaca a assemblina geral dos 

bonef.lc::.arlos para del1berar sobre a :'arma de adnunlilt!:'açiio. 

ob•q,rvaOcs os requlslt.os est.ab.alec1dos noS 2° do art.. 14. 

Po~~r.agrafo 'Jnlco A. lmsoJ.vE:ncla da companh.1.a 

s•cu:ltlzadora não aft~~tara os patrlmOnlos separados que tenha 

conatlt.Ul.do. 

Art.. 16. txtl.nquJ.r-se-a o J:eqJ.mtll f1ducl.ár1o da quo 

trata esta seçào pelo J.mplement.o das cond1çóes a qua esteJa 

suJ:::mot.1do, con!orm1dade do Termo de Secur.1. t1zaçi.o de 

Cr.Oltos que o tanh;~ lnstlt.Uldo, 

Uma sat1st'a1t.os credl. tos dos 
bonef1c::.ar1os ext.::.nto req1me f.l.dUClarlO, Aq&nte 

<1duc::.;~r1o fornacer.a, no pra::o de tre& d1.as ut.ols, a compantll~ 

sacur::.tl.:::adora, termo de qu1tação. que serv1ra para bal.xa, no.:s 

competentes Reç::.stros de Irr.ove~s o:!a aver-bação qu• tenn~ 

~n11t::.tuido c :-equne fJ.o:luclarl::. 

::> .2". ;... ba1xa de que o::rat..a ? paraqra.fo ant&rlor 

unportara na re::.nteqra~ao ao ?atr1mon1o comum da companh1a 

.sacurl.t::.z.adora do.:s receb::.ve1s J.motnJ.J.ar.l.CS quo sobe)arcam. 

Sa~.io v: I 
Oao qarantlas 

krt, 17. A11 opara.;Oas de f1nanc::.a.ment.o 1mob1lJ.ar1o 

em geral poder;io ser qarantldas por· 

I - tapo teca! 

II C&Sllao f1duc::.ar1a de cll.relt.os cr11d1t6r1os 

decorrentes ce contratos da alJ.~ ,aç:io du lmOve.\.s; 

III - cauçi.o :iG dlre::.t.os cradlt.OrJ.os ou aqul.Slt::.voa 

decorrentes de contratos de \•end;~ ou promessa da v•nda da 

l:t\OVCil3." 

III - al1enacáo fldUCl.õl.rla de co1sa 1movel. 

~ 1° As qarantlas a que se retferl!,l.'Tl os lOCl.S08 ..... 

III IV desto <lrtlqo const.l.tUGm dl.ra::.to real sobre 

S 2°. Apll.c;un-,e a caução oos d::.re.l.t.os crD.:h.t6r1o.s a 

qua 11118 ref'tllre o ::.nc1.so III deste artlQO as dJ.:IIpOlllCÕII• dos 

art•. 789 • 7SlS do Cód..1.qo C.1.v1l. 

3". As o~racões do SFI q-.Ja ,,mvolvam locaç.i.o 

poderio aer çarant1daa suplemontanTIQnto por antlcr••e. 

Art. ::.B. O ~ontrato de cessão f'1duc::.ar1a em qarant.J.a 

o?Qrã--.i- =trãnsfarenc1a ao credor ::la tltl.llarl.dade cos crodl.tos 

CGcil.do.s, a~e a lJ.qUl.daç.io da ctlVld;a garant::.d.a, e conterá, alGlfl 

de out.:r~ .e.i.amento.s, o.s saqu1nt.e.a:~ 

_I_ ::__o__to-toaLda.-dlVJ.da. o_u sua. estunat1va: 

II - o loc.l, a d~ta e a forma d• paqamcmto; 

-III- a taxa de Juros; 

-IV ---a~datra--f~caç:a.o dos CltreltoiS cr8(llt6rlos ob)et.o 

da. ce:usio fJ.duc::.arl.a. 

--Ar-t. -l-9. Ao crador fldUclõlrl.o compet:o o dir•::.to da: 

consorvar e recupar:a.r a po••• do• titulos 

r_apresentatl vos do.s :::red.l to .:a cedl.dos, contra qualquer 

dot•ntor, 1n.clu:~~~.:.va o propr1o cedente; 

11 - promover a 1nt.1maçio dos devedoras que nio 

E-~9~-em ao cad.ent.a, lilnquanto durar a ca.s.sio fldUcl.á.rJ.a; 

lll usar das aç:õas. recursos 

JUdl.cl.als e extra]Udlc::..al.$, o;>ara rc:a:caber os_ erod.l.tos codl.dos e 

oxarcer os doma1s d1ro1tos confer1Cos .ao cedente no contrato 

de alumaçio do l.movtlll; 

IV - _roc.bor dl.ratamt~nte do• dav.cl.oro• 

c~~-~':~ ~l_g._!ffi_~_,aq~on_t~---

cred1tos 

S_ 1 o. A.s .~.mportincl.õiS recebu~a.s nil f'o:maa do 1nc1so 

IV de•t.• a.rt.l.Qo, dapo.1.~:~ de dedUXldõls as dospaaas d• cobran~ e 

de .ad.ml.nl.straçi.o, .serão crod1 ta.das ,1.0 dav~or cod•nto, na 

oper~c;:~o obJe_~-fl :;lõl ce~ai~~~ucuru., até _f'.1.n~l l_l.qul.da.çào da. 

div1da e encarços, responsabl.ll.:ta.ndo-so o credor f'idU'ClilrJ.o 

per•nta o cedente, como depo.sl.tillrl.O, pelo quo racabetr al~ do 

que asto_lhe c1a~1a, 

--S- -2--'!_.--Se- as .l.mportâncl.as recebldlillll, ;a qu• sa r11!era 

o parllgrafo ant.er1or, n4o bastarem para o paQ"al!lllnto 1nt•9ral 

da div1.da e seu• ancarços, bem como doas do•pesas de cobrança • 

da adnunlstraçi.o daqueles cred1t.os, devodor cont.l.nu:ara 

.saldo ram3nescente 

convenCJ.onad;as no contrato. 

Art. 20. Na l'\1potese de falencl.a. do devador cedanta 

e •• não_ tl ver havl.do .a __ l;_!'a.c:iJ.çj,o _do~ _t_l. tu_l9.s _ repr•••ntillt:t.vos 

do• creçt::.tos ced1do.s f.t-ducl..ar::.amenta, f1c:ara aa•aqurada ao 

ca•1Uonar.1.o fJ.ducJ.arl.o a rest::. tt:.l.~~o na. formA da lOQ'l.Sl~ci.o 

pertlnente. 

P;araqrafo Unlco. tfet1vada r••t::.tulçio, 

prosse<;ulri o co•sJ.onarJ.o f'ldUclârl.o no •xercic:~.o O. 11aus 

dl.rel.tos na !'erma do dlaposto nesta :sacio. 

Art. 21. S_io !SU8cauve.1.s de ~uçi.o, dct•d• q'.Je 

~:.:_an~n:~s-~Y!"l~-'----~.1!- d~~~.kt..Q.s Ol.qu_::._ut.J.vos_ sobra l.mÓ'nll, a.1.nda 

qua em construção. 

S 1°. O lniSt.rumento da caução, a quo &e ref•r• ast.a 

lc:ient:t.f'l.ca.ra unoveJ. cuJos dlrol.to:s aqulal.tl.V08 sio 

S 2". Roa!ar1ndo-s• a c;~uç:ào a d1rD1tos aqu1a1.t1vo• 

da prome•sa da compra __ e __ _v~nda CUJO praço :alnd,a_ nio tenha •1do 

lnt•qrall.zado, poder& o credor cauc::.on:ar.1.o, sobr~~~~v::.ndo a PIOra 

do pronu.••arl.o comprador'~ _P.:rQmOV_ta;' õl execuçio do ••u cr~::.to 

fll;:9t._e_!!cto. __ o_ paqamento do aaldo d;a prome••a. 

3°. se, nos termos do dlspoa:to no paraqra!o 

a.nter1or, o eredor efotua.r o paQ"amonto, o valor pa.go, com 

todos os .sou• ;~ceasor.l.os &vantual.:t pgnall.daO.•. ~•r• 

ad.::.c.1.onado a d.(\(J.d.a garantl.da pala- cauç.io, r•••alvado ao 

credor o d.l.r•lt.o de oxacut.ar de111da logo o devedor, .1.nclu•1ve 

pela parc.la da divui.a &1181111 acroac.1.da, 

569 
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eontr:~.bu1çõ•• condoau.n:taus l.mput.avala .i.O ll'lbval, aljra da• 

c:t.•P.••• tt. cobranc- a da lM.::.maç.t.o, 

5 2•, O contrato da!l.nl.ril o prazo da c:a~nc:ia ap6a o 

/U:t. 22. A all.anaç.lo !J.dUc:l..li,&J.a ntQ'Ul.ada por eat...ll. qual a•r• axped.l.da à lntl.rnaçio. 

l..eJ. 9. o naq6c~o )uddl.C:O ~lo qual o dlilv.dor. ou tiducu.&nUI, 

cO!li o ••copo da garafltJ.a, contrata a tnna~arincl.a ao c:~r. 

ou !J.dtl<:aar.lo, da proprl.eda~a raaolúval de eoJ.aa 1~1. 

3". 1\ .t.n~~o !':ar~~~~•-• ~aaoa~nta 

!idUcl.&nt,a, ou ao aau rapr111aanunta logal ou ao p:roeuractor 

Parj9ra!o Ünl.cO, A alJ.anaçAo tiduaJ.ir'l.a podoeri aar aolJ.Cl. taçj.o do ofl.Cl.&l do R.çJ.4 tro do Im6v.l.a, por oficial da 

ccntrauda por paaaoa l"iaJ.ca ou Jurid.ica, podendo car c~ EIA9l.&tro d.a Ti.tllloa a Do~ptos da comar~ da &1.tuaQ1o do 

O.bJ•t.o 1movel concluido ou .,. oonatruç::lo. nlo aanda privattva 

d.aa •ntl.d.a~•- qu• CP'!ram no SFI. 

Art. 23. Ccnatl.tUJ.-•• a propr.1~ Ciduaiária ~ 

Im6V.llll, dO contrato que lh• ••rve da titulo, 

tidllcJ..irl.o con~rl: 

! - o valor do prJ.I'lcJ.pal da d.iv.1da; 

!I - o prazo • aa conc:UçMa d. ~.1çl.c do 

l....._l cu_ de (ioaucill.O d• quWtl Cava receb6-la, ou pelo 

ocu:·r-.l.c, COIIl &Vl.IIO d• rectlbl.m.nto.-

S 4 •. Quando c !l.ducJ.anta, ou a•u rçl:'a••ntant• 

ou1:r0 lor;al, l.nc•rto • nio sabl.do, o at1.c.1&l cereticará. o 

S 5°, Purqada. a !I'IOra no ~1.atro de Imóv.J.a, 

OQnvaleaceri o contrato d• al1•maçj.o t..i.ducl.ir:ta. 

S fi•. o o!'icu.l do ~l..at~ de Imav.J.a, no. tria 

wupÂ&tl.mo ou do cr.cb.tc do t.Ldt.Jcl.•rl.o~ diaa MÇ\.Il.ntea • purç:açi;o da 111ora, entreqari ao t'idu~árl.o aa 

III - a taxa da ;~uroa • oa enea~oa l.na.idalntea: JJIPOrtJ.ncJ.aa r•eebl.d.&a, ded.u:ud;la aa clltapeaaa da cobrança • dt~ 

IV - a cUulJUla dllll conaCJ.tUJ.çl.o ela_: pr,opr.1ed&d<a l.l'lt.11!1açio,_ 

!idUCl..rJ.a, com a d•acrl.ç.IO cio l.móv'el oh'eto da alienaçAo S 7•. Dacorr.1do o prazo da que trata o S t•, •- a 

!idUCl.árJ.a o a l.ndl.caç.io do titUlo • .odo d• aqu.t.a1Qior puroaçlo d.& mora, o otl.C:l&l do compat41nt• Req1atre~ de Imóvel.&, 

V - a c:láuaula aaa.qurando ao l'lduC1&nbl, enquanto certJ.!J.cando •••e fato, protftQvara, ;~, Vl-ta da pt"'va do 

ad.l.!!!Pl•nt•, a ll.~ utJ.ll.zaç:Ao. por aua conta e r-1aoo, de 

.1.mav.1 ob,eto da alienaçio !iduc1árla; 

vr - a l.l\d.l.ca.c;:Ao, p•ra ete1to de vwnda - pUblico 

le1lJ.o. de v. ler do l.mO...,.l • doa Crl.t4ile"l.Oe para a n..-pectl."* 

rev1.aio; 

VII - a cláusula d.upondo sobre oa p~toa d• 

que tr-au o art. 27. 

1• ~o prazo de tr:LnU â1&e, a oonur 6a data â .. 

l.l.quJ.d..aç:i.o d.a d.iVl.d.a, o t:Lducl.&rJ.o fortleot~ri o r.aptH:tt.LVO 

termo de qul.taçAo ao !:i.dUc:Lant•. aob ~na de .alto. .. favor 

Mate, equ.J.valant• a m&:l.O por ~nto ao Ma, oll t:raÇtA.a. •obt"8 o 

valor do contrato. 

S 2• À vuta do te~ de q1..Utaç:6.0 de ~ tratjl o 

par-•qrato a.nt•rl.Ol'. o o!icl.al do c:o-pet;.ent. RMJ1acro cW 

Im6va1a efotual'a o cancelamento do reQ1atro da propt':Led&cW 

f'l.duel.ar.la. • 

A.rt. 26. V•ncl.Cia e nl.01 paqa. no todo ou .-parte, a 

divl.~ 111 conatl.tuid.o em mora o !l.duc:Lante, cc:anaolid.ar-a•-•· 

nos t•rmo• deat• art.1qo. a proprl.~d.llt do lota6vel -. nc::.e do 

t:t.duc~.árl.o . 

fldUcl.ant•. ou repreaeneante leqal proo..zundor 

reqularmenta conat1t:u1do, ••r• l.ntl.sado. a requ~-,:-,._nto do 

(J,dUC:1.õl,rlOo palO of.LCJ.&i do c:orcpetent• ReqJ.att'O de IJa6ve1a., a 
s.atl.afaz:er, no pt'azo de qu1nze d1aa, a pzw•ta.;lo vwncJ.da • •• 

quo 

conval'lcl.ona.la, 

contratual. a, 

pa.gaJDento, pelo !'J.d.Ucl.á.rJ.o, dO 1mpo•to de tranaau.aaio ~.atar 

.,..-.1,..o.a, o C'&9'J.•tro, na matrl.CUl.a do 1m6vel. ela co-n•olid.aQio da 

proprl.ecU..:W 4lln'l nCIIM do {J.duc:lar::..o. 

Art. 21. tJma vez: coru~:oll.dada a p%"'0J):t'l.edJide - ••u 

nc... o !J.duc;~.ir:~.c, no p:r;az:o a. trun;.a. d.l.aa, contado• da data 

do r-.;1.atro de que trau o S 7" do art1.qo attterl.c ~ · prcac:rveri 

pUblico l•1llo para • •ll.enaç..ic do l.móVel. 

5 1". Se, no prl.mol.ro pu..blJ.CO lcu.llo, o 11\al.O.t' l*'nce 

o!el:'acl.Qo ~or l.nt'erl.or ao valor do l.r..6vel. o~~~.a'tl.pUlado na f'or=a 

dO lncl.ao VI do art. 24, sera reall.zado o a..;und.o l•illo, noa 

qu1nz:.e dJ.a• aeou1nt•a. 

S .2•. No &eQllndo la1l.lo, sará ac.l.to c m.a1.or lance 

ot•rec1do, daad• que l.qtJ&l ou :~uparlor ao valor ci& d1Vida. d..aa 

deapeoa••· doa prim:tca d.• :~equro, doa encarqoa leqa.1a, 

~nciua~ve trJ.buto•, o da• ~::ontrl.bUJ.Çõ•• eondorlll.nJ.&l.a. 

S 3 .. , Para os f1n& do d1apoato n•at• artJ,qo, 

•nt•nd•-•e por: 

I - divl.ãa: o s•ldo diiVed.or d& operação ct.. al:~.enaçio 

conwncJ.Ona.la, 

centratua.la: 

II deapea•a; 

Ç01;'raapon~~t-~ll!l~~ol\R~~-.!I~ca..~::qo& 

n-•••rl.aa r•al.1raçio 

da• uapcrt.J.ncl.aa 

o cu•ta• de Ultimaç.lo • aa 

do publ1co le1.ll.o, ne•taa 

S 4 •. N~s c~nc:_o_ d_1~_11 qu_o -~~~ __ lleS[Il,Z.~ -~ _ v•~ do -

l.mOv.l no lel.lio, o cr-.clor en~raQara ao _da_v.-dor • l.~t'tinc1a 

~· SObeJar. conal.der~n~-::·~ ~·J,,J. ____ ç_~~--J14J.do __ o_ Yalor da 

--;:~~~-2:~~~--~;-~~-t~~-torua. c;lopou d• deduudoa oa valor-.a d.a 

divt.da • d.aa d41apeaaa e •ncarqoa de qu• tratam o• 5S 2• e :t• • 

tato e••e qutl :Lmportari em r:ac1proca qu1taç.lo, ni.o 
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aplicando o d.l.apoato na parco fl.nal do art. 516 do c6cU.qo 

Cl.Vl.l. 

I - nio .. apl:l.cam aa dJ.apoa1.ç:6•a dJt Lal. n• 4.380, 

de 21 ~ "-qoato __ deo 19!)_~. a_ aa d~1• _dl.apoa1çõea leg~a.s.a 

S 5'". Se, no segundo lcu.l.lo, o ma1.or lan~ o!arwCl.c:Lo ra!erant.a ao 81atella Financ.:a.ro da Habl.taçi.o - SFH; 

ni.o for 1.qual ou superl.or ..,.ler ra!arl.do no S :z•, 
conal.cHirar-sa-a axtl.nt:.a a dl.v1da e axonerad.o o credor da Daereto-t..l. n• 70, ~ 21 de nov*'lbro de l!il66, 

obrl.Q&ç.io d.e qua t.rat.a o S 4". Art. 40. oa l.OCl.aoa I a II do art. 167 da IAl. n° 

S 6". Na h1pot.-aa do que trata o par*;ra!o ane.rl.or, 6.0Hi, de. Jl da dez..t:lro ~ l5il7l, paaa.:u a Vl.QOrar acreaCl.d.oa, 

o cr-.dor, no praz:o do cl.nco d1.aa a contar da data do a~ raapectlvaJMnta, doa aeq~.u.ntaa 1.t.ana: 

lal.l.i.o, dara ao doveQor qu1.t.:aç.io d& d~vl.da, medJ.anta te:t'IQO 

prop.n.o. 

Art. 28, A. caaa.i.o do credl.to obj:ato da alianaçi.o 

!1.duc1.ar::.a l.mpll.cara a tr-anafartmcl.a, ao c.aaJ.onárl.o, da todoa 

oa d.l.:ral.t.oa o obrl.c;Jaçõ•• ln•r-ntaa • propr.l~ :fidUCJ.ária 

qarantl.a.. 

Art. 2g. O !l.duclanta, com anu6nc.1a axp~••• do 

fidUCl&rl.o, ~ril tranaml.tlr os d1.re1.toa d-. que ••J• titular 

sobra o J.movel Ob]ato da all.•naçi.o !1.C1UC1.ár1.a .,. qarant.ta, 

aaalll!Unao o. adqu1.ranta a.a raapectl.~a obt'l.Qa~a. 

Art. 30, É aaaaQUrad& ao :f::.ducl.ãrl.o, ••u c.aaion•r.lo 

"Art. 167 ••... 

I -

3.5) da al.Lanaç:Ao !l.dUc.Lã:rl.& em o;~arantl.& da 

COl.&& i.OV.l. 

II- ................................. . 

i.abili,r:z.oa, 

f'iduci.ári.o ... 

Art. 4l. O Minl.aero da Estado da Fazenda podará 

ou auceaaoraa • J.nC.lUIIl.VG o ad.qu1.ranta do 1m6vel por !oJ:Q& do .xpecb.r a a 1.natruç:6aa qua •• :fi.z:arena nac.aaárJ.aa & ,..xecu~o do 

pUbl.J.co la:ülo da que tratam oa SS 1• a 2• do art. 27, a cll.~ato n .. ta Lei. 

ra.Lnt.qraç.i.o na poaa• do 1.móvel, qua ••rl concedida Art. 42. Eata lAJ. entra - Vl.Qor na. data da aua. 
liml.narmanta, para desocupação oam aaailanta di .. , deada qua publ.i.caçsl.o. 

CCIIIIProvada, na f'orma do d..l.apoato no art. 2tl, a conaolidaQI.o da 

proprl.edade em. aau nome. 

o\rt. 31. O !1.adcr 

a di.vJ.da fJ.ca.ra aub-rogado, da plano dl.ral.to, no c~to • na 

proprJ.ISdada !J.dUcl.árl.a. 

Art. 32.· Na h1.pctaaa da lnaolvêncl.a. d.o !iduc:i.anta, 

t"ica aaaaqurada ao !J.ducJ.arJ.o a raatl.tUl.çào d.o 1.alável al:Lanado 

!idUcl&rl.am.anta. na forma da .l.eQJ.alaç.io part1.nanta. 

Art. 33, Apl1.eam-11a ã propr1.~ f'iduOJ.ária, no qua 

couber, aa d.J.apoa1.ç:õ4:a doa arta. 647 a 648 d.o c6c1l.qo Ci.vi.l. 

CAPI TtJLO I I I 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Mt. 34. Oa conr.ratoa rolatl.voa ao tinanmamanto 

l.IDObl..ll.á.rJ.o om ;aral poc:Wrio eat1.pula.r que ll..ti.Ql.O& ou 

cont:roveral.il.a entre 

~rbl.tr-ac;am, nos tarmoa do dl.sposto na t.ol. n° 9.307, da 24 d-. 

setembro da 1996. 

Art. 35, Naa CCIIUÕoa da crad.l.to a qua al~ oa 

zrta. 3 .. , l.S • 28, o dl.apenaacl:a a not.l.:fl.caç.io do d.avwdor. 

Jl.rt. 36. Nos eont.rztos da vanda do l.mbvel.a a praso, 

l.ncluaLVo a.l.Lona.ç;lo fldUCl.arJ.z, da arrond.amento mercantil da 

uooV"eJ.III, de ~l.nanclamanto l.mobl..I.J.&rl.o Gm qaral • noa titulo• 

da qua t.r;u:arn oa arr.a. 6", 1" 11 8" .-dau.tl.r-aa-a, raape1.tada a 

laqLa.l.aç.i.o port:tnant.a, a eatl.pulaç:.i.o d.a cliuaula da reaJUSte a 

d.&a cond.l.Cõaa • crl. tGrl.os do suz õ~pilcaçio. 

J>..rt. 3 7. As operaçoas da arran~nt.o maoraantl.l da 

1move1.a não so apl1.ca ., laq1.slaçoio partl.nanto á. loeaQAo da 

1màVa.1.s raal.dcancl.al.S, nl.o roal.dancl.ala ou con-rcl.~l.a. 

Art. 38. Oa contratos rasultanr.aa da. aplicaçl.o daata 

l.al, quando celebrad.os com paaaoa f'i~nca, bana!J.CJ.árl.a :final 

•"''1 oparaçio 

.:.rucular, ni.o aa ltlo apll.canclo a norma do art. 134, II, do 

C6dl.qo C~v11. 

A.rt.. 39. Aa opora.çõ•a da flna.ncJ.amanto J.aao.biliilr:s.o 

em ;ara.l. z quo ao r~:~fare os ta l.CI1.: 

Nos lei"'IO» do Jftiao 6o4, '*'trafa t•, da. c.Onsticuiç~a Fodc:ttl, submeta a elevad.a 

delibençla de V01a1 ~ o aext.o do projeto de lei que .. DLspõe 10bre o St:stema de 

F~ 1mobiliirio., inaci.tui a .JM::uçio (tduciiria de coisa unóvci e d*. outras providém:w" 

Bru!iia., 10 de Junho de 1997 

Fernando Henrique Cardoso 

E.M.Ia~!\ .. Ol21MPO·MF 

Bruih:a. 09 de pmho de 1997 

Elcdcnúuzmo Senbar ~da Repú.bhca: 

T-a nc.n de •brndtt 1 elevada oonsidcn.çlo de Vona Ex.ccl!nc11 Pft!JClO de 
lei qucditpGc tobn:o Sislcma de~ lmobillino, mJUC\11 • .;~cn.ç.~o ru;luCtina de C.OIU 
rmbmediawru~ 

L-

I. Att 1964. o fananc:tari!CMO unobihino ~\/e f~tc J1mitado pela ausCD::1a de 
~ q.e ~ a ~ cio valor rui d<n crid1101 eooccd1dos. Os efenos 
~ da Wlaçio sctft u ~ c ~ devcdon:s dot finaoc:wnc:ntos chegaram ao 
pollO do ltllfiGdtr. rapbcaçlo de~ net KIOC". 

l. P.ne dcual dlf~a~kiadcs. fel superada pela al&Çio, naquele ano. do Smcma 
F"III&IIOciro d.a ~ (SFHJ. ~ da mlroduç.lo d.a corrcç.io m011ean.a. Estabeleceu-se 
aaial11m an::aba.ço ~lnJll~ que mclula o Banco Na.c:.IOOI.l da Hab1tsçào (8NH), IS 
~ Gc cridl&o anobiliino e u auoc1AÇ6es de poupança e emptáUmo c forvn ?"=V1Stu 
foNa de ~ pr6Jirw 1JK* o wu:raa - • adcmeta de poupança e os clepósllOS do Fundo óc 
CilnDUII do Tempo dE: Scmço (RJTS). A inslltuiçio do Fundo de Compc:nsaçio de Van...,ocs 
SWrWs (FCVS}. em 1967, paa ,_...ao mub,Jjno 1 qu1t1Çlo de su• divida. ao fmLl do pruo 
caant~W. 'IDO compk:tx- cuc .an::.boufo. 

3. Elac.cunJilniO de medidas. P\lm ~de mlbçio baa;~;a e aesctmento cconõnuc.o 
xek:rado, ra~&b cm ripldo ll'ICfCmalll) do fUWJeJvnento tu.btttc1onal. No f1nal da década de 
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1970. pon::m, o SFH começou a perckt lólc-!!O. ren(imeno que ~e lntens•ftcou a panrr de 198~ Po!' 
seus ctcnos nc~auvm sot>rr i renda e o empl'l:go. a s.celcrnçiio mflac•onar1a somada a suçess1va, 
medHias que acenu.:arnm o de~compasso cntn: os n::IJtiSU:S das pn::st.ac~s e dos saldo~ deverlores 
.tu.OOu pOrdc>equlltbrar o >l~te~ de modo !!r.!.VC. scn.:io lm::mcdiave!menre 

I}<J lado CIJ~ tomes de recursos. a cademeu de rn1.1panl;'a passou a cniTcnur a 
compcll~ãu cada vc:~: ffiõiiS ac1rrada da Htdustrta de tundas de mvcmmentu. apresentando um 
comportamento meno\ dmamH:o e man volal!l Paraklamente. ,..,~ nnv{1s deposnos do FGTS 
rornL'õlm·sc: msufle•ento:-s para atender aos saoues e amda lazer no>as apllc:Jtóc:} 11.:..; ~ 

b'ic pPXCSI•' .1(3hnu. por p:~.rall!l.lt n ltnan~•amc-nl'' J h.:~IJ•taeao e resultou em On<J• 
11\tal cru.:. ~o cm J.C\1 l'<!v~mo ~ t:m.i.(t flJ~:.tJu .l .:ntrem~r · .1 \11V1U~ Uo FCVS_ Jc:~a~uJCOUIQ 11<>• 
u.:~c:outlrbrrro\ l'rtK.:m.:~ d1) SIStema atu.1l Aha~. convem r.:-~r~trar ~ce a\ c:ontrtburcr>e~ ll•J• 

mutuar-tos ao FC'"VS mostrõlfam·s.: mu11n :~ouem da~ nc:eesstdJé~> Lln Mmdo. <~.i.o obl.rante a' 
med10as ~d0101.das de-sde 19l!l'> p:u-a o aumemo da~ ccmtrrburçoe~ e a rcduç.iode ~u01. diYtda 

IL k:uôe§ d:l CTH1çáo do :0.1~1tm01 dt:- f-'in:.~nctOimtnto lmobiliãriu • SFr 

Embor;r, o SFH tenha fmanc!at.lo. desde: sua CIIOI.~ão, cerca de li milhões de _l!_Otdadt\_ 
restdenctars, e DOI.Ientc: o es~ot.am.:nto do 01.1\!al ~tStema ü numero de untdades imanc1a~s p.:IQ SFII 
nos ulumoç ano~ tem stdo, em medra m.:Tior que 100 OIXl pnr an.-. numero murto mienor .1 

..iemanda fl'Jr novas moraotas, emmada. r::m tomo úc I mtlhão t.le umdades rc:~tdcncta•s 

Como tem S!ltc:ntado ~rteradamcnte Vossa Excelên~ra. ~stc governo tem um 
tompromr\SO com o atendimento da demiJlda por moradl~5. bem como com a geraçao de ~mp_rçgos 
e o crr.~clmel'l!O económ1co cm bas.es autO·Sustcntavcl$, 

A esse respeitO. rcss,alte·:>e u gr:u1de clcuo muluphcador que a mdusu-.a dJ. 
.:un,uuc.W CIVIl tem na ~onom1~ como um todo Ess;1 muustr1a tem paructpaçao cqurvalente a ~c; 
lliJ PIB, sendo metade dessa panlelp:IC:ÕO rel~ren!<' ~ con~tnl<;·ão <I<' 1móvc" n:sldcncJou~ e nao 
rc:stdc:nctals, E ;1dcm<~r~ rcspcnu~c[ por 66% do~ mvcsumcntos lOtaiS do patS Alem d1no. 
!l:Spondc: oor nada mcno~ de 4 mrlh&s c quarroccnlos m1l c:rnp~!lo~ na econom•a form:al. EH.:> 
tlumeros pc:rmncm aautlatar oso cfenos wb!l: o mvc:sumcnto. renda c emprego que rc:sult.an~m da 
rccorntruçao dos mec:Lru'mlot de fl."'anctamc:nto au sctor 

orga.ntzada suba toma de :..OCied.l<ie.r'-1.>~ aç.oe:.. segundo modelo acqudo com sucesso cm outro> 
ra.t:.es. El.sa companhta 1ra operat mc<.U~me. aqu1srção ~ crcd1tos •mo0111ànos JUnto ãs empresas 
<XIgr~adora~ aesse~ c_redlto~. 1~10 e.. .._q~las_que operam 11-4 rcall:zaç;io de empresumos pan a 
aqu1s1ç.iu ou po:Otluçao <Jc rmove1~ IJ<: posse deHc~ crc:du~. J. tompoan!nõll ~~~ secunuu·los;, 
transJOrmanoo·n~ cm urulos a :,crem ne~:x:.lados JUJ-> metcados financcuo c dc cap1UIS, Pan tant_o. o 
projeto de le1 prcve a Cnõi.Ç.tO de um ruJVO tlttllo de -cicdnO · o Cert1fic.ado de Rcc:cbivcls 
ll!'lobtlta...,o) 

18 O Cemircadu Ce Rcceh•~e•s lmqbtllano~ ·CRI, é um Ululo de c:redno nomrnatl\10, de 
livre cucutaçao. t.mrcadu ~m- cnduus •rnob~IJácw~,- quE_ c~~~t!!l_ .Q!:~_d_e_ p3f!Jmcnto ~m 
drnhC:Iro.- -()CRl1tr~ l;uf;o-mea~J.nlC rC:~-,;tro cffi ;,Stema ccntnhzad.o de custodia_!; hqt.m:!~ 
'frnancerr.1de tfiUToS pri,·.idõi 

19 1'ara m~1oi ~e tu rança Ju~ -rnYeiudores. '-' pre~cn'.~ p:o1eto de lct faculta a u~rhzacão 
Jo re~1mc t1Jucr~rrn p.::a O> crcJn~.: tnulos du mercado ~~cumlarw Por esse rc:~unc:. ao ~m1ur 
uma serre Je mulo~. J >e.:umrt:~d.on atnOulr.l cautc:r trJucr<~no a proprrcdadc sobre O> c.red•los 
~orrc:>PG:-JLlcnte\ f'd.1 i'rLiuc:Ja, L>\ m:d•'O\ serao c,;clutdvs t.J" pa.1nm<m1o comum da compantua 
\CCunnza.:JOrJ e rJ\\ili'JU a ,·nn~lnUFr um Jl.:llrtmornCJ ~eoarat.J,, •"•lm o propo:>i\0 c:~pce1frco e 
C"tC)USI\_0 ~ r!=\~l_r:t_r,!c:r_.l__ri'~!_J~~tlÚ<'__:! \l_l~~~!l_O:t..ftlYeSildOrCS 

~. ~- __ ..__ ;-.; tidr.icrJ. >~r.ã-ioiTri:liiiJ"Ca~nO~~RC.e~~Ím --;J~-Imo.;~rs. nao podcndo a sccunnudora 

t:ucr uso úo1 creu11os re>pecu•·u~ p,,r \e('regaáO> Llo patnm1Jnrn t:•Jmum d:i companhia, e~lc:s n.io 

C">tarJo ~o .al~~ncc de nentlunw J'~'-' •mpe:raoa p<>r creaore> 1\oc~~"'> cond!COC\, O• d•re1t0\"d"' 
1n •eiiiQurcSJ<<:.:!'a\1 r mune~ JU"- e1e1tu' •JC e~rmuar m~olvcncJa ua ,ccurruzJdo.ra 

21 '\Je;;a mo<.lJ.hJadc ll~ ,,Dcracan .11uara r.~m Jl'CT!1C 11duc1árm, com a 1unc:ao de 
proteger os dlrcrtu\ di)!. m~·cstn.lure~. rcl'ntmado d pratrcJr todu, u~ .:uo~ p:~ra c:~sc trm, mclusov.: 
a~summdo a ge~t.io do pntnmonrr• -er~ratJo e <JP\ n:5pccll>'l' crcÚIIOI eon ea~o d~ rn~iv.:-ncra da 
>ecurfllzadura 

--· O prO)c:!O de k1 ora apr~ecu.ulo curda -lrnda d:~~ ~:~rõl.nuas e da 5tmphficaç.lo formal 
da~ opcraçoe1 r\ g;u-anua pod~ra '>ti ~ fllpar.c.a do •movei Objt!O do fm:mc1~mento. admitida a 
-~allçlio ou cesüo Jiduc•au.1 de LltrCJhl~ útc:Jrrcntr;~ \Je promc1~a <Je compra~ •cada de 1mave1~ 

Com a consoltdaçJo cm cursa da estabtllzaçào macroeconómtca e o crc:sclmcnto 23. _ AJCrn den.=~~ ~;aranua~. o pro,teto de lei pcmntc a apllcaçio, na neg~1açio de bens 
populactona! ~cm allmcntanda n.io sll a dcnurrdõ!. por zmovr;IS resrdcncta•>. mas umbém por 1move~. tio contrato de altenaçJo fnJucra!la, 4uc Ja >ntegr:. nos~o ordenamento JUridrco qu.anto aos 
lmOvcts n.ao R=Stdcncz.tts, sobrc:Ndo nos c.encros urb;anos maiores São nccessu.tadcs v;aoacfas: ma1~ bens movets, Res1de :u a i;randc rnu\•a.,:ao por otcrcccr segurança quanto a c:x.:cuçio sem .delonga-s 
escolas, hosprws. consultonos medtc:as. shoppmg ccnters. etc. Adrc1on_almc:nte. a tc:rccr!:luç.io ~ da _g_.ar~yõll, _Q c;_ontraiO. de alu:'llaÇill frducz.arta ~unsUtul poderoso estimulo ao ertd!l~, ~ 
economia 1az crescer o numero de empresas de pequeno c: ~10 _portes._ CjUC !'~es~um de _ _!_~:ru_r!M;!ll_o_no_s.J,..:_c:ltlftc:ado~_dc_Rccc.biV_r:JS_lmObihan~ .c ponanto a aqumç!o e produçao d~ 
mstalaçoc>e reronnas para se-U fünc 1onamc:nto - - - 1móvel mediante pa!!am~nw J. pr;uo TrJta·Se ac verdadeira pedra ~ngulu do novo modelo de 

lO A oanáhscda e~pcnênc1a de vanos p111ses mosn que o crelCtmcnto do fmanc1amcnto 
habltactona] est! tntJmamerllc h~ado i c:xtstCnctõll de p!:u:u\tras eicnvas de ~10mo dos recurw; 
aplle&dos. ilberd.adc: nõll conU"Jotaçào dll!õ operaçoe~ c um mercado de cn::dno 1mobtltãno dmamrco. 
capaz de canahw r~curso~ de ion):O pruo 

li Em face-. po1~. do cnmprom•sso ~rxtal do l!ovemo de Vossa Excc:IC:neta e da demanda 
crescem.: por tmoYc:l~ rcstdcnc•ar~ c n:io cesrdc:nctal~. ~1n01.l antecedente de um novo Ciclo de 
c~oansao ccanomrca toma·sc: premente a rc:conmuçio. em nO\'O~ molde~. dos; mc:eanrsmo' de 
t1nanc1amento smob1ltino 

III. O SFI c suas prmciJliUS 1no~aç,X... 

frnanctamento nJbiLlCIOnal qra proposto 

24 Pr;:lo contrato de alrcnal:aO l•duç_1;;u1a. c:onsoan•~- a dclrnrç.io conttda na Le-r 4 7:ZR. de 
1965 c no Decrcto·l<'r n" 911 de 1')69 ~OO~IIIUJ·Sc em tavor do credO[ uma propnedade r.:soluvct 
sob.re o r movei <Jbreto do tm:mctamemo. pr~vtsU su;~. ubng.:~çio de transtenr a plena propnedade do 
•movei ao devedor. unta vez que e~c tcnhot re~~auúo a 101..1ltd~de da divtda. Enquanto nio o uvcr 
feno. o_~vcdor eswa_ mvesudo 3peii_a~.o~se _QU_JJ:!IQYC.~ 1\() __ Q!it_W t~tegntmcntc: a div1d~. a 
propnedad~ pierra lhe ~er01. translc:nda. b.ll.WldO para tanto Simples pcdtdo de: cancel3mento do 
rcg1sll'o d.a fidlic1a 

::5 F.Ha mo<JahdaJe de cnnuato concrha a se,;ourar.ç~ e c:lc:rrdad.: n~ec:Han.IIS. supc~o ii 
fofT(IU qQ>Q_Ier,a~_d_e z~!l-~~ '-lue t_Qm;.m _<.!_~ __ !IC~Q.ClO~- Jmob!IHir_r_o~_demutad.amc:ntc lentos c 

I~ () presemc prorelo d~ kr nne!'JL:l.·:.C Sel.'undo J' dlretnzes de UC_sre~ufam"cmacao JJ-_:_______:::0netoW~, t0lh~nd0 o pC11ÚIClal de: c:Apan:;ao do se!Or. 
e~onom1a c modemtz:ac.io dos tn~trumen:os e me~ant~mos de fm:LrJC!ametliO a :~uvadade prOd:,m~o;; 
Seu ob~~:u~o tundamc:ntal c esubelcccr a~ cond>r;Oc:~ mt_n•m?-S nec:cssarr.l_~_ao dc'Kfl.v_plv_u:nC:mo_d::_ 
um mcr~ado de fmanc1amento lmnt:i,hailo. pt~rã o Õuc se erram -n,;-.;~ 1;;-s~mentos e mc:~an!~li1"~ 
'4Ue poss1b1ht.am 11 hvrc operação do r.~dl!o p.:~ra o sctor e a mobiiiUÇ.io do~ CJpLtaiS ncCess;no~ ;· 
>Ua dtnam1zacao. ..-

" J~ oper;u;ocs do mc:rc.ldo ~ccunaanu A cnaçiQ da lr~uu .:les~e no~c titulo vem ;u;ompanh~da da 
defrOIÇiiU dJ.~ COndlo;:ÔC:> lr::l'a!\ para J CIC!I\IJ $C.CUrtliiJÇJO de credlhl\ lmol:Jdt.ino~. JIICVJSIQ_, 
rtf!orosos mecanrsmos de ~e~uranca r:: protcr;ão ao mvc:sndor De$S~ lorma. ~tlrcm·sc pc:rspc:cuva, 
tnc:d1tas pano lunctonamcnto de um mercado secundarro de credllos •mnb1!1inos e a-.:~tnJ!u_ra~JO 
úe opc:raçôc:s de captae.lo lle r~urscr~ cap.u.cs ú.: robust~~er !;Tandcmcntc o lmancrJrrleniO 
hab,t.uronal 

14 Em conlormld.ldc com o~ proposrtos do prOJeto, sao autortzada:;; a operar nn ~r>lema 
ue !tn.arn:zamc:nt~t Jmoblliirto a~ Cõllrlu econ6mtcas. u~ bancos comerczat~. os bancos com Cuteln 

lle cn::drto •mobt!rá.r•O l' ~octedadcs de creditO 1rnobll1arto J\ a~loclaçOes de poupança e 
cmprcsnmo, as companhr:~; htpatcc:anas c oultlLS ent11iadcs 

15 O fiuuirrr.~: pnmano pau essas opençoc:s conSIS!ffl de fl:CUrsos que u cnUdtldcs 
mcDCIOnadas captam nu mercado financctro c de. valores mobrhlinos. mcdtantc tMtrumcntos 
pr<rpnos, dentre C$ qua1~ -.e Incluem lctns htpOtccanas r: debênture:~. Essas cnlld-ldes poderão 
reahur linancramcntos •motnlrir!Oli cm ~cral. segt~ndo condrçôcs de mereado. uttiiZindo. parJ 
U.'ltO. as mod.altd.ades corur~rua1$ J.l upzftt.lld.as no ordenamento crv1l c comen:tal. 

lo A~ operaçoes de frnanc1amen1o scr.io l•vrememc contratadas cnll"C a> panes e 
,Jeverão apc.n1s observar a~ 'o<:IZUrntcs condJr;ács mmtm.as repostcão lntC!!;raJ do valor -~_!npll:'$!a-ªº
rcmuncrar;ao du cap11al. cap•Uhucio dos JUTOS e concraur;ão de SC2tlTOS considerados essenc1a15 
.:orno aqueles que ~Mantem a ltqutdaçao do fmanc1ame.mo no caso ele morte: ou rnvaltdez 
perma.ncntc do tom:~.dor do empremmo. 

l7 Para .tJavancar o merudo s.ccuf)(!&r~o de crtdrtos tmobtiJtnos. o pro)t.tO_ de 1~•- or_a 
apn::semado d~line um<~ nova modalliia,dc de emprna · J. compõl./ltua sc:cunuudora unobihána 

26. Pelas raxOc:s apresentada~. e:._umo~ CPfl.!!.ICI'-'J.d~õ..'l.\!f...Q.~!'IJÇ pro)C!o de le_t ena a~ 
c·õn<fífõc:Sinu mõbiTiiã!Võlume cf.e~n~d-ê rcCu;-;;:; par.a c setor habitacional. com reduçJ.o 
tcndc:ne•al do~ custos dos ftnanc1amentoli, SeJõl. pela .amphaçio da ofc:tu de unàvc1s. SC)'i pela 
d1m.nurção do~ rtscos tmphc:Jtos na conce-ssio de c:redtto. Estaremos ass1m atmg1d0 tres ob~~:uvos 
fundamental> du gcvemo de Vos~ E.:r.cc:IC:ncla. nomeadamenlt'. ~craçto de rc-00... e empregos, 

- --ampl1a~o do acr;:sso da populaçáo a moradra c promo.;.iQ do cr~scmu:nto sustc:nad.o da c:ecnomu .. 

____:---
-.'MI/TONI O KA:-.ifHR 

Mmtsu-o de Euado do Mmrstc:rrv 
<.lo Plancpme-ntQC Vrçamo:-nt0 

?-"7-- ~·,p~ 

PEDRO !\tALAN 
,\trnrstro llc E.~udo do 
Mmrstcrro <.1.1 fJzc:nda 

-PROJETO- ORIGINAL 

Di.~pOe sobre o Su1tema de F1nanc1a-nto Imcb1l.1d.rlo, ~nat1tu1 
d)u:n4ç3o flduc1.ar1a de co1~a u•Ovel e da outra• prov1d6nc1aa. 
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O CONGRESSO NAOONA.Ldeenu: 

CAPITULO I 

DO SIS"ICMA OE FTNANCIAME!'ITO IMOBD...IARIO 

M I~ O Sisl:emt. de f!RQICWtlmlQ lmobiliino • SFI tem pot 1ill&iMiada promover o 
finanaamento unobtiWlo em gc:n.L. r.csundo oondsções compcrvcu eom u da formiÇio ckta fundot; 

-~ 

An ~ Podurto opcru no SFI u CR4Q. oeonbmie:u. os bmool CIOinllr'CiaiS. 01 'oiAoot com 
canara de crcdno unobdúrio. u ~ de cridrto unol::tia:rio, u ~ da poupMÇa c 
Cl'llpl'ablno. u ~ hipotoc:anu c outr1:S cnudldcs a cntl!no do C~ Moncüno Nlcion&l • 
CMN 

An :;t ~ _,...wa. -=-~ de Cfédil:o. indliWrio&. ~ Mo 
fiDincetru conMUidu IOb a forma de ~ por IÇ6el. tcrlo por finüdldc a ~ e 
IOCUI'ttUaç.lo dc:ao. credltoa c a ma~:slio e roloaçio, no rncii'C8do fínlnociro. de ~ de 
Rtodxve.s lmobtürlos. podendo amJJ outto1 mu1o& de atddo, rCIIÜ:I:t nqOciol c ~ _..;ç,o, 
compmvas com u IUU atJ'IKial:kl 

P.uapfo Unic:o O Comdho Monetano l'iaaoaal • CMN poderi 6ur ~ ~ o 
~o du~ de que tnt• este 111180 

!.cç.io lU 
Do fmlnc•amenlo U11obthano 

An 4! A~ ~açóes de fin.awamemo .moblliano em [lerli seno Iwrcmente efttuadu 
pciu en11dades autonudu a operu 1'0 SFI, ~ndo condtr;:õn de mercado. observadq u po:scnç<6es 
leg&Jt 

Pa.r.tjUalO UTUCO Nu~ de que Irai& este mtgo, poderio 5Cf empregados TCCUJ'IO'I 
pro ... erue-nlt! da capuçlo 1)0$, mcrcado5 fin.ance~ro e de valores mob!l~anoa. de acordo com a lq:nl.açi.o 
penmmte 

1\rt 5! As opcraçõe~ de fi!WloCII.mC'niO •moblh.-no em ~d, oo àmbno do SFl. lefio 
hvrementt ptctuadas pelu panes, observ:ad..u as ~tnles cond~l enena111S 

11 • remunençio do capna.J emp~eslado as tiiXU COft\loCJICIOnadu no contrtlo. 

lU • ~pttabuç.io dCJs JUr<lS. 

IV • .::ontrauç.to, pelos tom~dores de liiWICiantento. de SCII;UrM contn. 01 nSCCJs de morte c 
.n\I.JltQel pe-rmanente. hc:m como contra os O!G01 de dl.!IO' ris1c.os sobre os tmovets oo,eto da O?C'"Içito c 
aa !:l.IJ'anltll 

" 1~ A' pa.net poderio cstabdec:ct o1 cntenos do ra.,uue de que trata o lncDQ I. 
observada I lC!.U!IIçjO VlgC!IIC 

" 2! Alem dos sqturos obnij:atonos de que trata o tiKUO IV dafc antgo, .s panes 
poderio e·JUpular 1 eontrataçkt de outros aqtUrO$ para ~~da qualidade da COII«r'Uç.IO, do J'fUO de 
entrega de obra e dll tepO!lç.ia miC'gl'tl do cmpresnrno 

" J~ Nu apoltecs fiK!lrll'l como bencfie~ana 1 C!lltdade fi~ •mpu·lndo-sc ao 
tOmador do ~presmno o papncmo dos respcat'IIOS prmilol e dmws eu:stos da c:omrataç.lo do JCgUro 

So;.io IV 
Do Ccrntk..Oo de ReeebtW'S lmobdtanos 

"" r,! O Certtficado de RcccbtV~I lmobdtanos ·CRI~ !nulo de cre:d1to nomanauvo. de 
ltvre I>C)IOC:Itc.io. l1streado em crediiOltmobtiWl(Js e eonshtw promnsa de pagamcmo Crl'l dll'lhclro 

P&rtJI,ralo UNCO O CRI.: de Cftltss.io e.o;eh,t!!VI das c.ompanhtu KCUnltzadoru 

o\rt 7'1 O CRI teu as stllumte1 uncumntc.u 

li · numC'l'o lk ordem. J.x:.al e data de emwuu 

IV. forma es.::ntur1l, 

\ ·nome do Utular, 

Vil • d.llta de papmento ou, se t!'rlllido para pag.uncw> parc:d.ldo. d1~o dos 
vatof"el e du datu de pagamento du diVenu parceW. 

VIII • tau de juros. fuca ou IJutUlllle,. e daw. de "-11 eJUg~bthdlác. 1dmuda a cap~Wu.açio, 

IX -clatuula de rCI)Uite, obtaUc!.t 1 JC)9.slaç.io perttnente. 

· X • lugar de ptgtmen~o •. 

Xl·ldenufiaçio do Termo de Seeunuz.tção de Creduos. que lhe tenha dado ongem 

§ I' O fC8lSlrO e a negoaaçio do CRI fu-~e-io atravett de Jtltan& CCI'J'Irahudo Oe 
cuaodla c hqu~ llntnean de trtulos pnvadcl 

~ zt 0 CRl podcr'a tu. confonnedi$pUS« o Tenno tk Ser;uni&Z&çl,o ck: Crcthlot. pi'lllllll 

flutuante. que !llc ~ pnvtlqio gcnltobrc o lll\10 da ecmp&nru. toeunuudoc'L mas PiO mtpedlfa 
I MfOC1IÇio doi bc:nJ qVC compõem CUC lllVO 

._v 
Da KO.lJluuç.io de crcdllol unoblb.anos 

At1 P A .ariduçh óc C%edttos amobtiWJOt e .a opcraçlo pela qual tlJI aednos. s.ic 
aprca.amcme Vl~ a mvaio de um. JeOC de ltrukn de .:rcdllo. mcchante Ttnno de Secunuuçia 
de C~tos. lavrado poc uma C<MnJ*Ihia sccunuzadorl, de qual COtWuio os legUmiCI demenlos 

I • 1 tdeml~ do deYedof e o v.ator nonuNI de cada aedlto que Wtrete a enuuiCJ, com 
1 llldl\l1duaçlo do nno'tlel a que r;,~q.a vmadado e tndJUç.IO do Canono do Rtg~stro de lmova1 cm que 
caqt ~radG t I'C1peett.,.., mttncula.. bem ~~a~m o IIUmUO do Te[UStro do ato pelo qual o craitto f01 

'""""'· 
11 • 1 1dcnt.dica.ç!o doi tnulol envlldol. 

Jll. 1 CORJtnuiÇio de outru pnnuu de I'C1(1.11tedos 'llulosda IA:fle enuthla. se for o cuo 

An (}I ;. comparW1 sceunu~don podcr1 uumu~r rrcM fldllt'Ürie wbre c:rcdtttn 
unobdWios, a 11m de ld:rar a cnu&&o de Ccntfietdot de 1\coeblveaslmoblhtnos. sendo bclte('oriáncn'" 
~a dos.taiUios lul:r~ nos fcoeOM:Il objno do regnne fiduaano 

Ptripúo c:m.co Sommte pode 11:1" nommdo •!ftle f!durilirie msunuçio fin.tnceara ou 
w..,n.autonmda.pan eue fim. na forma determ~nldt pelo CMN 

Nl 10 0 ~ fiducW!o 11!n IIISUIWÓO medi&IIIC dcdll'Çio urnlucnJ da CICI!Isp.nh11 
ICQintlmdon no contaw de Tenpo de Secunuz.açio ck Criditos. que. alem de conter os elementos de 
que Ultl o., P, 1ubmeu:r-te-a u lefUIIIICI coodiQOel 

1- &llDIIItllutÇio do rqpme &ducatno sobr-e os cn:dltos que iaslrCICITI 1 tnn.io. 

11 • a con.:ltUIÇio de patnmônto scpKado. im~ peia. touhdade dos crcdrtol 

IUbmeudos 10 rewmt fiduciino. que ~racnt 1 mudo. 

IJJ. a úel.çlo dos crcdllos como Lutro da muuJO da respectiVa KTIC de mulos. 

IV. 1 ~do ISente fiducwlo. com 1 ddiJJIÇ.Io de JCII$ dcveret. rapcu~b!Udadr;,: e 
l'a7UICt'ldo, b.:m como u !'.potescs. COAdtçócs e fonna de 1u.1 dcstrtWÇJo ou ~ e as dem&Js 
c:ondlç6c:tcleaJSIIUIÇio, 

V • 1 fonM de ltqwdlçlo do p~mmõftlc tcpUtdo 

Plf'ipfo unioo O Tcnno de~ de Crtdttcn. em que .q.. .-.wdo o ff!!mt 
licklaino. sen~ rmbMo noa: IXIInpClftltCS Cartonas do Rcsl•ro de l~t 

M li Os ttodnos objcto do rqtme liducWlc 

I • COftltllucm patnmõnto ~. que nJo se confunde cum o dz comp.nhtl 
se&::W\tlZ.&dorl. 

11 • mtnlct·IC'4o &pll'lados do J*nmônlo d.t ~~ ICCllOI!:t:~tdor• lte que se comp!C!e 
o rasate de 1~ os lltukn; d.t t.ene a que CSCJUII afe!idos. --

III • dcJunarn.sc. ettdu•v&men~c. 1 I~ dos tuulo• " q""' mwaan afcudos. bem 
como· IKJ p!pnen(O doa respcdiVOI CUSIOI de adiiiiiiDcraçlo e de obn!:açóes fiSCIIS, 

IV • ~Ao Isentos de qualqiJa' açio ou exccuçio Jl(loa credores dt c.ompanhla 
MICUI'JIWidora. 

\i • Rio dO p&Wve!S de COOIUIU1çic de ![lfli\IW OU de txcuuiO por QUI1~et' d01 
C1'Cdotn d• companhia ~nuudort_ por nws pnVI~Idos que fC'IIm, 

VI • so respondcrloo pelu obmtiÇÕC'ItnaC'!ltes ao• mulo$ 1 e-le- attudo' 

-~ J! No Tcnno de !:.ccumtuc.lo ele l'rcduos. pMer1 M:f eorúcrtdo IOS~tnos e 
denw,; credores do patnmónlo &C'pllado. se este se tomu msufic•C'Il1e. o du-e.to de hi\ICI'em st:UI crcd11o1 
contra o patnmófuo da companbut secunuzadora 

§ 21 UJ1111 \lU auefUladO o dlrettO de que lrll-' O pll'~D amoccdenle, I ~mptnhi .. 
socum~ora. u:mprc que 1e venfic:.tt uuuhoêntl.a. rccompon o pttnmàoto IC'I)IIr'ldo. muhante lciiii\IO 
10 Tcnno de SCIC:umuaçio de Crecbta.. nele 11'1clutnào outros crc:dno• tn)(lbolhanos. com otnervmaa dM 
rcquunoa pre-v~aos ,_.. KÇioo 
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§ 3! A rcthzaçio dos dm:nos dos benefiaanos !tmuar.s.e·• .c~ cn:d.l1o1 zmobdlalOI An 1! O contr&to de- eemo liduaara an (W.:u!Ua opera a cr..uferi:nc~A ao cn.:!OI" da 
zntqnntn: do jUinmónlo separado, s.alvo ~.e IIYerenl ~do CO!U!Illwdas ganntLU adiQonal$ por ten:ctros hCuündade dos credztM ce<liOos. aze a hquldaç.io da dzV!da garanu!la, e comen., .alem de ouuos delnonos 

OSIOCPJIItCI 
Att IZ lru:urul()o o rtg~rnc lid~ano, cno.mllllra a cornpanhl& SOCWJiuado.m~ adrnansuu 

c:alk patnmóruo ~. nsamct reJUdros COIII.abell zndepcrtdcnttl cm rdaçJ.Q a~ um Odes e elaborar I • o tor.J da ilwJda ou sua est•ITI.IUYI, 
e publrcu ., r~1vas dernonaraçõcs finana:ru.5 

Plli8nfo uruco A IO(altdadc do pauuOOruo 11-. c:o~ xcum!Z.adon rnpPRdcta 
pdos PfCJUitOI que ~~ ~uur. por neghgo!-naa ou adnuntstnç.lo lc:mervtf ou, a~IKI&, por desVIO 01 
finalidade d() pa(OIDÓbo acp.uado 

. .o\11 ll Aoa!leoJCtid!JClltlOdioconfmdospod«CS!Icral•der~da~ 

11 ~ o loed. a d•u e a forma de pag.r.mc:n1o. 

m .• u.udcJWos, 

dol~l.tneluJio,oeos~rcoebueda.rquz!açio,zocumbtno:!o-lhe Art !9 Ae~aedorfidUCianolnCllmbe 

I · zdac peb. prC(tÇio dOI dzratos c mtd"t::lSC"J doJ benefi<:wws. ~ a ai~ I • ~ e r~ a poue do1 mulas represaualzvos dos cn:dJIOI ~odos, coMra 
dl.companhaa~nalldmlntaraçãacio,_lnrnbnto~. quaiquerdelattrJr, ~wopropnoocclcnle, 

11 • ldow as rncdu;!.u ,udlews ou ~rora,udiCWJ ~ a defesa dc1: lrllft"eaatS doi n • promovc:r a IIIUmaçJo do• ~ quct nio ~suem 10 KU .:ndor, mquarxo duru • 
bmet'rallnOI, bem -s.~~rn • real!.PÇJo dos cred110S afetados ao !)lllrlmOGo s.epatldo. çUO a ~ CQI60 fid\ICWU, 
sec:unu.mdor• Rio o f~. 

III •UUI du aç.ôc:s, rcoc:tJnOt e ex~. JudiCWI e exlr&JIHilctals.. pua rca:ba"os at:dftm; 

III • ec~. n.a hlJ'(Ireu- de !IUOIWslaa da ~· secun!Jndo(l, 1 adnuntR~ do cedldOa e e~~m:cr 01 Gemara d1ra10t oonfendolao cedente~ oommo lk: lhen.çiD do tmCrYGI. 
p.~nrnóruo upuado, 

IV·~. na (orma que d11pu~ o Tnmo de Sccumuaç;Jo de Cred.rtot. 1 I~ 
doo p.tlnmOnto tep&l'ado, , 

1/. Qeculu os demw eocugos <;ue lhe furem at11b\mlos no r ermo oK Seo.!r'ltt.r.ll;io de 

P~o uruc;o O as~e liduc•ano '"pondei'• !)(los prqulJD' qlle cauw. por 
~· 0t1 Jldtnml•r»ÇJo temenra 

An 14 A •nsulk•enc11 dos ~ do p.ammónuJ JqWado n.lo dar" c.usa a dcclat~ de-
- qu.ebfa, u.benóo. nc:u. ho:pocese. ao 1!-!e!!lt:' fidue11no conVOC&f UXII1blesa 11cn.l dot bcneheíarros. pua 
ddlbetu SoObre as nomw de adn~~ruJiraç.iÕ ou hq~ç.io do p.llnmOruo wparado 

~ I! Na hlpou:se de qUt:" trata e:ste &ni!_tO, a auembleu. ~e-ral escan Jqnnrnact. a .4011! 
qualquer medida pn'{ll'lmle Jl &diTUniSiraçloo OU IMjUidlç.io do prttnii'QniO "PMIÓO. induSIW I tr.nJIICI~ 

dos brns ~ d•rt:'llos dele 1m~ramec p&n~ OUU':I cnudllie que Ot:lffl.' no SFJ. J f~ ck kq~ do 
pammOnlo e aiiO!ldÇio do bquld&slte 

~ 21 A I.ISCnlblcla serU. eonvoeada mcd..nte N~ul .,ubi!Qido por tret vt:'US. oom 
~ ik Ylme dlu. em ,orna.llk pande cnQlbç.io r-. prw;:a em que llvet' .-do fau 1 maaJo dos 
lrtukJ&. IIUUJ.at•sc-a, em pomaR ~' t:em I PJ~ de benehaanot qull rcpraen!O"//.. pdo 
rntltO't, d011 let'ÇOt do V1lol" !lobal dos ltrukn e. em a.esunda «>n'IOCIÇioo. com~ numero. tc:nOo 
....t.das u ddlbet~ 1omadu pdJ nwotU ab$ok.IIJ deuc ap1tlJ 

N1 15 Nocuode~dereglmesesp«Z~~Sn&~~a.oasente 
fiduaano usunura unc'lilll~e J CW!oda. c adm!Nuraçào dos cred110'1 ~ mlq;tarlfc:l ôo 
pemmDn•o ..:panda c convocaR 1 IWCIIIbku f!o:ral dos bc:ndialr1()1 para deiiOerlr ~ ~ ÍO!"!TW 0<: 
ldtWNst.-.çlo, clJKf'Vlldof OS reqU!SIIot ~abdoi::ldol no~ 2' do ln 14, hrJI(IIeR Cl\1 que OS Jll~ 

cm tcp&ado nlo ~aio &fctad~ 

M 16 ~~npw-~e-a o rCB~mc: tidLICI&I'lO de: que- 1rzt1 !!$a KÇJo pdo ~o du 
~ • que eAI!JI tubmeudo, na oonfomad.Jde do Termo de~ ck Crúinos que o 161N 

-"""' 
1t 11 Uma. vez 111W'o1os Ot credrtOJ dos benefia&nos c nunro o tqwne fiduaino. o 

~e F~ (~ 110 pruo de J (JfÜ) d1u UU:U, I compatftl ~ termo de
~. que sa'oY& pano bud. not ~ca Canono~ de ~Sir o de I~ da .1~ que 

lnUlll o '~ fiducilno 

§ r- A bauta de que lfata o pU&Rnfo wenor lffii'O"'ua 111 fejnl~ ao ~ 
~ d.a ~ -=unuzadoo, doa m:d!rvCII lmtlbd"'- que sobqucn 

trniM:=I. 

SOçlo VI! .,....,....... 

III • UUÇio ck drrc:nos ao:iltono• ou aquu:~uvos decorTC!lle:l de CO!IIr.toa de ve1lda ou 
promdSI de vma. de- lmOYetS, 

~ 1~ At ~lll 1 que ~e rdernn M1nasos 11, III c: 11/ dalle '"'!O oonstrtucm d•raro 
rc&IIOI:H'e os lnp«liVOS objoetos e s.er~.•YCrtN.das 110 compaen1c-tanono 00 RC"~pllro de lmo~s 

li :r. ApUc..m-se 11 ~uçao de d11a10s credlfonos 1 que se- rctc:tt o 1110110 UI des~e an•vo as 
dit:poS.~çóes dos aftii!OS 789 11~~ do <.odrgo <.:.~11 

q Jl As operat;óc:s do SF I que envolvazn loclçioo poderio set [ti!VIItdu a~pierMnt.,mmlc 
pol" .,..aa..:, alem dag&nn~ll rui pnt~e~pal, dtmno as dc:fir~.dlls IIC"Sie 1n190 

~ ]t A111nponinau~ rw.foqTt&do lriCISQ IV~ 11'1iJO, ~dedoduudua 
~ di: o:obt'&nça e Oe ~. :5el*> cn:dJtadu 10 deYcdot ocdmle. na Of*açio oO,elo d.l 
CCMio ~ate final ilqwdlçlo lU di'o'Kk ~ enear,os. respon:sabll~~e a 1ndof fiducüno pena~e 
o ..... e. como dcpot!Utlo. pdo que ra::ebcr alctn do qoe este lht dnd 

'tt Se .. qnponJncqJ rttebKtaa, • que .e Rfcre o parqrafo anlenor. Mo buatmli»fa 
o ,.._o .megn.t da diwil e tcuJ. c:acusos. bem <emo <iu ~de~ fJ de~~ 
~ c:rocinOf. o <kw:dot eonunUU• obnslldo a rC3JMu o saldo r~c nu ~ 
~IIOCORIT"aiO 

M 20 Na lupcMtte de (~ do devedor c:t'de!ll:t e te nAo II'V'tf" haVIdo a tr~ 001 
r!IUIIol feprnenlll~vcn 00. CJ"cochtOt cedidos fiduaanamenle. fican asJeSUillda -a~ tidpewlC • 
I'CitJNI'Çio III lonn& da iqlsl&çlo per11nen1e 

PariyNo UNGO Efec,\$:1~ a ~IWtÇ.\0. pro~1ra o cewanano liduclano no~ 
de Rllf d1n:otos III IOfma do d1~0 I'K3tl KÇJo 

•\rt 21 Sioo IU~IYCif de caoçio. d~e que trm$tiUSJI~C11. os dlrcilof ~~qu.wuvos to:lbfe 
,move~ llndt. que em conJtruç.l.o 

~ I~ O u:mrumento a.. cauç.to. 1 que te rctêrc< e$!C' tn1~0. dect:tmmar~ o vakK do debito e 
~e O lrTIOvel CUfOJ d!ft:IIOS JqiJJliiiVO$ IJO t.IUCIOnldOI 

, ~ Refeondo.-t.e a ~ 1 difC'IIOI aqu••••~ot de !"OmesM- de compra e venda CUJO 
pn:ço aand.a rlkl1efVa ~ mttp'lllZ.&do. pcx!cfa o ucdoc e&I.ICIDIW10, solll"evmdo • mora do prom~JAOO 
o:ompr;tdor, pr~ 1 euo:uç.lo do JCU ctcdnoo ou <feuvar. sob protesto, o ~ do s.ddo dJ 

"""""" 
§ J! Se, fiOJ 1ennos do d!spott:o QO puayafo an!Cf)()f, o c:redor efcluu o ~oo. o 

vaklf ~80. COin tQ(iol 01 KUl ac:eQOODI e event!WJ penalidades, IICII tdt~ i divida pBnCada pda 
~. reualvado ao ~ o dirato de ncr::uar ddde logo o ~. mclua'IC' pcü pwoel.a da dl'o'tda 

~"'"""" 

CAPITULOU 

DA ALIENAÇAO fiOUCIARJA DE COISA IMOVU 

An_ 22 A lbc:naçJo liduaana regulada por esta lct e o riC'(IOOo jundk.o pdo quM o 
dewdor. ou fiduc:ilme. com o etÕopo de 81fMC" oon1nt1 1 tnn:S{diflcia ao CI"CCdot, ou hduaano. da 
~ rtiOhrwl de COISIII110YCI 

An 21 ConflKUI-se a pr~ fiduaant de COisa smovd modwlle regu~ro. 110 
~eille CIU1óno do Jtquuo de l!ftl)<.<at, 00' conrrttoo que UM' ler'o'C de titulo 

P~o UNCO Com 1 CORAitUIÇio da ptopotdJdc fiduoan&. d.i-lle' O ~o lU 
po~~e. tomando-., o llduclanle poawdor d!reto e o liduc1&no pGiandot Uldrrc1o da OOIJ& !I1ID"..ee 

III· • t • 1. ·se lJOOIRtaões. 

l V • J ~ de con;JUtu.ç.lo da propnedack fiduoana. com 1 dclcnçiO do llhOvti ~o 
da a.ttcnaçio tlduaana c- a mdlelçlo do muJo e modo de IQUI$1çio. 

V. 1 clausula ~o 10 fiduaarne. ~o •d•mpkfllc. 1 ltYJe utlhz.açio. pof IIUI 

coe.J e nseo. do omo-..el ob,elo da alie:naçiO (ldt>CIIrlJ 

Vi. llrldiCloÇ.io, p.r1 'faro de ~t:'!'ld.a em publiCO leiiJo. do ~alot do unovcl c dM cntcnoa 
p.an a tC'IÇ<ed1~1 rCYISio. 

IIII· 1 C~AIII dispondo sobre os prO(e'dlmaltos de queuatao..., 21 
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.>,.fl 2~ Com o P3g~tfl da dt'lcla e seus ennr;~os, resolw::·se. nos termo! deste Uti!O. 

a ptOpn~adc llduc:IUill dO tmo~d 

~ I! No pra.ro de 30 ltnnt<~) dras. a contu da doua l:lc ilqullbçio dJ. dtVKb. o tiduet.UIO 
fotne~;:era o rM~uvo tenno de quaaçJo ao hduttante. sob pe!UI de mui~ em ta"or d~c . .:qurv.alemr z 
0,5~. (mc~o por cento) ao mês. ou traçdo. sobre o valor do pnncrpal da drvr~jan 24, I) 

~ :!! A VIsta do termo de QUI!l~O de que tratJ o pi.I'J.gnfo an1enor. I) oficu.l do 
competc11!e Cartong do Re~mo de lmove:~s c!~!.IUI o u.ncelamento do reglstro da ptopnedade 

""~ 
Art 26 Venad& c nio paga. no todo ou em pane. a dtVIct. e conmn.ndo em mou o 

fiduewuc. con.wlldar·5e-a. nos ramos deste artrgo, • propned&de do m10~cl em nome do fiduaino 

~ !! Para os fins do drspcgo Ante arttao. o fiducwnc $era lfltlmadc, a rcqucnmcntl) do 
ftduoano, pdo oficW do competente Cutono do Rcg~mo de lmOve~t. • Alllfu.t:r, no pru.o Qe 15 
IQUU\Le) d1u, a pre!UÇ.Io Ya'IOdac u que 1e venoctem .111c • dua do p.apmemo. 01 JIII"OII co~s. 
as pmahliadcs c os denws mcargcn ccnti'IIUIIJ, os cnc.ug01 legsi5, ~ tnbutos. u conmbutçõcs 
condonu/U&ll tmpul.l'o'els w •movei, alem du despesu de cobrança e de t11tun11Çio 

q r. A tmtma.;.lo sen fens pelo eorteto, eori'IIVJSO de recepçio, toll!lderando-SC fali llf. 

d.1t.1 d.a~lreg&d.l caru no enda'oço do lidue.wue 011. ~.e a <Uta for onundaoo.IVISO <k recepç.lo, !Q rde<U 
d•u apos a entreg.l da Clltl&-.gC:naa pon.al 

§ .,Jt Se o &VISO derecepç4o nlo ro:tomzr no praw de IS (quuu.c) d1as da cmrrp da c.ar1.1 
I &gfncll poSial, .IIIIUITU.ÇJo ~I fCWI por edJUl 

& ~ O edrtaJ de 1nllrmçio sera alindo n.a sede do Canono do Re;911ro de !moveu e 
pobbcado, uma ~ •u.. no orgia oliaal e em JOrnal de gr.OOt e~rculaçio na lDC&bdlde em que estiver 
Situado ll lmovd 

('APITULO III 

DAS DISPOSI('ÓES GERAIS E Fl"'AIS 

M JJ Os COflt~os rclac•vos .10 liiiii'IC:IVJ1eflto uTl(lbi!Jano em s~ poderio esupulu 
que lnigws ou ccrltf'OVei'SIU emre u parte:J s.qam d•nnudu med1•rne arbitragem, no1 termos do dtrposto 
na LC!. n!' 9 J/':7. de :Z4 de Ktembrn de 1996 

Ati 34 Nu ~ de ueduo • 'lUe aludem os ln$ J!, 18 e 28, e diJpemada I 
~do devedor 

ArE 35 E facultiWia ac:onttltuiÇ.io de Fundos de lnvntunemo lmobtlt..,.,_ r1.1 rom.c~. La 
nll 661, de 2.5 de JUnho de 1993, dcslmadlls exchwV&mmte à apliCIÇ.io cm c:rcdttos lúpotocànc:ls. crodrlos 
jmobdJanos OU utlliot ddes fcp!t$d'lllllVOS 

An J6 Nos c:ont~OI de venda de ltnOVftl a pram, ~~o rnst:lntJI de unow:n. 
de fiNnciarncnl:o irnobil!&nll em s~ e nos trtulol de ~ unam os an• ~. 7! e P, 8Cfnvnr.,e.a.. 
r~ 1 1cg!siaçAo putll'lelllc, J Clt~ ck diu..a. de rajldUI e da concUçõcs c cntinot: de IUI. - Art 37 lu ~de .uTcndamcnto men:ancd de 11110ve! nio .e apiK:a 1 legi$laylo 
pcnmcmc à loeaç.lo de IIT\Ovtl5 radcnewl. ~eoew• ou COIM'I'CWs 

M. 31 0s OODirafOI ~ da aplicaçlo da prt:ltllle ka, qu-so ooi«ndos CIOm 

pet101 fi1111. bene6aano final da operaç&o, poderio ser formakzadot por UUlnii!KUO pamcular. nlo 1t 

lhe apUcapdo allOm'll do 1t1 13-4 do COdlso CIVIl 

An 39 A• ~ ck linanca.amcnl:o unot:>Miàno nn ~enl a que 1t refocft esu lei 

I. nlo x aplicam as dlJpOIIQ6a da La o! 4 JI!O, de 21 de agoao de 1964. c as dmi.alt 
d!tpOitÇÓ(:IItaa:s ~d a.o Sacerna Firlsnecuo da Habttaçio • SFH, 

~ st Purgadt a mora no <.:an~:~no do Re81strll de !move~" eonvaleseen. o contrato de de 1966 -·docwu Art -40 OCOIUoC!hO~~-CMN.o8ancoCtntnldo8raiii,AConudo 

~ 61 O olku.J do Catt<mo do Rt:[Uslfo de lmovet,, 1101 3 /t!if) dw JC!UWet 1 purg.a~o de V-'om Mobtkânot • CVM e a Supenntcn!Wnaa de 5qurm Pnv.doa - SUSEP. no Mni:Mto das 
IÜ mon, entregara ao f'lduclarlo as imponincau rcutudu. dedUZJdu as despesu de c:o1nnça e rnumaç.io rdii'OtlJVU compaênau. podcr&o ~ u tnltrUÇ:C)a que te iU:I::rdn ncoessarw a~ do ~o _ .. 

~ 7f. Dc:corndo o prazo de que uata o ~ J!, sem a purga.;io -da mora..- o ofloai do 
ccmpaentt Cat1or'JO do R.ttasuo de lmow=~s. Certificando css.e fato, pramcrvc:n, a VISta da p-rova do 
~o. pelo ~uaano. do 1mpo:mo de tran:umn.lo mrr""'"'-~'· o TCSJSifO. na f!lllncula do tmovel. da 
consolldaçlo da propntdadc' nn nome do fiduoano 

M :Z7 Uma YU oonsohd.da a propnedade em ~eu nome, o fidua1110. lt!J prazo de J(l 

(ll'l.ntaJ du1s. cont&dtnda d11.t1 do f~llllll dt que Hill o tJ "!'!do aMI!!O .a.nu:t1or. promo\'era publico lallo 
pv-a a al•tl'llçào do •mo~ 

~ I" Se" no pnmetro publico /cdio. o IT\.l!Wr l~r1~e otercc•do fOf mfenor so valor do •movei 
C'!tlpulado !UI IOI'l'T\I do 11\t!SO \I dD an :!-1. ~~ rtaliLidO U ...._"'IUndO !C'IIio, no~ IS II!Ulnltt dlll~ 

-~ 
i< T 1\o sev,undo letl!o, :~era •ceuo o rllliOr lance ul'cre<ldo. desde que li:!\'al ou WptnOC 10 

.. .~lor da diVida. du d~s. dLI~ pr(rmo~ de se~uro dos encarJ!OS l~~:m~. !MCiuSI"e t!lbutol. e <.l1:o 
;r;:ontnbtuçóes eondom•n1111 

I · divxla o Wdo deve-dor da (lpençio de ahenaç.io fiducilirtt 111 d-'1 do kilio. ncle 
rnduidos os JUf01 <:OfiYCnaOn.tlS, as pcnaluiada e lH dtm1~~ ti'ICUJ!Oi ÇOntr~tuaa 

I[- dc::lpes.u 1 soma d,u KnJX!I"Iill<:l&:oO:OrTC'lpondet'ltts aos C'floUI'!!Oi c dlstU de mumaçJo 
c as ncceuanas a ro:.aliz.açlo do p.,1bheo ledio, nes~as ;r;:omprecrlchdu as relanvu aos ~noos e 1 <:om~sslo 
do lal0t1ro 

~ -4! Nos S (cnJCOI dw que ~e 5Je!U•rem • vendado •movd oolelilo. o ;r;:r(ldor entregara ao 
dcwdllr annponãno.l. que~. dcpoude dediWdot os valores da dJVIda e du dtsptJ&S e cneargosde 
que tnt.m 01 H 2!' e 3~. fato esseque~n~ponan em qwu.çJ.o fecll'foe& 

~ ~ Se. oo ~o lcdlo. o m11or lance oferc.:~do nio for i~ ou tupcnor 10 valor 
refd'ldo no ~r.', ton$1dcnr·St"·l t:{Ufllll diVIdi c C'~OM'ftdo o 'redor d;a olmga""o de que trata o ~ 4! 

~ ~ Na htpotcse de que trata o p•r•J!I•IO aniC'OOI', o acdor. no pru.o ck :S (c•ncol dias a 
c.ontat da data do segundo l~:~lio. dara10 devedor quuaç.lo da dtVIda. mcdWKe 1enno propno 

An 2d A ~o do em::Juo OO,o:to do negOOCJ fiduaano unpbcara a transferenc.a, au 
ea:tKX\UIO de todot os dlr~:~tos e OOngaç.Ocs 1~es 1 j)fOpntdade lidutlltll cm g&nnrll 

An 29 O lid<K:~antc-. com anL~entll tKpfCU& do liduc•ano. podcra transm111r 1 pos.se dirc:u 
do 11n0~ obreto da al~o fiduew'la em guant1.1 . .usummdo o •dqu~rcrne. neu.e cuo. os rnpooctiVOI 
d.nrtoscobngaç.óe:s ' 

An 30 E auegurad.a ao liduc!l/'10, saJ c.nston&no ou :A!Ccs.sorel, mclusr~ o adquirente 
do trnovel por tCNç.a do pubhco l<:!llo de c:;Lit trau os 1>~ lo c 2" do lf1 27 a rantey.çio na paue do 
·~1. que scra eonco:IKia hmuwmente dcslie que comprovada. n;a forma do disposto no 111 26, a 
eon~lldaçlo da propnedade cm :laJ nome 

•\r1 J I 0 a~.ai!SU, f1ador OU io:!'Cetro tntet'essado ou l'lio. que Pll!.ll I <.li ...di. fit.lla sub-
rog.ado. de pleno dire~to. no ered•to em propnuiadc fiduaar•a 

1\n JZ ,\pheam-~e a propnedade fiduC:lltla. no ouc- couber . .IS dtspgSIÇI)es dl1s aru Cl47 e 
64! do (.odo~O (!Vtf 

LEI N" 3.071 DE 01 DE JANEIRO DE 1916 

CÓDIGO CIVIL. 

PARTE GERAL 

LIVRO 111 
Dos Fatos Jprfdicos 

TÍTULO! 
Dos Atos Jurklicos 

............. ---··-···············--····--~.--""··-------·-·····-···-····-······· .................... . 
CAPÍTULO IV 

Da Fonna dos Atos Jurídicos c da Sua Prova 

Art. 134 - É. outrossim. da substância do alo a escritura 
pública: 

I .. nos pactos antenupciaís e nas adoções; 
11 ~ nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais 

sobre imóveis de valor superior a cinqüenta mil cruzeiros. excetuado o 
penhor agricola. 

"lrrlftJ/~,..,.....-W,Hr~_,,.afNilrÜt 7/0.t lk]0Mftrn~•Jt I'JXJ 

§ 1°- A escritura pública. lavrada em notas de ta.belião. é docu
mento dotado de fé pública. fazendo prova plena. e. além de outros re
quisitos previstos em lei especial. deve conter: 

a) data e lugar de sua realização: 
b) reconhecimento da identidade e capacidade das panes e de 

quanros hajam comparecido ao ato; 
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c) nome. nacionalidade. eslado civil. profissão. domicilio e resi~ 
dencia das partes e dernais comparecentes. com a indicação. quando 
necessario. do regime de bens do casamento. nome do cônjuge e 
filiação: -

d) manifestação da vontade das parte!:. e dos imerve:nientes; 
e) declaração de ter sido lida as partes e demais comparecentes, 

ou de que todos a leram: 
t) assinatura das partes e dos demais comparecentes. bem como 

a do mbelião, encerrando o ato. 
• § J•DQV/OintDJopda/At 6 P.Jl, a.- olokuow!flbt-o .. /')81 

§ 2, · Se algum comparecente não puder ou não souber assinar. 
outra pessoa capaz assinarà. por ele, a seu rogo. 

• f z·~tMJdt>Pfla'-"' 6 1111 . .k 6dl!s"""""'"·-o'* unn 

§ 3~ ~ A escritura ser.! redigida em língua nacional. 
0 J J•~X~Y-~f"'lal..itó.~SJ, <k 6dittJ0-6roiN III! I 

§ 4°- Se qualquer dos comparecentes não souber a lingua naci .. 
onaJ e o tabelião não entender o idioma em que se expressa. deverá 
comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não o haven
do na localidade, ouua pessoa capaz. que, a juizo do tabelião. tenha 
idoneidade e conhecimentos bastantes. 

"i .J•aç,..~nfa~JapdaUt eH''"'· .S.. r. .S. '"'"""'llmtkiWil 

§ 5°- Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabeli
ão, nem puder identificar-se por docurt~ento, deverão participar do ato 
peJo menos 2 (duas) testemunhas que o conheçam e atestem sua 
identidade. 

'.~J·~ptloUt d.P,.õ', .k ó.k_.._./Jro.X/Pifl 

§ 6° - O valor prevista no inciso li deste artigo será reajustado 
em janeiro de cada ano, em função da variação nominal das Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN (Lei 6.423. de 17 de junho de 1977). 

• ~ d 0 ~ptloút1 tO~ . .kJO<k,.,..<k JWrJ 

terceiros. desde que for transcrita. ainda que esses títulos não hajam 
sido entregues ao credor. 

Art. 790- Também se equipara ao penhor. mas com as modifi
cações dos anigos seguintes. a caução de ti tu los de crédito pessoal. 

An. 79 I - Esta caução principia a ter efeito com a tradição do 
título ao credor, e provar-se-a por escrito, nos rennos dos artigos 770 e 
771. 

Art. 792 - Ao credor por esta caução compete o direito de: 

I ~ conservar e recuperar a posse dos titulas caucionados. por 
todos os meios civeis ou criminais, contra qualquer detentor, inciusive 
o próprio dono; 

Il - fazer intimar ao devedor dos títulos caucionados, que não 
pague: ao seu credor, enquanto durar a caução (Art. 794); 

lli - usar das ações. recursos e cxceções convenientes. para as~ 
segurar os seus direitos, bem como os do credor caucionante, como se 
deste fora procurador especial; 

IV -receber a importância dos títulos caucionados, e restitui~los 
ao devedor, quando este solver a obrigação por eles garantida.. 

Art. 793 -No caso do artigo antecedente. IV. o credor caucio
nado ficarã., como depositário, responsável ao credor caucionârio, pelo 
que receber alCm do que este lhe devia. 

Art. 794 - O devedor do título caucionado, tanto que receba a 
intimaçJtq dg <\{b&9~Jl,_Q..I!.Sti.ê por ciente da caução, não poderá 
recxber qun.aç:ão do seu credor. 

LIVRO 11 Art. 795 - Aquele que. sendo <redor num titulo de crédito, de-
Do Direito das Coisas ______ ~ po_i_s d~-~~9l_!1~ª"49dtt:!_itM""'Q:de~edor~ ficará. por esse fato, obri-

·"················· ........................ ;; ......... -.-.-.,-•• --;,,..,, •• ;=;.-; ..................................... p •• -- giao a saldar imediatamente a dívida. em cuja garantia prestou a cau-
ção; e o devedor que. ciente de estar caucionado o seu titulo de débito. 

TÍTULO II aceitar quitação do credor caucionante, respondera solidariamente, 
Da Propriedade com•;s_tc;:,_@_r perdas e danos ao caucionado. 

CAPiTULO V 
Da Propriedade Resolúvel 

Art. 647 - Resolvido o dominio pelo implemento da condição 
ou pelo advento do tenno, entendem·se também resolvidos os direitos 
reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se 
opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a 
detenha. 

Art. 648 - Se, porém. o domínio se resolver por outra causa su
perveniente, o possuidor, que o tiver adquirido por título anterior à re
solução, serà considerado proprietãrio perfeito, restando à pessoa em 
cujo beneficio houve a resolução ação contra aquele cujo dominio se 
resolveu para haver a própria coisa, ou seu valor. 
······~·-.-.-·-··~=-~;;;~w .............. ...,. . .,.~ .. .-.., ...................... ~ ...... .,. ......... , ... -""·'"• 

TiTULOlll 
DGs Direitos Reais sobre Coisas Alheias 

CAPÍTULO IX 
Do Penhor 

...................... - .• ~__. ........ .-..~u-•-·•...-....... --.-•... •· ...................... _ ...... -.-.. -... -....... ~ 

SEÇÃO IV 
Da Caução de Títulos de Crédilo 

Art. 789 - A caução de títulos nominativos de divida da União, 
dos Estados ou dos Municipios equipara-se ao penhor e vale centra 

LEI N" 4.380 DE ll DE AGOSTO DE 1964 

INSTITUI A CORREÇÃO MONETÁRIA NOS 
CONTRA TOS IMOBILIÁRIOS DE INTERESSE 
SOCIAL, O SISTEMA FINANCEIRO PARA A 
AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA. CRIA O 
BANCO NACIONAL DE HAB!T AÇÃO (BNH), 
E SOCIEDADES DE CREDITO IMOBILIÁRIO, 
~~S IMOtl)L!ÁRIAS. O SERVIÇO FE
'15ERALOE HABITAÇÃO E URBANISMO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CAPITULO! 
Da Coordenação dos Órgãos Públicos e da Iniciativa Privada 

A.J::Ll!...:....~~..emo. Federal, atrav~ do Ministro de Planeja. 
- menta, fonnulará a política nacional de habitação e de planejamento 

territorial. coordenando a ação dos órgãos públicos e orientando a ini
ciativa privada no sentido de estimular a construção de habitações de 
interesse social e o financiamento da aquisição da casa própria. espe
cialmente pelas classes da população de menor renda. 
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LEI N" 9.307 DE 23 DE SETEMBRO DE 1996 

DISPÕE SOBRE A ARBITRAGEM. 

CAPiTULO I 
Disposições Gerais 

An. I o - As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 
arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis. 

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

······················-·--··--~· -~-'···--=~==~= 

DECRETO-LEI N• 70 DE 21 DE OUTUBRO DE 1966 

AUTORJZA O FUNCIONAMENTO DE ASSO
CIAÇÕES DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO E 
INSTITUI A CÉDULA HIPOTECÁRIA. 

··························---~--~~-~=~=~-

CAPÍTULO UI 

An. 29 - As hipotecas a que se referem os artigos 9 e I O e seus 
incisos, quando não pagas no vencimento, poderão. à esCOlha do cre
dor. ser objcto de execução na fonna do Código de Processo Civil (ar
tigos 298 e 30 I) ou deste Decreto-lei (artigos 31 a 38). 

Parágrafo único. A falta de pagamento do principal, no todo 
ou cm pane. ou de qualquer parcela de juros. nas épocas próprias. 
bem como o descumprimento das obrigações constantes do Art. 21, 
impona.ra.., automaticamente. salvo disposição diversa do contrato de 
hipoteca em exigibilidade imediata de toda a dívida. 

Art. 30 • Para os efeitos de exercício da opção do Art. 29. será 
agente fiduciário, com as funções determinadas nos artigos 31 e 38: 

I ~ nas hipotecas compreendidas no Sistema Financeiro da Ha
bitação. o Banco Nacional da Habitação; 

II - nas demais as instituições financeiras inclusive sociedades 
de crédito imobiliário, credenciadas a tanto pelo Banco Central daRe
pública do Brasil, nas condições que o Conselho Monetário Nacional 
venha a autorizar. 

§ 1• - O Conselho de Administração do Banco Nacional da Ha
bitação poderá detennioar que este exerça as funções de agente fidu
ciário, confonne o inciso I, diretamente ou através das pessoas jurídi
cas mencionadas no inciso li, fixando os critérios de atuação delas. 

§ 2° - As pessoas jurídicas mencionadas no inciso II, a fim de 
poderem exercer as funções de agente fiduciário deste Decreto--lei, 
deverão ter sido escolhidas para tanto, de comum acordo entre o cre
"'ior e o devedor no contrato originârio de hipoteca ou em aditamento 

ao mesmo, salvo se estiverem agindo em nome do Banco Nacional da 
Habitação ou nas hipóteses do Art. 41. 

§ 3° - Os agentes fiduciários não poderão ter ou manter víncu
los societá.rios com os credores ou devedores das hipotecas em que se
jam envolvidos. 

§ 4° - É lícito ãs partes, em qualquer tempo, substituir o agente 
fiduciário eleito. em aditamento ao contrato de hipoteca. 

Art. 31 - Vencida e não paga a dívida hipotecária. no todo ou 
em pane, o credor que houver preferido executá-la de acordo com 
este Decreto lei formalizará ao agente firluciário a solicitação de exe
cução da dívida. instruindo-a com os seguintes documentos: 

I -o titulo da divida devidamente registrado; 
II -a indicação discriminada do valor das prestações e encargos 

não pagos;. 

lU- o demonstrativo do saldo devedor. di.scriminando as parce
las relativas a principal. juros, multa e outros encargos contratuais e 
legais; e 

rv - cópia dos avisos reclamando pagamento da divida. expedi
dos segundo instruções regulamentares relatiVas ao SFH. 

•Arttf{O~ttoCII.Jl»a-~ár~~-Lttt-8,()0.4, ik l./tk~d6 f~ 

§ I" - Recebida a solicitação da execução da divida. o agente 
fiduciário, nos 10 (dez) dias subseqUentes, promoverá a notificação do 
devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, conce
dendo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias para a p~rgação da mora. 

• f r~twdaçdo•_,_.p.rlaU,IIIiiiNn>B004 . .-t4«~'* 1m 

§ zo -Quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não 
s~bi~C). ~- ~!":ic!!U fiduciário 

Art. 32 -Não acudindo o devedor à purgação do débito. o agen
te fiduciário estarâ de pleno direito autorizado a publicar editais e a 
efctuar, no decurso dos 15 (quinze) dias imediatos. o primeiro público 
leilão do imóvel hipotecado. 

m enor ao sa o eve or no momento, acresci o as espesas comf
tantes do Art. 33 mais as do anúncio e contratação da praça. scni rea
lizado o segundo público leilão, nos 15 (quinze) dias seguintes, no 
qual será aceito o maior lance apurado, ainda que inferior à soma das 
aludidas quantias. 

§ 2° - Se o maior lance do segundo público leilão for inferior 
àquela soma, serão pagas inicialmente as despesas componentes da 
mesma soma. e a diferença entregue ao credor, que poderá cobrar do 
devedor, por via executiv~ o valor remanescente de seu crêdito, se 
nenhum direito de retenção ou indenização sobre o imóvel alienado. 

§ 3°. Se o lance de alienação do imóvel, em qualquer dos dois 
públicos leilões, for superior ao total das importãncias referidas no ca~ 
put deste artigo, a diferença a final apurada será entregue ao devedor. 

§ 4"-~A morte do devedor pessoa tisica, ou a falência, concor
data ou dissõlução do devedor pessoa jurídica. não impede a aplicação 
Uéste anígo. 

Art. 3 3 • Compreende-se no montante do débito hipotecado, 
para os efeitos do An. 32. a qualquer momento de sua execução, as 
demais obrigações contratuais vencidas, especialmente em relação a 
Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, e a prêmios de segu
ro, que serão pagos com preferência sobre o credor hipotecário. 

Parágrafo único. Na hipótese do segundo público leilllo não 
cobrir sequer as despesas do anigo supra, o credor nada receberá. per
manecendo integra a responsabilidade de adquirente do imóvel por 
este garantida. em rclaçilo aos creditos remanescentes da Fazenda Pú
blica e das seguradoras. 

Art. 34- É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assina
tura do au[o de arrematação. purgar o débito totalizado de acordo com 
o Art. 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos: 

I - se a purgação se efetuar conforme o § 1 o do Art. 31, o débito 
será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca. até 
10% {dez por cento) do valor do mesmo débito. e da remuneração do 

_agente fiduciârio; 

li - daí cm diante. o débito. para os efeitos de purgação, abran
geni ainda os juros de mora e a correção monetária incidente atê o 
momento da purgação. 

Art. 35 - O agente fiduciário é autorizado. independentemente 
de mandato do credor ou do devedor. a receber as quantias que rcsul
rarem da purgação do débito ou do primeiro ou segundo públicos lei
lões. que deverá entregar ao credor ou ao devedor, confonne o caso 

·!f.;d_gidas d<_S_ua própria remuneração. 

577 
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§ lo- A entrega em causa serâ feita atê 5 (cinco) dias após ore
cebimento das quantias. envolvidas, sob pena de cobranç~ contra o 
agente fiduciàrio, pela parte que tiver direito as quantias, por ação 
executíva. 

§ 2t) - Os credites previstos neste artigo, contra agente fiduciâ
rio, são privilegiados. em caso de falência ou concordata. 

Art. 36 - Os pUblicas leilões regulados pelo Art. 32 serão anun
ciados e realizados, no que este Decreto-lei não prever, de acordO Com 
o que estabelecer o contrato de hipoteca. ou, quando se tratar do Siste
ma Financeiro da Habitação, o que o Conselho de Adininistra:çã.o do 
Banco Nacional da Habitação estabelecer. 

Parágrafo único. Considera-se não escrita a cláUSula Cóntra.:.
tual que sob qualquer pretexto preveja condições que subtraiam ao de
vedor o conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado. ou 
que autorizem sua promoção e realização sem publicidade pelo menos 
igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade 
corrente. 

Art. 37 - Uma vez efetivada a alienação do imóvel. de acordo 
com o Art. 32, será emitida a respectiva cana de arrematação, assina
da pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário. e por cinco pes
soas tisicas idóneas, absolutamente capazes, como testemunhas, docu
mento que servirá como titulo para a transcrição no Registro Geral de 
Imóveis. -

§ 1., - O devedor, se estiver presente ao público leilão. devera 
assinar a carta de arrematação que, em caso contrârio. contera 

necessariameme a constatação de sua ausência ou_ de sua recusa em 
subscrevê-la. 

§ 2<:t- Uma vez transcrita no Registro Geral de imóveis a carta 
de arrematação, poderá o adquirente requerer ao juizo competente 
i missão da posse no imóvel que lhe senl concedida liminannente. após 
decorridas as 48 (quarenta e oito) horas mencionadas no§ 3° deste ar
tigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito. em rito ordinário, para o 
debate das alegações que o devedor porventura aduzir em 
contestação. 

§ 3° - A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só 
será negada se o devedor, citado. comprovar, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas. que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu 
débito. antes da realização do primeiro ou do _segundo pUbli~ leilão. 

Art. 38 ~No período que mediar entre a transcrição da cana de 
arrematação no Registro Geral de Imóveis e a efetiva imissio do ad
quirente na posse do imóvel alienado em público leilão, o juiz arbitra
ra uma taXa mensal de ocupação compativel com o rendimento que 
deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição cobrável 
por ação executiva. 

venl comunicar o fato imediatamente ao credor e ao devedor, que. se 
não chegarem a um acordo para eleger outro, em aditamento ao mes
mo contrato, poderão pedir ao juízo competente, a nomeação de 
substituto. 

-§ 1°- Se o credor ou o devedor, a qualquer tempo antes do iní
cio da execução conforme o Art. 31, tiverem fundadas razões para pôr 
em dúvida a imparcialidade ou idoneidade do agente fiduciário eleito 
no contrato hipotecário, e se não houver acordo entre eles para substi
tui-lo, qualquer dos dois poderá pedir ao juizo competente sua 
destituição. 

-- §"2°- Os pedidos a que se refere este artigo e o parãgrafo ante
rior serão processados segundo o que detennina o Código de Processo 

"CiVil para as ações declaratórias, com a citação das outras partes en
volvidas no contrato hipotecário e do agente fiduciârio. 

§ 3°- O pedido previsto no § 2 pode ser de iniciativa do agente 
fiduciário. 

§ 4° • Destituído o agente fiduciário, o juiz nomeará outro em 
- se ti lugar, que ãssumirâ imediatamente as funções. mediante tenno la

vtãdõ nos autos. que será levado a averbação no Registro Geral de 
!móveis e passará a constituir pane integrante do contrato hipotecârio. 

§ 5° - Até a sentença destitutória transitar em julgado. o agente 
fiduciário destirufdo continuará no pleno exercício de suas funções, 
salvo nos casos do parâgrafo seguinte. 

§ 6° - Sempre que o juiz julgar necessário. poderá, nos casos 
dest:ea:nigo, nomear liminarmente o novo agente fiduciário, manten. 
do-o ou substituindo-o na decisão final do pedido. 

-§7°-=-Aôestituição do agente fiduciário não exclui a aplicação 
de sanções cabíveis em virtude de sua açã.o ou omissão dolosa. 

LEI N. 4.591 -DE 16 DE DEZDoiBRO DE lt64 
Disp6e a6b~ o eondominlo em cd.it~ e as incorpon.çõel lmob01árta3 

.......................................................... -......................................... -.. 
LEl N. 6.-«M - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1.976 

~ 110bn u Sockldadoes !lM A~ 

O Preo;lrtente rla ~onhtlea. 

Faço u.ber que o ConKTf:PO Nadonal decreta e eu u.ndono a seguinte Le!: 

1LrL 66. O ace-nte Ududirto ~ nomeado e devert acettar a (unçlo na eec%'1· 
tura de emlulo du det)f'nturft.. 

1 1' Somente podem ser noJDUdoa qe:ntea tidud.irloa as peuou n&tura.lll que 
u.t.lafacua &CHi requ .. itl» p&n o C!Xe'I"Cldo de c:arzo em ôrtl.o ~ adm1nllltrao;io da. 
eompal'lhU e u inlt1tu1ç6es f1nam:l!1rU que, eapedalmente autortu.du pelo Baneo 
Central do BruU. tenham por objeto a admlrústraelo ou a c:u.t6d1& de ben.s de ..... -

' :to A Comiad-o ~ Valorn MobWtrloa t;lOderi esta~ que nu ~ 
de óeb@atures nerodadu no me:rcado o a.zen,te fld.uctlrlo, ou wn dos ...-entea Odu· 
cltrlos • .eja lnatltutç.lo ftn&noelrL 

1 3"' Nlo pode Rr azente tldudirlo: 
Art. 39 ·O contrato de hipoteca deverá prever os honorários do ., pcuoa que jt. exel"ÇÇl a !unçlo em outra. emiU.Io da meana companhia; 

agente fiducíãrio. que somente lhe serão devidos se se verificar sua in~ •u~~~~~:~ t! =r:o~e =~ ~~~~ !r: 
tervenção na cobrança do crédito; tais honorários não poderão ultra-_ controlada: 
passar a 5% (cinco por cento) do mesmo créditQ._I'!P momento da-- ~n~:Or;-por-qualquer titulo, da sode4ade emlUOra. ou aodedad.e por ele 

intervenção. cU lnstitulct.o linancelra cuJo-~ tenham lntereue na compa· 

Parágrafo único. Para as hipotecas do Sistema Financeiro da nh1a emWon.: 
Habitação o Conselho de Administração do Banco Nacional da Habi- lnt~ :X~~oqd!1~~tro modo, ae coloque em Jltuaçto de eonruto ~ 
taçio podeni fixar tabelas de remuneração do agente fiduciário, dentro 1 4• o acente ftdudirlo qUe,- por cl.l'C:Unsti.ndu pos.tertonos t. emtalo, t1ca.r 

dos limítes tixados neste artigo. :~~n~tineu~ e;~~~tl=. ~ comunicar imediatamente o talo 

Art. 40 -O agente fiduciário que, mediante ato ilícito. fraude, ............................................................................................................. . 

~imulação ou comprovada má-fé. alienar imóvel hipotecado em preju- LEI N. &.01!1- DE 31 DE DEZEMBRO DE 1.9'13 

1zo do c~edor ou deved_or envolvido, responderâ _P9_r S~!!-S -~_!_o~_p~r:_a_E~ ~lllplkl ~.oore 05 ~t:ro. p<abU(IM.. e dA oatna p•o-tJ' ..tv 

as autondades competentes. na forma do Capitulo V da Lei número 
4.595, de 31 de dezembro de 1964. e, perante a pane lesada. por Art. 167. 03 requertmentos de cancelamento serto arqulvaóotl com o. doeU· 

perdas e danos. que levarão cm conta os critérios de correção monetá- menlo. que os lnStruireln. 

ria adotados nesle Decreto-lei ou no contrato hipotec:irio. . ....................... : ............ ~ ..•... : ...................................................... 40 ........... . 

Art. 41 - Se, por qualquer motivo. o agente fiduciârio eleito 110 

contrato hipotecário não puder cominuar no exercicio da função. de· (Às ComiSsões de Constttu•ção. Justiça c Cidadama c de Assuntos Econôm1cos I 
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PARECER 

PARECER W 432, DE 1997 

Da Comtssão de Assuntas SoctaJs ao ProJeto de 
Le1 do Senado n° 16. de !996, de autona do 
Senador Nabor Jumor, que "dtspôc sobre a 
concessão de Seguro-Desemprego a senngue1ro 
profissaonal durante o penodo cm que csuver 
Impedido de exercer sua at:Jvadade e dâ outras 
provJdênctas " 

RElA'rORA: Senadora MARINA SILVA 

I. RELA TO RIO 

o ProjC:IO de Lei do Senado 11° ló, de 1996, que "!Jtspõe iiOhre o 
conces.sdo de ,)eguro-UcJcmpref!_o a .wmnf(Uctr() pro,/üswna! durante o período 
em que e.Jftver tmpedtdo dt• exercer sua GfiVIdade e dá vutras proVIdências", e 
de aUiona do Ilustre Senador NABOR JUNIOR 

Segw1do a proposição, farã JUS ao seguro-dcsemprel!O o senngue1ro 
profissaona1 que exerça sua atJVldade de forma contmua, mdtvtdua!mente ou em 

reg~me de econonua fannhar, sem contratação de terceiros 

O valor ambuido ao benefiCJo sera eqo.avalente a wn salano mínuno 
mensal. que sera pago no periodo em que for unpratacivel, desaconselhável ou 
unprodut1va a exploraç.ão do latex. A despesa correra a conta do Fundo de 
Amparo ao 1 rabalhador - F A T. mstitWdo pela Lei n°. 7 99M, de li de Ja!telrO de 
1990 

O lnsmuto Bras1!eJro do Meio Ambaente e dos Recursos Naturats 
Renovavets - lBAMA dclimra o penodo de concessão do benelic1o. seguJldO 
cntenos dcftmdo.s em lea 

Para ler acesso ao benetic10 o senngo.euo devera apresemar prova 
de rcg1stro de senngue1ro profissiOnal no lBAMA ha. no muumo, três anos; alem 
de atestado do Conselho Nadoual dos Senngueuos ou do ór~ão do IBAMA, ou. 
havendo tmpossabahdadc, declaração da autondade JUdiCial ou admll'!lstratlva, na 
fonna do regulamemo da lc1 proJetada. que comprove o exercJcJo da profissâo de 
sennguearo e renda t'a1mhar não supenor a me ao saláno minuno mensal. 

Por tim, o proJeto estabelece sanções ctVlS, penats e de ordem 
admamstrattva a quem IOmecer ou beneficiar-se de atestado lil.lso para a obtençõlo 
do seguro-desemprego 

No prazo regtmenral, não tOram apresentadas emendas 3 propos1çào. 

C o relalono 

11. APRt:CIA(,:ÁO llA MATÉRIA 

Compete a Com1s~o de Assuntos Soc1a1s do Senado Federal. nos 
1ennos do an. 100, mc1so l, do Reg1mento Interno. manifestar-se sobre a 
proposu;Jo em exame 

A Coust•tuJçào de 19~8 engJU detcnmnados pnnc1p10S que sao 
fundamentais par;~ a di!Plidade da pessoa humana, destacando-se o pnnctplo da 
igualdadr expresso no caput do an so 

t 1 an 3" da Const1tu1çâo estabeleceu que c obJellvo fundamental do 
Brastl crradacar a pobreza e a margmahzaçào e reduzir as des•~;.•ualdades soc1a1s e 
reg10na1s deste pa1s. Por seu turno. o art. 7°. mc1so H. fixou como d1reato dos 
trabalhadores, .IC'I.'llro.Jc,\cmprc~o. em t:a.w dt! dc.\·emprCJ!l! mvo/untárm e 
detenmnou. no art. 20 I. IV, a prorcçl!o preV1denc1ana ao trabalhador em snuaç:lo 
de desetnpre!,!o mvoluntano 

Encontra o preseme prOJeto vasto lastro de ocde1n constnuciortal. 
que autonza o leg.tsiador ordmano a estender o beneficiO aos trabalhadores em 
estado de necessidade temporana. como e o caso dos senngur:mos 

Estado de necess1dade s1m. p01s durante detenrunado pcnodo do •no 
esies trabalhadores sào obngados a suspender a extraçào do latex •. deVIdO a 
condições chmaucas adversas que, combmadas com o c1clo vegetativo das 
seringue1ras, tomam •mpedmvo. desaconselhável ou amprodutlvo o trabalho nesta 
tpoCa do ano. 

O 9 4° do art. 225 da ConslliUIÇõlo estabelece que "A Hores1a 
Ama:õnu:a brast/erra i palnmdnw nacumal. e sua Uflllzaçd(l far-.te-4, na {arma 
da let, dl!ntro di! ,·ondlçiJcs que ass~t~rem a preserva~·do do me10 ambiente. 
mclusrve quanto ao u.m do.1· recursos natural.\'," 

A relação harmómca do homem com o seu habitat encontra 
express1va tradução no trabalho dos senn~'tleJros. os qua1s. sem devastar o meto 
ambiente. tomam a floresta produuva, ltrando dela o seu sustento. Ocorre que o 
ltla.IICJO de recursos naturats esta suJeito a condtçõcs espectais. c pre.sctllde de 
cenas cuidados. a tim de evuar a uuh~çàu desordenada de nquezas que s:a.o 
esgotllve1S ou não renováveis. 

O senngueuo e comparavel ao pescador. que também está SUJetto. 
na sua allvtdade, a penados de defeso. onde a pesca e pCOibtda. para que: a 
reproduçolo dos pe1xes ocorra de IOnna natural, sem devastaçio e destrmçâo dos 
cardumes. 

Em relaçllo aos pescadores, o Congresso Nac1onal jã fez JUStiÇa, 
quando aprovou proJeto de le1, que se transiOrmou na Let n° 8.287, de 20 de 
dezembro de 1991. que "'Dispõe sobre a concessão do beneficio do Shguro
Desemprego a pescadores artcsana1s durante o penado de defeso " 

O simples coteJo dessa le1 com o proJeto que ora relatamos 
demonstra que se procurou contem a ambas as categonas tnltamento asonõmtco 
que. sob ng1das rc!P<IS de controle, oponumza aos uabalhadores, pescadores e 
sennguel(os. acesso a um benelic1o CUJO valor e tbouat a wn salélno mumno 
mensal. 

Lembro-me, neste momemo. o ta.Ho que e OI>Ontlna a discussão e a 
d.eltberac.,:âu cm tomo tio J.)fOJCIO ti\! rcntl<l IIIJH!IIta do cmmeutt: Senador 
EDUAROO SUPLICY. 

O sc~uro-dcscmprc~o func1011a no dJre110 posmvo braslle1ro como 
vãlvula de J.)rcssao. moderador dóls couscquêncaas resultantes do plano de 
estab1l1zaçào econónuca 

Em outros ctrcunstàncms. projeto de let desta natureza sena 
d1spensavel, compcundo ao Conselho CuraUor do fw1do de Amparo ao 

Trabalhador- FAT, estender o beneticto aos scnnguc1ros J.)Or s1mples resoluç;lo, 
mas. miC::hzmcnte. a!igura-se uecessano que o Congresso Nae1onal. por 
mamfeSiaçào da Câmara dos Deputados c do Senado Federal, com a sauçáo 
prtsldenc1.1l. delibere sobre a macena. 

Diga-se de passagem que o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FA T 
e o Fundo PISIPA~EP, são os tlmdos que acumulam os matorcs saldos, somando 
algo em tonto de 20 bilhões de rca1s. Eutrctalllo, grande par1e desses recursos 
tem sado desvmch ... ·ra atender a outras linahdadcs. ~;omo por exemplo. socorro a 
arca de saude. 

O ONDE~. atraves de thvcrsos programas. ut1hz:1 os recursos para 
atender as necessidades das empresas bras1Je1ras com d!liculdades. por exemplo, 
de eapttal de gtro. 

Ora. u, .. ('nnguetros c outros trabalhadores. t.1mbem têm necessidade 
de capttal de gm..~. nau na proporçao das empresas. mas na exala proporção da 
d1gt11dadc da pessoa humana. Sabemos que: o salano mmnno de RS 112,00 não e 
o sulic1cnte, mas o miníma que se pode fazer uum quadro de estado de 
raecess1dade pelo qual passam mUmeros brastlc1ros. verdadeiros guardtõcs da 
Amazôma brastlcml 

O proJeto. uo que se rciCre a sua \!stmtura c ordcn.:J.mcnto log.aco, c 
compauvel com a lcgtslação Vlg,cnlc e com o dtsposto ua L'ouslitulçào, :.cudo 
mstrumeuto habll para a uuplementaçil.o t!c poht"a socmJ voltada para c:; meno!' 
favorec1dos ccouotmcamentc 
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A lltulo de coutnbUiçà.o, gostanamos de propor três emendas. (luc 
loram dtscutu.las com os mteresscu.los, atmentes ao q 2u Jo art 1", au tiiCJSO J. úo 
;~n 2" c 3 ahuca b do illctso 11 do art. 2° do projeto 

Na pnmetrn emenda pretende-se que o Conselho Nactoual dos 
Senngwmos põlmczpe da detimçáo do penado de concessão do benetic10 em 
<::OllJUiÚo Ç()m o !UAMA 

A scguuda emenda toma opctoual a obngaç.to conttda no mctso I do 
nn r. sct'Vlndo como mero tdõneo a o rcgtstro no IBAMA ou o cuestado do 
Conselho Nac10ual dos Sennguenos 

Por ul!uno, propõe-se que a renda defimda na ahnea b, do mczso 11. 
do art. 2", SeJa .de uo tnnmno wn sa.láno mirumo c não de mezo (;amo cous1a da 
~ropo:)zçào 

III. YOTO DA KELATOIIIA 

Em face do exposto, opmo pela aprovaç:lo do ProJeto de Lc1 do 
Senado 11° 016, de ,1996, por cottstdcr.i-lo conl"onnc :1 ordem constuuczouaJ 
VIgente e, 110 mento, JUSto e oportuno. com a adoçào das segutmes emendas 

EMENDA N" 1-CAS 

Dê-se no § 2° do an I o a seg:umte rcdaçào 

"Art. l". 

~ 2"' O penodo de concessão sera definido pelo lnsttlutO 
Brasileiro do Me~o Arnbzenle e dos Recursos Naturais Renovave15 
IBAMA. ouvtdo o Conselho Nacton.aJ dos Sennguetros _ CNs: 
con!lderando o s adas biológicos evol.ui!VOJ d ... sennguetn~ e u 
caractensttcas cbmilicas regionau: '" 

EMENDA N" 2-CAS 

O mc1so J do an. 2" passa a ter a segmnte redação 

'"Art. 2" .. 

I - prova de reg1stro CO.(JlO sennguerro profissional no 
fBAMA. há. no minimo três anos. e atestado do Conselho Nacional de 
Seringueiros." 

EMENDA N" OJ - CA5 

Dé-se a alinea b do mciso ll do art. 2° a segumte redação: 

11 •. 
a) 

b) renda fam1lmr não superior a um sal<ino mimmo mensal." 

Sala das Comissões. ll de junho de 1997 

OI- AD.I'MIR ANDRADE- PRESIDENTE 
02- MARINA SILVA- RELA TORA 
03 - OSMAR DIAS -
04- GIL V AM BORGES 
05 -JONAS PINHEIRO 
06- JULJO CAMPOS 
07- MAUROI\11RANDA 
óS - EMiliA FERNANDES 
09- MARLUCE PINTO 
lO- WALDECK ORNELAS 
11 - BELLO PARGA 
12- ROMERO JUCÁ 
I3 -BENEDITA DA SILVA 
I4- CARLOS BEZERRA 
IS - NABOR JÚNIOR 
I 6- CASILDO MALDANER 
17- ERNAJ'IDES AMORIM 

,-'\\"". 
', } • I ~ 
J,, I 

,lij.' 
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO OE ASSUNTOS SOCIAIS 
AD PROJETO DE LEI DO SENADO N"' 016 DE 1996. 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N"' 016, DE 1996 

Dtspôe sobre a concessão de Seguro-Desemprego a 
senngue~ro proftss1onal óurante o periodo em que 
csuver lmpedtdo de exercer sua auvtdade e dá 
outras provtdêncJas. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta· 

An. I"' O seonguearo prof1monaJ que exerça sua aiJvtdade de- fonna 
continua, mdiv1duaJmcme ou m~ reg1me de econoaua famihat, sem conuataç.io de 
lercetros, faril: JUS ao rec::ebJmenlo de seguro--desemprego, equavalente a wn salino 
mtnuno mensal, a ser concedtdo durante o penado em que for tmpratic.i.vel, 
desaconselhavel ou Improdutiva a exploração do latex 

§ I" O seguro--desemprego a que se refere este artigo sera pago a 
conta do fundo de Amparo ao Trabalhador • FAT. msutwdo pela Le1 n~ 7 998, de 
11 de Janeti'O de 1990 

§ r O penado de concessão seri definido pelo lnsuruto Bras-1leiro do 
Mc10 Ambiente e dos Recursos Naturals Renovave1s- IBAMA. ouvido o Conselho 
Nacional dos senngueuos- CNS. con.Sidetando os caclos b1ológ1COS evolutiVOS da 
sennguctra e as caracterlst1c.as climátu:.as reg.~onars. 

Art. r Para reccbunento do seguro, o seringucno devcri apresentar 
perante a entidade ou orgia responsavd pela efeuvaçio do pag.amento. 

I - prova de reg1stto como senngueao profissional no IBAMA. hà, no 
nununo, três anos., e .atestado do Conselho Nac1onal de sennguc:uos; 

II - atest.ado do Conselho Nac1onal dos Senngueiros ou do órg,io do 
tBAMA. c.om Junsdlçào sobr~ a area de atua:çào do sennsueuo, ou. havendo 
1 mpossdnhcbde. dcc:laraçio de autondade JUdicial ou .aduumslrllnva. na fonna do 
Regul.roento desta Lc1, que comprove 

a) excrciCJO da profissão na forma do art. l" desta Let, 

b) renda fanuhar não supenor a um salino mintmo mensal 

Art. r Sem pn:Juizo dJ.S smções Cl\'tS c petli!S, todo aquele que 
fornecer ou benefic:tar~se de atestado falso para a obtenção do beueftcJO de que trata 
esta Lei, est.tri SUJCito a. 

I - dem.JSsio do cargo que ocupa. se servtdor pUbhco; 

lf - suspcnsjo de suas atl\lidades profissionais. com cassação de seu 
regtSlro no lBAMA. por trC:s anos. se scnnsueuo profiSSional. 

Art. 4• Esta Le1 entra cm v1gor na clara de sua publicaçio 

Art. s• Revogam-se .as dtspostçõc:s em contrâno 

Sala da Comrssio em II de JUnho de 1997. 

Oficto n' 39/97-CAS 

Brasilla, 18 de JUnho de 1997 

Senhor Flres1dente, 

Nos tEJrmos do paragrafo 2°, dO art1go 91 do Rogrmenlo 
Interno. comun1co a Vossa E.xcelénc•a. que esta Comu~séo 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 016, de 1996, que 
"dispõe sobre a concessão de. s~guro-desemprego a 
senngueiro profissional durante o per1odo em que estiver 
1mpedtdo de exercer sua allvtdade e dá outras provrdénc1as 
",em reun1ão de 11 de junho de 1997 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
___________________________ j~~------------------------

Art. J9 Constituem objetivos. funda.mtntai.s da Repü.b!Jca Federa uva do Brasil: 

Art. 5-o Todos são iguais perante a 1ei, sem distmçào de qualquer natureza. 
gararu.i:ndo-se aos brns:ileiros e aos esua.ngeuos re:ildemes no Pais a mVJolabi
lidade do direito a vida. à liberdade. a igualdade. a segurança c á propnedade, 
nos tennos seguintc:s: 

······-········-· .. --··· .. ····--······---·········-·· ....................... _ .......... ,_, ____ , ...... ;. 

An. 7~ São d1re1tos dos tnbalhadorcs urbanos e rura1s . .alem de outros que 
vtsem a mel nona de sua c;Qn_dJção soc:1aL -

Art. 201. Os planos de pL;.;•I-.:~ncJa SOCial. rned1ante c:onmbtuçào, atenderão. 
nos termos da le1. a 

IV- ~roteção ao trabalhador em snuação de desemprego tnvotuntano . 

................... .-..... ___ ..... ~.--.................................................... _ ......................... ' 

Art. 225. Todos tém dm:no ao me1o aulb1emc ecolog1camemc cqu1hbrado. 
bem de oso .:omum do povo c cssencJal-1 snd1a qu;d,~adc de' 1dJ. lmpondo-~c 
;10 poder publico c a colctl~'ld:ld~ o dever de ddt:ndc-\o c prcscn :1-lo para as 
presentes c fu~t~ras gerações 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda, à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 12 Secretário, Senador 
Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NO 28, DE 1997 

Dá nova redação à letra "c" do inci
so I do art. 12 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 6g da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Artigo único. A letra c do inciso I do art. 12 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela_, 
Emenda Constitucional de Revisão n° 3, de 1994, 
passa a vigorar na forma abaixo: 

'Art. 12 ................................................. . 

sados que pode haver um grande intervalo entre a 
residência no exterior e a opção pela nacionalidade 
brasileira e que tal circunstância é prejudicial para a 
criança, que pode ficar apátrida em razão do fato de 
alguns países não adotarem o conceito de nacionali· 
dade jus soli. 

A reivindicação me parece procedente tanto 
quanto injusta a situação dos filhos de brasileiros 
que, conforme explicamos, ficam sem a proteção de 
nossa ordem jurídica até a idade em que lhe seria lí
cito optar pela nacionalidade de sua preferência. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1997. -
Lúcio Alcántara, 12 Signatário- Epltáclo Cafeteira 
- Jefferson Péres - Benedita da Silva - João 
França - Ronaldo Cunha Uma - Valmir Campelo 
- Ramez Tebet - Bernardo Cabral - José Eduar
do Outra - Carlos Wilson - Renan Calheiros -
João Rocha - Pedro Simon - Levy Dias - Edison 
Lobão - Osmar Dias - Bello Parga - Otoniel Ma
chado - Ney SuasSI!!18 - ao~o Requião - Re
gina Assumpção -Júlio Campos- Jonas Pinhel-

i -natos: ro - Esperidião Amin- Casildo Maldaner - Leo-
. _ ._ Jll-ªr~ Qyintanilha - Csrlos Patrocínio - Eduardo 

a) ......................................................... ~. Suplicy- Antonio Carlos Valadares. 
b) .......................................................... . 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde que 
sejam registrados em repartição brasileira 
competente, ou venham a residir na Repúbli
ca Federativa do Brasil e optem, em qual
quer tempo, depois de atingida a maiorida
de, pela nacionalidade brasileira;• 

Justificação 

A Emenda Constitucional de Revisão nO 3194 fa
cilitou a concessão da qualidade de brasileiro nato ao 
nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mão brasi
leira que não estejam a serviço do Brasil, exigindo-lhe 
apenas a residência em nosso território e urna opção 
pela nacionalidade pátria, em qualquer tempo. 

Com isso, deixou de se refletir à necessidade __ 
de registro em repartição brasileira competente e, ao 
que parece, tal atitude foi interpretada por nossas 
autoridades consulares no exterior como uma proibi· 
ção do referido registro, que não pode mais ser feito 
na mencionada situação. 

Conseqüentemente, temos sido, não raras ve· 
zes, solicitados por brasileiros, que residem no exte
rior, por motivos outros que não o serviço do Brasil, 
apresentar proposta de emenda constitucional com o 
fim de possibilitar o registro de seus filhos em nos
sos consulados, restabelecendo parcialmente_ antigo 
dispositivo de nossa Lei Magna Alegam os interes-

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPITULO 11 
. Dos Direitos Sociais 

Art. ~ São direitos sociais a educação, a saúde, 
o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na fonna desta Constituição. 

EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO 
N° 3, DE 1994 

A Mesa do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 60 da Constituição Federal, combinado com o 
art. 3° do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, promulga a seguinte emenda constitucional: 

Art. 1º A alínea c do inciso I, a alínea b do inciso 
11, o § 12 e o inciso 11 do U 0 do a,rt, J2 da Constituição 
·Federiilpassama~vigorclrcom a seguinte redação 

'Art. 12 : ................................................ . 

1-_·~···='""-""".""""'"'"='""~~~····-···""·"""""" 
a) ........................................................ .. 

.. 111 ~_., .. '._, ·= ·=··""'"'"~·· ............................ .. 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai 
_ brasileiro ou de mãe brasileira, desde que 
venham a residir na República Federativa do 
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Brasil e optem, em qualquer tempo, pela na
cionalidade brasileira; 

11- ........................•.................•......•.•.... 

a) ·························•·•·····••··········•··········· 
b) os estrangeiros de qualquer nacio

nalidade residentes na República Federativa 
do Brasil hâ mais de quinze anos ininterrup
tas e sem condenação penal, desde que re
queiram a nacionalidade brasileira. 

§ 12 Aos portugueses com residência 
permanente no País, se houver reciprocida
de em favor de brasileiros, serão atribuídos 
os direitos inerentes an brasileiro, salvo os 
casos previstos nesta Constituição. 

§ 22 ....................................................... . 

§ 32 •······•··•••·····•···••••··•••••·•·••·•·••••••••••···•• 
§ 42 ....................................................... . 

1- ························································· 
11 - adquirir outra nacionalidade, salvo 

nos casos: 

a) de reconhecimento de nacionalidade 
originária pela lei estrangeira; 

b) de imposição de naturalização, pela 
norma estrangeira, ao brasileiro residente 
em Estado estrangeiro, como condição para 
permanência em seu território ou para o 
exercício de direitos civis." 

Art. 22 Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Brasília, 7 de junho de 1994. 

{À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida estâ sujeita às instruções específicas do 
art. 354 do Regimento Interno, daí por que a matéria 
será publicada e despachada à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

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

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Urna. 

É lido o seguinte: 

OFICIO N2 39/97 -CAS 

Brasília 18 de junho de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 22, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Se
nado n• 16, de 1996, que 'dispõe sobre a concessão 

de seguro-desemprego a seringueiro profissional du
rante o período em que estiver impedido de exercer 
sua atívidade e dá outras providências', em reunião 
de 11 de junho de 1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

O SR. PRESI>ENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-O ofício lido vai à publicação. 

No que diz respeito ao expediente que acaba de 
ser lido, a Mesa comunica ao Plenário que, nos termos 
do art. 91 do Regimento Interno do Senado, será aber
to prazo de cinco dias para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que o 
Projeto de Lei do Senado n" 16, de 1996, cujo parecer 
foi lido anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESI>ENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução n• 102, de 1997, 
que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do do Rio Grande do Sul - LFTRS -, cujos recursos 
serão destinados à liquidação da a• parcela, bem 
corno da correção monetária relativa à sexta e à séti
ma parcelas, todas de precatórios judiciais. 

Ao projeto não foram oferecias emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 

- A Presidência recebeu do Banco Central do Bra
sil,nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Se
nado Federal, os seguintes Ofícios: 

N" S/66, de 1997 {n° 2.609/97, na origem), de 
27 do corrente, encaminhando solicitação do Gover
no do Estado do Ceará para que possa contratar 
operação de crédito extemo no valor de oito milhões 
e quinhentos mil dólares, cujos recursos serão utili
zados na compra de equipamentos de ensino e pes
quisa científica e tecnológica destinados ao apare
lhamento das Universidades Estaduais e Institutos 
de Pesquisa vinculados à Secretaria da Ciência e 
Tecnologia do Estado; e 

N" S/67, de 1997, (n• 2.611/97, na origem), de 
27 do corrente, encaminhando solicitação do Gover
no do Estado de Sergipe para que possa contratar 
operação de crédito externo no valor de quinze mi
lhões de marcos alemães, cujos recursos serão des
tinados ao melhoramento do abastecimento de ener
gia elétrica em Sergipe. 

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil 
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o Ofício n• 2.601/97, comunicando que os diretores 
indicados por aquele órgão, Drs. Demósthenes• Ma
dureira de Pinho Neto e Sérgio Darcy• da Silva Al
ves, além das atribuições comuns a todos os direto
res, terão sob sua responsabilidade respectiva as 
atribuições e competências relativas aos Assuntos 
Internacionais e aos de Normas e Organização do 
Sistema Financeiro. 

A Presidência determinou a republicação das 
Mensagens n°s 141 e 142, de 1997, para anexação 
do referido ofício. 

O expediente, anexado aos processados das 
mensagens citadas, vai à Comissão de Assuntos 
Econõmicos. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
-Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretá
rio, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

PRESI-97/2597 

Brasília, 26 de agosto de 1997 
Senhor Presidente, 
Refiro-me as Letras Financeiras do Tesouro do 

Estado de São Paulo- LFTP, vencíveis em 15-9-97. 
2. A propósito, informo que o Governo de São 

Paulo, em 20-8-97, completou a documentação neces
sária a análise do pleito, nos termos do disposto na 
Resolução n• 69, de 14-12-95, desse Senado Federal. 

3. Dessa forma, este Órgão procederá ã. análi
se do processo e encaminhará o parecer técnico 
conclusivo a essa Casa Legislativa, observando o 
prazo estabelecido no art. 13, parágrafo 12 , da citada 
Resolução. 

Respeitosamente, 3.878.170-Q - Gustavo H. 
B. Franco, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
-O ofício lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

· É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 603, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 22 da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam 
solicitadas à Secretaria de Previdência Complemen
tar, através do Ministério da Previdência e Assistên
cia Social, cópia dos formulários denO."Tiinados De
monstrativo Analítico de Investimentos e de Enqua
dramento das Aplicações, dos dois primeiros trimes-

tres de 1997, somente dos Fundos de Pensão patro
cinados por empresas estatais do Governo Federal. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1997. -
Senador Gilberto Miranda. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O-requerimento serã despachado à Mesa para de
cisão na forma do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerin:tento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 604, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução n" 100, ele 1997 (operação de crédito junto 
ao BNDES, destinada ao Projeto de Recuperação 
Operacional, Consolidação e Expansão do Metrõ-RJ. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1997. Ney 
Suassuna, Valmir Campelo, José Eduardo Outra, 
Edlson Lobão. 

-- ---O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será votado após a Ordem do 
Dia, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item 1: 
Votação, em turno único, do Requerimento n° 

424, de 1997, do Senador Lúcio Alcântara, solicitan
do, nos termos regimentais, tramitação conjunta dos 
Projetas de Lei do Senado n•s 45 e 69, de 1997, por 
versarem sobre experimentação técnico-científica 

_ que.vLse_a obtenção de clones de seres humanos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N2 605, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos Regimentais, a retirada 

do Requerimento n• 424, de 1997, de minha autoria, 
previsto no item 1, dàQ-rdemdo Dia de hoje, 27.:S:.97. 

Sala das Ses@es, 27 <JEL?_gg§!q Ae_l!il.!:l.7'. 
Senador Lúcio Alcãntara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Requerimento n2 424, de 1997, será arquivado. 
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Os Projetas de Lei do Senado n•s 45 e 69 vol
tam às Comissões de Assuntos Sociais e de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, respectivamente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 425, de 1997, do Senador Geraldo 
Melo, solicitando, nos termos regimentais, 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Se
nado n• 50, de 1997, com o Projeto de Lei 
da Câmara n° 22, de 1997, por versarem so
bre a competência para processar e julgar 
crimes praticados por militares. 

Em votação o requerimento em tu mo único. 
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanéeer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os Projetas de Lei do Senado n• 50 e o da Câ

mara n• 22 passam a tramitar em conjunto e as ma
térias retomam ao exame da Comissão de Constitui
ção e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 587, de 1997, do Senador José 
Roberto Arruda e outros senhores Senado
res, solicitando nos termos do art. 336, alí
nea c, do Regimento Interno, urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1996 
(n° 667/95, na Casa de origem), que autori
za o Governo Federal a conceder apoio fi
nanceiro ao Distrito Federal e aos municí
pios que instituírem programa de garantia de 
renda mínima associado a ações sócio-edu
cativas (tramitando em conjunto com os Pro
jetas de Lei do Senado n°s 236, de 1995; 84 
e201, de 1996). 

(Em virtude de adiamento). 
A matéria constou da Ordem do Dia da S'>:~o 

do dia 21 do corrente, quando teve sua votação 
adiada para hoje. 

Passa-se, assim, à votação do requerimento 
em turno único. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao Sena
dor Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a minha interven
ção, neste momento, é muito mais para fazer uma 
queixa e me declarar vítima do Regimento, em fun
ção da maneira como vêm funcionando as Comissõ-

es técnicas desta Casa. Hoje estavam convocadas 
para o mesmo horário a Comissão de Constituição e 
Justiça, o11de se discutia a reforma da Previdência, a 
Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de 
Educação, onde se votava o substitutivo da Senado
ra Emília Fernandes sobre o projeto de renda míni
ma destinada a custear bolsas para os alunos fre
qüentarem as escolas públicas. E mais: também es
tava convocada sessão do Congresso Nacional. Um 
dos projetas de grande importância que constava da 
pauta era o de rolagem da dívida dos Estados no va
lor de R$1 03 bilhões e o crédito para ressarcimento 
do ICMS dos Estados com a desoneração dos pro
dutos de exportação e de importação de máquinas e 
equipamentos. Eu era relator desse projeto. 

Na Comissão de Educação, votava-se o substi
tutivo da Senadora Emília Fernandes, que divergia 
de outro substitutivo que eu havia apresentado a 
esse mesmo projeto e havia sido aprovado pela Co
missão de Assuntos Sociais. 

Na impossibilidade de estar em todos os luga
res ao mesmo tempo, compreendendo a importância 
da minha presença na Comissão de Consti1uição, 
Justiça e Cidadania, onde se tratava da Reforma da 
Previdência e não querendo estar ausente dos deba
tes na Comissão de Educação, porque seria discuti
do um substitutivo que tinha um enfoque diferente 
daquele que eu havia apresentado, dirigi-me àquela 
Comissão; assim, mesmo assinando o livro de pre
sença, mantive entendimento com o Senador E:duar
do Suplicy - que é sabidamente um homem dedica
do a esse tema e foi pioneiro nessa questão no Se
nado, no Parlamento, no Brasil, homem que tem de
dicado grande parte do seu esforço a essa questão 
- e com o Senador Joef de Hoflanda, que é o Presi
dente da Comissão. Solicitei a S. Ex4s, estando eu 
eQvolvido com os trabalhos da Comissão de Consti
tuição e Justiça, que não colocassem na pauta de 
hoje este projeto para ser votado, porque eu gostaria 
de participar da discussão. Não vou apreciar o méri
to aqui. Não se trata disso. Pedi que compreendes
sem minha situação, até porque, por mais de uma 
vez, em relação a este mesmo projeto, atendendo a 
apelos do Senador Eduardo Suplicy, protelei a apre
sentação do meu relatório. É testemunha disso o Se
nador Ademir Andrade, que, por várias vezes, me 
pedia para proceder à votação, e eu acedia aos ape
los do Senador Eduardo Suplicy, solicitando o adia
mento da discussão, para que a Senadora Marina 
Silva e mesmo S. Ex4 pudessem trazer mais ele
mentos para o debate. Portanto, eu tinha autoridade 
moral para fazer esse pedido, como de fato fiz. Che-
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gou-se a discutir uma outra hora para a reunião, que 
poderia ser realizada hoje, às 18 horas, ou amanhã. 
Eu disse que não estaria presente, mas achava que 
não tinha o direito de pedir um segundo adiamento. 
Não obstante isso, mal dei as costas, processou-se 
a discussão e a votação. Sabendo S. Exl's que eu 
estava na Comissão de Constituição e Justiça, não 
tiveram a delicadeza de me convocar. Portanto, con
sidero isso uma descortesia. Do ponto de vista regi
mental, não há o que discutir. Do ponto de vista do 
relacionamento, sim. Estou dizendo isso de público 
e, pessoalmente, disse ao Senador Eduardo Suplicy 
que me causou espécie esse comportamento. Afinal 
de contas, somos parlamentares e aqui devemos ter, 
não obstante a divergência de idéias, um convívio 
harmônico. Não havia nenhuma razão para a vota
ção ser realizada com toda essa celeridade. 

Quero registrar meu protesto, Sr. Presidente, 
protesto, primeiro, porque não posso estar ao mes
mo tempo em quatro lugares, e em todos eles havia 
responsabilidades a serem cumpridas que exigiam a 
minha presença; em segundo, por não ter obtido a 
compreensão dos meus colegas para adiarem essa 
votação e contarem com minha presença, pelo me
nos para que eu pudesse dar as razões do meu 
substitutivo e talvez até votar acompanhando a Se
nadora Emília Fernandes. --

Era o que eu desejava a dizer a propósito da -
tramitação desta matéria. Fica o meu registro e o 
meu protesto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco-PT-SP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, na manhã de hoje, 
de fato, haviam sido programadas, como muitas ve
zes nesta Casa, reuniões concomitantes da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, da Comis
são de Educação, de outras comissões, além da 
sessão do Congresso Nacional. 

Estávamos, o Senador Joel de Hollanda, a Sena
dora Emília Fernandes, eu próprio, o Senador Lúcio Al
cãntara. todos preocupados com a apreciação desta 
matéria, pois estávamos conscientes de que, na tarde 
de hoje, o Senador José Roberto Anuda e demais líde
res da base governamental queriam que fosse votado 
requerimento de urgência para a votação desta matéria. 

Estávamos conscientes de que a Comissão de 
Assuntos Económicos havia examinado o assunto. É 
fato, conforme registrou o Senador Lúcio Alcântara, 
que, quando S. Ex" proferiu o parecer, eu solicitei 
que se desse o tempo necessário para uma aprecia-

ção mais cuidadosa, de tal maneira que a Senadora 
Marina Silva - que pediu vista - pudesse fazer um pa
recer aijemativo. Isso for acertadO, e houve a reunião, 
com uma boa discusSãO. em que se votoiJ o parecer 
do Senador Lúcio Alcântara, o qual prevaleceu, tendo 
sido vencido o voto da Senadora Marina Silva. 

Na Comissão de Educação, o Presidente em 
exercício, Senador Joel de Hollanda, designou a Sena
dora Emília Fernandes para proferir o parecer. Aliás, 
essa designação havia sido feita anteriormente pelo Se
nador Artur da Távola, no final do primeiro semestre. 

A Senadora Emilia Fernandes, levando em 
conta o parecer do Senador Lúcio Alcântara, proce
deu a um estudo cuidadoso e fez algumas sugestõ
es no sentido de aperfeiçoar e tomar factível o projeto 
de renâa mínima relacionado a ações sócio-educacio
nais; levou em conta a. contribuição de todos os auto
res de projetas sobre o assunto, tanto na Câmara dos 
Deputados quanto no Senado Federal; levou em conta 
as restrições orçamentárias, que, segundo o próprio 
Senador Lúcio Alcântara, foram explicitadas pelo Go
verno; consultou economistas do lpea. Considerou to
das essas restrições e apresentou um substitutivo que 
considera a possibilidade de se gastar, na gestão do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, algo compatí
vel com aquilo que diz o Governo Femanclo Henrique 
Cardoso ter a disposição- de ga5tar-com esSa. finalida
de, mesmo que seja eS$8 montante bastante modesto 
e restrito, dada a relevância do projeto. 

A Senadora Emília Fernandes também consi
derou o que o Senador Lúcio Alcântara e o autor ori
ginal, Deputado Nelson Marchezan, haviam reco
nhecido: a fórmula de apoio da União aos municípios 
continha uma inconsistência técnica, pois chegava a 
apresentar resultados diferentes para famílias com 
igual renda per capita, igualmente pobres, e chega
va a prover um apoio negativo; o Senador Lúcio Al
cântara dizia, então, que seria nulo o apoio. Era algo 
que ficava até difícil de ser compreendido pela muni
cipalidade, e a Senadora Emília Fernandes, com 
muito cuidado, acabou modificando e aperfeiçoando 
a proposição. Todos esses assuntos serão melhor 
encaminhados por ocasião da discussão da matéria. 

O que houve hoje, Presidente Antonio Carlos 
Magalhães, foi uma incompreensão de procedimen
to. O esforço que realizamos hoje foi um diálogo no 

- sentido de-que se não fos-se possível votai- pela-rna
nhã, que o fizéssemos logo no início ou, mais tardar, 
ao final da tarde. Estávamos dialogando sobre isso, 
quando o Senador Joel de Hollanda, notando que ál
guns Senadores haviam chegado à Comissão e cons-
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tituído quorum necessário - lanto é que 16 Senadores 
assinaram -, resolveu iniciar a discussão da matéria 

A Senadora Emília Fernandes, por mais de 30 
minutos, procedeu a todas as explicações, e diver
sos Senadores, posteriormente, usaram da palavra. 
Enquanto isso, concluiu-se a votação na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, referida pelo 
Senador Lúcio Alcântara e não se havia iniciado a 
votação na sessão do Congresso; não havia o Presi
dente Antonio Cartos Magalhães feito o apelo para 
que todos comparecêssemos. Portanto, houve a 
oportunidade e o tempo, ocasião em que o Senador 
Joel de Hollanda pediu a todos os Senadores da Co
missão, por sua assessoria, para virem à Comissão. 
Houve um esforço nesse sentido. 

O Senador Hugo Napoleão, acredito, é teste
munha, porque perguntei se estariam de acordo em 
votar a matéria; S. Ex" me respondeu que havia con
sultado alguns Senadores e que não haveria obje
ção para votar a matéria. 

Desculpe-me, Senador Lúcio Alcântara, mas 
não houve qualquer má-fé no que diz respeito ao 
procedimento de votação. Eu gostaria muito que V. 
Ex" estivesse presente. O seu parecer será conside
rado integralmente, em atenção a V. Ex", ainda mais 
porque teremos a oportunidade de discuti-lo agora 
na Comissão de Assuntos Económicos, sem prejuí
zo da votação do requerimento ora em pauta, sobre 
o qual não temos qualquer objeção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra a Senadora Emília Fernandes e, 
posteriormente, o Senador José Roberto Arruda, au
tor do requerimento. 

A SR1 EMILIA FERNANDES (PDT-RS. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, ainda não é o momento de entrarmos no mérito 
desta proposta e do substitutivo que construímos a 
partir da orientação e da inspiração daquele apre
sentado pelo Senador Lúcio Alcântara. Isso está de
vidamente expresso em meu parecer, no momento 
em que analisei o substitutivo vindo da Câmara dos 
Deputados e dos projetes apresentados no Senado 
Federal por três Srs. Senadores. Fiz uma análise 
pontual de cada projeto e, mais adiante, apresento 
uma avaliação do substitutivo específico do Senador 
Lúcio Alcântara - muito bem dito -, aprovado na Co
missão de Assuntos Sociais. 

Sr. Presidente, faço questão de ressaltar minha 
observação textual de que, sem dúvida, o Senador 
Lúcio Alcântara em muito contribuiu para o aperfei
çoamento do projeto da Câmara. Destaco ainda os 
pontos que considero importantes. Além disso, os pro-

jetos de lei do Senado receberam fortes críticas no pare
cer do Senador Lúcio Alcântara rio que diz respeito a 
uma série de questões tais como a dos gastos. 

Queremos apenas acrescentar neste momento -
entendemos que a discussão do mérito será noutra 
oportunidade - que sempre tivemos o maior respeito e 
consideração pelos posicionamentos de todos os Srs. 
Senadores, em especial do Senado Lúcio Alcântara 

Desde que fui designada Relatara, no final de 
junho, iniciamos uma análise detalhada de todas as 
posições, sugestões, estudos, pesquisas e dados 
que já existem dentro do País e até mesmo fora dele 
com relação à questão da renda mínima. Tivemos o 
cuidado de não apressar demais a nossa posição, 
até para termos consistência no que íamos apresen
tar. Estudamos o assunto durante todo o mês de ju
lho, período de recesso, mesmo com convocação 
extraordinária - e apesar de essa matéria não estar 
na pauta, tinha amparo regimental. 

Entendíamos que uma audiência pública era 
importante para fundamentarmos as nossas posiçõ
es. Somente conseguimos realizá-la ontem, com a 
presença de ilustre pessoas, como o Governador do 
Distrito Federal, Cristovam Buarque; a pesquisadora 
do IPEA do Rio de Janeiro, Dr" Lena Lavinas; o ex
Prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Palocci; a Dr" 
Sônia Draibe, pesquisadora da Unicamp; e o Dr. Sa
rnir Cury, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. 

Realizamos ontem um debate muito proveitoso 
que se prolongou até a noite, sentimos as posições da
quelas pessoas que conhecem o assunto não apenas 
no que diz respeito ao Brasil, como também a outros 
países. Elas salientaram a importância do mérito des
se projeto como uma proposta de Primeiro Mundo, 
algo que realmente coloca o Brasil no caminho do 
combate efetivo à pobreza e do chamamento de suas 
crianças e de seus jovens às escolas e à educação. 

Portanto, Sr. Presidente, tudo que fizemos foi 
embasado no Regimento, sempre respeitando as 
ponderações, as modificações e os avanços propos
tos pelo Senador Lúcio Alcântara ao projeto que veio 
da Câmara dos Deputados. Em relação ao que esta
va sugerido, entendemos que havia algumas distor
ções e buscamos corrigi-las. 

_____ Fizemos um quadro comparativo, que está jun
to com nosso parecer, o qual V. Ex"s poderão anali
sar até terça ou quarta-feira, quando votaremos o 
projeto; apresentamos uma análise numérica em ter
mos de recursos e da disponibilidade da União no 
sentido de buscar cada vez mais medidas, a fim de 
procurar atender àqueles munir-'-'"s mais pobres e, 
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ao mesmo em tempo, olhar a pobreza como não-lo
calizada, mas presente um lodo o Brasil. 

Não vamos entrar no mérito, mas peço aos no- ·. 
bres Colegas que estão recebendo a cópia de nosso 
subst~utivo, nosso relatório, nosso parecer- contendo, 
inclusive, esse quadro comparativo que construímos e 
apresentamos -que façam análise detidamente. 

Entendíamos, Sr. Presidente, que esse proces
so de urgência não deveria ser acelerado antes de 
ouvirmos a Comi5sáo de Assuntos Económicos, que 
também estava prevista para ser ouvida. Não ape
nas, todavia, com um parecer em plenário e, sim, 
com uma discussão no âmbito daquela Comissão, 
porque era lá que iríamos analisar a questão de via
bilidade económica de recursos. Entretanto, diante da 
urgência e da vontade da maioria desta Casa, das 
suas Lideranças, dobramo-nos ao pedido de urgência. 
Se todos nós nos debruçarmos na análise detida des
se projeto, na terça ou na quarta-feira da próxima se
mana poderemos aprovar um projeto, que voltará à 
Câmara dos Deputados, sim, mas que terá tramitação 
atenta, apurada, pelo mérito que contempla. 

Esse era o nosso registro, Sr. Presidente, res
guardando-nos para aprofundarmos o debate por 
ocasião da votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador José Roberto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para encaminhar. Sem 111visáo do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, durante longos meses o 
Senador Lúcio Alcântara, com o cuidado que lhe é pe
culiar, estudou essa matéria com profundidade. 

Visitamos várias cidades brasileiras que ado
Iam o projeto de bolsa-escola, conversamos com vá
rios especialistas nas universidades brasileiras, nos 
institutos de estudos sociais e políticos, discutimos 
várias vezes com o Senador Eduardo Suplicy, que 
defende essa matéria, e, na Câmara dos Deputados, 
trocamos idéias reiteradas vezes com o Deputado 
Nelson Marchezan, autor do projeto. 

Mais que tudo isso, Sr. Presidente, trata-se de 
um projeto autorizativo. A sua passagem pelo Con
gresso Nacional tem o mérito de buscar convergên
cias para que o Presidente da República, ancorado 
por uma convergência congressual, possa ter um 
projeto de renda mínima, vinculado à educação, de 
aplicabilidade nacional. 

Temos urna discordáncia conceituai em relação 
ao que defende o Senador Eduardo Suplicy. S. Ex" 
tem a idéia de que qualquer projeto de renda mínima 
deve ter a universalidade. Nós defendemos que esse 
projeto de bolsa-escola deve ser aplicado nos municf-

pios mais pobres, no interior do País, exa.tamente para 
evitar a migração para os grandes centros. Mas, res
peitando as posições do Senado_r_~dtJardQ_Suplicy, 
alongarrios essa diScussão. O Senador Ademir Andra
de, Presidente da Comissão_ de As5untos Sociais, vinha 
cobrando dO Senador LúciO Alcântara, Relator da maté
na, que apr9500tas5e-5eu- pirecer. Retardamos esse 
parecer várias vezes, para que subsídios a ele !os
sem '&presentados. Aguardamos que o projeto fosse 
aprovado na Câmara dos Deputados e, só depois da 
aprovação do projeto na Câmara dos Deputados, 
vindo para o Senado, é que o Senador Lúcio Alcân
tara, enfim, apresentou seu parecer, não sem antes 
n_139ociar esse parecer com o Govemo Federal, para 
que ele tenha aplicabilidade. 

Não interessa a mim, que sou o autor do proje
to no Senado, não interessa ao Deputado Nelson Mar
chezan, que apresentou o projeto na Câmara, e não 
interessa a nenhum de nós que esse projeto autorizati
vo seja votado e não vire verdade que o Governo Fe
deral não o encampe, não o implante. Depois de todas 
essas negociações e de todos os aperfeiçoamentos, o 
Senador Eduardo Suplicy apresentou o seu parecer. 
Es5e parecer fOi vota® na Cornissao dEi Assuntos So
ciais, ficando em pauta 45 dias. 

Depois de aprovado na Comissão de Assuntos 
Sociais, passamos todo o mês de julho sem que ele 
estivesse na pauta. 

Requeri a sua urgência na semana passada, 
mas o Senador Eduardo Suplicy me fez uma solicita
ção de que antes tivéssemos uma audiência pública 
na Comissão de Educação. 

_Retirei-me do Plenário na quarta-feira, não vo
tando portanto essa urgência, e tivemos ontem essa 
reunião, essa audiência pública, que foi, inclusive, 
muito interessante. 

Passado_isso. Sr,P~ideate. tenho um compro
misso com o meu Partido, o PSDB, que foi pioneiro no 
projeto da bolsa-escola, em Campinas, com o saudoso 
Prefeito José Roberto de Magalhães Teixeira. Ternos 
um compromisso com aqueles que discutiram e vota
ram a matéria na Câmara e, mais do que isso, um 
compromisso com aqueles que discutiram e votaram a 
matéria na Comissão de_ Assuntos §ociaís. 

Daf por que, Sr. Presidente, aguardados todos 
esses trâmites, requeiro a urgência dessa matéria. 
Não sem antes reconhecer o esforço que a Senadora 
Em~ia Fernandes teve para estudá-la. e reconhecendo 
também que a discussão sobre a matéria no Plenário 
deverá comportar, além do Relatório do Senador Lúcio 
Alcântara, o parecer, o voto e as observações que fo
rem trazidas aqui pela Senadora Emília Fernandes. 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 589 

Mas acredito, Sr. Presidente, que chegou o mo
mento de votarmos essa matéria. O País precisa ini
ciar um projeto nacional de renda mínima vinculado à 
educação. Não podemos continuar tendo projetos indi
viduais de bolsa-escola, cada município com um proje
to diferente. Uniformizá-los num projeto nacional com 
metade dos recursos no Orçamento Geral da União, 
fazer um modelo de projeto de bolsa-escola que sirva 
às regiões mais pobres do País e que evite a migração 
para os grandes oentros é urgente e prioritário. 

Sr. Presidente, concluo, solicitando ao Plenário 
da Casa e aos Líderes dos partidos que votemos a ur
gência e que, obviamente, com o parecer já aprovado 
na Comissão de Assuntos Sociais, estabeleçamos o 
debate em plenário que, com oerteza, será muito fértil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em primeiro lugar, a Mesa faz questã..> de destacar 
um ponto que é do trabalho eficiente do Senado. So
bretudo, salientar também que o Senador Lúcio Al
cântara tem se mostrado sempre um diligente com
panheiro de trabalho e que participa de relatórios im
portantes, dai por que estava no dia de hoje tão ata
refado com as missões do Senado. Esse é um ponto 
importante de se fazer justiça a um Senador. 

Por outro lado, também reconheço de há mui
to, antes mesmo de estar na Presidência, que tem 
que se encontrar um caminho com rapidez, e daí fa
zer uma convocação para os primeiros dias de se
tembro das i1Cl0i<:.nças e presidentes de comissão, 
p&r-"1 que as comissões não funcionem ao mesmo 
tempo durante os dias da semana, sobretudo terça. 
qua1ta e quinta. Temos que encontrar um caminho 
para isso, ou após a Ordem do Dia ou salientando 
como deverá ser feito. Isso não será uma medida 
autoritária da Mesa, mas será urna medida consen
sual dos líderes e presidentes de comissão. 

Daí por que de vez em quando estamos tendo 
problemas como o de agora, de Senadores não po
derem participar das sessões em que eles têm inte
resse no debate do projeto ou até participação efeti
va na relataria. 

Hoje, o acúmulo veio maior, levando em conta 
que a Câmara dos Deputados votaria à tarde e à 
noite a reforma eleitoral, e só haveria espaço pela 
manhã para realizar as sessões do Congresso, para 
votações de matérias importantes. E a sessão do 
Congresso se realizou das 11 até às 14 horas, o que 
deu também uma pressa maior dos trabalhos, para 
que os Senadores pudessem comparecer, uma vez 
que não podem participar de comissões quando ses
sões plenárias estão sendo realizadas. 

Esses foram alguns problemas que se verifica
ram hoje, dai por que estávamos nessa discussão 
em relação a esse assunto. Mas é urna demonstração 
efetiva, também, para o povo de que o Senado está 
trabalhando com eficiência, cumprindo seus deveres 
com a Nação. Esse é um ponto que deve ser salienta
do como altamente positivo, ao invés de ser tão con
traditório como está sendo o debate do Plenário. 

Vou colocar em votação o requerimento de urgência 
e, evidentemerte, o resultado será acatado pela Mesa 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presi
dente, peço a palavra~ para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. Exl a palavra, para encaminhar a votação. 
V. Exl dispõe de cinco minutos. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente,.apenas para trazer uma reflexão à casa. 

A matéria tratada no projeto de lei para o qual 
o nobre Senador José Roberto Arruda pede urgência 
tem sido objeto de debate nas reuniões do meu Partido. 
Há, inclusive, outros assuntos correlatas que serão trata
dos no seio da Bancada, na próxima terça-feira, que 
gostaria de discutir, mais abertamente com os colegas, 
a fim de trocarmos idéias não só quanto à questão de 
renda mínima, mas, também, quanto à fome. Peço à 
Casa compreensão para que tenhamos um pouco mais 
de tempo a fim de discutir melhor a matéria 

Por essa razão, venho manifestar a posição 
contrária à urgência requerida. 

O SR. JADER BARBAUiO (PMDB-PA) -Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. Exl a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, por razão idêntica à do ilustre líder do 
Pl=L, também me manifesto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Consulto o Senador José Roberto Arruda se quer 
retirar seu requerimento. 

O'SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF) 
- Por favor, Sr. Presidente, eu gostaria de retirar o 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-Então, Exl, envie o requerimento à Mesa. 

O SR. JOSÉ EOUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESilENTE (Aricrlo Carbs Magallães) -
Concedo a palavra a V. Exl, Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador) - Eu gos-
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taria de registrar que em respeito ao esforço feito pela . 
Comissão de Educação não nos oporíamos ao reque
rimento de urgência, mas observo que será retirado. 
De qualquer forma quero fazer um apelo no sentido de 
que o Presidente da Comissão de Assuntos Ecooomi
cos indique logo o relator para que este se pronuncie 
sobre a matéria e o projeto volte logo ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não há dúvida que a forma como V. Ex" apresenta 
é a que melhor condiz com os trabalhos do Senado. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra V. Ex', Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
quero manifestar minha profunda identidade com a 
preocupação de V. Ex" com relação aos trabalhos 
da Casa. O assunto levantado aqui pelo Senador Lú
cio Alcântara foi da mais absoluta realidade, e não é 
inédito. Quando houve a CPI dos Titulas Públicos foi 
dramático: o Presidente da Comissão dos Tltulos 
Públicos era o Presidente da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. S. Ex" viveu um drama 
para poder realizar seu trabalho. 

Penso, Sr. Presidente - não porque tenha um 
projeto, poderia ser outro - que a forma ideal de orga
nizarmos os trabalhos do Senado Federal é pararmos 
com essa história de trabalharmos dois dias e meio por 
semana, Sr. Presidente, e trabalharmos a semana in
teira. A idéia que tenho é a de trabalharmos duas se
manas, quinze, vinte dias ou o que for necessário. 

Dou um exemplo. Hoje é dia 27. Nós nos reuni
ríamos hoje. E V. Ex", Sr. Presidente, estabeleceria 
hoie a pauta do mês que vem. Começaríamos a 
apreciar as matérias no dia primeiro do próximo mês 
e iríamos embora quando acabasse a votação, no 
dia 18, 20 ou 25. Ora, Sr. Presidente, trabalharíamos 
na segunda, terça, na quarta, na quinta, na sexta. E. 
se for necessário, estaríamos no Senado também 
aos sábados e domingos. Vão argumentar: mas o 
Brasil não trabalha sábado e domingo. O Brasil não 
trabalha, mas vai olhar o Congresso trabalhando. 

Aí sim, Sr. Presidente, marcamos uma reunião 
de comissão na segunda-feira, outra na terça, na 
quarta, na quinta, na sexta. 

Como está não dá, Sr. Presidente. Peço perdão 
a V.Ex", mas vou dizer que, por mais competência que 
V. Ex' tenha, não há como apreciar todas as matérias 
reunindo as comissões às terças-feiras à tarde, às 
quartas durante todo o dia e às quintas pela manhã. 

Faço um apelo a V. Ex", que está tão bem in
tencionado. V. Ex" está absolutamente correto na 
sua preoc_tlP.ação. O problema é real. O meu apelo é 
pai'à que estudemos uma fórmula. Eu apresento a 

__ minha: durante o mês, ficamos aqui o tempo neces
sário. V. Ex" vai perceber que produziremos mais, 
pois não ficarão projetas parados nas gavetas das 
comissões, o que ocorre, às vezes, por razões des
necessárias. Os projetas ficam nas gavetas e depois 
vêm com requerimento de urgência. Não! 

Em agosto decidimos a pauta de setembro. No 
dia primeiro de setembro, chegamos ao plenário e 
votainós as matérias. -uma vez conclufdo o trabalho, 
vamos embora. Se terminarmos no dia dia 18, tere
mos 12 dias para ficarmos na nossa base. Se termi
narmos no dia 25, vamos para a nossa cidade no dia 
25. Se precisarmos do mês inteiro, ficamos o mês in
teiro trabalhando. 

É o apelo que faço a V. Ex". acredite, na melhor 
das intenções, para chegarmos a um entendimento. 

Muito obrigado. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Balbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a su
gestão de V. Ex" de uma reunião com as Lideranças e 
com os Presidentes das Comissões é o caminho ade
quado. Para efeito de opinião pública, há que se regis
trar que o Senado está em dia com a sua pauta. Tanto 
é assim que, na próxima semana. a pauta está em 
aberto de segunda-feira à quinta-feira. 

O que me parece necessário é adequar o tra
balho das comissões. Nada além do que isso. 

A reunião de V. Ex" com as Lideranças e com 
os Presidentes das Comissões e a sugestão de que, 
nos dias em que não há sessão deliberativa, possam 
os Presidentes das Comissões convocar seus mem
bros para a reunião são a solução. 

Faço esse registro para deixar bem claro que 
no Senado não há pauta para sessão. 

O SR. PRESilENTE (Anorío Garlos Magahães)-A 
Presidência convoca uma reunião dos Lideres e de todos 
ós Presklentes ck! ~para o dia 02, às 1011, e, 
como c:Onvid8ci0 especial, o Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO Sl_IIJON (PMOB·AS) - Sr. Presi
dente, agradeço. Estarei lá. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que serà lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercfcío, Senador Flaviano Melo. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N2 606, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 344 do Regimento Interno, 

requeremos a retirada do Requerimento n2 587, de 
1997, em que solicitamos urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara nQ 89/96. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1997. -
Jo~Jé Roberto Arruda, ~ader Barbalho, Hugo Na
poleão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria volta à sua tramitação normal. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nQ 83, de 1997 (apresentado 
como conclusão do Parecer n2 339, de 
1997, da Comissão de Assuntos Económi
cos, Relator: Senador Roberto Requião), 
que denega autorização ao Município de 
Osasco para emitir letras Financeiras do 
Tesouro do Município de Osasco (LFTMO), 
cujos recursos seriam destinados ao giro de 
sua dívida mobiliária com precatórios no 1 ° 
semestre de 1997. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

-Item 5: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Proposta de Emenda à Constituição n• 
2, de 1996, tendo como primeiro signatário o 
Senador Bernardo Cabral, que altera o § 42 

do art. 18 da Constituição Federal, e acres
centa dois parágrafos ao mesmo artigo (cria
ção, incorporação, fusão e desmembramen
to de Municípios), tendo 

Parecer sob n• 355, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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Relator: Senador Jefferson Peres, pela pre
judicialidade. 

A Presidência declara prejudicada a Proposta 
de Emenda à Constituição n• ~. nos termos do art. 
334 do Regimento Interno. 

Dia. 

A matéria vai ao Arquivo. · 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Esgotada a matéria constante da Ordem do 

Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
final que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exerci
cio, Senador Carlos Patrocínio. 

É ·lido -o seguinte: 

PARECER NR 433, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de R~Diu
ção n• 83, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 83, de 1997, que denega 
autorização ao Município de Osasco para emitir le
tras Financeiras do Tesouro do Municfpio de Osasco 
(lFTMO), cujos recursos seriam destinados ao giro 
de sua dívida mobiliária com precatórios no primeiro 
semestre de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto 
de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N° 433, DE 1997 

Faço saber que o Sendo Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Denega autorização ao Município de 
Ousco para emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Município de Osasco 
(LFTMO), cujos recursos ~Jeriam destina
dos ao giro de sua dívida moblllárla com 
precatórios no primeiro semestre de 
1997. 

O Senado Federal resolve: 
Ar!. 12 É denegada autorização para a Prefeitu

ra do Município de O~õasco efTiiljr Letras Financeiras 
do Tesouro do Município, cujos recursos seriam des
tinados à rolagern da dívida vencida em 12 de junho 
de 1997. 

_Art. 2° Esta re~olução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1ós Magalhães) 
-O parecer vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 607, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Resolução n° 83, de 1997 (apre
sentado como conclusão do Parecer n• 339, de 
1997, da Comissão de Assuntos Económicos), que 
denega autorização ao Município de Osasco para 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município 
de Osasco (LFTMO), cujos recursos seriam destina
dos ao giro da sua dívida mobiliária com precatórios 
no 1° semestre de 1997. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1997. -
Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da Redação Final. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como 

definitivamente adotada, dispensada a votação, nos 
termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em sessão anterior foi lido o Requerimento n• 599, 
de 1997, dos líderes, solicitando, nos tennos do art. 
316, alínea b, do Regimento Interno, urgência para o 
Projeto de Resolução n• 107, de 1997, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir, por in
termédio de ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro Municipal de São Paulo -LFTM-SP, destina
do-se os recursos ao giro de sua dívida mobilíária, 
com vencimento no segundo semestre de 1997. 

Conforme orientação da Presidência e consen
so das Lideranças da Casa, a votação da matéria 
será realizada nesta oportunidade. 

Os avulsos do referido Requerimento e do Pro
jeto respectivo econtram-se à disposição dos Srs. 
Senadores nas bancadas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Resolução n°107, de 1997, cons

tará da Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil 
subseqüente, nos termos do art. 345, inciso 11, do 
Regimento Interno. 

O SR, PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 
604, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto 
de Resolução n• 100, distribuído sobre a mesa, rela
tivo à operação de crédito junto ao BNDES, destina
do ao projeto de recuperação operacional, consoli
dação e expansão do metrõ do Aio de Janeiro. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia do segun

do dia útil subseqüente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, como 
são quase 18 horas e a matéria é da maior importân
cia, quero registrar que amanhã estarei inscrito, na 
hora do expediente, para tratar de um assunto que é 
um verdadeiro golpe contra a Zona Franca de Ma
naus. 

A Gazeta Mercantil, nÇ> __ dia 22, publicou um 
edital que prevê a criação de novas fábricas de ci
nescópios, mas com um chamado ProJect Flnanc:e 
feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nõmico - BNDES: "Haverá um financiamento de 
90% do valor do empreendimento, estimado ern 
R$500 milhões". 

Até aí, tudo bem, Srs. Senadores, pois queremos 
que esse banco financie. Porém, o edital, que ainda 
não prevê uma região para o investimento, está ex
cluindo, desde logo, a Zona Franca de Manaus. 

Ora, Sr. Presidente, isso representa uma inten
ção premeditada de tumuHuar o projeto que ali está
se instalando. A própria Philips e a Samsung estão 
entendidas no sentido de que não haverá necessida
de de uma nova fábrica de cínescópio. Então, por 
que o BNDES fará isso? 

Como o assunto é de máxima importância, Sr. 
Presidente, eu me reservo para amanhã, na hora do 
expediente, deixando registrado, desde fogo, o meu 
profundo protesto. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Há, ainda, oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Francelina Pe
reira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente,' Stls e Srs. Senadores, a Câ
mara dos Deputados votará, na primeira semana de 
setembro, o projeto da ilustre Senadora Júnia Marise 
que inclui o Vale do Jequitinhonha, em meu Estado, 
na área de atuaçáo da Sudene. 

Peço licença para tomar ao assunto, tamanha 
a justiça que se faz ao povo daquele belo e sofrido 
pedaço de chão mineiro, que deu a Minas Gerais 
contribuição de ine::;timável valor em todas as áreas 
de atuayão. 

Direi, em primeiro lugar, que veio do Vale do 
Jequitinhonha, para glória de todos nós, mineiros e 
brasileiros, o Presidente que incorporou, definitiva
mente, à história deste País as lições de tolerância, 
fraternidade, desenvolvimento e lhaneza no trato e no 
convívio em tão altos níveis, que fizeram dele o man
datário brasileiro mais amado pelas últimas gerações. 

Refiro-me ao Presidente Juscelino Kubits
check. E ao mencioná-lo no momento em que defen
do a inclusão do Vale na área da Sudene, insistirei 
em que esse importante passo do Congresso Nacio
nal é quase uma reparação histórica ao ex-Presiden
te entre as muitas que ainda estamos a lhe dever. 

Neste País, todos sabem que foi o ex-Presi
dente, filho dilato da dilata Diamantina, quem criou a 
Sudene, uma agência de desenvolvimento regional 
que vigorosamente vem mudando o quadro de difi
culdades imposto pela seca aos nossos irmãos do 
Nordeste. 

Nada mais justo, agora, que se estendam ao 
Vale do Jequitinhonha os mecanismos que o seu fi
lho mais querido encontrou para enfrentar e superar 
as difiCuldades nas terras mais ao norte, onde a dor 
originária da aspereza do meio não é diferente nem 
menor que a dor dos seus irmãos e descentes do 
Vale do Jequitinhonha. 

Juscelino deu o primeiro passo e cri · a Sude
ne, e não é justo que os filhos do Vale, os filhos do 
sonho de Juscelino, meninos pobres como ele, de 
pé no chão, a percorrerem as penhas do Jequitinho
nha, sejam alijados da possibilidade de se levania
rem para um mundo melhor. 

É a chance prática, eficaz, duradoura e com
pleta de retribuir ao Presidente um pouco da genero-

sidade de sua alma, que cala fundo na memória da 
Nação. 

Sr. Presidente, o norte de Minas, já incluído na 
área da Sudene há mais de três décadas, é favorá
vel à incorporação do Jequitinhonha à jurisdição da
quele órgão de desenvolvimento regional, porque é 
irmão de destino e de esperança dos que vivem no 
Vale. 

O norte de Minas pertence aos quadros 'de difi
culdades que a seca impõe ao Nordeste, da mesma 
fonna em que homens, mulheres e crianças do Vale 
do Jequitinhonha igualam-se a todos os irmãos nor
destinos, quando relutam heroicamente a não se 
abandonarem ao destino, impotentes nas provações. 

Basta ver, Srs. Senadores, que a prosódia nor
destina sóencontra paralelo em território nacional na 
-proSódia do- noite mineiro, a5sim c:Omo se identifi
cam na comida, no vestuário, nas festas e até nos ri
tos da dor e da morte e nos desafios da vida. 

O vale do Jequitinhonha é a extensão dos cer
rados do norte de Minas, uma civilização de pedras, 
entre pedras e sobre pedras, mas com a mesma ce
lebrada valentia do nordestino diante da aspereza do 
clima. 

Se o Nordeste desceu com seus costumes 
para os limites da província mineira, o que muito nos 
honra, é verdade que a matriz cultural do norte de 
Minas nós a fomos buscar no Vale do Jequitinhonha. 

Fomos apanhá-la na vetusta cidade do Serro, 
nas paragens judiciosas da antiga Minas Novas e no 
leito de todos os rios da formosa e intimorata Minas, 
onde os açoites dos chicotes da Coroa ensinaram
nos o dever do inconforrnismo e o senso de dignida
de. 

Lembro também que é a identidade do norte de 
Minas e do Vale do Jequitinhonha com o Nordeste 
brasileiro que podemos exibir diariamente nas nos
sas estradas. 

Basta atentar para o congestionamento do trá
fego que liga o norte de Minas com a rodovia Rio
Bahia, canalizando quase 40% de todo o movimento 
que se origina nos Estados nordestinos ou que para 
lá demanda. 

Não se trata apenas de urna conseqüência de 
ser Minas o Estado mediterrâneo do Brasil. É mais 
do que isso: é o fato de sennos uma extensão do 
Nordeste em território mineiro. 

A estrada está reconduzindo-nos, uma vez 
mais, aos .1ossos laços históricos, afetivos e econô
micos, o que saudamos com renovadas alegrias. 

Esta Casa, como t.:xlo o Congresso Nacional, 
guarda t..'llllbém, nos seus arquivos, a memória de 
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quantas vezes mineiros e nordestinos uniram-se 
numa só voz, toda vez que a Nação reclamou a nos
sa voz, tanto para os reclamos comuns, como para 
os avisos da. nacionalidade. 

-o norte de Minas é afetivo e efetivo território 
nordestino, toda vez que, no Parlamento, o Nordeste 
pretende ampliar as suas reivindicações e as suas 
proclamações. . 

Queremos continuar assim, tendo, agora, ao 
nosso lado,· a inteireza da valorosa representação do 
Vale do Jequitinhonha. 

Portanto, Sr. Presidente, é de justiça, por mais 
de um motivo, que nos unamos todos, na primeira 
semana de setembro, para aprovar o projeto que 
põe o Vale do Jequitinhonha na tenra da Sudene. 

Imagino o que diria, desta tribuna que foi sua, o 
ex-Presidente Juscelino Kubitschek, a pedir aos ir
mãos nordestinos que não faltem, sob qualquer juí
zo, à concretização da medida que tem o mesmo va
lor, o mesmo significado, a pura essência do gesto 
que adotou em 1959, quando liderou o País paraso
correr os centenários e justos reclamos do Nordeste. 

Não invoco a memória do ex-Presidente para 
pedir reciprocidade. Cito-o em nome dos seus de
scendentes do Vale do Jequitinhonha, que, neste 
momento, põem-se de pé para receber a solidarie
dade do Nordeste e da Nação, para que não conti
nuem reduzidos em sua dignidade de filhos de Deus, 
condenados a urna vida de pouca ou nenhuma es
perança. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, os mi
neircs sabem ·que sou filho do Vale. Conheço todas 
as suas veredas, suas cidades, seus caminhos e 
sua gente bralla e destemida. O Vale é também meu 
chão, meu destino e minha vida. O Vale também ele
geu-me Deputado Federal quatro vezes. Fui Gover
nador de Minas Gerais e, no Palácio da liberdade, 
empreendi o mais ousado programa de desenvolvi
mento econômico e social da área. 

Sei que a Sudene de hoje não é mais a Sude
ne de ontem - poderosa, forte, envolvente -, corres-_ 
pondendo aos anseios incontidos dos nordestinos do 
Brasil, aí incluído o norte de Minas Gerais. 

A Sudene de hoje não tem a mesma dimensã9, 
os mesmos mecanismos de apoio à terra e ao povo 
dn-: regiões oprimidas do Nordeste. 

A Sr' Junia Marise (POT-MG} - V. EJ<,§ me 
concede um aparte? 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -
Ouço V. Ex" com prazer. 

A Sr' Junia Marise (POT-MG) - Estava em 
meu gabinete quando V. Ex" iniciou seu pronuncia
mento e vim imediatamente ao plenário para trazer 
meu testemunho da preocupação que V. Ex" sem
pre, na sua vida pública, teve para com aquela re
gião, considerada, sem dúvida alguma, lamentavel
mente, urna das regiões mais pobres de Minas e do 
Brasil. Sei, principalmente pelo testemunho do povo 
do Vale do Jequitinhonha, das atenções, do carinho 
que V. Ex" devota àquela-região que confia em V. 
Ex". Neste momento em que Minas se une para rea
lizar o grande sonho de integrar essa região à Sude
ne e, assim, propiciar seu desenvolvimento econômi
co e social, a palavra de V. Ex" tem peso da maior 
importância. É o peso de quem fala com a convicção 
e a consciência da realidade no dia-a-dia daquela 
nossa gente. Recebi, ontem, o jornal Folha do Vale. 
Através das páginas desse veículo, que é editado e 
diVulgado no Vale do Jequitinhonha, tivemos a opor
tunidade de ver retratadas ali fotografias do gado 
morrendo pela fome, mas, principalmente, de crian
ças subnutridas, de um cidadão com cerca de 90 
anos carregando nos ombros pedaços de madeira e 
vivendo em situação que poderíamos considerar de 
grandes dificuldades. Mas eles lá estão tentando so
breviver, mesmo diante dessas dificuldades, como a 
das mulheres do Vale do Jequitinhonha, que são viú
vas de maridos vivos, pois passam cerca de oito, 
nove meses fora da região, de seus lares e de suas 
casas, porque têm que buscar o trabalho em outras 
regiões mais desenvolvidas do nosso País e até do 
nosso Estado. E é exatamente, Senador, como cole
ga de V. Ex", representante também do nosso Esta
do, Minas Gerais, que me congratulo com V. Ex" 
pelo seu pronunciamento, que representa uma voz 
altiVa, responsável. É de peso, neste momento, a 
voz de V. Ex", principalmente para levar confiança 
aos nossos conterrâneos do Vale do Jequitinhonha 
no momento em que a Câmara dos Deputados, nos 
próximos dias, poderá dar um passo dos mais impor
tantes para a realização de um sonho de pratica
mente um milhão d~ssoas. _A população do Vale 
doJequitirihonhaespera, há mais de 50 anos, ores
gate da miséria, da fome e das dificuldades. E vol
tando ao citado jornal Folha do Vale, se me penmite 
V. Ex", não querendo tomar muito tempo do seu pro
nunciamento valoroso: aquele cidadão de quase 90 
anos dizia na entrevista que lamentavelmente não ti
nha recebido durante sua vida assistênciª méQiça, e 
as estatísticas apontam que, apesar dos empenhos 
de alguns governos como o de V _._E:~. de_ rjar_;!s 
rftã.os aquela região, existe apenas um médico para 
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cada 1 O mil habitantes na região do Vale do Jequiti
nhonha. E é exatamente com esta sensibilidade que 
todos nós, mineiros, estamos aqui ouvindo o pronun
ciamento de V. Ex", que, sem dúvida alguma, levará 
confiança a toda a população do nosso querido Vale 
do Jequitinhonha. Parabéns. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -
Muito obrigado, Senadora Júnia Marise. V. Ex', mi
neira ilustre, que ao nosso lado se mantém em per
manente vigilância sobre os assuntos de natureza 
económica, social e política de nosso Estado, em 
boa hora teve a oportunidade de apresentar mais um 
projeto para a inclusão do vale do Jequitinhonha, re
gião entre Minas Gerais e a fronteira com a Bahia, 
na área da Poligonal das Secas em nosso Estado. 

O Serrado aprovou a proposição, que imediata
mente foi submetida à decisão da Câmara dos De
putados. E ali o projeto vem tramitando morosamen
te. Simultaneamente Minas e os mineiros vêm cola
borando de fomna entusiástica, sobretudo na área 
envolvida pelos problemas dramáticos apontados 
por V. Ex', no sentido de que essa Agência de De
senvolvimento do Nordeste, a Sudene, também se 
estenda à área contfgua do Vale do Jequitinhonha. 
Agradeço a V. Ex" a oportunidade do aparte. Tenho 
a convicção de que V. Ex' fará todo esforço possível 
para envolver o partido a que pertence e outras lide
ranças parlamentares na Câmara dos Deputados no 
sentido de aprovar, na primeira semana de setem
bro, nas proximidades da Independência do Brasil, a 
independência do norte de Minas Gerais. Muito obri
gado a V. Ex'. 

A Sudene de hoje, repito, não tem a mesma di
mensão, os mesmos mecanismos de apoio à terra e 
ao povo das regiões oprimidas do Nordeste. 

Empenhada na correção das desigualdades re
gionais, de renda e de riquezas, ela é a mais forte, 
rica e até mítica agência de desenvolvimento regional. 

Ao mesmo tempo, o rio Jequitinhonha está di
minuindo as suas águas, os seus ímpetos, o seu po
derio. 

De certa forma, está morrendo de sede. 
Mas tudo isso ainda pode ser retomado, entre 

outros meios, com os incentivos fiscais da Sudene, 
de seus recursos públicos e privados. 

Vamos votar favoravelmente ao projeto da mi
nha colega Júnia Marise, buscando até a data da ln
dependência do Brasil, 7 de setembro próximo, a li
bertação do Vale das amarras do sofrimento, a fim 
de que o seu povo - que não aceita e repele o título 
de bolsão de pobreza - alcance a certeza de dias 
melhores. 

Na Cãrnara . dg_s Deputados, representando o 
Vale, percorri os caminhos que agora estamos tri
lhando, no curso da tramitação de projeto idêntico. 
Fui.derrotado, não pelo povo, na Casa do Povo, no 
Congresso Nacional, mas pelo Presidente Costa e 
Silva, que não percebeu o alcance de um projeto de 
extrema simplicidade, mas abrangente e forte na 
alavancagem da esperança e da certeza de que o 
Vale do Jequitinhonha 'é também terra de Deus. E 
merece ser integrado ao corpo político, económico e 
social desta grande Nação, que todos nós estamos 
construindo agora, para alçá-la ao contexto mundial 
da economia e dos direitos humanos. 

Diamantina, portão de entrada para o Vale, 
será declarada pela Unesco, em fins do próximo 
ano, cidade património cultural da humanidade, a 
exemplo de Ouro Preto, Olinda, Brasília e Salvador. 

Agora, ao lado de todo o Vale, o povo diaman
tinense e todos nós esperamos comemorar a inclu
são do Jequitinhonha nos limites da Poligonal das 
Secas, ou seja, da Sudene. Será mais uma homena
gem à memória de JK, o benfeitor do Nordeste, por
que criador inclusive da Sudene, e ao desejo de ho
mens e mulheres, trabalhadores honrados, esperan
çosos e destemidos que estão acionando os instru
mentos de desenvolvimento de todo o Vale. 

A batalha que ganhamos é aquela que sabe 
desfraldar uma bandeira. Essa bandeira está, agora, 
mais do que nunca, nas mãos do povo do Vale, no 
poder de decisão do Congresso Nacional e do Presi
dente da República, Fernando Henrique Cardoso. 

Sr. Presidente, Sr. Senadores, Juscelino Ku
bitschek nasceu em Diamantina, em 12 de setembro 
de 1902. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que tem o compromisso de sancionar o projeto de 
inclusão do Vale do Jequitinhonha na área da Sude
ne, com certeza terá o prazer, o orgulho, a grande 
ventura, de tomar realidade o grande sonho do povo 
do Vale no dia 12 de setembro próximo, na data na
talícia de JK. Poderia fazê-lo diante da estátua de S. 
Ex', que .está em Diamantina, ao lado da Igreja de São 
Francisco de Assis, de braços abertos saudando a to
dos quantos, neste mundo de Deus, visitam e come
moram a sua terra, a doce e querida Diamantina de to
dos nós, brasileiros dos mais distantes rincões. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Francelina 
Pereira, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 29 

Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva. (Pausa.) 

Concooo a palavra ao eminente Senador José 
Fogaça. A Mesa alerta V. Ex" que dispõe de 17 mi· 
nutos para seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, creio que o tempo que resta da sessão 
não será por mim inteiramente utilizado, já que vejo 
oradores inscritos e dispostos a falar. 

Apenas quero fazer o registro da importância 
que credito a um tema que voltou ao debate, feliz
mente, no Congresso Nacional, dado que, recente
mente, na Câmara dos Deputados, houve a aprova
ção na Comissão de Constituição, Justiça de um 
substitutivo do Deputado Vilmar Rocha sobre o as
sunto. 

Falo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do proje
to que trata da garantia da liberdade de expressão e 
da responsabilidade civil e penal dos jornalistas. É 
aquilo que temos chamado, comumente, de Lei de 
Imprensa. 

Tenho com esse projeto, Sr. Presidente, uma 
ligação profunda, uma ligação umbilical porque, no 
Senado, como Relator da matéria, durante mais de 
um ano de longo e frutífero debate, o assunto foi 
analisado, esmiuçado, detalhado e radiografado pe
los Srs. Senadores. Obtivemos um resultado concre
to e satisfatório: aprovamos um projeto de lei que 
deveria seguir, então, a sua tramitação no mesmo 
ritmo, na mesma seqüência, na mesma velocidade, 
na Câmara dos Deputados. 

No entanto, isso ocorreu em 1992. Nos idos de 
1992, logramos a aprovação da Lei de Imprensa no 
Senado Federal. Portanto, há cinco anos. De lá até 
aqui, depois de longo e penoso debate, a Câmara 
dos Deputados finalmente chega ou está próxima a 
uma definição sobre a Lei de Imprensa, que acaba 
de ser aprovada pela Comissão de Constituição e 
Justiça daquela Casa e está, digamos assim, habili
tada para ser votada em plenário. Portanto, o assun
to ganha importância e densidade. 

Reputo ser da nossa responsabilidade tratar 
também da questão da imprensa. 

Em primeiro lugar, há quem defenda a tese de 
que não deve existir, no Brasil, nenhuma Lei de Im
prensa e que o Código Penal e o Código Civil, que 
são leis que tratam dos crimes contra a honra e das 
indenizações por danos morais, respectivamente, 
são as leis que devem cuidar do assunto. Portanto, 
não se deveria criar uma nova lei de Imprensa. 

É muitõ .. importante ressaltar que é até razoável 
e aceitável que propugnemos pela não-existência de 
uma lei sobre a Imprensa. Apenas, isso não é mais 
possível. Não pode mais acontecer por uma simples 
razão: há trinta anos, no ano da graça de 1967, o 
Governo militar instaurou ·ama.· lei de Imprensa no 
Brasil que é a lei atual, a que vigora até hoje. 

Dizer que essa Lei de Imprensa que, há sete 
anos,' estamos debatendo não deve existir e deve 
ser rejeitada significa, na prática, dizer que a lei da 
ditadura deve ser mantida. A hipótese de não haver 
lei nenhuma é inexistente. Na prática, dizer 'eu não 
quero uma nova lei de imprensa' é dizer 'eu quero 
que fique, que permaneça, que continue em vigor a 
atuallei gerada no ventre da ditadura'. 

Só há uma maneira de varrermos do mapa le
gal do Brasil a Lei de Imprensa de 1967, que é auto
ritária, danosa à democracia, contrária à liberdade 
de expressão, draconiana contra a atividade investi
gativa do jornalismo: é colocarmos no lugar dessa lei 
autoritária uma lei nova democrática. 

Esse tem sido o objetivo mantido e sustentado 
ao longo d~sses sete anos de debate. Considero 
essa questão preliminar importante. Ficar repetida
mente insistindo em que nada deve se fazer em rela
ção a uma nova lei de imprensa, na prática, só tem 
um resUltado, uma consequêncià: manter; legitimar, 
dar continuidade, dar sobrevida, praticamente eterni
zar a atual lei, uma lei muito ruim que - todos os bra
sileiros concordam - deveria ser revogada. 

Para que ela seja revogada é preciso que seja 
colocada outra lei em seu lugar. Defendo que essa 
nova lei seja de bom senso, baseada em alguns cri
térios fundamentais. O primeiro deles é o de que a 
lei não sirva como instrumento de pressão contra a 
liberdade de imprensa, pois deve ser um mecanismo 
de responsabilização a posterior! do ato de informar 
e não um mecanismo de inibição a priori ao trabalho 
de investigação jornalística. Em termos concretos, 
isso é censura que não rima nem se casa com de
mocracia. 

Por outro lado, é da maior importância estabe
lecermos como critério que a Lei de Imprensa sirva 
como rumo para caminhos novos. Sabemos que os 
chamados crimes contra a honra não representam 
ameaça física, violência corporal, ameaça à vida ou 
à integridade física dos cidadãos. Os chamados deli
tos de opinião, praticados na imprensa ou fora dela, 
não são praticados por pessoas que devam ser en
carceradas, porque elas - se crimes praticarem -
cometeriam crimes de opinião e não delitos que rep
resentariam ameaça física a quem quer que séja. 
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logo, o encarceramento, a prisão, a detenção é uma 
concepção medieval, atrasada que devemos banir 
da lei no que diz respeito aos crimes de opinião e 
devemos substituir as penas de detenção por penas 
pecuniárias, a multa no âmbito penal e a indeniza
ção no âmbito civil, que, sem dúvida alguma, têm 
muito mais eficácia. 

Por outro lado, a pena de prisão funciona como 
um poder inibitório, como uma espada de Dãmocles 
sobre a cabeça do jornalista. A pena pecuniária, a 
multa, é um ato de responsabilização política, social 
e cívica. Ela também pode ter como alternativa a 
prestação digna de serviços à comunidade, que 
creio ser o meio, a via pela qual poderemos atingir 
esse equillbrio entre o direito de infonnar, que tem 
de ser assegurado sob todos os pretextos, e, de ou
tro lado, o direito da cidadania, a honra e, para aque
les cidadãos de vida privada, o direito à privacidade. 
No caso dos homens e mulheres que exercem a ati
vidade pública, a privacidade não existe. E não deve 
existir, no meu entendimento, porque quem se volta 
para a vida pública, de fato, renuncia a sua privaci
dade. 

Quero crer, Sr. Presidente, que este caminho 
de equillbrio é passivei e pode ser alcançado. De um 
lado, um jornalista que está inteiramente liberado 
para agir, para investigar, para publicar, para buscar 
a verdade, porque sabe que não será preso, não 
será inibido, não haverá intervenção, não haverá re
colhimento de seu jornal, rl'ão haverá nenhuma for
ma autoritária de inibição do seu ato de exercer a 
profissão; de outro lado, o cidadão podendo ser pre
servado, podendo ter o direito de recorrer quando 
atingido na sua honra e quando atingido no âmbito e 
na esfera de sua vida privada, se esse cidadão é um 
cidadão que decidiu ter vida privada. 

Creio que esse equillbrio deve ser buscado, e 
creio que o fim das penas de prisão é o caminho que 
se deve buscar. 

()Sr_ Júlio Campos (PFl-MT)- V. Ex" penni
te-me um aparte, nobre Senador José Fogaça? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Com 
muita honra, concedo o aparte a V. Ex", Senador Jú
lio Campos. 

O Sr_ Júlio Campos (PFl-MT) - Senador José 
Fogaça, V. Ex" ocupa a tribuna do Senado neste fi
nal de tarde com um pronunciamento dos mais ele
vados desta Casa e com uma profunda análise so
bre a nova lei de Imprensa. Conheço sua luta desde 
a legislatura passada, quando se começou a discutir 
uma nova lei de Imprensa para o Brasil. E o posicio
namento que V. E~ está adotando neste instante, 

~trazendo mais uma~ vez ao conhecimento deste Ple
nário, é espetacular. Penso que a saída para a nova 
lei de Imprensa é pelo caminho que V. Ex" está 
orientando. Realmente, concordo em gênero, núme
ro e grau com seu pronunciamento, e principalmente 
entendo que a censura não deve existir de maneira 
alguma. As penas têm que existir, monnente as 
pecuniárias, mas não com prisão ou com amea
ças. Certamente, o sistema democrático não pode 
conviver com esse tipo de ameaça. Portanto, 
como um cidadão que também é proprietário de 
veículo de comunicação social - somos acionistas 
de algumas emissoras de rádio, de televisão e jor
nal do nosso Estado-, posiciono-me como V. E~. 
Não tiro nenhuma palavra do texto que V. Ex• está 
expondo, e concordo plenamente com seu ponto 
de \lista. Meus cumprimentos, e conte conosco 
nessa luta pela aprovaçã0 da nova lei de Impren
sa, nesse rumo que V. E~ traz hoje à tribuna do 
Senado Federal. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Agrade
ço as palavras de V. Ex", Senador Júlio Campos. V. 
Ex" tem experiência dos dois lados: exerce a vida 
pública e a ativídade empresarial do setor. Portan
to, a sua palavra é de extrema validade, porque é 
de um homem que conhece os dois lados da ques
tão: um homem que é notícia e um homem que faz a 
notícia. 

Sr. Presidente, a verdade é que, quando esta
mos c.'legando ao momento final, sempre há alguns 
pontos polêmicos. E eu gostaria, já de antemão, de 
expor minha posição quanto a um desses pontos po
lêmicos em debate na Câmara dos Deputados, que 
são as chamadas penas pecuniárias ou as chama
das indenizações por dano moral. Não creio que 
seja viável aprovar uma lei que não tenha limites 
para a punição em dinheiro, até por uma razão 
muito simples: tal será a pressão, tal será a ação e 
a influência dos meios de comunicação para que a 
lei não seja aprovada, que, se for aprovada, ela 
será inútil. É uma rigorosa bobagem querer trans
fonnar a lei de Imprensa num instrumento de vin
gança pessoal, de destruição do inimigo, que, no 
caso, é a imprensa. Isso é uma rigorosa bobagem 
-repito. 

A lei de Imprensa deve ter uma finalidade: ter 
punições moderadas, justas, adequadas, equilibra
das e evidentemente aplicadas pela Justiça após o 
processo nonnal no Estado de Direito. Somente 

. após isso, deve haver punições com limites, tanto 
para o jornalista quanto para a empresa. Não se 
pode imaginar que, de uma só tacada, de um grande 
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golpe, vá-se obter a derrocada total de uma empresa 
jornalística, a derrubada definitiva de uma instituição. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A 
Presidência. interrompe o eminente Senador José 
Fogaça para prorrogar por dois minutos a sessão, 
para que S. Ex4 conclua o seu brilhante pronuncia
mento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

Estamos conyencidos de que a limitação é ne
cessária, porque é muito importante haver gradativa
mente uma série de vitórias na Justiça por parte da
queles cidadãos que se dizem atingidos pela Im
prensa, com pequenas ou médias punições para o 
jornalista e a .empresa, e que isso se- transforme 
numa cultura, num hábito e numa disciplina consis
tente da verdade. 

É un;a bobagem - desculpem-me, Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Senadores- imaginar que um pro· 
cesso de muitos milhões de reais contra determina· 
da empresa, contra determinado jornal, contra deter
minada emissora de televisão, resolverá, de uma 
vez por todas, o problema da verdade. É uma boba
gem pensar assim. A solução virá com a prática 
constante, moderada e sábia de punições, o que 
hoje não existe. 

Se houver a prática de punições com limite e 
bom senso, subordinadas rigorosamente às condiçõ
es pessoais do jornalista e da empresa, com o tem
po, com a vivência da lei, triunfará a disciplina e a 
cultura da verdade. 

Não tenho nenhuma dúvida de que a Lei de 
Imprensa pode chegar a isso, razão pela qual defen
do seja aprovada na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federál depois de os debates alcançarem o 
ponto que entendemos ser de amadurecimento e a 
consistência que defendemos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 

Srs. Senadores Gilberto Miranda, ' Odacir Soares, 
Guilherme . Palmeira, Joel de Hollanda, Emandes 
Amorim e Lúcio Alcântara enviaram discursos à 
Mesa, para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. EJc&s serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, passou o medo e 
o fragor das greves da Polícia Militar e da Civil, de
flagradas durante a segunda metade do mês de ju
lho último. As razões, no entanto, que motivaram 
aqueles acontecimentos não passaram. O incêndio, 
amainadas as chamas, deixou de produzir fumaça e 

de turvar os horizontes, mas as brasas continuam 
acesas, nas frustrações que ficaram, no desgaste, 
nos ressentimentos, na lembrança e nas conseqüên
cias da_ vlol~nçia 'ª çl_a dpr. Sobre essas razões, de
sejo tecer algumas considerações, hoje, nesta minha 
fala. 

Idéias de reformas, as mais diversas, se multi
plicaram no calor das emoções, especialmente no 
seio dos segmentos do Estado responsáveis pela 
cofleêpÇão e exeeliÇã.o dai}Oiftica de Segurança Pú
blica: mudança do artigo 144 da Constituição Fede
ral, atribuição exclusiva ou mais autonomia aos Es
tados para a organização de suas polícias, criação 
da guarda nacional, desmilitarização, etc. 

Vale a pena lembrar que a emoção não tem o 
apanágio de ser boa conselheira para empreendi
mentos adequados, certos e duradouros. Sua carac
terística é a espontaneidade e a intensidade. Surge 
dos fatos e diante dos fatos reage, nem sempre se
dimentada na razão, nem sempre marcada pela aná
lise, sempre aberta, portanto, para soluções não su
fiCientemente ponderadas. 

Por seu turno, o arrefecimento da emoção, a 
cessação do fato gerador podem dar lugar ao esque
cimento, à inércia, deixando disponível o caminho 
para a repetição dos mesmos problemas. 

Os desdobramentos da greve ainda deverão 
continuar por certo tempo, como já aconteceu em 
reunião do Senhor Presidente da República com os 
Governadores dos Estados atingidos, no encontro 
de cúpula das Polícias Militares na cidade de Foz do 
lguaçu e, mais recentemente, na reunião do Fórum 
Nacional de Segurança Pública, organização que 
congrega aproximadamente 15 mil oficiais associa
dos a clubes em todo o território nacional. 

No encontro do Fórum, ficou evidenciado l:ue 
•o problema das polícias é realmente a ponta de um 
iceberg e assim deve ser tratado", segundo a afirma
ção de um dos promotores da reunião. 

É necessário que os problemas das Polícias 
sejam analisados com profundidade, a fim de que as 
soluções não sejam apenas paliativas, mas satisfa
tórias; se não avançadas, pelo menos atuais; corres
pondentes às necessidades domésticas e profissio
nais dos policiais. Nesse sentido, o açodamento é 
desaconselhável, mas, por sua vez, a postergação e 
a superficialidade devem ser evitadas. 

No âmbito dessas iniciativas, um fator é in
questionável: a remuneração dos policiais brasilei
ros, de modo geral, é baixa, insuficiente, humilhante. 
A reivindicação de melhores salários oU simples
mente de pagamento dos salários baixos e atrasa· 
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dos, que apareceu como estopim da greve, tem fun
damento, é real e oportuna. 

Os policiais civis e militares do Brasil, aliás, são 
acabrunhados de dois modos: do ponto de vista hu
mano, porque são autoridade e não têm condições 
de dar dignidade de sustento ao seu lar, e, do ponto 
de vista profissional, porque as condições de traba
lho e o equipamento de que dispõem são precários e 
antiquados. É vergonhoso, mas os marginais aluai
mente possuem annamentos mais sofisticados do 
que os dos policiais, braços do Estado para as tare
fas de zelar pela ordem e pela tranqüilidade dos ci
dadãos. 

No mês de julho último, a Datafolha publicou 
os resultados de uma pesquisa por ela realizada 
para avaliar o quadro social e económico do País. A 
pesquisa ouviu 15 mil 688 pessoas em 411 Municí
pios brasileiros. Resultado: os excluídos do Brasil 
correspondem a 59% da população. 

O jornal A Folha de S. Paulo, publicando os 
dados, definiu o que entende por excluídos: "são 
pessoas que estão à margem de qualquer meio de 
ascensão social". 

O nobre Senador Josaphat Marinho, em co
mentário às conclusões do trabalho da Datafolha, 
escreveu: "os pormenores da pesquisa retraçam vi
vamente as marcas das desigualdades sociais e 
económicas•. O levantamento revela que •a elite se 
resume a 8% dos brasileiros·. Isso signifJCa que 92% 
não integram o que se chama a 'nata• da sociedade, 
o conjunto dos grupos dominantes. 

Esses dados trago-os à consideração desta 
Casa, para expressar minha preocupação quanto ao 
que pode estar sendo "gestado" no seio dessa mas
sa de pobres "à margem de qualquer meio de as
censão social". 

Em julho, foram os policiais, que não consti
tuem nem provêm da "nata• da sociedade brasileira. 
Em outros momentos, serão outras categorias. Se 
providências não forem tomadas para sanear a si
tuação, todas as categorias dos exclufdos se hão de 
rebelar para exigir maior justiça. A história não é fei
ta de eventos isolados, mas de acontecimentos in
terligados, desencadeados por causas que se vão 
acumulando sem solução. 

Não estou também a advogar melhoramentos 
para os policiais para que esses contenham os ex
cluídos, mas porque constituem um segmento es
sencial para a sociedade, para o Estado, e estão vi
vendo em graves dificuldades, experimentando re
volta, por omissão do próprio Estado. 

É cli.uo, a questão das Polícias não se restrin
ge apenas aos salários. Os problemas são do ma
crossistema da Segurança Pública e da Justiça do 
Brasil, além da própria cultura da sociedade brasilei
ra. 

Há poucos dias, a revista Veja trouxe comentá
rio do jornal The New York nmes, que assim se 
pronunciou sobre a greve dos policiais brasileiros: 
"Não vai ser fácil transformar os l><>liciais do Brasil 
em cidadãos que respeitam as leis. A brutalidade de
les é reforçada por uma crise no sistema judiciário e 
pela tendência dos brasileiros em confundir pobreza 
com criminalidade'.-

É fora de dúvida que todo esse macrossistema 
deve ser trabalhado e aperfeiçoado, para tomá-lo 
consentãneo com as necessidades dos tempos mo
demos e com o grau de desenvolvimento atingido 
pelo País. Mas, entre as premências, a questão sa
larial é uma medida de necessidade imediata, urgen
te. Trata-se de condições básicas para a sobrevivên
cia. 

Sem meios para viver com dignidade, dentro 
do lar e na sociedade, não existe soldado em condic 
ções de desempenhar suas relevantes funções. 
Sem melhorar de imediato a remuneração desses 
profissionais e sem a correção das distorções mais 
gritantes, a insatisfação será reforçada pelos ressen
timentos. Poderão recolher-se, mas permanecerão 
sentidos, comprometendo o cenário futuro na área 
da Segurança Pública. 

Era o que tinha a dizer! 
---- -O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) -Sr. Pre

sidente, sras e Srs. Senadores, não é preciso repisar 
a extrema dificuldade que vivenciam os Governado
res dos Estados brasileiros, desde os grandes e po
derosos estados, aos médios e pequenos. Indistinta
mente todos ou quase todos, estão passando por si
tuações que os impedem de cumprir a mais comezi
nha responsabilidade administrativa, tal como a de 
pagar em dia "~ folhas de pagamento e os direitos 
trabalhistas: o 13• salário, as férias, os encargos so
ciais dos servidores. 

No Estado de Rondônia, um estado jovem, ain
da se debatendo com a sua formatação, com a sua 
organização, não poderia ser diferente. Desde o iní
cio da administração Valdir Raupp, venho acompa
nhando e apoiando o Senhor Governador, como de 
resto já acompanhei e apoiei outros governantes, 
nas suas peramblilações · pelo Palácio do Planalto, 
em entrevistas com o Senhor Presidente da Repúbli
ca. Dr. Fernando Henrique Cardoso e, Ministérios da 
Fazenda e do Pianejamento, de forma a minimizar a 
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angústia e sofrimento dos servidores públicos esta
duais de Rondônia, que não recebem seus contra
cheques, em dia. 

É preciso que se informe a esta Casa, Senhor 
Presidente, que o Governador Valdir Raupp encon
trou as finanças do Estado de Rondônia combalidas. 
Em janeiro de 1995, o Governo estava com três me
ses de atraso nos pagamentos salariais, e não paga
ra o 132 salário. Mas o pior de tudo foi a herança de
magógica deixada pelo Governo Oswaldo Piana Fi
lho, de um aumento de 1 00% sobre os salários de 
1994. 

Para que se tenha idéia do que representou 
para os cofres púbriCOS de Rondônia essa me<flda, 
tomada pelo Governador Oswaldo Piana Filho, ao 
apagar das luzes de seu Governo, as despesas da 
folha de pagamento da administração direta (exce
ção feita a Policia Militar) eram representadas por 
6,4 milhões/mês, em 1994. Essa despesa passou 
logo depois da posse do Governador Valdir Raupp, 
em janeiro de 1995, para. 13,32 milhões/mês. No 
exercfcio de 1996, foi aumentada para 15,32 milhõ
es/mês. 

Objetivando minorar o quadro encontrado, hou
ve necessidade de recorrer à contratação de em
préstimos bancários, em operações de Antecipação 
de Receita Orçamentária (ARO), ~m instituições pri
vadas, a taxas de juros elevadas, para. honrar seus 
compromissos. A curto prazo, ficou demonstrado 
que as conseqüências da citada decisão foram bas
tante prejudiciais ao Estado, uma vez que com o 
vencimento das parcelas havia o comprometimento 
de parte significativa da já combalida receita própria, 
complicando e dificultando ainda mais o ajuste ne
cessário. 

O Governo Federal, ao perceber a difiCUldade 
dos Estados, após o Plano Real, de arcarem com os 
compromissos assumidos, mesmo depois de rene
gociações das dfvidas feitas durante o ano de 1993, 
11;)8 termos da Lei n2 8.727, de 5 de novembro de 
1993, criou o Programa de Apoio à Reestruturação e 
do Ajuste Fiscal de Estados, através do Voto n2 162, 
do Conselho Monetário Nacional. · 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
O citado voto compreendia medida de ajuste 

fiscal e saneamento financeiro, bem como linhas de 
crédito condicionadas a essas medidas. Além disso, 
previa a reestruturação das Antecipações de Recei
tas Orçamentárias (AROs), sob condições estritas 
que permitissem reduzir o défiCit dos Estados. 

O Governo do Estado de Rondônia, por via da 
Lei Autorizativa n2 637, de 12 de dezembro de 1995, 

· · aderiu ao PrQQra.ma de Apoio à Reestruturação e do 
Ajuste FISCal de Estados, preconizado pelo Conse
lho Monetário Nacional. 

~ importante que se assinale que essa Lei Au
toiiZatiVa: dispõe no artigo 22, que constituem metas 
do programa de ajuste fiSCal e saneamento financei
ro do Estado de Rondônia: 

· •r - o controle e redução das despesas 
com pessoal; 

11 -a implementação de programa de: 
a) privatização de empresas estatais; 
b) concessão de serviços públicos; 
c) controle centralizado das empresas 

estatais, autarquias e fundações públicas, 
das sociedades de economia mista e empre
sas públicas estaduais; e 

d) reforma patrimonial. 
III - o incremento da receita tributária 

própria através: 
a) da modernização e melhoria dos sis

temas de arrecadação; 
b) do implemento de mecanismos de 

controle de gastos e de geração de infonna
ções fiscais; 

IV - o compromisso de resultado fiscal 
mfnirno; e 

V - a redução do endividamento esta
dual.• 

Após a ~ração do compromisso entre o 
Governo Federal e"o Governo do Estado de Rondô
nia, por intennédio da Secretaria do Tesouro Nacio
nal - STN, amparado pelos votos CMN N!l 162/95, 
175195 e 122196 e alterações, o que a principio pare
ceu bom para. o Estado, tornou-se um verdadeiro pe
sadelo. 

O Governo Estadual propôs novas negociaçõ
es, ·tendo sido assinados tennos aditivos de reratifi
cações dos compromissos firmados anteriormente, 
seja nos contratos de abertura. de crédito, seja no 
próprio protocolo de acordo de rolagem da dfvida. 

Assim, Senhor Presidente, Rondônia vem so
frendo o monitora.mento da Secretária do Tesouro 
Nacional, num Cronogra.ma de Execução para. Cum
primento de Metas- Cláusula Quarta dos Tennos de 
Rera.tificação às Minutas dos Contratos de Aberturas 
de Créditos, para o qual a administração Valdir 
Raupp tem demonstrado grande empenho em cum
prir. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
Tanto o Governo Oswaldo Piana Filho, como o 

Governo Valdir Raupp, nos dois primeiros anos 
(1995 e 1996) não dispunham um cronograrna_ de 
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pagamento de folhas salariais; o pagamento era leito 
aleatoriamente. À partir de 1997, já na Secretaria de 
Administração, o Dr. Antônio Orlandino Gurgel do 
Amaral, em trabalho conjunto e extremamente soli
dário com o Secretário de Estado de Fazenda, Dr. 
Amo Voigt, foi estabelecido um cronograma de pa
gamento salarial, que se pode afirmar, foi uma gran
de conquista para os funcionários públicos esta
duaiS, para o comércio, -prestadores de serviços, 
para a sociedade rondoniense e, principalmente 
para o próprio Governo do Estado de Rondônia. 

É preciso que se adiante que o Estado de Ron
dônia é um dos muitos estados brasileiros que não 
está cumprindo a Lei Camata, que detennina que as 
despesas de pessoal não devam ultrapassar os 60% 
de seu orçamento. Hoje Rondônia está com um nfvel 
de comprometimento com despesa de pessoal de 
85% do seu orçamento. 

Com a adoção do Cronograma de Pagamento 
de Pessoal, fJCaram estabelecidas três datas de pa
gamento, mês a mês, desde abril a dezembro de 
1997. Nos meses de março, abril, maio e junho, 
ocorreram "atrasos• de ate 30/40 dias, cumprindo 
um prazo de 30 dias, a partir do dia 5 do mês subse
qOente. Por exemplo, o salário do mês de março, foi 
pago nos dias 8, 9 e 12 de maio; o de abril, nos dias, 
3, 4 e 5 de junho; o mês de maio, nos dias 30 de ju
nho, 1 e 2 de julho; e o mês de junho nos dias 23, 24 
e 25 de julho. A partir do mês de julho, o "atraso• 
está fJCando em quinze dias, 'iiH 1ue está sendo 
pago nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 1997. Nos 
meses de setembro a dezembro de 1997, os salários 
estarão rigorosamente em dia. 

Em Setembro a Secretaria da Fazenda espera 
que a folha esteja atualizada e, no dia 2 de outubro, 
comece a pagar o mês de setembro. O cronograma 
está sendo cumprido, tanto quanto possfvel, rigoro
samente. 

No exercfcio de 1998, em decorrência de visf
vel recuperação financeira do Estado de RondOnia, 
que se vem processando, cheguei a sugerir ao Go
vernador Valdir Raupp que concedesse um aumento 
salarial ao funcionalismo público estadual. Contudo, 
os Secretários de Administração e da Fazenda pre
feririam regularizar, ou melhor dizendo, estender de 
forma universal, ganhos de produtividade que foram 
concedidos desde o Governo Oswaldo Piana Filho, a 
alguns nichos privilegiados do funcionalismo, para 
que, somente depois, se viesse a discutir a conces
são de aumento salarial. 

O importante, Senhor Presidente, é que não 
podemos nos esquecer de que o servidor públicos é 

um parceiro indispensável e, para que possa produ
zir satisfatóriarnente precisa estàr remunerado de
cente e regulannente. 

Muito obrigado. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-Al) -

Sr. Presidente, S.-as e Srs. Senadores, quero regis
trar em nossos Anais, com profundo pesar, o faleci
mento, ocorrido no último dia 13, em Maceió, do ex
Deputado José Alves de Oliveira que ilustrou a' rep
resantação alagoana na Câmara Federal e ocupou, 
no âmbito da Administração Estadual, o cargo de 
Secretário em três oportunidades, em minha gestão 
à frente do Governo, e nas dos Governadores Lame
nha Filho e Geraldo Bulhões. 

Nascido no municfpio de Delmiro Gouveia, em 
16 de fevereiro de 1939, José Alves era filho da Pe
dro Alves de Oliveira e de O. Joviniana Santos Oli
veira. Foi advogado, jornalista, professor e funcioná
rio público, tendo se doutorado em Direito pela Uni
versidade Federal de Alagoas, onde se bacharelou 
em 1963, obtendo a maior láurea acadêmica dois 
anos apenas depois de fonnado. Integrou, como As
sistente Jurídico, os quadros do Serviço Público Es
tadual. Ocupou a Chefia do Gabinete do Secretário 
de Educação e Cultura, de 1962 a 1964 e, como titu
lar, a Secretaria do Interior e Governo, entre os anos 
de 1966 e 1970. Eleito Deputado Federal em 1971, 
foi membro efetivo das Comissões de Orçamento e 
do Polfgono das Secas e membro do Grupo de Tra
balho que estudou a Reforma do Regimento Interno 
daquela Casa e a modernização do processo legisla
tivo. 

Extremamente devotado à vida pública, exer
ceu com reconhecida operosidade tanto o mandato 
de Deputado Federal, como o de Deputado Esta
dual, tendo criado, em suas diversas gestões como 
Administrador, a Secretaria de Administração e o 
Centro de Aperfeiçoamento e Treinamento do Pes
soal em nosso Estado. É também de sua iniciativa a 
Fundação Instituto de Administração Municipal, a 
atual FIDAM. Contribuiu para modernizar o Serviço 
Público estadual a cujos quadros pertenceu e inega
velmente honrou com sua constante presença. Era, 
portanto, Senhor Presidente, não apenas um profis
sional de recOnhecida competência, um PQiftico de 
extraordinária atlvidade e um funcionário ativo, dili
gente e sempre preocupado com os destinos de sua 
terra. 

Quero desta tribuna transmitir à sua viúva, Ma-· 
risa Mota de Oliveira, e a seus dois filhos, Sérgio e 
cartos Alberto, aos quais deixou o exemplo de uma 
vida de operosidade, não só os meus sentimentos 
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pessoais pela irreparável perda, mas seguramente 
também o pesar de toda a bancada alagoana com a 
qual ele sempre conviveu, dando-nos uma demons
tração de constante companheirismo, de permanen
te empenho pelos destinos de nosso Estado e de 
honradez profissional. 

Tenho certeza de que, aos 58 anos de idade, 
ainda teria muito a dar em contribuição a Alagoas 
que foi sua permanente devoção como polftieo e sua 
insubstitUivel paixão como homem público. Ao lazer 
este registro, transmito à sua lamllia, em nome de 
todos os seus amigos e dos inúmeros admiradores 
que lhe deram a honra de representar Alagoas, no 
Legislativo Estadual, na Câmara Federal e na Admi
nistração Pública, os meus mais sentidos pêsames e 
a certeza de nossa constante e perene admiração. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr. 

Presidente, SM e Srs. Senadores, as comemoraçõ
es que em várias regiões do Pais estão assinalando 
os 170 anos da assinatura do ato imperial criando os 
Cursos Jurídicos no Brasil, em 11 de agosto de 
1827, representam mais do que urna reverência a 
efeméride de especial significado politico e social. 
Porque o gesto de dom Pedro I, distinguindo Per
nambuco e São Paulo para dar inicio à história do 
ensino superior no Pais, atestava o reconhecimento 
oficial, já naquele tempo, dos excelentes valores cul
turais atuantes nas duas provlncias. 

No caso de Pernambuco, não há como deixar 
de evocar, nesta oportunidade, a _sempre louvada 
tradição da cultura clássica e humanista, com os 
Franciscanos, ainda no período colonial, criando pio
neiramente as suas Universidades, embora restritas 
à disciplinação oficial. Sabia o imperador, segundo a 
análise do historiador e jornalista Nilo Pereira, que 
"faatava-nos a cultura brasileira em termos univer
sais, mas também muito nacionais. A Universidade 
era para isso". 

Esses cursos jurídicos, embora parecendo limi
tados só ao ensino Direito, representavam, na verda· 
de, uma Universidade jurídico-social que vem aten
der às exigências do liberalismo então vicejante e 
que seria ·o sinônimo mais-que-perfeito de Constitu
cionalismo•, conforme assinala o mestre das Gerais, 
Afonso Arinos de Mello Franco, insigne cronista do 
direito e, por vários anos, um dos luminares desta 
Casa. 

Vê-se, por ar, que a vocação constitucional do 
povo brasileiro já estaria evidente nos primórdios da 
Independência e sabidamente na sua fndole polftica. 

Talvez por isso mesmo, o Direito inspira e pontua em 
todas as nossas lutas lilertárias, pois ele sempre este
ve intimamente ligado ao sentimento de liberdade. 

O sociólogo-antropólogo Gilberto Freyre, sem 
dúvida, o maior exegete das raiZes formadoras da 
sociedade brasileira, lembra que o nosso ordena
mento jurídico, um dos mais abrangentes e comple
tos dos Trópicos, é "obra de bacharéis". Isto é: da 
disciplinação jurídica indispensável ao crescimento e 
à própria afirmação do Brasil como Nação, assim 
como de sua soberania politica. E, realmente, todos 
sabemos, não há forja de ideais, de pesquisas, de 
pensamento humanista ou cientifico avançado, de 
originalidade literária ou daquela "democracia orgâ
nica e atuante• a que se releria com ênfase o mestre 
de "Ordem e Progresso• que supera as tradicionais 
Escolas de Direito surgidas dos Cursos Jurídicos se
manais criados há 170 anos. 

Nessa oportunidade, é mais do que justo evo
carmos a renovada tradição jurldica e cultural da Fa
culdade de Direito do Recife hoje, Centro de Ciên
cias Jurídicas da Universidade Federal de Pernam
buco, transferida do Mosteiro de São Bento, no co
meço deste século, para o centro da capital pemam
bucana. Faculdade em que surgiu, entre outros, o 
super1ativo movimento de efervescência cultural de 
idéias novas denominado Escola do Recife, e que no 
julgamento do emérito historiador Hélio Jaguaribe 
"constitui, juntamente com o positivismo, exemplo de 
um movimento intelectual brasileiro que formou es
cola e perdurou além da geração dos fundadores•. 
Palco, como sabemos, não só de profundas e abran
gentes especulações no estudo do Direito, mas também de reflexão filosófiCa de alto nlvel e de ousados 
vôos de criação literária. Com nomes pontificantes e 
inolvidáveis - alguns deles construtores da cultura 
nacional - como Tobias Barreto, Castro Alves, Cló
vis Beviláqua, Silvio Romero, Joaquim Nabuco, José 
Mariano, Gilberto Amado, Andrade Bezerra, Assis 
Chateaubriand, Pontes de Miranda, Paula Batista, 
Sariano de Souza, Agamenon Magalhães, Anlbal 
Bruno, Odilon Nestor. 

É a essa vitalidade ao mesmo tempo histórica 
e cultural que muito devemos do ~xito da inteligên
cia brasileira, dentro e fora do Pais. Como se nela 
houvesse um espírito ciente em permanente eleva
çãÕ. Dessa "fortaleza e catedral ecurnênica de 
idéias•, como a denomina um dos seus mestres limi
nares - Luiz Pinto Ferreira - surgiram as sementes 
libertárias da democracia, fortalecida sempre por um 
consciente e erudito humus humanista. 

Senhor Presidente, 
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É com o justo orgulho de pernambucano e nor
destino - portando, participe compulsório e grato 
desse panteon de espíritos livres e ideários sempre 
votivos - que evocamos e saudamos os altos espíri
tos que fonnaram e continuam foiTT!Mdo a 'alma co
mum' da cultura nacional. Entre esses, a ele um ho
mem de letras contemporâneo nosso e nordestino 
genial: Nilo Pereira .. Com uma ele suas doutas lições 
concluímos nossa dígressão: 

'0 Direito nunca deixou de estar ligado 
ao sentimento ele liberdade. As Faculdades 
foram o baluarte da liberdade, em todos os 
tempos. Mas também, e por isso mesmo, la· 
boratório de idéias, formando juristas, ma
gistrados, filósofos, humanistas, parlamenta
res, íomalistas, polfticos, estadistas, profes
sores, diplomatas, homens públicos que tan
to ajudarem e continuam ajudando o Brasil a 
cruscer.' 

Muito obrigado! 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. 

Presidente, s..-s e Srs. Senadores, nesta semana a 
revista lstoÉ publicou que eu teria trocado meu voto 
para a reeleição de Presidente da República, pela in
dicação do agrônomo Assis Canuto para o cargo de 
Superintendente do Incra em Rondônia. . 

Publicou também que esta indicação ainda não 
aconteceu porque o deputado Emerson Pires teria 
interferido com o Presidente Fernando Henrique, di
zendo que o Dr. Assis Canuto, vice-govemador de 
Rondônia na gestão passada, seria suspeito de en
volvimento no assassinato de seu pai, o Senador 
Olavo Pires, às vésperas do 2" turno das eleições de 
1990. 

Nesta notfcia, existem duas inverdades que eu 
tenho o dever ele esclarecer em respeito a esta 
Casa. 

Primeiro, não é do meu conhecimento que o 
Presidente da Repúbrtca tenha trocado votos comi
go, por indicações para cargos públicos. A k»1te, que 
informou a Revista lstot, é que é responsável pela 
divulgação desta infonnação. 

A motivação de minha indicação, é outra. 
Na década de 70 migrei para Rondônia aten

dendo chamamento do Governo Federal para a colo
nização daquela região em Projetas de Refonna 
Agrária 

Esta colonização, através da Refonna Agrária, 
provocou o crescimento de Rondônia. Até mesmo, 
sua transfonnação em Estado. 

Fui um dos assentados, e na Refonna Agrária 
encontrei oportunidade de mobilidade social. 

No então território de Rondônia eu recebi um 
lote do Incra, fui um assentado em um Projeto de 
Colonização e Refonna Agrária. 

A partir deste lote, fiz minha vida, e nesta vida, 
minha carreira politica. 

Quando cheguei em Rondônia o Dr. Canuto 
era um pvem agrônomo que trabalhava no Incra. 
Era •Coordenador de todo o programa de Coloniza
ção no Território e o Incra era mais importante que o 
próprio Governo do Território. 

Para se ter idéia desta importância, basta re
gistrar que na década de 70, por causa da migração 
provocada pelo Programa de Refonna Agrária e Co
lonização do órgão, a população do Território subiu 
de 150 mil para mais de 1 milhão de pessoas. 

Assim, respeitado e reconhecido por suas ativi
dades como Coordenador do Incra, o Dr. Canuto tor
nou-se Prefeito de Ji-Paraná, a principal cidade do 
interior do Estado. Foi eleito, em seguida Deputado 
Federal, por duas legislaturas. Depois, VIC9-Gover
nador. 

Porlanlo, trata-se de pessoa com qualiftcação, 
preparo, capacidade comprovada para as funções 
de Superintendente do Incra naquela região. Não 
mera indicação polftica. 

Assim, entendi de indicar seu nome para o ór
gão, ao verificar que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso mudou a politica para a A~TJ<UJnia, re
tomando a concepção de polos de desenvolvimento, 
agora com base no zoneamento ambiental. 

Este zoneamento está sendo implantado em 
Rondônia, no Mato Grosso, e no Vale do Madeira no 
Amazonas, e aonde existe o zoneamento, respeita
da sua finalidade, é permitido a conversão de áreas 
florestais em áreas de agricultura e pecuária, no limi
te ele 50% das propriedades. 

Esta possibilidade de conversão de áreas flo
restais em áreas agrícolas signifiCa a expansão dos 
programas de colonização e refonna agráriã. o que 
significa desenvolvimento, circulação de riquezas, 
produção económica, progresso. 

Paralelamente a este zonearnento que define a 
conversão de florestas em áreas agrícolas, na re
gião, o Governo Federal investe na recuperação da 
BR 364, na hidrovia do Madeira, na geração de 
energia limpa a partir do gás de Urucu, e no fortale
cimento da Suframa e do Banco da Amazônia. 

Portanto, as bases da retomada do desenvolvi
mento estão fixadas para aquela região do Brasil. 
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Por outro lado, Senhor Presidente, em Rondô
nia, nunca houve um Governador tão corrupto como 
o atual. 

A atuação deste Governador pode comprome
ter tOdo o esforço do Governo Federal. 

Não basta a Infra-Estrutura do Governo Fede
ral. É preciso a 5aúde, a Educação, o annazena
mento da safra agrícola, a assistência técnica, e a 
recuperação das estradas vicinais. • 

Nada disto o Estado está fazendo. Os recursos 
federais destinados a estas atividades são desvia
dos. 

Por isto, tendo em vista a retomada do desen
volvimento em Rondônia, e as condições de expan
são deste desenvolvimento no Vale do Madeira, no 
Amazonas, a partir de programas de Colonização e 
Reforma Agrária que podem também ajudar a resol
ver o problema dos sem terras, é que entendi indicar 
um nome de experiência, de peso e respeito, para 
administrar o Incra na região. 

Não se trata apenas de um técnico competen
te. Mas de um técnico pioneiro, que foi prefeito, de
putado federal, e Vice-govemador. 

É evidente que esta nomeação não atende aos 
interesses da quadrilha que se formou para roubar o 
dinheiro público em Rondônia 

Por isto, nasce este tipo de denúncia que foi le
vada pelo Governador Raup e pelo Deputado Emer
son Pires. 

Agora, o que não se pode admitir é que o Go
verno Federal acolha esta suspeição, porque já sabe 
que a rnesma·não tem fundamento. 

A morte do Senador Olavo Pires foi investigada 
pela Polleía Estadual e pela Policia Federal por seis 
anos ou mais, sem que tenha sido o crime elucida
do. 

Ambas as Polfcias foram a fundo nestas inves
tigações, e o inquérito na Justiça Federal, e na Justi
ça Estadual, afastam a possibilidade de crime politi-
co. 

Não se pode permitir que uma suspeição infun
dada afaste da vida pública, da vida administrativa, 
uma pessoa de capacidade, respeitada e respeitá
vel. 

Não estou aqui para levantar hipóteses sobre 
as razões daquele assassinato. Na época em que 
aconteceu, além da motivação política, levantou-se 
ainda a possibilidade da briga entre cartéis de narco
tráfico da Colômbia, e de ação preventiva do DEA, 
para impedir o crescimento político destes cartéis no 
Brasil. 

Enfim, deixo claro que não troquei voto por in
dicação para cargo público, mas somando no esfor
ço de desenvolvimento que o Governo Federal está 
implementando em minha região, indiquei uma pes
soa capaz conduzir este processo no âmbito de um 
órgão da administração federal. 

Também deixei claro que não procede qual
quer acusação levantada contra o Dr. Canuto. Pois 
as investigações efetuadas afastam esta suspeição, 
conforme já foi declarado pela Justiça, e para o devi
do registro, anexo a este discurso a conclusão do In
quérito relativo a morte do Senador Olavo Pires, que 
afasta de forma definitiva qualquer motivação polfti
ca ou o envoMmento de pessoas citadas durante o 
apuratório. 

Na verdade, Sr. Presidente, o que está aconte
cendo, é que a quadrilha que se instalou no Governo 
de Rond6nia não quer perder o controle sobre os re
cursos federais destinados à região. 

Por isto a infâmia, a calúnia. 

Mas acredito que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso, ao tomar conhecimento destes latos, 
saberá agir da maneira correta. 

Eu estou falando de algo que eu conheço. 
Sr. Presidente, ai está o problema dos seni ter

ras em todo o Brasil, inclusive no meu Estado. 
Na verdade, o Dr. Canuto tem perfil, e capaci

dade, para conduzir a solução deste problema, a co
meçar por Rondônia e o Vale do Madeira. 

Muito Obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ERNANDES AMORIM EM SEU Dis
CURSO: 

_ MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÓNIA 

, AUTOS N" : 009/LRE/93 
NATUREZA : INQUÉRITO POLICIAL 
VITIMA : SENADOR OLAVO PIRES 
INFRATOR :IGNORADO 

96.0001638-0 

MM JUIZ FEDERAL: 
1. O ~ inquérito policial, foi inslaur8do pela I>Qiega

da Espedaizada om Homicldlo da Secretaria de Segurança Pú
bllc:a do Estado de Rondônia, em 17 de ou1Ubro de 1990, pam 
apurar a au!Diia do crime perpetrado contra o Senador Olavo Pi
res, ocorrido no dia 16-10.90. na Av. Jorge Teixeira nesta capital. 

2. Em fevoreiro de 1993, o ilustre f'rornoror de Justiça que 
atuava no foitl (fls. 2.03512.038). após ponderar que a Polfda CI
vil do Estado de Rondônia não linha condições de Investigar pas
sivei crime politico, de que teria sido vitima o Senador Ola\10 Pi-
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ros, vez que o senhor Secretário do Segurança vinha controlando 
as investigações a seu talante o que o sanhor Govomador do Es
tado ora o principal beneficiário com a morto do Senador, pois · 
com isso assumiu a vaga no segundo turno das eleições, sagran-
do-se vencedor. -

3. Acolhendo a manrrostação do membro do Ministério Pú
blico Estadual, o Senhor Juiz de Dirono declinou do sua cornpe
tênciS e remeteu o fano à Seção Judiciária do Estado de Rondô
nia, ao fundamento de que a vitima ora Senador da República, e 
assim considerando servidor público federal, portanto o crime 
contm o mesmo fere interesso da União. ' 

4. Vindo o feito a este Seção Judiciária, o preclaro Juiz Fe
deral em exercfcio, após tecer considomções sobre motivos de 
crime contra pessoa. cnando autores de nomeada, e coladonar 
doutrina sobre o conceito de 'crime politico', deu-se por compe
tente, deixando, entretento, consignado o seguinte: 

'Contudo, deve registrar que oportunamente, se vier a ser 
deflagrada ação penal, poderá rever o seu entendimento para 
acolher ou nêo a pratonsão punitiva estetal a ser formulada pelo 
Ministério Público.' 

5. Como se percebe, a principio, o Ministério Público Esta
dual pretendia apenas que a Policia Federal passasse a apumr 
os latos, mantendo-se a competênciS da Justiça Estadual, a o In
quérito inclusive, primelmrnente, foi enviado ao Ministério da Jus
tiça. e só posterionnenta, é que o magistmdo estadual declinou 
do sua competência. 

'6. Estando tramitando há mais de 3 (três) anos o presente 
feito na esfera da Policia Federal, nada de concreto se apurou 
quanto a autoria do crime objoto deste Inquérito. 

7. Há que se registrar, ainda, que, enquanto tramitava o 
prosonto inquérito, foi Instaurada no àmbito da CAmara dos Depu
tedos, uma Comissão Pariamenter do Inquérito para crimes de 
Pistolagom na região norte do Pais, que ficou conhecida como 
'CPI da Pistolagem.' 

8. Na mencionada CPI, lomm ouvidas várias pessoas que 
do tonna direta ou indimte tinha conhecimento do lato. Quando 
da prisão do Csrios Leonor do Macedo o João Formlra Uma, peta 
autoridade policial federal, os mesmos ao sarem lntOfl'Ogados em 
Porto Valho - AO .. confessamm a autoria do crime, a afirmaram 
que o mandante de empreitada criminosa taria sido o entiio Go
vernador do Estado da Rondônia, senhor OswaJdo Plana Filho, 
todavia, lavados à Brasflla - DF, ao prasteram depoirTiarm peran
te a 'CPI da Plstolagem', nogamrn os fatos, dizendo que não lo
mm os autoras do crime o que sequer conheclam o senhor Go
vernador Oswaldo Plana. Aflnnando que, só confessaram o crime 
para sarem lavados à Brasflia, já que temiam ser espancados pe
los policiais. 

9. Por fim, foram presos Edgar Passos dos Reis. e Aderr;' 
Santos, que teriam a posse da arma do crime. Após sar lntarroga
do, Ademir Santos confinnou que vendeu duas metralhadoras, 
sois pentes do munição o três ou quatro granadas, além de gran
de quantidade de munição para Edgar Santos, o que esta confir
ma. Todavia, ambos oustenteram que a transeção deu-se mais 
de um mês depois da morto do Senador Olavo Piras. 

10. Edgar Passos afirmou que jogOu a matralhadora num 
matagal próximo a pista do aeroporio Santos Dumont nesta capi
tal. Elotuodas buscas, a arma nêo foi encontmda no local peta 
autoridade policial. Entretanto, terceira pessoa, tomando conheci
mflnto dos latos pela imprensa. entregou à autoridade policial 
uma metralhadora que afirma ter sido encontrado nas proximida
des da pista do aeroporto. 

11. Examinada a arma acima mencionada (laudo de fts. 
4.122/4138), os pemos conctuom que, a anna apreendida e exa-

minada, inobstanta o péssimo estado que se encontrava. não foi 
a mesma que produzlu os disparos que i:eitou a vida do Senador 
01avo Pires, visto que • Apesar da haver coincidência entre os ca
libres,.~. ~da ralmento do cano da arma, 40 (quatro raias 
i:leXWgTms)~ffiifeoo das ri1ãii::8S impressas na -p!Djéill incrimina
do 60 (seis raJs dextrógiras), não podendo este ter sido disparado 
por aquele'. 

12. Assim, a conctusão que se chagou é que, de todas as 
pessoas ouvidas a ainda daquelas indiciadas naste tono, nêo se 
pode Imputar as mesmas a autoria do·crime. 

13. De outro giro, a motivação política do crime não resta 
evidenciada. nem nas Investigações levadas a cabo poia policia 
estadual por quase três anos, nem poia policia federal, por mais 
de três anos. 

14. O crime político como lembrou o ilustre magistmdo fe
deral que deu-se por competente para conhecer do troo, é aque
le perpetrado oontra a ordem politica da União, dos Estados
membros, do Distrito Fodaral, dos T enitórios e dos Munlcipíos, ci
tando lição autorizada de Pontes de Miranda. (Hs. 2.056). 

~ ~ __ -15. Heleno Fragoso, em sua obra 'Terrorismo e Criminali
dade Política', Forense, 1.981, 11 adição, peg. 35 ensina. varbls: 

'45. Não há crime politico sem o especial fim do agir rep
rllll9fltado pelo propósito de etenter contra a segurança do Es· 
lado. É a nosso ver, assenc1a1 e manter o insistir nesse entendi· 
manto, que apresenta uma concepção liberal da criminalidade 
política. São expressivas, a propóslto, as lições de Aorian o de 
Solar. que já invocamos em outro trabalho. Aorian dizia que 
doutrinariamente entendemos que, para obter a noção do delito 
politiCO, devem associar-se os crimes do Bem ou Interesse Jurí
dico do Am Polftlco. O critério derivado da qualidade do bem 
qua o doiRo polítiCO ofende é critério primário, posto que pene
tra intimamente na essência juridica do delito. Mas o critério do 
direito lesado não basta: o doiRo devo ser politico objotiva e 
subjetivamente. Quando se considera o delito político, o fim po
litico tem de ser considerado elemento essencial dessa noção. 
Por seu turno Solar explica, com a clareza habitual: Não basw. 
que um lato esteja dirigido contm os interessas do Estado 
(como no peculato), mas é preciso que se atente contra as 
suas condições politicas. Mesmo em tal caso, no entanto, isto 
pode se produzir por motivos de carátor pessoal, e não por mo-
tivos politicas. Isso significa que não se pode jamais descuidar 
do critério subjelivo, pois, em realidade, é este aspecto o que 
com mais rigor defina o crime politico corno tal. • 

16. Como sa sabe, a morte do Senador Olavo Piras dou-se 
no dia 16 de outubro de 1990, quando o mesmo fazia campanha 
politica para o segundo turno da eleição para Governador naque
le ano, já que havia se sagrado em primeiro lugar no primeiro tur· 
no de votação. Assim. suspeita-se que o crime tenha sido cometi
do pelo terceiro colocado no primeiro turno das eleições, Isto é, 
Oswaldo Plana Folho, que disputando o segundo turno, acabou 
sagrando-se venc:edor. 

17. Entralanto, as provas até aqui apuradas Inclusivo os 
anexos enviados pela 'CPI de Plstolagem'. não fazem qualquer 
prova de que a motivação do crime contra a vida do Senador Ola· 
vo Pires, tenha sido para eliminá-lo da disputa no segundo turno 
das eleições. 

18. E sa acaso ficasse provado que. efotivamente. a morte 
do Senador houvesse dado com o fito do alastá4o do segundo 
turno da eleição, tal lato constituiria crime político, para atrair a 
competênciS da Justiça Federal, nos tennos do &ri. 109, V da Lei 
Magna? Temos que nêo. 

19. Como já dno acima, na lição autorizada de Pontos de 
Miranda. Heleno Fragroso, Solar e Florian. crime politico é aquela 

r 
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perpetrado contra a ordem politica da União, Estados-membros, 
Distrito Fadara! e Municipios, que exige o fim especial de agir, 
representado pelo propósito de atentar contra a segurança do Es
tado. 

20. Sa assim é, não há como se admitir que o honiicídio 
praticado contra candidato a cargo politico, possa ser atentatório 
contra a segurança do Estado. 

2t. De outra sorte, a afirmação de que a vitima, Senador 
da RepúbliCa, foi vitima de homicidio no exerclcio de seu cargo, e 
por isso a competência é da Justiça Federal, já que Parlamentar 
é' servidor público para todos os efeitos, data vania, não parece 
correta. 

22. O extinto Tribunal Fadara! de Recursos, acerca do 
tema, editou a Súmula 98 com o seguinte teor verbls: 

"Súmuta 98. Compete à Justiça Federal processar e julgar 
os crimes praticados contra servidor público federal, no exercicio 
de suas funções com estas relacionados. • 

23. Como se vê a jurisprudência sumulada é no sentido de 
que, não basta o crime ser cometido contra servidor público fede
ral no exercicio de suas funçóes para atrair a competência da 
Justiça Federal, é preciso que se demonstre que o crime foi co
metido em razão desta. 

24. Como exemplo podemos citar servidor público federal 
que é vitima de latroclnio consumado, crime passional e outros, 
que nada tenham a ver com suas funções, à evidência, que não 
atrai a competência da Justiça Federal. 

25. No caso em teta, após quase 6 (seis) ano$ de Investi
gação, não se conseguiu fazer qualquer prova de que o homicí
dio perpetrado contra a vítima tenha qualquer relação com as 
funções que o mesmo exercia, qual seja, de Senador da Ref>Ú_- _ 
blica. 

26. O Ilustre Promotor de Justiça, subscritor do requeri
mento de tis. 2.03512.038. onde requereu fosse as Investigaçõ
es levadas a cabo pela autoridade policial federal, em momento 
algum disse que a competência era da Justiça Federal, apenao 
disse claramente que a Polícia Estadual não estava invesligan
do o crime sob a vertente do crime por motivações politicas. te
cendo sérias crrticas ao senhor Secretário de Seg_tJ_rança Públi- _ 
ca. 

27. Nesta data, é Governador do Estado de Rondônia, o 
senhor Valdir Raupp de Matos, candidato que disputou o segundo 
turno das eleições de 1990 com Oswafdo Plana Filho e perdeu as 
eleições. Agora, eleito em 1994 tem a Policia Estadual sob seu 
comando, quando não haverá qualquer empecilho para levar a 
cabo as investigações. 

28. Dessa sorte, se havia receio de que as Investigações 
levadas a efeito pela Policia Estadual na gestão do senhor Os
waldo Piana Filho, estavam tendo ingerência do senhor Governa
dor do Estado, porque participe do crime, tal fato já não mais per
dura, não havendo razões para o presente Inquérito tramitar no 
ârnbHo da Justiça FederaL 

29. Isto posto, requer o Ministério Público Federal, que V. 
Ex. 1 decline da competência, remetendo o feito ao Poder Judiciá
rio do Estado de Rondõnia. 

Tennosem que, 
E. Deferimento. 
Porto Velho- AO, 3 de julho de 1996,- OsnJ: Ballce, Pro

curador da RepúbliCa. 

TERMO DE AUTUAÇÃO 

Em Porto Velho, 4 de Julho de 1996, nesta Secretaria da 
31 Vara, eu, Süvana Claudia Lopes autuo os documentos adiante, 
em folhas, com apenso na seguinte conformidade: 

Processo 96.000 1638-o 
Classa 15600 Inquéritos Policiais 
Distribuição Automática em 4-7-96 
Inquérito 009/93 
Origem DPF- Sup. Reg. de AO 
Partes: 
REQTE Superintendência da Policia Federal em Rondõnla 
Para constar, lavro e assino o presente. 

Dlre!Qr da Secretaria 

_·c DECISÃO 

Cuida-se à espécie de inquérito policial Instaurado para 
apurar a autoria e a materialidade do crtme de homicfdlo perpe
trado contra o Senador da República Olavo Pires, fato este ocorri
do no dia 16 de outubro de 1990, nesta cidade. 

Decorridos mais de cinco anos não encontrou desate a 
questão, tendo comparecido o Ministério Público Federal para em 
derradeira intervenção, manifesta-se que se mostra relevante, 
nos mcldes seguintes: 

"6. EStando tramitando há mais de 3 (três) anos 
o presente leito na esfera da Policia Federal, nada de 
concreto se apurou quanto à autoria do crime objeto 
deste inquérito. 

7. Há que se registrar, ainda, que, enquanto tra
mitava o presente inquérito, foi instaurada no 4mbito da 
Câmara dos Deputados. uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito para Crimes de -Pistotagem na região Norte 
do pais, que ficou conhecida como "CPI DA PISTO!.A-

--GEM"., 

8. Na mencionl!d.a CPI, forl!m .. PuYklas várias 
pe...Oas que-da fomia-diretii ou índireta tinham co
nhecimento do fato. Quando da prisão cte_ C!lrlos Leo
nor de Macedo-e-João Ferreira Lima, pela autoridade 
policial federal, os mesmos ao Ser<!!" interrogados em 
Porto Velho - RO, confessaram a autoria do crime, e 
afirmaram que O mandante da empreitada criminosa 

·: teria sido o então Governador do Estado de Rondô
nia, senhor Oswaldo Piana Filho, todavia, levados a 
Brasifla - DF, ao prestarem depoimento perante a 
"CPI da Pistolagem·, negaram os fatos, dizendo que 
não foram os autores do crime e que sequer conh&
ciam o senhor Governador Oswaldo Plana. Afirmando 
que só confessaram o crime para sarem levados a 
Brasília, já que temiam ser espancados pelos poli
ciais. 

9. Por fim, foram presos Edgar Passos dos Reis, 
--e Ademir Santos, que teriam a p05se da arme do crime. 

Após ser interrogado, Adernir Santos conflrrnou que 
vendeu duas meti'alhadoras, seis pentes de m~_e 
trés ou quatro grãriãdas;SJ.rmaii griiiidaquaiiiidade de 
munição para Edgar Santos, o que este confirma To
davia, ambos sust~ntaram que a transeção deu-se 
mais de um mês d.:;:oís da morte do Senador Olavo Pi
res. 

1 O. Edgar Passos afirmou que jogou a metralha
dora num matagal próximo a pista do aeroporto Santos 
Dumont nesta capital. Efetuadas buscas. a arma não 
foi encontrada no locaJ pela autoridade policial. Entre-

-tanto, terceira pessoa, tomando conhecimento dos fa
tos pela imprensa. entregou à autoridade policial uma 
metralhadora que afirma ter sido encontrado nas proxi
midades da pista do aeropcrto. 
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11. Examinada a arma acima mencionada (laudo 
de fls. 4.122/4.138), os peritos concluem que, a arma 
apreendida e examinada, inobstante o péssimo estado 
que se encontrava, não foi a mesma que produziu os 
disparos que certou a vida do Senador O! avo Pires, vis· 
to que 'Apesar de haver coincidência entre os calibres, 
os sistema de raimento do cano da arma, 4D (quatro 
raias dextrógiras), drtere do das marcas impressas no 
projétil Incriminado 6D (seis raias dextrógiras), não po
dendo este ter sido disparado por aquele'. 

12. Assim, a concl~são que se chegou é que, de 
todas as pessoas ouvidas e ainda daquelas indiciadas 
neste feito, não se pode impu1ar as mesmas a autoria 
do crime. 

13. De outro giro, a motivação política do crime 
não resta evidenciada, nem pela policia federal. por 
mais de três anos. 

14. O crime político como lembrou o ilustre ma· 
gistrado federai que deu-se por competente para co
nhecer do leito, é aquele perpetrado contra a ordem 
politica da União, dos Estados-membros, do Distrito Fe· 
deral, dos Territórios e dos Municípios, citando lição de 
Pontes de Miranda. (fls. 2.056). 

15. Heleno Fragoso, em sua obra 'Terrorismo e 
Criminalidade Politica', Forense, 1.981, 1• edição, pg. 
35 ensina verbls: 

'45. Não há crime politico sem o espedal fim de 
agir representado pelo propósito de atentar contra a se
gurança do Estado. É a nosso ver, essencial e manter e 
insistir nesse entendimento: que apresenta uma con· 

. cepção liberal da criminalidade politica. São expressi· 
vas, a propósito, as lições de Aortan e de Solar, que 
já Invocamos em outro trabalho. Aorian obter a noção 
de delito político, devem associar-se os crimes do 
bem ou •·•l<;;esse Jurldico e do fim Politico. O critério 
derivado da qualidade do bem que o delito politico 
ofende é critério primário, posto que penetra intima· 
mente na essência jurídica do delito. Mas o c~rio do 
direito lesado não basta: o delito deve ser pot~co ob
jetlva e subjetivamente. Quando se considera o delito 
politico, o fim político tem de ser considerado elemen· 
to essencial dessa noção'. Por seu turno Solar expli· 
ca, com a clareza habitual: 'Não basta que um fato 
esteja dirigido contra os interesses do Estado (como 
no peculato), mas é preciso que se atente contra as 
suas condições politicas. Mesmo em tal caso, no en· 
tanto, isto se pode produzir por motivos de caráter 
pessoal, e não por motivos políticos. Isso significa 
que não se pode jamais descuidar do critério subjeti· 
vo, pois, em realidade, É este aspecto o que com 
mais rigor define o crime politico como tal. • 

16. Como se sabe, a morte do Senador Olavo 
Pires deu-se no dia 16 de outubro de 1990, quando o 
mesmo fazia campanha politica para o segundo turno 
de eleição para Governador naquele ano, já que havia 
se sagrado em primeiro lugar no primeiro turno de vota· 
ção. Assim, suspeita-se que o crime tenha sido cometi· 
do pelo terceiro colocado no primeiro tumo das eleiçõ· 
es, isto é, Osvaldo Plana Filho, ·que disputando o se· 
gunto turno, acabou sagrando-se vencedor. 

17. Entretanto, as provas até aqui apuradas. in· 
clusive os anexos enviados pela 'CPI da Pistolagem·, 
não fazem qualquer prova de que a movimentação do 

crime contra a vida do Senador Oivado Pires, tenha 
sido para eliminá-lo da disputa no segundo turno das 
eleições. 

. -rs. E-séacaso-IK:ãSSe 'p'rovado que, efetivamen· 
te, a morte do Senador houvesse dado com fito de 
afastá-lo do segundo turno da eleição, tal lato constnui· 
ria crime político, para atrair a competência da Justiça 
Federal, nos tem10s do art. 109, V da Lei Magna? Te
mos que não. 

19. Como já d~o acima, na lição autortzad'\ de 
Ponte de Miranda. Heleno Fragoso, Solar e Aorian, cri· 
me politico é aquele perpetrado contra a ordem politica 
de União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municí
pios, que exige o flm especial de agir, representado 
pelo propósito de atentar contra a segurança do Esta
do. 

20. Se assim é, não há como se admitir que o 
homicídio praticado contra candidato a cargo politico, 
possa ser atentatório contra a segurança do Estado. 

21. De outra sorte, a afirmação de que a vitima, 
Senador da República foi vitima da homlcldio no exerci
cio de ser cargo, e por isSO 8. comllefênda é cta Justiça 
Federal, já que Parlamentar é seivldor público para to
dos os alenos, data vénia, não parece correta. 

22. O extinto tribunal Federal de Recursos, acer
ca do tema, editou a Súmula 98 com o seguinte teor, 
vertJis: 

'Súmula 98. Compete à Justiça Federal preces· 
sar e julgar os crimes praticados contra servidor público 
federal, no exerclcio de suas com estas relacionadas. • 

23. Como se vê, a jurisprudência sumulada é no 
sentido de que, não basta o crime ser cometido contra 
servidor público ._fe®ml no exercício de suas funções 
para atrair a competência da Justiça Federal, é preciso 
que se demonstre que o crime foi cometido em razão 
desta. 

24. Como exemplo podemos citar servidor públi· 
co federal que é vitima de latrocínio consumado, crime 
passional e outros, que nada tenham haver com suas 
funções, à evidência, que não atrai a competência da 
Justiça Federal. 

25. No caso em tela, após quase 6 (seis) anos 
de investigação, não se conseguiu lazer qualquer prova 
de que o homicídio perpetrado contra a vitima lanha 
qualquer relação com as funções que o mesmo exercia, 
qual seja, de Senador da República. 

26. O Ilustre Promotor de Justiça. subscritor do 
requerimento de fts. 2.03512.038, onde requereu fGsse 
as investigações levadas a cabo pela autoridade poli· 
cial federal. em momento algum disse que a competên· 
ela em da Justiça Federal, apenas disse claramente 
que a Polícia EstadUal não estava in'lestigando o crime 
sob a vertente do crime por motivações politicas, tecen
do sérias criticas ao senhor Secretário de Segurança 
Pública. 

27. Nesta data, é Govemador do Estado de Ron· 
dónia, o senhor Valdir Raupp de Matos, candidato que 
disputou o segundo turno das eleições de 1990 com 
Oswaldo Plana Filho e perdeu as eleições. Agora. eleito 
em 1994 tem a Policia Estadual sob seu comando, 
quando não haverá qualquer empecilho para levar a 
cabo as investigações. . 

601 
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28. Dessa sorte, se havia receio de que as in
vestigações levadas a efeito pela Polícia estadual na 
gestão do senhor Oswaldo Piana Filho, estavam tendo 
ingerência do senhor Govemador do Es1ado, porque 
participa do crime, tal lato já não mais perdura, não ha
vendo razões para o presente inquérito tramitar no âm
bito da Justiça Federal.' 

Com razão o douto Procurador da República, razão pele 

qual, incorporando à presente decisão os rugumentos supradis11n

guidos, deciino da competência à Justiça àstaduat para tomar co

nhecimento do presente Ínquérito policial, adotando, em seguida. 

as providências que reputar necessérias. 

Remetam-se os presentas autos à Comarca da Capital. 

Porto VelhO, 17 de julho de 1996. - JoM cartos do V•te 
Madeira, Juiz Federal da 3' Vara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, Sr-45 e Srs. Senadores, transcorreu, 
no último dia 11 de agosto, o Dia do Estudante, data 
que nos sugere a necessidade de fazermos uma re
flexão séria sobre a educação no Brasil, e natural
mente, sobre a juventude, seus anseios e aspiraçõ
es. 

O processo educacional representa um dos 
mais importantes componentes do processo demo
crático, pois a educação de acesso universal, livre, 
assegurada pelo Estado representa um direito fun
damental do cidadão, uma garantia de consecução 
dos ideais democráticos, a partir da formação ade
quada da juventude. 

Nossa primeira preoéupação é com a qualida
de da educação oferecida e com o montante ade
quado dos investimentos alocados na área de edu
cação, consiqerando o papel decisivo que a educa
ção desempe_nha no processo de desenvolvimento 
económico e social e, consequentemente, na redu
ção da pobreza. 

Não poderia ser outra minha posição pessoal 
como representante da região Nordeste, como rep
resentante do Ceará, Estado que tem evoluído social 
e economicamente, mas ainda se ·encontra muito 
distante dó Brasil mais desenvolvido. 

Infelizmente, até hoje, no Brasil, os gastos com 
o setor educacional ainda não foram adequados e 
suficientes para produzirem o chamado efeito virtuo
so no processo de desenvolvimento e redução das 
desigualdades sociais e regionais. 

O papel de agente dinâmico e transformador 
das estruturas sociais e económicas arcaicas, que 
deveria ser desempenhado pela educação, entre ou
tros fatores, ainda não se realizou porque a estrutura 
de gastos, o perfil das despesas com educação, não 

favorece as camadas mais pobres da população: ca
racteriza-se por alta regressividade. 

Assim, o mecanismo que poderia colaborar 
para conferir progressividade à estrutura do gasto 
público ainda atua em sentido contrário: o estrato 
mais pobre da população (os 20% mais pobres) re
cebe apenas cerca de 16% do total de gastos, con
forme estudo realizado pelo Banco Mundial. 

Essa regressividade dos gastos com educação 
contribui para que, no Brasil, os pobres continuem 
pobres e os filhos dos pobres também continuem 
ainda pobres, perpetuando um processo perverso de 
pobreza. 

Isso, evidentemente, irá criar sérios obstácu
los ao ingresso do Brasil no grupo de países bene
ficiários da revolução económica mundial que já se 
iniciou em processo acelerado e que se deverá 
tomar ainda mais veloz no decorrer do próximo sé
culo. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Não podemos aceitar um sistema educacio

nal que cria barreiras quase intransponíveis para 
os filhos dos pobres e que somente permite aces
so verdadeiro aos benefícios da educação às clas
ses mais abastadas ou privilegiadas, colocando 
em segundo plano o ensino elementar das classes 
mais pobres. 

Precisamos urgentemente tomar providências 
para que um maior número de crianças conclua o 
curso primário, pois atualmente a evasão escolar e a 
repetência interrompem os estudos de grande núme
ro de estudantes do curso primário, comprometendo 
o futuro do Brasil. 

Infelizmente, hoje, no Brasil, aproximadamente 
50"/o dos alunos da primeira série do primeiro grau 
repetem o ano, o que é uma das mais altas taxas de 
repetência do mundo e a mais alta da América Lati
na. 

Na minha região, na área rural do Nordeste 
brasileiro, as taxas de repetência chegam a atingir a 
cifra escandalosa de 74%, e as taxas de evasão 
atingem até 30%. 

Quando comparamos a situação educacional 
do Brasil com outros países da América Latina e 
com países do leste Asiático verificamos que o nos
so desempenho, na área educacional, é incompatí
vªl com a, sity;:~.ção de um País que se enquadra en
tre as 10 maiores economias do mundo e já dispõe 
de um parque industrial e de uma estrutura de servi
ços de nível elevado. 
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Alocação dos gastos com educação é parado
xal, perversa, em benefício dos ricos: em termos 
educacionais o Brasil fez uma opção preferencial pe
los ricos, agravando o cfrculo vicioso da pobreza, 
tendo como efeitos negativos baixos níveis educa
cionais e alta desigualdade de renda. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
O Brasil não pode manter essa estrutura desi

gual de crescimento baseado em apenas algumas 
pequenas ilhas de progresso, ou talvez algumas 
ilhas da fantasia. 

O Brasil, para se tomar um País justo, solidário 
e viável em termos económicos, sociais e políticos, 
precisa aqotar medidas urgentes para eliminar a re
gressividade dos gastos públicos, principalmente 
dos gastos em educação, concedendo prioridade 
efetiva ao ensino primário e secundário (naturalmen
te sem desprezar o ensino universitário). 

É um problema de vida ou m~rte para o futuro 
do Brasil aumentar o número de matrículas. Urge 
que mais crianças concluam o curso primário, que 
diminuam os índices de reprovação, de evasão e re
petência escolares, que o acesso ao ensino superior 
seja menos desigual e menos desfavorável aos po
bres. 

É obrigação do Governo - em todos os níveis, 
federal estadual e municipal - contribuir para au
mentar a taxa de freqüência das crianças mais po
bres, que é sempre menor do que a das crianças de 
famílias de maior nível de renda. 

Não podemos permitir que crianças deixem de 
freqüentar a escolar porque os pais não têm dinheiro 
para comprar material escolar ou uniforme: precisa
mos reduzir imediatamente os efeitos da pobreza so
bre a freqüência escolar, para que os filho dos po
bres possam ter uma vida melhor do que a de seus 
pais e para que o Brasil possa oferecer esperança à 
sua juventude. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Precisamos extinguir o analfabetismo no Brasil 

e assegurar condições para que as pessoas mais 
pobres possam desenvolver seu potencial e atingir 
postos mais elevados na escala social, pois, como 
afirmo Kant, 'só pela educação o homem pode che
gar a ser homem'. 

Uma das primeiras indagações que todos nós 
devemos fazer é esta: estamos oferecendo à nossa 
juventude as condições necessárias ao seu desen
volvimento material, intelectual e espiritual, para sua 

completa formação, consoante a afirmação do filóso
fo Kant, de que o homem só é verdadeiramente ho
mem quando recebe educação? 

A resposta, certamente, é negativa. 

Diversamente de outros, o processo educacio
nal não trabalha com uma relação do tipo insumo
produto: no processo educacional, deve haver uma 
interação entre orientador e aluno, em que a coope
ração, os fatos psicológicos e a personalidade do es
tudante joguem importante papel na formação do ho
mem em sua totalidade. 

A complexa realidade social e econõmica em 
que vivemos num mundo inter-relacionado, em mu
dança permanente e com grande rapidez nas mu
danças, tudo isso produz impactos muito fortes na 
nossa juventude, que geralmente não está adequa
damente preparada para enfrentar esses grandes 
desafios do final deste século, na chegada do Ter
ceiro Milênio, com todas as suas incertezas. 

A escolaridade média, ou seja, o número mé
dio de anos cursados pelos brasileiros, e a qualidade 
do ensino do ensino deixam o Brasil em condições 
desvantajosas para enfrentar a economia globaliza
da do Século XXI. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhoras Senadores: 

O desafio educacional é uma tarefa ciclópica, 
não apenas se consiJe;amos a atual demanda por 
educação das novas gerações, mas igualmente pelo 
grande número de brasileiros que poderão ficar com
pletamente marginalizados a partir do ano 2000, em 
decorrência do baixo nível de escolaridade. 

Sabemos que é grande o esforço do Governo 
Federal, e do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, no sentido de atingir esses objetivos, e aqui de
sejo ressaltar o trabalho meritório do Ministro da 
Educação Paulo Renato Souza, que já pode ser in
cluído entre os grandes nomes que ocuparam o Mi
nistériq da Educação. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores, 

O saudoso professor Anísio Teixeira, o grande 
mestre de nossos educadores, afirmou, num impor
tante trabalho denominado A Escola Brasileira e a 
Estabilidade Social, que 'a educação sempre se 
apresentou como a alternativa para a revolução e a 
catástrofe, mas, para isto, é necessário que não se 
faça ela própria um caminho para o privilégio ou 
para manutenção de privilégios'. 
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Mais do que nunca, ao nos aproximarmos do 
ano 2000, as palavras do professor Anisio Teixeira 
demonstram grande atualidade e veracidade, pois, 
se o Brasil mantiver o atual regime de privilégios na 
área educacional, dificultando o acesso à educação 
para as classes mais pobres, o futuro do Pais estará 
dramaticamente comprometido, e teremos perdido 
mais uma vez a possibilidade de ingressarmos na 
verdadeira modernidade. ' 

r> Dia do Estudante não deve ser, para nós, 
apenas uma lembrança ou mero registro de efeméri
des. A comemoração do Dia do Estudante deve ser, 
para nós, um motivo de profunda reflexão em nossa 
luta por um sistema educacional democrático, que 
ofereça igualdade de oportunidades a todos, em que 
a educação seja um instrumento voltado para o de
senvolvimento econômico. e social, em que haja dig
nidade e respeito para alunos e professores, em que 
a qualidade de ensino seja uma meta e uma preocu
pação constante. 

O Dia do Estudante deve ser motivo de lutar
mos por uma escola voltada para os problemas bra
sileiros, em todas as suas dimensões: econômica, 
social, cultural e política, criando uma escola que 
possa produzir novos conhecimentos e que contri
bua para diminuir a distância econômica e social en
tre os brasileiros. 

O Dia do Estudante constitui motivação para 
lutarmos pelos ideais de nossa juventude, que ne
cessita de esperança num futuro melhor, que neces
sita de oportunidade de trabalho, de crescimento cul
tural e de uma educação que contribua para a cons
trução de um Brasil mais justo, mais digno e mais 
moderno. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando para a sessão ordi
nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°104, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 597, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 104, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econômicos como conclusão de 

seu Parecer-o• 423, de 1997, Relator: Senador Pe
dro Simon), que autoriza a República Federativa do 
Brasil a prestar garantia em operação de crédito ex
terno·a· ser celebrada entre a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre-AS e o Fundo Financeiro para Desen
volvimento da Bacia do Prata - FONPLA TA, no valor 
de dois milhões e seiscentos mil dólares america
nos, de principal, destinando-se os recursos ao fi
nanciamento parcial do Projeto de Ampliação do 
Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre - RS, e 
dá outras providências. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão) 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°105, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 598, de 1997- art. 336, b} 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 105, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econômicos como conclusão de 
seu Parecer n• 424, de 1997, Relator: Senador Pe
dro Simon}, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre a contratar operação de crédito exter
no, com garantia da União, junto ao Fundo Rnancei
ro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata -
FONPLATA, no valor de um milhão, cento e quaren
ta e três mil dólares norte-americanos, equivalentes 
a um milhão, duzentos e nove mil, oitocentos e ses
senta e cinco reais e cinqüenta centavos, em 31de 
março de 1997. 

.(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão) 

-a-
PROJETO OE LEIDA CÃMARA N• 25, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 25, de 1995 (n• 2.331191, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação de Área de Pro
teção Ambiental- APA no Distrito de Joaquim Egí
dio, Município de Campinas, Estado de São Paulo, 
tendo 

Parecer sob n• 288, de 1997, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, Relatara: Senadora Ma

rina Silva, favorável ao Projeto, com Emendas n•s 1 
a ti-CAS, que apresen1a. 

(Em virtude de adiamento) 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h40min.) 
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Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães\~ 

27/08/97 
Quarta-feira 

- Despacho Interno 
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li~ 
(ij - Presidente da Fundação Luso-Brasileira para o 

Desenvolvimento do Mundo de Língua Portuguesa, ~ 
z 

senhor Pedro Rebelo de Sousa, acompanhado do 8 
Secretário-Geral, senhor Amândio Silva, e do Curador, ~ 

' ~ 

senhor Hermano Alves ~ 

- Sessão Conjunta do Congresso Nacional 

- Sess3o Deliberativa do Senado Federal 

,, 

io-
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Ata da 112!!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 28 de agosto de 1997 

3.! Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães 
Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Uma 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade -Albino 
Boa Ventura - Antonio Carlos Magalhães - Antônio 
Cario~ Valadares - Bello Parga - Beni V eras - Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio -
Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares -
Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandelõ_ 
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra -
Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda
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 Eduardo- José Eduardo Outra - José 
Fogaça - José lgnácio Ferreira- José Roberto Arru
da - José Samey - José Serra - Júlio Campos - Jú
nia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcãntara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Nabor 
Júnior- Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Ma
chado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina As
sumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Ro
berto Requião - Romero Jucá - Romeu Tu ma- Ro
naldo Cunha Lima - Sergio Machado - Teotônio Vi
lela Filho-- Valmir Campelo - Vilson Kleinubing -
Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N2 125197, de 27 do corrente, encaminhando 
Emenda oferecida por aquela Casa ao Projeto de 
Decreto Legislativo n• 372, de 1997, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção, que aprova como regulares as contas do Go
verno da República, relativas ao exercício financeiro 
de 1993. 

É a seguinte_ª E! meneia reçebida: 

Emenda da Câmara dos Deputados 
(de plenário), oferecida ao Projeto de Decre
to Legislativo n• 372, de 19-97 naquela 
casa, de iniciativa da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção, que aprova como regulares as contas 
do Governo da República, relativas ao exer
cício financeiro de 1993. 

EMENDA N2 1 - DA CÂMARA (DE PLENÁRIO) 

Dê-se ao art. 12 do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 372197 a seguinte redação: 

"Art. 1° Ficam aprovadas as Contas 
prestadas pelo Presidente da República, re
lativas ao exercício financeiro de 1993, de 
acordo com os artigos 49, inciso IX, 71, inci
so_l_e_166,..§__!_2, df!_.Çgnstituição Federal.· 

Justificação 

É clara a redação do dispositivo citado pela 
própria redação original, i.é., o inciso IX do art. 49, . 
onde reza que é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional julgar anualmente as contas presta
das pelo Presidente da República e, não, como pre
tende o autor da redação, de considerar regulares as 
contas do Governo da República. Portanto, nem po-
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dem ser consideradas regulares ou irregulares as 
contas, bem como não se trata de julgar as Contas 
do Governo da República e, sim, do Presidente da 
República. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1997. -
Deputado Matheus Schmidt. 

(À Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização.), 

A Emenda da Câmara ao Projeto de 
Decreto Legislativo nQ 372, de 1997, vai à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização, nos termos da Resolu
ção nº 2, de 1995-CN. 

PARECERES 
PARECER N2 434, OE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem n• 141, de 1997, 
do Senhor Presidente da República sub
metendo à apreciação do Senado Federal 
o nome do Senhor Demosthenes Madu
reira de Pinho Neto, para exercer o cargo 
de Diretor do Banco Central do Brasil. 

A Comissão de Assuntos Econômicos, em vo
tação secreta realizada em 28 de agosto de 1997, 
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Se
nador Bello Parga sobre a Mensagem n° 141, de 
1997, opina pela aprovação da indicação do Senhor 
Demosthenes Madureira de Pinho Neto, para exer
cer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais do 
Banco Central do Brasil, por 20 votos favoráveis ne
nhum contrário(s) e nenhuma abstenção. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1997.
José Serra, Presidente - Bello Parga, Relator -
José Fogaça - Gilberto Miranda - Eduardo Supli
cy - Pedro Simon - Levy Dias - Jonas Pinheiro -
Albino Boaventura - Carlos Bezerra - Fernando 
Bezerra - Beni Veras - Francelina Pereira - Os
mar Dias - Waldeck Omelas - Coutinho Jorge -
Esperidião Amin - Vilson Kkeinübing - Jefferson 
Péres - João Rocha. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem n2 141, de 1997 
(Mensagem n• 934, de 21-8-97 na origem), 
do Senhor Presidente da República, sub
metendo à consideração do Senado Fe
deral o nome do Senhor Demonsthenes 
Madureira de Pinho Neto para exercer o 

613 

cargo de Diretor do Banco Central do 
Brasil. 

Relator: Senador Bello Parga 
Nos termos do artigo 52, inciso III, alínea d, 

combinado com o art. 84, inciso XIV, da Constituição 
Federal, o Senhor Presidente da República submete 
à aprovação do Senado Federal o nome do Senhor 

· Demosthenes Madureira de Pinho Neto para exercer 
o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil. 

2. Os referidos dispositivos conferem compe
tência privativa ao Senado Federal para, após argüi
ção pública, aprovar previamente, por voto secreto, 
a escolha de Diretores e Presidente do Banco Cen
tral do Brasil. 

3. Foi anexada à Mensagem Presidencial uma 
cópia do curriculum vitae do Senhor Demosthenes 
Madureira de Pinho Neto, que passaremos a comen
tar a seguir. 

4. No que diz respeito à sua fomnação educa
cional, merecem destaque os seguintes títulos: 

Bacharel em Ciências Econômicas 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro em 1983. 

Mestre em Economia do Setor Público 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
do Rio de Janeiro em 1986. 

Mestre em Economia pela Universida
. de da Califórnia, Berkeley em 1998. 

Doutor em Filosofia (PhD) em Econo
mia pela Universidade da Califórnia, Berke
ley em 1991. 

5. O curriculum do indicado é igualmente rico 
em termos de experiência profissional. Além de ocu
par os cargos de Diretor-Executivo, Economista
Chefe e Superintendente do Unibanco, e Consultor 
da ltaú Seguradora, o Senhor Demosthenes teve 
uma atividade acadêmica profícua. Foi Professor da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e 

_ j_nstrutor de graduaç.ão da Uojyersidade da Califórnia 
Berkeiey, ocupando atualmente o cargo de Profes
sor da Fundação Getúlio Vargas. 

6. Durante o Governo Itamar Franco, na gestão 
de Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fa
zenda, o Senhor Demosthenes ocupou o importante 
cargo de Coordenador-Geral de Política Monetária e 
Financeira. Seu trabalho consistia do acompanha
mento de variáveis monetárias e financeiras no âm
bito da Secretaria de Política Econômica; securitiza
ção de instrumentos de dívida doméstica (Fundo de 
Compensação das Variações Salariais); interface 
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com organismos financeiros oficiais, como a Supe
rintendência de Seguros Privados e a Comissão de 
Valores Mobiliários. Também representou o Ministé
rio da Fazenda no Encontro para Cooperação Co
mercial Brasil-Alemanha realizado em Leipzig, Ale
manha, em outubro de 1993. 

7. O curricidum vitae lista vários trabalhos 
elaborados ou publicados pelo candidato. Gostaría
mos de destacar os seguintes. 

1. "A Política Econômica no Interregno 
Café Rlho", dissertação de Mestrado apre
sentada na Pontifícia Universidade Católica, 
do Rio de Janeiro, em agosto de 1986. 

2. Tese de doutoramento apresentada 
à Universidade da Califórnia, em Berkeley, 
que versou sobre aspectos da experiência 
brasileira com estratégias de desenvolvi
mento, política comercial e intervenção esta
tal durante o pós-Guerra. 

8. Para finalizar o exame do curriculum, cabe 
destacar que o Senhor Demosthenes é fluente no in
glês e é proficiente na leitura em francês e espanhol. 
É S. S1 filiado às seguintes instituições. American 
Economic Association, Latin American Studies Asso
ciation, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros 
(IBEF) e lntemational Conference of Commercial 
Banks Economists. 

9. Do exame realizado no curriculum do indica
do, ressaltam qualificação profissional e formação 
acadêmica de alto nível, compatíveis com as eleva
das funções que o Chefe do Poder Executivo preten
de lhe incumbir. Fica, assim, esta Comissão de As
suntos Econômicos em condições de deliberar, me
diante voto secreto, sobre a indicação do Senhor 
Demosthenes Madureira de Pinho Neto para o cargo 
de Diretor do Banco Centra do Brasil. 

PARECER Ni~, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
coa, sobre a Mensagem n2 142, de 1997, 
do Senhor Presidente da República sub
metendo à apreciação do Senado Federal 
o nome do Senhor Sérgio Darcy da Silva 
Alves, para exercer o cargo de Dlretor do 
Banco Central do Brasil. 

A Comissão de Assuntos Econômicos, em vo
tação secreta realizada em 28 de agosto de 1997, 
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Se
nador Vilson Kleinubing sobre a Mensagem n• 142, 
de 1997, opina pela aprovação da indicação do Se
nhor Sérgio Darcy da Silva Alves, para exercer o 

cargo de Diretor de Normas e Orgamzação do Sistema 
Rnanceiro do Banco Central do Brasil, por 19 votos fa
voráveis, nenhum contrário(s) e urna abstenção. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1997.
José Serra, Presidente - Vilson Kleinübing, Rela
tor - José F~ça - Gilberto Miranda - Eduardo 
Suplicy - Pedro Simon - Levy Dias - Jonas Pi
nheiro - Albino Boaventura - Carlos Bezerra -
Fernando· Bezerra - Beni Veras - Francelino Pe
reira - Osmar Dias - Waldeck Ornelas - Coutinho 
Jorge - Esperidião Amin - Bello Parga - Jeffer
son Peres- João Rocha. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem n• 142, de 1997 
(Mensagem n• 935, de 21-8-97, na ori
gem), do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a escolha do nome do Senhor 
Sérgio Darcy da Silva Alves para exercer 
o cargo de Dlretor do Banco Central do 
Bnisil. 

Relator: Senador Vilson Kleinübing 
Com base no art. 52, inciso III, da Constituição 

Federal, e de conformidade com a legislação ordiná
ria pertinente, o Senhor Presidente da República 
submete à apreciação dos membros do Senado Fe
deral a escolha, que deseja fazer, do nome do Se
nhor Sérgio Darcy da Silva Alves para exercer o car
go de Diretor do Banco Central do Brasil, encami
nhando, para tanto, a Mensagem n• 142, de 1997 
(Mensagem n• 935, de 21-8-97, na origem), na qual 
está incluído o curriculum vitae do indicado. 

Do curriculum vitae do indicado, destaco os 
seguintes tópicos que considero importantes para 
deliberação dos Senhores Senadores Membros des
ta Comissão de Assuntos Econômicos: 

1) Graduação em Economia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro; 

2) Funcionário concursado do Banco Central 
deste 1967 ocupando no referido órgão os seguintes 
cargos: 

- Coordenador no Departamento do Mercado 
de Capitais na divisão de autorizações de Instituiçõ
es Financeiras; 

- Chefe do Departamento de Normas do Siste
ma Financeiro; 

3) É um especialista em Mercado de Capitais 
pelos inúmeros cursos, seminários que participou e 
palestras que proferiu; 
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4) Foi representante do Banco Central nos se
guintes Conselhos; 

-Conselho Nacional de Seguros Privados; 
- Conselho Curador do Fundo de Compensa-

ção de Variações Salariais; 
- Conselho Curador do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço; 
- Conselho Curador do Fundo de Desenvolvi

mento Social; 
-Conselho de Gestão da Previdência Comple

mentar; 
- Comissão Pennanente para o Seguro Habita

cional; 
- Mercosul - Representante do Banco Central 

na Comissão Constituída no Subgrupo IV, do Grupo 
Mercado Comum, encarregado de analisar os as
suntos relativos ao Sistema Financeiro e apresentar 
proposta a respeito; 

5) Como Chefe Adjunto do Departamento de 
Normas do Sistema Financeiro, assessorou o então 
Chefe do Departamento, o ex-presidente do Banco 
Central, Gustavo loyolla, na reorganização deste 
importante segmento da estrutura do Banco Central; 

6) Em abril de 1991 passou a chefiar o Depar
tamento de Normas do Sistema Financeiro e; 

7) No desempenho das Funções de Chefe do 
Departamento tem coordenado toda a elaboração 
das normas :_ exceto as referentes a operações de 
câmbio - que se aplicam ao sistema financeiro, ao 
mercado de capitais, aos fundos de investimentos, 
aos consórcios, ao crédito rural, ao sistema financei
ro da habitação. Destacél"se sua participação nos 
trabalhos referentes à adoção pelo Brasil dos parâ
metros definidos no Acordo de Brasiléia e dos con
ceitos de supervisão bancária consolidada, fruto de 
sua participação na Comissão do Mercosul. 

Isto posto, Senhores Senadores, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, ao encaminhar a indi
cação do Senhor Sérgio Darcy da Silva Alves a esta 
Casa, além de cumprir um dispositivo constitucional, 
pr::;-õe para Diretor um funcionário de carreira do 
próprio Banco, dedicado, com formação prática e 
teórica e em condições para exercer o cargo do Di
reter do Banco Central do Brasil. 

PARECER N• 436, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem n• 138, de 1997, 
(n2 926197, na origem) do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, sollci
·tando a ratificação da Resolução n• 30, 
de 1997, do Senado Federal. 

Relator: Senador Casiido Maldaner 

O Excelentíssimo Senhor presidente da Repú
olica, por fntermédio d!i Mensagem n• 74, de 11 de 
março de 1997, elicaminhouáo Senado Federal soli
citação de autorização para contratar operação de 
crédito externo no valor de Y51. 750.000.000,00 (cin
-qüenta e um bilhões, setecentos e cinqüenta milhões 
de ienes), equivalentes a US$450.000.000,00 (qua
trocentos e cinqOenta milhões _de dólares norte-ame
ricanos), de principal, junto ao The Esport 'lmport 
Bank of Japan - JEXIM. Esses recursos destina
vam-se ao financiamento do projeto de duplicação 
da rodovia São Paulo - Curitiba - Rorianópolis. 

O Senado Federal, na apreciação desse pleito, 
manifestou-se favoràvelmente à operação de crédito 
pretendida, nos termos da Resolução n• 30, de 15 
de abril de 1997. 

Há que se ressaltar, uma vez mais, que naque
la oportunidade essa operação de crédito foi objeto 
de ma~:~ifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional pela legalidade da minuta contratual; por 
manifestação favorável da Secretaria do Tesouro 
Nacional à sua contratação e pelo credenciamento 
dessa operação pelo Banco Central do Brasil, tudo 
isso nos termos dos documentos e pareceres que 
acompanhavam o pleito. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, agora por intermédio da Mensagem n• 138, de 
20 de agosto de 1991, em aditamento à mensagem 
acima referida, vem solicitar ao Senado Federal reti
ficação da Resolução n• 30, de 1997. 

Conforme esclarecimentos constantes da Ex
posição de_ Motiltos ~1"1" 467, dQ Senpor Ministro da 
Fai:enéla, que acompanha a_ mensagem referida, 
•quando da descrição das condições financeiras do 
contrato, tanto o parecer da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, quanto a Exposição de Motivos 
encaminhada à Presidência da República, apesar de 
ressalvar que tais despesas encontravam amparo no 
conceito de cellng amount, contratualmente defini
do, limitava as despesas gerais ao montante equiva
lente a US$15.000,00 (quinze mil dólares norte-ame
ricanos)". 

Todavia, as despesas gerais, conforme estipu
lado no contrato de concessão de crédito, devem ser 
as razoáveis, limitadas ao montante equivalente a 
Y15.000.000,00 (quinze milhões de ienes), o que 
ocasionou erro material na resolução emitida pelo 
Senado Federal; ou seja, a autorização do Senado 
Federal expressa na Resolução n• 30, de 1997, in
corpora valor diferente ao contratualmente ajustado 
no que concerne ao montante das despesas gerais. 
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necessita, dessa forma, ser ratificada, de modo a 
que aquele erro seja corrigido. 

Há que se ressahar que a alteração pretendida, 
como mencionado na mensagem em questão, de
corre de imprecisão contida no Parecer da Procura
doria-Geral da Fazenda Nacional PGN/COFIN° 
353/97, de na Exposição de Motivos n• 109/MF, de 
10 de março do ano em curso, encaminhados ao 
Senado-Federal naquela oportunidade. 

Frise-se, pois, que essa modificação se faz ne
cessária, uma vez que, em decorrência do erro men
cionado, a Resolução n• 30, de 1997, encontra-se 
em desacordo com os termos contratuais ajustados 
entre as partes. 

Relativamente às informações constantes da 
Mensagem 74197, originalmente encaminhada a esta 
Casa, a alteração pretendida não implica qualquer 
ampliação do valor pretendido que será objeto de 
contratação pelo Governo Federal e/ou das demais 
condições financeiras acordadas. 

De fato, a minuta de contrato ajustado entre as 
partes prevê as condições corretas, em conformida
de à ratificação ora pretendida pelo Senhor Presi
dente da República. É inequfvoco o lapso cometido. 

Cabe destacar ainda que a presente ratificação 
não trará qualquer implicação sobre a observância e 
o cumprimento dos limites e demais exigências e 
condições estipuladas pela Resolução n• 96, de 
1989, do Senado Federal. ' 

O Regimento Interno do Senado Federal, em 
seu art. 325, viabiliza, juridicamente, a correção de 
texto aprovado, mesmo quando já promulgado. No 
presente caso, o Poder Executivo Federal reconhe
ce o lapso cometido, razão por que solicita a corre
ção do erro. 

lnexistindo obstáculo de ordem regimental e ju
rídica, é nosso parecer favorável a que se proceda à· 
ratificação do texto da Resolução n• 30, de 1997, 
como solicitado por intermédio da Mensagem n• 
138, de 20 de agosto de 1997, nos termos do se
guinte Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"109, DE 1997 

Dá nova redação à alínea g do art. 2!1 
da Resolução n• 30, de 1997, do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° A alfnea g do art. 22 da Resolução n• 

30, de 1997, do Senado Federal, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 2° ................................................ .. 

g) Despesas Gerais: as ·razoáveis e 
comprovadas, limitadas ao montante equiva
lente a Y15.000.000,00 (quinze milhões de 
ienes), conforme definido no ceillng 
amount. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 28 i:le agosto de 1997. -
José Serra, Presidente - Casildo Maldaner, Rela
tor - Francellno Pereira - João Rocha - Vllson 
Klelnübing - Waldeck Omelas - Jefferson Péres 
- Eduardo Supllcy - Osmar Dias - Jonas Pinhei
ro - Beni Veras - Gilberto Miranda - Elcio Alva
res - Bello Parga. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, AntOnio Car1os Magalhães, Presidente, nos ter
mos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N° 30, DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
terno no valor de Y51.750.000.000,00 (cin
qüenta e -umbilhões~ seteeeritos-e- cin
qüenta milhões ele Ienes), equivalentes a 
US$450,000,000.00 (quatrocentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-america
nos), junto ao Export lmport Bank of Ja
pan - JEXIM destinada ao financiamento 
do Projeto de Duplicação da Rodovia São 
Paulo Curltlba - Aorianópoiis. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a República Federativa do Brasil, au

torizada, nos termos da Resolução n• 96, de 1989, 
restabelecida pela Resolução n2 17, de 1992, ambas 
do Senado Federal, a contratar operação de crédito 
externo, no valor de Y51.750.000.000,00 (cinqüenta 
e um bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de ie
nes), equivalentes a US$450,000,000.00 (quatrocen
tos e cinqüenta milhões de dólares norte-america
nos), junto ao Export lmport Bank of Japan- JEXIM. 

_ Parágrafo único. Os recursos advindes da ope
ração de crédito referiâa ·nesle artigo destinam-se ao 
financiamento do Projeto de Duplicação da Rodovia 
São Paulo - Curitiba - Florianópolis. 

Art. 2° As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 617 

b) mutuante: Export lmport Bank of Japan -
JEXIM; 

c) valor: Y51.750.000.000,00 (cinquenta e um 
bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de ienes), 
equivalentes a US$450,000,000.00 (quatrocentos e 
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos); 

d) finalidade: financiar o Projeto de Duplicação 
da Rodovia São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis; 

e) juros: a maior taxa que prevalecer na data 
em que cada desembolso ocorrer, entre: (i) Japane
se Long-Term Prime Lending Rate e (ii) Rscal /n
vestment and Loans Program Rate, acrescido de 
0,2% (zero vírgula dois por cento); 

f) comissão de crédito: 0,25% a.a. (zero vírgula 
vinte e cinco por cento ao ano) sobre a parcela não 
utilizada do financiamento, contados da Accrual 
Date; 

g) despesas gerais: as razoáveis, limitadas ao 
montante equivalente a US$15,000.00 (quinze mil 
dólares norte-americanos), conforme definido no cei
ling amount; 

h) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao 
ano) acima da taxa operacional; 

I) taxa de administração (IDB FEE): equivalen
te a US$450,000.00 (quatrocentos e cinqüenta mil 
dólares norte-americanos) a título de reembolso de 
despesas incorridas pelo BID na preparação e 
acompanhamento do projeto; 

j) prazo total: vinte anos; 
I) carência: quatro anos; 
m) condições de pagamento: 
- do principal: em trinta e duas parcelas se

mestrais, consecutivas e iguais, vencendo-se a pri
meira quatro anos após cada desembolso; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
- da •commitmen Charge•: semestralmente 

vencida, sendo a primeira parcela após a emissão 
do certificado de Autorização; 

- das despesas gerais: após a emissão do 
Certificado de Autorização, mediante comprovação, 
devendo ser pagas em reais, exceto aquelas incorri
das no exterior que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira; 

- da "108 FEE": a primeira parcela de 
US$150,000.00 (cento e cinqüenta mil dólares norte
americanos), após a emissão do Certificado de Au
torização; a segunda parcela de US$150,000.00 
(cento e cinqüenta mil dólares norte-americanos), 
doze meses após a data do primeiro desembolso; 
e o saldo, vinte e quatro meses após a data do pri
meiro desembolso. 

Parágrafo único. Não poderão ser ressarcidas 
despesas incortjda_s,_ pelo credqr_ relll,!i11as a viagens e 
diárias, serviços técnicos ou jurídicos ligados a esta 
operaçãode_c!é<lito, quandQ revestidas de seu inte
resse exclusivo. 

Art. 32 São autorizadas, para fins do primeiro 
desembolso desta operação de crédito, as condiçõ
es estabelecidas na cláusula III, alínea a e b do Con
trato objeto desta Resolução, referentes ao Contraio 
entre a União e o Banco interamericano de Desen
volvimento - BID, autorizado pela Resolução n° 34, 
de 1996, do Senado Federal. 

Art. 4° A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida num prazo de quinhentos 
e quarenta dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 15 de abril de 1997.- Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal. - -· . 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 608, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2° da 

Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas à Presidên
cia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econó
mico e Social (BNDES), através do Senhor Ministro 
de Estado do Planejamento e Orçamento, as seguin
tes informações: 

1 - Procede a notícia publicada pelo jornal Ga
zeta Mercantil, do dia 22 último, intitulada BNDES 
financia cins:::.oópios (caderno Empresas e Negó
cios), dando conta de que o banco acaba de assinar 
protocolo para atração de investimentos externos 
com três grandes empresas eletrõnicas já instaladas 
no País, mediante o qual será lançado edital interna
cional convidando empresas estrangeiras especiali
zadas na produção de cinescópios a aqui se estabe
lecerem, num investimento total calculado em 
US$500 milhões (quinhentos milhões de dólares), 
dos quais 90% financiados pelo mesmo BNDES? 

2 - Procede a informação, também contida na
quela reportagem, de que o referido edital não defini
rá as regiões brasileiras a serem beneficiadas por 



618 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 

esses investrmentos, mas dele excluirá, explicita
mente, a Zona Franca de Manaus? 

3 - Caso a resposta à pergunta 2, acima, seja 
positiva, qua)s as razões, os fundamentos e as finali
dades desta discriminação? 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1997. -
Senador Jefferson Péres. 

NOVA FÁBRICA DE CINESCÓPIOS: 

TENTATIVA DE: MAIS UM GOLPE CONTRA A ZFM 

Ronaldo Bonfim 

• ... O edffal não prevé uma região para o invsstimento, mas excfui 

a Zona Franca de Manaus. • 

Trecho de nolicia publicada na Gazeta Mercanbl em 22-8-97. 

Verdadeiro absurdo o edital internacional de um project fi. 

nance (financiamento de 90% do valor do empreendimento esti· 

mado em US$ 500 milhões) para construção de nova fábrica de 

cinescópios no Brasil. que poderá localiZar-se em qualquer parte 

do território nacional com exceção da Zona Franca de Manaus 

(ZFM).a ser publicado na Imprensa mundial pelo BNDES e um 

pool de empresas. Além do despropósito da ex.:lusão da ZFM. 

esse condicionamento representa clara discriminação contra o 

Estado do Amazonas e o modelo de desenvolvimento criado no 

governo Castello Branco. 

Há certamente outras prioridades mais prementes no Bra

sil no que tange à produção de insurnos e componentes eletroele

trõnicos do que cinescópios (tubos de imagem pare TV). Nas pa· 

lavres do presidenle da Philips • A capacidade atual da Philips so
mada a da Samsung. que entre em funcionamento r10 próximo 

ano, daria conta do fornecimento interno do produto a todos os 
montadores de televisão. • 

O mercado :de tubos pequenos e médios vinha sendo par· 

ctalmente atendido, pela fábrica da Philips em São José dos Cam

pos (S.P.). Com a acertada decisão do grupo Samsung- o m~ior 
fabricante mundial de cinesoópios -. tomada em 1996, de instalar 

na ZFM uma fábrica desse componente estratégico, o mercado 

estará plenamente suprido a partir do próximo ano. É de presu· 

mir-se que essas informações sejam do conhecimento do 

BNDES. Por que então nova fábrica? 

Cinesoópios são componentes estratégicos porque repre

sentam, em média, 40% do custo dos materiais e 70% do peso 

de um televisor. É imperativo, portanto, que sejam produzidos no 

local onde são fabricados os bens que os utilizam. Daí sua impor· 

tância para a consolidação e enraizamento do parque eletroele

trónico da ZFM, onde se concentrem praticamente todos os fabri· 

cantes nacionais de televisores, tomando-o mais competitivo. 

A partir da ampla .notícia divulgada no finaJ da semana 

passada (22/8) sobre a aeeiSão do BNDES de finanCiar até 90% 

do projelo constante do edital internacional visando interessar 

grandes fabricantes de cinesoópios, com a participação de três 

montadoras nacionais de televisão que se comprometeriam a 

comprar parcela significativa da produção. pode-se extrair duas 

conclusões: 1 )rep!e:;e~~ .~~ di.sçrimrnação_ ostensiva contra a 

ZFM, ao excluí-la antecj_paE_?.m_~nt_e Ç9_f'D9_ár~ _c;t_e_!Qça(_j_zação do 

projeto: ~~provoca fp!J,e,a_~_~j!fl;>ri(LnSJ'.!@r<;a.do ao favorecer 
novo investimento em setor onde são fundamentais as econo

mias de 95Ca!a e que Teiá.-a parnrdo prÓxl;;,o ano, plena capa

cidade de atender a demanda nacional. Ou será mais um golpe 

para enfraquecer a ZFM, procurando criar caminhos para futuro 

retomo das fábricas locais a5)5 estados de onde se originam? 

Discriminar a ZFM é a1itud8-intolerável que deixa transpa· 

recer a desconfiança do Governo Federal em relação ao modelo 

que ele mesmo criou em 1967. Por que nova fábrica se o marca· 

do de cinesópiós está suprido, e por que excluir a ZFM, como 

eventual sítio de localização, se nela se encontra o mercado con· 

c _csumidor desse componente? Não há lógica que justifique a ação 

do BNDES, a não ser profundo desconhecimento do que vem 

ocorrendo no mercado e na ZFM. 

Com ou sem intenção premeditada, o efeito colateraJ evi

dente das noticias sobre o teor desse edital internacional é tumul· 

tuar o grojeio da Samsung em Manaus, em fase final de instala· 

ção, e cuja operação em escala industrial deverá ser iniciada no 

primeiro semestre do próximo ano. Pena que esse conluio contra 

a ZFM tenha a participação direta do próprio Governo Federal 

através do BNDES. 

Se o Estado brasileiro não pode (ou não quer) ajudar a 

Zona Franca de Manaus. que pelo menos não atrapafhe! 

BNDES FINANCIA CINESCÓPIOS 

Anna Lúcia França e Rodrigo Mesqulsta 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e So

ciitl ~(BNDESfasSina hoje, em São Paulo, um protocolo inédito no 
- ~ 

- Pais para atração_ de investimentos estrangeiros. Junto com a 

CCE, ltautec/Philco e Gradiente. vai publicar um edital intemacio

nel convidando empresas produtores de cinescópios (tubos de 

imagem para televisores) a se instalarem no BrasiL 

As três empresas, qUB_!'(()(juz~_ "P"reltlQs d~e tei<>Visão. 

se comprometem a comprar uma parcela significativa da produ

ção, revelou a este jornal, Lidia Goldenstein, assessora da presi

dência do BNDES. o investimento_ previsto~ seoLda ~ordem de 

US$500 milhões e o banco vai financiar até 90% do total, seja 

através de uma linha de crédito ou via participação di reta, pela 

BNDESPar, subsidiária do banco. 

Esse protocolo, segurido Lídia, inaugure uma nova politica 

de atração de investimentos diretos no Pais para setores específi

cOs, nos quais o _govemg a~aHa Que há-deffia~ de mercado su
fiCiente para justificar inversões. 

O edital a ser publicado especificará o que deverá ser pro

duzido por quem vier a instalar-se no País. •Ele orevé. indusive. 

up-grade (atualização) para a TV de alta definição", conta ela. 

O governo começou a discutir essa nova estratégia de 

atração de investimentos há -Cerca de um ano. ~r_r~prª~--º-ª-di-: 

versos setores vêm sendo procuradas e potenciais investidores 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 619 

consultados. Lídia está tranquila com ralação à receptividade do 

edllal. "Eslamos sendo assediados por várias amprBSilS que 

querem investir", diz ala. 

O edítal não prevê uma região pam o investimento, mas 

exclui a Zona Franca de Manaus. As empresas que aceilarem as 

condições, discutirão com governos e prefeiluras onda ·iristl!Jar· a 

linha de produção. A área de·infonnática é ouira na· qual o gover

no trabalha com assa parspecliva. Tanto para a produção de 

"hardwares"(aquipamentos) quanto para "softwaras• (programas 

da computador). 

A Ph~ips é hoje a única fabricante de tubos para tevê no 

Pais. Quase todos os fabricantes nacionais de televisão oompram 
seus cinescópíos. Sua capacidade da produção, em São José 
dos Campos (SP), cl1aga a 7 milhões de unidades por ano, su

prindo a maior parte das necessklades dos produtoras, que de

vam fabricar, juntos, cerca de 9 milhões de unidades. Por ser 

considerado um investimento altíssimo, em função da necessid<>: 
de de domínio da produção do vidro, outros ooncorrantes desisti: 

rarn da idéia de fabricar o componente, que responda por quase 

40% do custo do equipamento, optando põr tomar-se cfi9nte da 

holandesa. 

Mas, antes mesmo do avanço dos investimentos, a empre
sa deve ganhar uma nova concorrente. A coreana samsung está 
construindo uma unidade de cinescópios em Manaus, orçada 9m 
US$200 milhões. 

Para o presidente da Philips, Marcos Magalhães, a preocu

pação do BNDES com a importação dos cinescópios, porém, está 

defasada. Ele afirma que a capacidade atuaJ da Philips somada à 

da Samsmg, que entra em funcionamento no próximo ano, da· 

riam conta do fornecimento interno do produto a todos os monta· 

dores de televisão. 

Segundo Magalhães, o governo está se preocupando em 

reduzir a importação do cinescópío, que soma US$500 milhões, 

mas não está se lembrando que o grailde paso na balança co
mercial hoje é a compra no mercado internacional, de circuitos ln· 
!agrados, os cl1ips, considerado o coração dos eletrónicos. 

·o volume de importação deste componente, que concen
tra grande parte da tecnologia, chegou no ano passado a US$t 

bilhão e deva subir para US$ 1,3 bilhão neste ano•, diz o prasi

denle <U. Philips. "É neste sentido que o governo deveria concen
trar esforços, para voltar a desenvolver aqui tecnologias de pon

ta•, acrescenta. 

Até o final dos anos 80, havia no Brasil vérias industrias da 

cl1ips, entre elas a Philips, Texas lnstruments, Nac e Siemens. 

Neste pariodo, lembra Magalhães. as importações _de circuitos 

eram de apanas US$300 milhões. "A nova lei de informática, que 

isentou a importação de componentes levou os fatiricantes fecha· 

ram suas fábricas passando a fornecer produtos de fora•, diz o 

presidente da Philips, que ainda produz no Brasil 7 bilhões de re

sistores, dos quais 5 bilhões são exportados. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDeNTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência-defere-ãd-referenaum-o requ-erimento lido. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

· ·oF. N• 187/97-GLPFL 

Brasília, 27 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Odacir Soares, que se desfiliou do Parti
do da Frente Liberal, pelo Senador Jonas Pinheiro, 
como titular, para compor a Comissão Mista incum
bida do estudo e parecer da Medida Provisória n° 
1.511-13, de 25 de julho de 1997. 

Indico, ainâa, -para -ocupar a vaga de suplente, 
o Senador Júlio Campos. 

Cordialmente, -Senador Hugo Napoleão, Lí· 
der-do PFL nó seriiiClo Fãdéial. - - -

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feita a substituição solicitada,nos termos regímen· 
tais. 

-Passamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 

Jorge. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro

nuncia-o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
-Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, na segunda 
e na terça-feira desta semana, realizou-se, em Be
lém, na Sudam, o Encontro da Comissão Especial 
do Senado Federal, presidida pelo nobre Senador 
Nabor Júnior, destinada a discutir o desenvolvimento 
econõmico e social da Amazônia. 

Representando o Governo Federal, o Secretá· 
rio Executivo Pedro Parente abordou a realidade so· 
cioeconõmica brasileira, analisando os grandes 
agregados e tecendo algumas considerações a res
peito da problemática regional amazónica. 

O Governo Federal definiu como grande estra
tégia, além da estabilização da economia através do 
Plano Real, a incorporação do País ao modelo de 
globalização vigente no mundo, o qual sofre mudan
ças irreversíveis. 

No entanto, essa globalização traz uma série 
de contradições, dentre as quais o desemprego ge

- rado pelo avanço tecnológico, que substitui a mão
de-obra - o que tem criado problemas gravíssimos 
em regiões desenvolvidas como a Europa, onde a 

- taxa de desemprego em relação à população econo
micamente ativa é da ordem de 15 a 20% -, e o estí
mulo ao atraso ainda maior das regiões subdesen-
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volvidas. Essa é uma realidade que deve mudar-a 
médio e longo prazo. 

A União Européia estimulou alguns de seus in
tegrantes, como Portugal e Grécia- países conside
rados atrasados -, beneficiando-os com ações· cõffe' 
tivas e compensatórias que -permitissem -oseiTâe
senvolvimento, a criação de infra-estrutura econômi
co-social e a sua participação no contexto da União 
Européia, visando, assim, evitar os graves proble
mas que poderiam surgir. 

Lembramos que a maioria dos países africanos 
terão gravíssimos problemas, pois não possuem 
aquilo que se chama pré-condições para o desenvol
vimento dentro dessa visão globalizante. Significa di
zer que regiões atrasadas, se não sofrerem um im
pacto ou efe1to corretivo, poderão ficar muito mais 
atrasadas. 

No caso brasileiro, definiu-se uma política para 
desonerar as exportações do ICMs, visando-se a 
participação do País nesse processo de globaliza
ção. Isso ocasionou algumas contradições regionais. 

A idéia é boa para o Pais como um todo, mas 
alguns Estados estão sofrendo com as seqüelas 
dessa politica. O meu Estado, por exemplo, sofre um 
impacto negativo de 100 milhões, pois a compensa
ção ainda não foi feita. A Vale do Rio Doce, que re
colhia ao Estado 5 milhões mensais, hoje recolhe, 
em função da chamada Lei Kandir, R$120 mil, uma 
brutal mudança, sem dúvida. 

Repito que para o Brasil políticas desse tipo 
são boas e importantes para o conjunto, mas podem 
ter efeitos negativos para os sub-conjuntos, como é 
o caso do exemplo a que me referi há pouco sobre a 
desoneração das exportações. 

Ora, o que quero dizer é que, se o modelo for 
aplicado, como está sendo, a nível de Brasil e do 
mundo, as regiões atrasadas, se não tiverem um 
efeito compensatório corretivo, ficarão muito mais 
atrasadas. Não esquecer que na década de 50 a 60 
o Governo Federal definiu como uma das estratégias 
de evitar os desequilíbrios regionais vigentes no Bra
sil politicas de incentivos fiscais, de investimentos di
ferenciados, em relação ao Nordeste e à Amazônia, 
que tiveram seus efeitos, que tiveram seus impactos 
positivos. Hoje podemos dizer que essas políticas, 
em grande parte, estão esgotadas, ultrapassadas e 
exigem uma correção, face ao novo modelo global 
realmente que ocorre na economia brasileira e na 
mundial. Naquela altura, o objetivo era desconcen· 
Irar a economia em favor das Regiões Norte e Nor
deste. Quero dizer que o modelo vicejou, cresceu e 
se esgotou. Hoje, face ao modelo de globalização, a 

tendência é que haja nova concentração das regiões 
jáaesenvolvidas, porque significa dizer que o pro
cesso de desenvolvimento econômico precisa, no 
modelo de globalização, de certos pré-requisitos, 
pré~ondições -para-o-seu -desenvolvimento. Quero 

-dai um exe-m-plo que o próprio Ministro Pedro Paren
te citou no encontro da Amazônia. "É claro que na 
visão nacional a participação de 50% da população 
mais pobre na renda nacional cresceu, em 1994, de 
-11~3-para 12:6;-em-1996; houve um crescimento glo
bal. No que diz respeito à participação regional em 
relação ao Produto Interno Bruto, que mede a rique
za da Nação, em tennos de consumo, inversão, ex
portação, descontada a importação, é interessante. 
Em 1980, a participação da Amazônia era de 3,5% 
do Produto Interno Bruto, em 1990, 3,5% e, em 

-1996, caiu para 3,2%, o que significa dizer que, ape
sar de crescer, apresentou índices menores de cres
cimento em relação às regiões desenvolvidas do 
Centro-Sul brasileiro. 

Nas exportações ocorreram o mesmo fenôme
no. Em 1994, tivemos 4,8%; em 1995, subiu para 
5,6%, e esse índice tende a cair atualmente. Temos 
hoje, representando a participação do Norte nas ex
portações, um índice de 5,0%, o que significa que te
mos tendência a decrescer, ou seja, não estamos 
acompanhando o ritmo de crescimento e desenvolvi
mento do Pais como um todo. Somente o Estado do 
Pará teve uma participação efetiva nas exportações 
- é o 79. exportador do Brasil -, superando os US$2 
bilhões. 

Se o Governo não elaborar um processo de 
correção, de compensação em favor das regiões 
mais subdesenvolvidas do País, particularmente a 
Amazônia, teremos claramente uma concentração 
do desenvolvimento económico em favor das Regiões 
-Sul e Sudeste.~ão há dúvida alguma, essa previsão 
é clara nesse modelo de globalização de nossa eco-
nomia a nível de Brasil e de mundo. 

É importante dizer que esses efeitos compen
satórios, corretivos, são fundameniais. No caso da 
Amazônia, os dados mostram isso, E qual é a solu
ção? Primeiro, concentrar ações em infra-estrutura 
significa fortalecer os aspectos ligados à energia, à 
rodovia, à hidrovia e aos portos. São pré-condições 
para qualquer região ou país se incorporar a esse 
processo mundial de globalização da economia. A 
Amazônia precisa desses investimentos maciços. 

Lembro que, no caso da energia, não tenho dú
vida de que o Governo Federal tem realizado uma 
grande mudança na matriz energética da Amazônia, 
pelo menos em termos de proposta, de planos de in-
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vestimenta. É o caso do meu Estado, em que já te
mos uma ampliação da rede de energia elétrica para 
todas as regiões dinâmicas da Transamazõnica e 
Santarém-Cuiabá. É o caso da margem esquerda do 
Amazonas, que envolve vários Estados como o 
Amazonas, o Amapá e Rondônia, com a possibilida
de de implantação de energia através do gás natural 
de Urucum. Nesse sentido, já temos um desenho 
global de médio prazo para -a Amazônia. Precisa
mos, no entanto, concentrar recursos nas rodovias 
interestaduais na Amazônia, as rodovias integrado
ras com os países-limites da Amazônia, hidrovias e 
portos, como a Hidrovia Araguaia-Tocantins, que en
volve cinco Estados, portos importantes da região, 
que são fundamentais para viabilizar essa região, 
para que se incorpore efetivamente a este processo 
de globalização a nível mundial. 

Não temos dúvida de que o Governo Federal 
priorizou algumas ações concentradas em 42 proje
tas do "Plano Brasil, Ação", importante para o País. 

Penso que a Amazônia não foi contemplada 
devidamente nesses projetes prioritários de infra-es
trutura, sobretudo rodovias, hidrovias e portos. 

Como Relator da avaliação do Plano Plurianual 
- PPA, posso mostrar que, no que se refere à ener
gia e à comunicação, o Governo cumpriu pratica
mente com as suas metas. Todavia, em relação ao 
tópico rodovia, o nosso limite ficou em tomo de 55%. 
O que significa, realmente, uma apli0ação não dese
jável; razoável seria se fosse 90% da meta de 1996. 
Portanto, o Governo não aplicou em infra-estrutura. 
Lembro-me também que o Governo deixou de apli
car 14 bilhões no total de todos os selares que com
põem o Plano Plurianual de investimentos aprovado 
por este Congresso Nacional. 

Assim, é fundamental que essas pré-condições 
infra-estruturais para o desenvolvimento sejam viabi
lizadas na Amazônia para prepará-la e adequá-la ao 
grande processo de globalização da economia brasi
leira, a fim de que se evite, futuramente, a tendência 
à concentração desse desenvolvimento, benefician
do sempre, como o foi historicamente, as Regiões 
Sul e Sudeste. 

Além dos efeitos corretivos, compensatórios e 
indutores na infra-estrutura é fundamental que, em 
relação aos selares produtivos, uma poiítica clara 
possa ser desenhada e configurada em favor da 
Amazônia, f1Ue tem nos setores básicos da agricultu
ra, da pecuária, da mineração e dos produtos flores
tais a sua grande linha de desenvolvimento dos se
tores produtivos. 

Não temos dúvidas que, na área agrícola, te
mos possibilidades imensas. No meu Estado, a agri
cultura, com o exemplo da soja, que começa a ser 
introduzida em várias regiões do meu Estado, sobre
tudo na região do Baixo Amazonas, terá custos me
nores do que em qualquer parte do Brasil, por estar 
próximo aos portos dos Estados Unidos e da Euro
pa, por isso, em condições excepcionais de produ
ção. Daí termos uma mudança importante nesta -e 
em outras regiões. Lembro também que é importan
te para a Transamazõnica o fortalecimento da produ
ção de café. Hoje somos o o 6° produtor de café no 
País, cuja produtividade é maior do que a de São 
Paulo e Minas. Com um pouco de estímulo e com 
essa infra-estrutura a que me referi há pouco, não 
temos qualquer dúvida do deslanche daquela região 
em termos de economia agrícola. 

Não devemos nos esquecer de que a Amazô
nia, com a sua vocação mineral, e particularmente o 
meu Estado sendo o maior produtor de ferro do 
mundo, com o maior projeto de alumínio e alumina 
da América Latina e com as possibilidades de im
plantação do Projeto Cobre, que tomará o Brasil inde
pendente, no que tange a este mineral, têm um leque 
de alternativas minerais, mas que precisam ter uma re
definição na sua base produtiva. E'~ses projetas preci
sam ser verticalizados. Ou seja, devemos deixar de 
exportar os minerais in natura e industrializá-los lá, 
para que gere valor agregado, para que gere emprego 
e renda, pontos importantes para incorporar a Amazô
nia ao processo de desenvolvimento nacional. 

Quero lembrar também que, além da parte da 
agricultura, da mineração, a política florestal se im
põe com uma grande mudança para aquela região. 
O Governo Federal redesenha uma nova política de 
exploração florestal - polêmica, difícil, mas necessá
ria, através das florestas nacionais -, tema que volta
rei a abordar em forma detalhada, dentro em breve. 
Mas é necessário que, além de definir a forma racio
nal e sustentável da exploração, se redefina uma po
lítica de verticalização dessa indústria madeireira em 
favor de produtos a ser exportados para o mundo, 
incorporando a Amazônia no processo de globaliza
ção da economia brasileira. 

O terceiro aspecto diz respeito às políticas de 
financiamento que existem na região, mas que preci
sam ser reestudadas, redefinidas e corrigidas. A pri
meira delas é o Finam, que é o Fundo de Desenvol
vimento da Amazônia, voltado a estimular a implan
tação de empresas, através da política de incentivos 
fiscais do Imposto de Renda. Não temos dúvida de 

__ que, historicamente, ela cumpriu o papel. Hoje, gran-
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des rnodHicaÇões devem ser implementadas nesSa: poli
tica. Alguns equívocos foram cometidos, em função da 
politica da década de 60, açodada, que gerou realmente 
a destruição de várias regiões da Amazõilia ncasdeflo
restas e que foram substituídas por fazendas, por falta, 
naquela altura, de um zoneamento ecológico, económi
co, que definisse as áreas prioritárias de desenvolvimen
to económico e social e as áreas de preservação. 

Hoje, não podemos alegar isso. Há realmente 
uma nova visão do desenvolvimento sustentável da 
Amazônia, há uma nova política que o Brasil assu
miu com a Rio-92. Então, temos que redefinir políti
cas mais racionais em relação ao Finam. Não deve
mos nos esquecer que, em relação a outra proposta 
importante, o FNO ou os Fundos que fazem parte 
dos chamados Fundos Const~ucionais - lembrando 
que esses Fundos foram criados pela Constituição 
Federal de 1988- destinaram 1,8% para o Nordes
te, 0,6% para a Amazônia e 0,6% para o Centro
Oeste, para ajudar a corrigir as distorções dos sela
res produtivos das regiões. Hoje, há críticas sérias 
em relação à aplicação desses Fundos - particular
mente do FNO - e, sobretudo, por parte daqueles 
pequenos e médios produtores, que estão absoluta
mente inadimplentes. 

Realmente, é preciso haver uma redefinição da 
política que trata desses recursos, que, como todos 
sabem, têm um custo zero, pois saem da dotação do 
Imposto de Renda, do IPI, e compõem o bolo do 
Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de 
Participação dos Municípios. 

Portanto~ essa política é indutora, mas deve 
ser corrigida. Os seus efeitos devem ser compensa
tórios e rigorosamente analisados. Na Comissão .de 
Economia, estamos propondo a criação imediata de 
uma subcomissão, para que se discutam, a nível de 
transregiões, todos esses equívocos e, sobretudo, 
as correções necessárias que devem ser fe~as nes
ses Fundos Constitucionais. 

Eu gostaria de lembrar um outro caso. O pró
prio BNDES precisa fazer uma refonmulação clara de 
sua política de relações com regiões atrasadas, 
como a Amazônia. Hoje, já existe uma carteira volta
da ao desenvolvimento regional, que deverá ser um 
caminho novo, uma nova saída, para aquela região. 
Mas essa carteira ainda está em fase de consecu
ção e de implantação. 

Portanto, quero dizer que, face ao processo de 
globalização, a Amazônia e o Nordeste brasileiro, se 
não contarem com uma política corretiva, compensatória 
e indutora, poderão sofrer gravíssimas conseqüências. 

Insisto que a globalização, como modelo mun
dial, regional e sub-regional, traz implicitamente con
tradições. A contradição básica é a de que, se as re
giões atrasadas não obtiVerem o devido apoio, uma 
compensação, elas ficarão muito mais atrasadas e 
haverá o que se chama de concentração das rique
iàs nas regioes -mais aptas--ao desenvoivimlmto, 
como, no caso do Brasíl, a Região Centro-Sul. 

Portanto, este é um alerta. A própria Amazônia, 
que está preparada párase-:inco..porar ao Me recriar-
te, envolvendo-se com as regiões limites dos vários 
países, precisa ter, para que haja essa incorporação 
ao processo de globalização do Pais na economia 
da América do Sul e da América latina, essas pré
condições na infra-estrutura, nas políticas de finan
ciamento e nas políticas salariais. Com isso, a Ama
zônia estará preparada para cumprir esse grande 
papel, ao qual está fadada, ern relação aos vários 
pafses que compõem a sua fronteira. Não temos dú
vida alguma sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo 
soar a campainha.) - Senador Coutinho Jorge, des
culpe-me por interromper o seu discurso, cuja impor
tância reconheço. Mas eu- gostaria de lhe informar 
que o seu tempo está esgotado há mais de três mi
m;tos. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA)- Agra
deço, Sr. Presidente. 

Para encerrar, quero dizer que, por isso mes
mo~ -a: -teSe-que Clefendemos e diseutimos naquele 
Encontro da Amazôrua; na Sudam~ e importante e 
serve de alerta para que o Governo Federal e os Go
vernos Estaduais daquela Região lembrem que a 
globalização é, não tenho dúvida alguma, um mode
lo irreversível para as economias globais, mundiais, 
nacionais e regionais, mas que tem contradições 
que precisam ser avaliadas para que regiões atrasa
das ou subdesenvolvidas, como a Amazônia, não 
sofram as conseqüências desse atraso, que possam 
trazer seqüelas irreparáveis no futuro. 

Acho que é um alerta importante que fazemos 
aqui ao Governo Federal e aos Governos Estaduais. 
Voltarei a discutir os aspectos mais detalhados des
sa tese que defendemos com muita convicção e 
veemência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O.SR. PRESIDE_NTE (Geraldo Melo)- Con

cedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma, 
por 20 minutos. 

O SR. ROMEU _TUMA (PFL-SP. Pronuncia o 
seguinte- di5ci.Jrso. _Sem revisão- do orador.) - Sr. 
Presidente, sr"s E!. Srs. Senadores, concretizando 
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um velho sonho da Humanidade, as barreiras econó
micas e, por conseqüência, político-sociais, vêm 
sendo varridas da face da Terra pelo furacão já bali
zado de globalização, do qual o ·comércio exterior é 
a expressão mais pura. Vivemos, nos tempos aluais, 
o desenrolar de uma verdadeira revolução, que já 
apresenta seus primeiros resultados e da qual mui
tos outros se espera. 

Para o centro tlesse fenomenal remoinho, con
vergem os esforços de todas as nações, das mais 
desenvolvidas até as mais pobres, objetivando dimi
nuir os desnfveis económicos através da livre e pací
fica troca de riquezas entre si. Esforços que, Deus o 
queira, lançarão às calendas os tempos em que a 
rapinagem internacional se sobrepunha ao respeito 
pelos dirértos individuais e coletivos de todos os se
res humanos. O processo de globalização da econo
mia, carro-chefe da modernização e da humaniza
ção do relacionamento entre as nações, é um espe
táculo maravilhoso com o qual já sonhavam nossos 
antepassados. 

Esse pensamento, Sr. Presidente, Srls e Srs. 
Senadores, aumenta meu orgulho de ter recente
mente participado, na honrosa condição de patrono, 
da solenidade de graduação da primeira turma de 
formandos do curso de Administração com Habilita
ção em Comércio Exterior das Faculdades Unifica
das de Foz do lguaçu - UNIFOZ. Naquela ocasião, 
tive a gratificante oportunidade de assistir à formatu
ra de novos agentes desse processo, especialistas 
na administração dos complexos meios pelos quais 
acontecem aquelas trocas de bens e serviços. 

Integra este pronunciamento, para que conste 
dos Anais desta Casa, a relação dos nomes desses 
promissores novos profissionais, a quem desejo mui
to sucesso frente à condição que acabam de assu
mir. a de vetores do esforço nacional e internacional 
para diminuir os desníveis de desenvolvimento e tra
zer felicidade aos povos do nosso hemisfério. 

Entre nós, os brasileiros, a expressão 'corn;,r
cio exterior' tem um sabor de magia histórica, que 
começa pelo gesto de O. João VI ao abrir nossos 
portos às nações amigas em 1808, logo à chegada 
da Família Real ao Brasil. Gesto do maior significado 
e importância permitiu que pudéssemos passar a 
vender e comprar produtos de diversos lugares, não 
só de Portugal. Atrás do livre comércio, especial
mente o que se processa entre nações, sempre vem 
o desenvolvimento. Foi o que se verificou entre nós, 
quando até naturalistas e artistas estrangeiros deixa
ram de lado idéias preconcebidas e passaram a se 
interessar pelo Brasil, visitando-o ou vindo morar 

aqui para deixar sua marca pessoal em nosso solo 
pátrio, em nossa sociedade e em nosso História. 

Hoje, procuramos a concretização de outro an
tigo sonho - a criação de um mercado comum regio
nal, o Mercosul - para integrá-lo, depois, a sistemas 
mais amplos, em condições de igualdade geradas 
pela produção de bens e serviços destinados a mui
tos milhões de consumidores. Assim, o encanto da 
abertura dos portos continua tão presénte quanto 
antes. 

O sistema de decisões adotado no Mercosul, 
isto é, o consenso entre todos os Estados participan
tes, já motivou prognósticos de intransponíveis difi
culdades. Prefiro aceitar a opinião dos mais ponde
rados, que vêem nesse sistema o que se ajusta à 
realidade mundial. Bastará, para que funcione a con
tento, a clareza e a durabilidade das regras, que de
vem ser alicerçadas no respeito entre os parceiros. 
Conflitos de interesses, ainda mais num processo de 
integração comercial internacional, sempre existirão 
entre as empresas envolvidas e entre estas com 
consumidores, assim como entre os próprios gover
nos. Mas, embora não represente concordância em 
relação a itens menores, a aluai ausência de polêmi
cas sobre os fundamentos dos mercados comuns já 
em funcionamento em todo o mundo, entre eles o 
nosso Mercosul, é claro indicativo de que a integra
ção dos povos, via comércio exterior, atende àquele 
que é um dos mais antigos anseios. Para nós, o 
Mercosul significa, além do mais, a busca consciàr.le 
de meios organizados que sustentem o nosso de
senvolvimento, garantam o sucesso do Plano Real e 
elidam de vez o ranço do relacionamento suspeitoso 
que, durante muito tempo, mantivemos com os nos
sos vizinhos. 

Os acontecimentos estão a demonstrar que a 
estabilidade de nossa economia passa pelo comér
cio exterior. Essa estabilidade tem que ser preserva
da no momento em que, como tem ressaltado o ilus
tre Presidente Fernando Henrique Cardoso, '13 mi
lhões de brasileiros ultrapassaram a fronteira da po
breza, · estão se alimentando melhor e comprando 
bens de consumo que tomam a vida menos dura'. A 
par da busca de meios que diminuam o desempre
go, uma de nossas maiores preocupações, precisa
mos da redução dos juros estratosféricos, que sacri
ficam o nosso desenvolvimento, tanto no mercado 
interno quanto no externo. E os juros - sabem os 
economistas - são uma das principais causas das 
diferenças de custo entre a mercadoria nacional e a 
estrangeira. Diferença que, aliada a alguns outros fa
tores, produziu um déficit da balança comercial acu-
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mulada em mais de US$10 bilhões desde o início do 
Plano ReaL 

Em dezembro último, tivemos cifras inéditas no 
intercâmbio comercial. Naquele mês, exportamos 3 
bilhões e 789 milhões de dólares - o segundo maior 
valor para esse perí~o do ano - e importamos 5 bi
lhões e 576 milhões de dólares, um recorde mensal. 
O fechamento do exercício de 1996 apontou recor
des históriC::os para as exportações e as importaçõ
es, ou seja, 47 bilhões e 747 milhões de dólares e 
53 bilhões e 286 milhões de dólares, respectivamen
te, com um saldo negativo, portanto, de 5 bilhões e 
539 milhões de dólares, conforme os dados oficiais. 
Com esses números, verificamos ainda que, no ano 
passado, as exportações cresceram 2,67"/o e as impor
tações, cerca de 6,88% em relação ao ano anterior. 

Todavia, há diversos fatos que levam nosso 
Governo e analistas a anteverem um futuro positivo. 
Um desses fatos é o de que, em junho último, com
parativamente com igual período de 1996, se pôde 
verificar a presença bastante significativa de produ
tos básicos e manufaturados nas exportações, aque
les totalizando vendas de 1 bilhão e 638 milhões de 
dólares e estes, de 2 bilhões e 430 milhões de dóla
res, com crescimento de 44,19% e 22,48%, respecti
vamente. As vendas de manufaturados alcançaram 
o maior valor mensal já movimentado nas exportaçõ
es brasileiras, em todos os meses, enquanto que os 
básicos representaram o melhor resultado para me
ses de junho. Aliás, ainda em junho último, as expor
tações alcançaram a cifra inédita de 4 bilhões e 843 
milhões de dólares, superando em 3,97% o recorde 
que pertencia ao mês anterior. Para isso contribuí
ram especialmente as vendas de material de trans
porte, como automóveis, caminhões e aeronaves, 
além de açúcar refinado e suco de laranja. 

Abro um parêntese para homenagear os Sena
dores Bernardo Cabral e Jeff.erson Péres, que aqui 
estão, em razão da insistência com que vêm a esta 
Casa reivindicando investimentos na Região Amazó
nica, principalmente no Amazonas, que é uma das 
grandes esperanças de modificar um pouco o qua
dro que existe naquele Estado, mais voltado para o 
comércio, quando os objetivos são claros de estimu
lar, de incentivar a industrialização, para que seja 
realmente o grande caminho da exportação, pelo 
baixo custo que representa, não só para o Norte 
como para a Ásia, que é o grande mercado futuro do 
Brasil. E, ainda, homenagear o Senador Coutinho 
Jorge, que há pouco falou em investimentos na Re
gião Amazónica, principalmente no seu Estado do 
Pará, com essa grande comissão que vem desen-

voivendo um·trabalho_sérioa respeito~desses incen
tivos. Cqm cer1eza, o_di_scurs_o que o, Senador Ber
nardo Cabral fará a seguir trará mu~os subsídios 
que estimularão o Senado a fechar com os Senado
res representantes da Região Amazónica nessas rei
vindicações justas ~ue fazem em plenário. 

É com vistas àquele futuro positivo que nosso 
Governo alterou as regras do Programa de Estímulo 
às ExportaÇões (Proex), em maio deste ano, quando 
uma medida provisória, baixada pelo Presidente da 
República, passou a permitir que os recursos do Te
souro Nacional destinados ao Proex sejam utiliza
dos, também, para o financiamento à produção ex
portável. Empresas produtoras e exportadoras, as
sim como tradlng companles, receberão financia
mento correspondente ao valor total dos seus proje
tas de exportação, em bases altamente estimulan
tes, como o pagamento em até 30 meses e taxa de 
juros bastante atrativa. Isto poderá resultar na apli
cação, àquele segmento, de R$200 milhões dos 
R$693 milhões do orçamento do Proex. 

Para exportar mais, numa economia globaliza
da, precisamos superar a defasagem brasileira em 
relação à tecnologia mundial. Devemos modernizar 
nossas indústrias, investindo em ciência, tecnologia 
e educação. 

O comércio internacional vive a mão dupla do 
intercâmbio comercial, caracterizado pela troca de 
produtos e serviços, uma troca que vem se aceleran
do e democratizando desde 1994. Nessa ocasião, o 
acordo de Marrakech, Marrocos, outorgou prioridade 
'ao regime multilateral no processo de configuração 
e "Ordenamento das políticas comerciais de seus Es
tados-membros', estabelecendo ainda que o regime 
comercial incorporado na OMC - Organização Mun
dial de Comércio, então criada - 'será o foro princi
pal em que se tratará dos aspectos relacionados 
com o intercâmbio de mercadorias, serviços, capital 
e tecnologia no âmbito mundial'. 

Nós estamos no caminho certo, integrados no 
Mercosul, ao lado da Argentina, do Paraguai e do 
Uruguai, um bloco comercial que atrai a atenção dos 
países ricos. Devemos nos posicionar bem na dispu
ta internacional por áreas de influência, com instru
mentos de política económica e um empresariado à 
altura dos novos mercados. 

Assim, em relação aos Estados Unidos, preci
samos abrir espaço na ALGA - Área de Livre Co
mércio das Américas, que congregará 750 milhões 
de consumidores e um mercado de 13 trilhões de 
dólares até o ano 2005. Mesmo porque a declaração 
conjunta dos ministros responsáveis por comércio, 

-------
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reunidos em maio último em Belo Horizonte por 
mandato da Cúpula das Américas, reiterou o princí
pio de que "a construção da ALGA não imporá bar
reiras a outros países; evitaremos, o mais possível, 
adotar políticas que possam afetar negativamente o 
comércio no hemisfério." De acordo ainda com essa 
declaração, "a ALGA poderá coexistir com acordos 
bilaterais e sub-regionais (caso do Mercosul, do 
NAFTA ou do TLCAN, na América do Norte e doCa
ricom, no Caribe), na medida em que os direitos e 
obrigações assumidos ao amparo desses acordos 
não estejam cobertos pelos direitos e obrigações da 
ALGA ou os ultrapassem." 

Precisamos, igualmente, dar a devida aten
ção às propostas de cooperação da- União Euro
péia com o Mercosul, disposição evidenciada na 
ainda recente visita do Presidente da França, Sr. 
Jacques Chirac, ao Brasil. O r'Oticiário económico 
revela que, de 1990 a 1995, as exportações dos 
Estados Unidos para o Brasil aumentaram 1 O ve
zes mais que as brasileiras para os Estados Uni
dos, enquanto a economia européia possibilitava 
às nossas vendas e uma expansão média de 5%. 
Assim, o interesse do Brasil, integrado ao Marco
sul, precisa estar dirigido ao maior número de par
cerias possíyeis, reduzindo os riscos de concen
tração em uma só área. 

Em março de 1996, ao discursar em Cartagena 
de Índias, Colômbia, no Fórum das Américas, o Se
cretário-G<;;:JI da Organizaião dos Estados America
nos - OEA, Dr. César Gavíria, ressaltou: "Estamos no 
processo de construção de uma zona de livre comércio 
que cumpra com vários propósitos e que seja consis
tente com as disposições da OMC, que seja equilibra
da e compreensiva em seu alcance, que não produza 
barreiras ante terceiros países e que represente um 
acordo único de direitos e obrigações." 

Por sua vez, também em Cartagena, na 11 Reu
nião Ministerial em seguimento à Cúpula das Améri
cas que fora realizada em Miami, nosso Ministro das 
Relações Exteriores, Embaixador Luiz Felipe Lam
preia, afirmou: Para nós, fortalecer as relações inte
ramericanas sobre a base de um expressivo cresci
mento do comércio e dos fluxos de investimentos in
tra-regionais constitui um instrumento insubstituível 
no marco mais amplo de uma melhor inserção da 
economia brasileira na economia internacional. O Go
verno brasileiro está seguro de que uma área de livre 
comérciO nas Américas contribuirá certamente para 
fortalecer o equilíbrio das nossas relações económico
comerciais com todas as regiões do mundo e terá um 
efeito multiplicador importante dentro do País." 

Em março do próximo ano, Sr. Presidente, os 
chefes de Estado e de Governo de 34 países partici
parão da 11 Cúpula das Américas, em Santiago do 
Chile, para examinar o que já se conseguiu implemen
tar, em relação à Declaração de Princípios e ao Plano 
de Ação, adotados em Miami, "i:om vistas a promover 
a prosperidade de nossos povos", objetivos que de
vem nortear as negociações em.torno da Alca. 

Mas, tudo isso não passará de palavras ocas, 
não passará de meras tentativas, se, de permeio, o 
processo de integração não encontrar o profissional 
de mercado exterior a orientá-lo, com capacidade, 
dedicação e eficiência. Será com o assessoramento 
e a orientação de profissionais desse quilate oue os 
produtoresde bens e-prestadores de serviços pode
rão realizar o velho sonho da humanidade. 

Sr. Presidente, acredito que também teremos 
que ter visão sobre o regime cambial, o desembara
ço aduaneiro c a refgrmatrib_utária para que possa
mos, num curto espaço de tempo, alcançar os objeti
vos da inserção do Brasil nesse mercado internacio
nal e, assim, concorrer com eficiência, qualidade e 
competência no mercado internacional. 

Gostaria, também, de apresentar o boletim que 
o Presidente José Samey, da Comissão de Relações 
Exteriores- e Defesa Nacional, tem dedicado aos 
membros da Comissão, que é uma disseminação 
seletiva de informaç~s. muito voltada para o rela
cionamento do Brasil com o exterior, trazendo vários 
dados sobre o Mercosul, além do caderno do Sisco
mex e boletins do me-rcado exterior. 

Agradeço a V. Exl, e espero não ter ultrapas
sado o tempo a mim destinado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. S. 
Exl dispõe de 20 minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ontem, co
muniquei à Casa que viria hoje à tribuna. E, venho, 
Sr. Presidente, como virei sempre, pronunciar-me, 
como tenho feito repetidas e reiteradas vezes - e 
não há autoridade federal que vai me parar de fazê
lo- quanto ao tratamento dispensado à Zona Franca 
de Manaus. 

Esse tratamento, por alguns órgãos federais, 
chega a constituir-se em surpresa, porque há uma 
nítida contradição nesses órgãos. · 

A Gazeta Mercantil, em publicação do dia 22, 
e fim de semana, 23 e 24 de agosto de 1997, traz a 
seguinte manchete: 
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"BNDES financi_a cinescópios.' ção de insumos e componentes -eletroeletrônicos 
que não sejam um cinescópio. 

Sub título: o que e um cfriescópiO, Sr. Presidente? É um 
"Banco assina hoje protocolo com tubo de imagem para TV. Ora, atualmente a capaci-

"pool" de empresas; financiamento será de dade da Philips, somada à da Samsung, que entra 
90% do projeto de US$500 milhões." em financiamento no- próximo ano, e foi uma luta ter-

Sr. Presidente, nada teria demais, até porque é rível do Amazonas para conseguir essa instalação, 
interessante que 0 BNDES faça esse tipo de finan- motivou a ida de técnicos do próprio Governador à 
ciamento, que os empreendimentos se sucedam, região para qlle lá se pudesse notar, dentro da pró-
que novas fábricas sejam erigidas, porque temos 0 pria matriz da Samsung, essa necessidade. O que 
chamado emprego da mão-de-obra, mas, nesta noti- temos com esse funcionamento no próximo ano? 
cia, lê-se 0 seguinte: Que essas duas dariam conta do fornecimento inte.r

no do-produto e, além disso, -a todas as m~nt~d~res 
·o edital não prevê uma região para o de televisão, a não ser que haja alguma coisa contra 

investimento, mas exclui a Zona Franca de essas indústrias ou, ainda - e aí chamo a atenção 
Manaus: de V. Ex•, que é um homem do Nordeste -, uma in-

Sr. Presidente, vou repetir, porque sei que v. Ex4 tenção premeditada de tumultuar o projeto da Sam-
está admir'ado, assim como os demais Senadores. sung em Manaus, em fase de instalação. 

• ... mas exclui a Zona Franca de Manaus.' Quando da ida do Governador Amazonino 
Ora, Sr. Presidente, quer dizer que essa em- Mendes à Coréia, tanto o Senador Jefferson Péres 

presa ou empresas que possam ser financiadas pelo quanto eu registramos da tribuna o nosso regozijo 
BNDES poderão ser loCalizadas em qualquer parte-- pelo emprego direto de mão-de-obra que a Samsung 
do território nacional, apenas com exceção à Zona faria. Como, Sr. Presidente, sem mais nem menos, 
Franca de Manaus. Essa posição do Governo de- sai uma notícia desta natureza, agora, de que have-
monstra uma clara discriminação contra 0 Estado do rá um financiamento da ordem de 500 milhões, dos 
Amazonas, em especial e principalmente em relação quais 90% do BNDES, que podem ser levados a 
à Zona Franca de Manaus. , efeito em qualquer parte do Brasil menos na Zona 

Vários jornais, Sr. Presidente, vêm dizendo que Franca de Manaus? Está havendo exclusão! 
os exportadores têm como alegação principal que Ora, essa atitude do BNDES em excluir o Esta-
querem exportar mais, porém o custo Brasil toma os do do Amazonas do edital é uma atitude intolerável, 
negócios inviáveis. que deixa transparecer, sem d~vidâ nenhuma, a 

Outro entrave à Zona Franca de Manaus, não desconfiança do Governo Federal em relação ao 
bastasse aquele já registrado pelos exportadores, é modelo que ele mesmo criou em 1967. A Zona Fran-
o fato de a região ser tratada como um país que está ca foi criada pelo Decreto-lei n2 288, de fevereiro de 
fora dos benefícios tarifários do Mercosul. Isso signi- 1967, pelo então Marechal Castello Branco, que vis-
fica que hoje, sobre a pequena parcela de produtos lumbrou a possibilidade de termos ali uma área de 
fabricados em Manaus e exportados para os países. _desenvolvimento, prevendo, inclusive, que deveria-
do Mercosul, incide a Tarifa Externa Comum, que é mós oeupá-la antes que terceiros o fizessem. O Se-
aquela TEC. - - -- naaõr :Joniis Pinfieiroe o seu suplente são testemu-

Há uns meses, o Senador Jefferson Péres e eu nhas de uma empresa que se instalou em ltacoatia-
estivemos no Ministério das Relações Exteriores fa- ra, a qual, após a sua instalação, foi que o BNDES 
!ando com o Embaixador Botafogo, que é um espe- se convenceu da sua necessidade. 
cialista na matéria, chamando a atenção exatamente- Ora, Sr. Presidente, como pode o Govemo Fe-
para esse problema da incidência da Tarifa Extema deral criar, em 1967, uma das poucas coisas, senão 
Comum nos produtos fabricados em Manaus. a única, que deu certo e agora permitir a criação 

O Embaixador Botafogo, que é um aliado nos- de!i_sa nova fábrica se o mercado de cinescópíos 
so, sensibilizou-se, mas é preciso que se diga, Sr. está suprido? Como pode se excluir a Zona Fraoc:a. 
Presidente, que não temos em Manaus navegação Ecíiiio um eventuaisTtio de-localizaÇão,"se nelaSe Em-
de cabotagem para a Europa e a América Latina. É contra o mercado consumidor desse componente? 
claro, quem é da região sabe que existem outras .. Ev(de11t_emer~1g, _ggern <JJLvjy_e sa.tLELque_não há 
prioridades mais permanentes, mais prementes, uma lógica, não há como se pensar que essa ação 
maís assustadoras no Brasil, no que tange à produ- do BNDES S'e justifique, a não ser um profundo des-
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conhecimento do que vem ocorrendo no mercado da 
Zona Franca de Manaus. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Senador 
Bernardo Cabral, V. Ex• me pennite um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Ouço V. Ex•. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Senador 
Bernardo Cabral, a notícia publicada na Gazeta Mer
cantil, um jornal conceituado e bem informado, por
tanto presumivelmente verdadeira, é de estarrecer! 
Essa história toda é nebulosa e difícil até de enten:
der. Não vejo necessidade premente de se incenti
var a produção de cinescópios, porque, como V. ~ 
acentuou, com a produção da fábrica da Philips e de 
São José dos Campos, somadas à produção da fá
brica da Samsung em Manaus, que-Será inaugurada 
no próximo ano, a demanda interna será abastecida 
por essas duas fábricas. Portanto, não há por que 
tanto empenho em implantar mais uma fábrica de ci
nescópio no Brasil. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - So
bretudo excluindo a nossa região. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Muito 
bem. O BNDES se une a três empresas, inclusive 
estrangeiras, assina um protocolo e compromete-se 
a publicar o edital para atrair investidores estrangei
ros para implantação de uma fábrica de cinescópios, 
contanto que não seja em Manaus, excluindo a Zona 
Franca de Manaus. Se o BNDES está visando ao fu
turo, à expansão da demanda, como V. E~ acabou 
de dizer, a fábrica deveria ser instalada em Manaus, 
onde está o principal mercado de cinescópio do Bra
sil, porque lá se produzem 95% dos televisores con
sumidos no País. Se a idéia, Senador Bernardo Ca
bral, é fabricar cinescópios com vista ao mercado 
externo, qual é a principal crítica que se faz à Zona 
Franca? Que ela não exporta! Então, que se implan
te essa fábrica em Manaus com o compromisso de 
ela conquistar o mercado metemo, de exportar. 
Nada, portanto, jus.::;;;;a essa medida do BNDES. 
Hoje, pela manhã, pedi por telefone à direção da
quele Banco que me envie cópia desse protocolo. 
Dei entrada num requerimento de informações, que 
será votado ainda hoje, à direção daquele órgão, via 
Ministério do Planejamento, para que me diga oficial
mente se a notícia procede e, se procedente, quais 
as razões dessa discriminação. Vou aguardar a res
posta do Banco, Senador Bernardo Cabral, e, se 
confinnada a notícia da Gazeta Mercantil. V. Ex". 
eu e a Bancada toda da Amazónia, em conjunto, in
dependentemente de Partido, vamos ter que agir de 
maneira muito firme perante o Governo Federal, o 

Ministro do Planejamento, até o Presidente da Repú
blica para que não prospere essa discriminação 
odiosa e inaceitável. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Quero agradecer o aparte de V. Ex", Senador Jeffer
son Péres, e dizer que uma das grandes qualidades 
que a nossa Bancada tem é esta: de se unir quando 
a matéria diz respeito à nossa Região, seja Amazó
nia Ocidental, seja Amazônia Oriental, no sentido de 
empunharmos uma bandeira, desfraldada ao sabor 

- -de todas as intempéries, para que não se consuma o 
que está sendo ,entado. porque não creio até que 
venha resposta oficial ao requerimento de V. E~. 
que se trata de um entrave, um retrocesso à Zona 
Franca de Manaus. 

V. Ex" lembrou bem quando se referiu à expor
tação. Tenho, aqui, uma entrevista do Superinten
dente da Zona Franca de Manaus, Sr. Ma!.lro Costa, 
publicada em O Estado de S.Paulo, no dia 26 de 
agosto, em que declara: 

• ... que definirá as diretrizes para a ins
talação do projeto que visa exigir das empre
sas que se instalarem no distrito industrial 
que destinem parte de seus projetes para a 
exportação." 

E acrescentou mais: 

• ... que essa medida destina-se, basi
camente, a reformular o modelo da Zona 
Franca de Manaus." 

Segundo ele, quando a Zona Franca foi criada 
há 30 anos, visava, antes de tudo, substituir as im
portações, concorrendo em igualdade de condições 
com o mercado internacional. Só que esse quadro 
mudou e, hoje, a Zona Franca precisa ter atuação 
mais rígida também como exportadora. 

Ora, veja, se esse é o pensamento do Superin
tendente, que é um homem de confiança, portanto, 
do Governo Federal, por que o BNDES exclui o Es
tado do Amazonas desse chamado Projet Finance, 
que se vê bem à mostra na Gazeta Mercantil. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Pennite 
V. Ex" que eu faça uma complementação ao meu 
aparte? 

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL-MD - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR: BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Ouvi
rei o Senador Jefferson Péres e, em seguida, com a 
alegria de sempre, ouvirei o Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - O Supe
rintendente da Suframa dirige um órgão vinculado ao 
Ministério do Planejamento, ao qual é vinculado Iam-
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bém o BNDES. Veja a contradição de dois órgãos 
do mesmo Ministério. É realmente difícil entender. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM} -Agora, 
o que é ma~ grave é que essa contradição demonstra 
como a tecno-burocracia do Estado, sobretudo da 
União, está meio perdida. Até parece que só se cuida de 
reeleição e deixam-se que as demais coisas caminhem 
ao fluxo dos acontecimentos. Isso é uma coisa séria, 
porque aquela é uma região, sem dúvida nenhuma, so
bre a qual todos falam muito, copiam muito dos livros, 
mas com a sola dos pés não a conhecem. 

Essa contradição, sei que tanto V. Ex" como eu, 
como os demais da bancada, iremos registrar se~re. 

Ouço V. Ex" com prazer, Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL-Mn - Senador 
Bernardo Cabral, gostaria de também mostrar a mie 
nha solidariedade quando V. Ex" se refere ao em
preendimento que começa em Mato Grosso, passa 
por Rondônia, vai ao Estado do Amazonas, até lta
coatiara, e de lá para o mundo. Devo dar a última 
notícia a respeito desse empreendimento: todos os 
países do mundo que compram grãos no País estão 
concorrendo para comprar grãos provenientes do 
Porto de ltacoatiara, exatamente porque a qualidade 
dos grãos, sobretudo os de soja, produzidos nesse 
Porto é melhor do que a dos grãos produzidos no 
resto do País e do mundo, uma vez que os mesmos 
têm um maior percentual de gordura e de j:'roteína. 
O seu hilo também é mais claro, o que é muito impor
tante para o Japão na feitura do tofu. O Sr. Blairo Mag
gi esteve recentemente no Japão para receber o quar
to navio carregado em ltacoatiara. quando conseguiu 
fechar bons negócios para o Brasil. Esses produtos ex
portados pelo Porto de ltacoatiara são oriundos da Re
gião Norte e dá Região Centrtrüeste e, com certeza, 
têm melhor preço no mercado internacional. Entendo 
que a assertiva do Governo em investir na Amazônia, 
como, de resto, no Centro-Oeste, está ajudando ades
cobrir essa grande região. Por isso, Senador Bernardo 
Cabral, também me associo à Bancada do Estado do 
Amazonas,.e de toda a Amazônia, no Sentido de que o 
BNDES venha a corrigir essa notícia, que, como disse 
o Senador Jefferson Péres, está financiando esses 
empreendimentos, que estão trazendo retomo não só 
para empresários brasileiros, como também para a 
Amazónia. Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - O 
que é interessante registrar, Senador Jonas Pinhei
ro, é que não dá, num assunto dessa seriedade, 
meio bilhão de reais. Noventa por cento é uma quan
tia extremamente alta para que se descaracterize 
uma Região r"mo a nossa. 

V. Ex" vem acompanhando e acaba de regis
trar que viu a presença do BNDES lá, mas depois de 
o empreendimento estar quase que em mais da me
tade, quando era irreversível e viu que valia a pena 
ali investir, por que, então, agora se exclui a Zona 
Franca de Manaus? 

Essa contradição será apurada. E aqui da tri
buna, Sr. Presidente, com esta denúncia e, depois, 
c'Om a apuração da resposta ao requerimento do Se
nador Jefferson Péres, vamos fazer coro com esse 
artigo de autoria do economista Ronaldo Bonfim ... 

O Sr. Lauro Campos (BLOCO/PT-DF)- Sena
dor Bernardo Cabral, pemnite-me V, Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Ouço V. Ex-, Senador Laura Campos. 

O Sr._Lauro Campos (BLOCO/PT-DF} - V. 
Ex', como sempre, traz à tribuna matéria de grande 
relevãncia e que merece ser estudada e aprofunda
da por todos nós. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFl-AM) - Ob
rigado a V. E~-

0 Sr. -uuro Campos (BLOCO/PT-DF) - O 
comportamento do Banco Nacional de Desenvolvi
mento, chamado Social, é realmente estarrecedor, 
não apenas neste caso, mas em uma série de ou
tros igualmente estranhos e estranháveis. Um Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico que fornece 
recursos para duas grandes empresas internacionais 
realizarem investimentos na China, como se sobejas
sem recursos para o nosso pobre País, tão carente de
les. Além disso, sabemos muito bem que é uma das 
técnicas do BNDES pegar o dinheiro sofrido do FAT e 
do FGTS - desde a sua fundação, que começou com 
o adicional do Imposto de Renda em 1953 - e, por 
exemplo, emprestá-los para que empresas estrangei
ras, e mesmo estatais estrangeiras francesas, adqui
ram, na Bacia das Almas, as empresas nacionais pri
vatizadas. Por outro lado, está realmente de parabéns 
a iniciativa da Zona Franca de Manaus, que foi tão exito
sa que, agora, assusta e faz com que haja uma discrimi
nação para evitar investimentos na Zona Franca de Ma
naus. Desse modo, só se pode atribuir essa exclusão 
praticada pelo BNDES como um receio de que para lá 
se dirijam novos recursos e novas empresas industriais, 
para consolidar ainda mais o êxito daquela já experi
mentada e bem-sucedida iniciativa Muito obrigado oela 
oportunidade do aparte, Senador Bernardo Cabra:. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - :.3e
nador Laura Campos, quando ocupei a tribuna ... 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo 
soar a campainha.) - Interrompo o pronunciamento 
de V. Ex' apenas para prorr0~~. a Hora do Expe-
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diente pelo tempo r.P.cessaric a que V. Ex"córiclua o 
seu discurso e para ouv1rmos as comunicações ina
diáveis que estão agendadas. 

O SR. BERNARDO CA8RAL (PFL-AM)- Sr. 
Presidente, agradeço a gentileza de V. Ex", mas 
concluirei tão logo me seja possível. 

O Sr. Vilson Kleinübing (PFL-SC)- Permita-me 
V. Ex" um aparte, nobre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Ouço o nobre Senador Vilson Kleinübing e, a seguir, 
darei a resposta ao nobre Senador Laura Campos e 
a V. Ex• em conjunto. 

O Sr. Vilson Kleinübing (PFL-SC)- Senador 
Bernardo Cabral, só queria fazer um comentário a 
respeito das observações sobre a atuação do 
BNDES, como Vice-Líder do Governo e pelo-fato de 
ter acompanhado parte do trabalho que o BNDES 
procura fazer na sua missão de auxiliar o País a di
minuir as diferenças no comércio internacional. Faz 
parte da política do BNDES financiar efetivamente 
empresas que possam produzir aqui no País produ
tos que nós estamos importando. Não acho que isso 
esteja errado. Não vejo nada de inconveniente. Pelo 
contrário, isso é bom para o Brasil. Em alguns pro
dutos, a nossa indústria de base aqui está importan
do valores muito elevados. Numa recente conversa 
que tive com o Presidente do BNDES, ele disse que 
ia se empenhar nessa questão. Se vai ser localizado 
na Zona Franca, não quero entrar nesse mérito. 
Acho até que há certas indústrias que têm que ser 
localizadas lá mesmo. Mas procurar substituir o que 
está custando muito caro para nós agora em termos 
de importação, trazendo a empresa que produz lá e 
exporta para nós e que tem capacidade para produzir 
integralmente aqui dentro, acho que é uma medida sa
lutar e deve ser elogiada e não criticada. Quanto a 
esse aspecto. Quanto à localização é outra questão. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM)- Vejo 
que V. Ex" dá a resposta ao eminente Senador Lau
ra Campos, não a quem' o..;...;..a a tribuna. Porque 
não é o caso de que estamos tratando. 

No começo eu dizia que louvo que o BNDES 
queira financiar projetas de monta, mas que não ex
clua uma região - e aqui defendo até, em tese, não 
apenas o meu Estado, mas que não exclua nenhu
ma delas. Se o eminente Senador Laura Campos 
chamou-me aos brios quanto ao BNDE$, deixo a 
briga entre os dois, mas devo dizer que quaodo vim 
para a tribuna, o meu pronunciamento era llma es
pécie de pequeno rio, no princípio, pequenino, mas 
acabei recebendo águas emprestadas e, com o em
préstimo dos apattes, o rio acabou tomando-se caudéi.-

-leso. ião caudaloso,Sr. President~. que V. Ex", com a 
gentileza de sempre~ resolveu me daro pri\tjlégi~ d~ 
mals alguns minutos para que eu pudesse concluir. 

Desta forma. vale à pena vir à tribuna porque 
se nota, se vê, se confirma que nem tudo está perdi-
do no Parlamento. · 

Porjsso; Sr. _Presidente, vou concluir com as 
palavras, dentre algumas, do ·eminente economista 
Ronaldo Bonfim, pedindo a V. Ex" que determine a 
transcrição do meu pronunciamento. Vejo, com mais 
·alegria ainda, que chega para presidir os trabalhos o 
eminente Senador Antonio Carlos Magalhães. Quer 
dizer, hoje o rio deixou de ser: caudaloso para se 
transformar no rio Amazonas. 

De modo que concluo com estas palavras do 
economista Honaldo Bomfim: 

Se o Estado brasileiro não pode (ou 
oão quer)_ajudar a Zona Franca de Manaus 
que pelo menos não atrapalhe. 

Muito obrigado. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO 
DO SR. SENADOR BERNARDO CABRAL: 

Senhor Presidente, 
Senhoras Senadoras, 
Senhores Senadores, 
Tenho me pronunciado aqui, repetidas e reite

radas vezes - e não vou parar de fazê-lo - quanto 
ao tratamento que é dispensado à Zona Franca de 
Manaus por alguns órgãos Federais. 

Conforme notícia veiculada na Gazeta Mer
cantil de 22-8-97, o BNDES (Banco Nacional de De
senvolvimento) e um pool de empresas, estão pre
parando um Edital a ser publicado na imprensa mun
dial, de um projet finance- financiamento de 90% -
do valor do empreendimento estimado em quinhen
tos milhões de dólares para construção de uma nova 
fábrica de cinescópios no Brasil, que poderá ser lo
calizada em qualquer parte do território nacional, 
com exOOÇaoaa-Zona l=raneadeManàus~Essa po: 
sição do Governo demonstra uma clara discrimina
ção contra o Estado do Amazonas, especialmente 
em relação à Zona Franca de Manaus. 

Os exportadores alegam que querem exportar 
mais, porém o custo Brasil toma os negócios inviáveis. 

Outro entrave â Zona Franca é o fato da região 
ser tratada como um pais que está fora dos benefí
cios tarifários do Mercosul. Isso significa que hoje, 
sobre a pequena parcela de produtos -fabricados em 
Manaus e exportad~ para os países do Mercosul, 
incide a Tarifa Externa Comum (TEC). 
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Não temos em Manaus navegação de cabota
gem para a Europa e América Latina. 

Há certamente outras prioridades mais pre
mentes no Brasil no que tange à produção de insu
mos e componentes eletroeletrõnicos que não sejam 
cinescópios (tubos de imagem para TV), uma vez 
que a capacidade aluai da Philips somada a da 
Samsung, que entra em funcionamento no próximo 
ano, daria conta do fornecimento interno do produto 
a todos os montadores de televisão, a não ser que 
haja alguma coisa contra essas indústrias ou, ainda, 
a intenção premeditada de tumultuar o projeto da 
Samsung em Manaus, em fase final de instalação. 

A atitude do BNDES em excluir o Estado do 
Amazonas do edital é uma atitude intolerável que 
deixa transparecer a desconfiança do Governo Fe
deral em relação ao modelo que ele mesmo criou 
em 1967. Por que nova fábrica se o mercado de ci
nescópios está suprido? e por que excluir a Zona 
Franca, como eventual sítio de localização, se nela 
se encontra o mercado consumidor desse compo
nente? Não há lógica que justifique a ação do 
BNDES, a não ser profundo desconhecimento do 
que vem ocorrendo no mercado da Zona Franca. 

O Superintendente da Zona Franca de Ma
naus, Sr. Mauro Costa - em entrevista publicada no 
jornal O Estado de S. Paulo, em 26-8-97, declarou: 
'que definirá as diretrizes para a instalação do proje
to que visa exigir das empresas que se instalarem
no Distrito Industrial que destinem parte de seus pro
jetes para a exportação'. 

O Superintendente acrescentou: 'que essa me
dida destina-se basicamente a reformular o modelo 
da Zona Franca de Manaus. seçundo ele, quando a 
Zona Franca foi criada, há 30 anos, visava antes de 
tudo substituir as importações, concórrendo em igual
dade de condições com o mercado internacional. Só 
que esse quadro mudou, hoje a Zona Franca precisa 
ter atuação mais rígida também como exportadora•. 

Se esse é o pensamento do Superintendente, 
homem de confiança do Governo Federal, porque o 
BNDES exclui o Estado do Amazonas do projef fi-
nance? _ 

E por fim, usando as palavras do economista 
Ronaldo Bomfim: 'Se o Estado brasileiro não pode 
(ou não quer) ajudar a Zona Franca de Manaus que 
pelo menos não atrapalhe'. 

Durante o discurso do Sr. Bematdo Ca
bral, o Sr. Geraldo Melo, 1° Vtee-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião 
Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para comu· 
nicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Senadores, faço esta comunicação 
em nome da Presidência do Partido e da Liderança 
para, muito concisamente, registrar um evento por 
demais significativo promovido pelo meu Partido, o 
PPB, e, especialmente, pela Fundação Milton Campos. 

Hoje pela manhã, no Espaço Cultural da Câmara 
dos Deputados, a Fundação MiHon Campos, graças à 
colaboração do Conselho de Reitores das Universida
des Brasileiras, ali representado por seu Presidente e 
por vários reitores de unF.ersidades do nosso País, 
conferiu os prêmios Milton Campos a acadêmicos de 
universidades do nosso País que desenvolveram estu
dos sobre o tema 'Causas e repercussões sociais do 
desemprego e do subamprego no Brasil-e alternativas 
para criação de empregos no nosso País. • 

A Fundação Milton Campos distribuiu, graças 
ao CRUS, Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras, a informação da institucionalização des
se prêmio, e, hoje, foram premiados estudantes de 

_ vá_ri_as universidades do nosso País. 
Quero aqui registrar que alunos do curso de 

Ciências Econõmícas da Universidade de Caxias do 
Sul, do mesmo curso de Ciências Econõmicas da Uni
versidade de São Paulo, do mesmo curso da Universi
dade-Federal do Mato Grosso do Sul, bem corno do 
curso de Direito daUniversic(a~ do_Sul de Santa Ca· 
tarina: de cursos da Un~ersidade Estadual de Campi· 
nas (Unicamp) e da Universidade MeJodista de Piraci
caba receberam menção honrosa pelos trabalhos 
apresentados e três estudantes receberam prêmios 
em valor monetário: um estudante do curso de Admi
nistração de Empresas da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, Cícero Gustavo Rohr; um estudante 
do_ç_u_w_de_Ciêocias Contábeis da Universidade Fe

-d-eral do Paraná tirou o segundo lugar, Flávio Henrique 
Marçal Rodrigues e o aluno de Ciências Económicas e 
Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio.rle Janeiro, Silvério Teles Baeta Zebral Rlho, rece
beu o primeiro prêmio, inclusive num valor muito signi
ficativo, além da menção honrosa, R$10 mil. 

A Fundação Milton Campos institucionalizou 
esse prêmio. Tivemos hoje a presença não só do 
nosso Presidente, Jarbas Passarinho, mas de inú
meros reitores de universidades brasileiras. 
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O que desejo salientar, neste momento, nesta 
comunicação que faço em nome do meu Partido, é 
que o desemprego e a falta de emprego constituem 
hoje preocupação de mais de 65% da população do 
nosso País, o que requer a mobifização das nossas _ 
energias. E este foi o desiderato da Fundação Milton 
Campos na promoção desta iniciativa. 

Na semana que vem estaremos lançando o 
prêmio correspondente ao próximo ano, com o•tema 
que será aprovado na Fundação Milton Campos. 

Entendo que este exemplo da nossa Fundação 
de Estudos Políticos deva ser repetido por todos 
aqueles que confiam na energia do povo brasileiro, 
na inteligência da nossa gente, especialmente da 
nossa juventude, na busca de solução para um pro
blema tão dramático. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 609, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, re

queiro dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos do Parecer n• 434, de 1997, da Comissão de 
Assuntos Económicos, sobre a Mensagem n• 141 , de 
1997, do Senhor Presidente da República submetendo 
à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor 
Demosthenes Madureira de Pinho Neto, para exercer 
o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil. 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1997 - Se
nador Vllson Kleinübing. 

REQUERIMENTO Nll610, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos do Parecer n• 435, de 1997, ela Comissão de 
Assuntos Económicos, sobre a Mensagem n• 142, de 
1997, do Senhor Presidente da República submetendo 
à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor 
Sérgio Darcy da Silva Alves, para exercer o cargo de 
Diretor do Banco Central do Brasil. 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1 997. -
Senador Vilson Kleinüblng. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Será CUOlJrida a deliberação do Plenário. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

São lidos os seguintes: 

REQUEFUMENTO N2 611, DE 1997 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução n• 98, de 1997, que autoriza a elevação 
temporária dos limites de endividamento do Estadoo 
do Rio de Janeiro para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no 3º quadrimestre de 1997. 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1997. - El
clo Alvares - Hugo Napoleão - Jáder Barbalho -
José Roberto Arruda - Coutinho Jorge. 

REQUERIMENTO N!! 612, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução n• 99, de 1997, que autoriza a elevação 
temporária dos li(Tlites de endividamento do Estado 

- do Rio de Janeiro, para que possa contratar opera
ção de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico e Social - BNDES no valor de 
R$56.988.850,00 a preços de 19-5-97, cujos recur
sos serão destinados à compra de equipamentos re
lativos ao Projeto de Recuperação Operacional, 
Consolidação a Expansão do Metrõ-RJ. 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1997. -
Valmir Campelo - Ney Suassuna - José Eduardo 
Outra - Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os dois requerimentos de urgência que estão sobre a 
mesa, com base no Regimento Interno, serão votados 
após a Ordem do Dia 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 613, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 256 letra a_do Re

gimento Interno do Senado Federal, a retirada do 
Requerimento n• 585, de 1997, de minha autoria 
"que solicita tramitação conjunta dos PLC n• 105, de 
1994 e PLS n2 139, de 1996". 

Sala das Sess~s. 28 de agosto de 1997. -
Senador Waldeck O melas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Deferido o requerimento de V. Ex". 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Ctmha Lima .. 

São lidos os seguintes: 
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/JH('Út' •••hr, ,, fii/JntUi'II<ÚII til• 

uuhu!hu(lur <t(lowmado 1111 rJ~·,·~·mru·••f.!culo 

• m l'lri/IJt• ,/,• d/\(lt'n\u wm trllfll nm\U no 

<11/lcll,rin d,· '''l'llrUJ•• "'' h<'nt'!H'!Uflli d, 
\l'l:ltrn IIII {litlno lft' 11111<1'' llln/r(JtUJO r··/tJ 
•~···mnrt":!a,hlr ('••r !L'm(lu J~,•flmrln 

O CO:\GRI=:SSO '\ -\( 'IO'IAL decrera: 

-\rt. I'' . •\ 'cmtrataçào de se!!uro ou plano de: saude pelas 
ctnpresal. . .:m bend1cru de: seus empre!!ado:. IIH:Iutr:t tlbnl!awrmmemc 
..:1au~wa pennm11do ao trnbalhador ano:.~.:maJo 011 l.les('mpre!!Jdo ~m v1nude de 

~:J:'Pcnsn ~em 1u.~w ~au~a. mclus1\C 01 tnduc-ta :,lcudJaas a~ condu;:ol..'s desla 
d~L. mamer .1 .:und1çao t..lc: Sel!uraao ou beneti~.""larw rara s1 e s11a tam!l1a. desde 
·•~•e 

! -renha reccb1do salanos ocs~c emprecaaor. caractenz.ado corno 
pessoa rundrca ou peSsoa fistca a ela equmaradõJ. rel~r 1 vos a cada um dos doze 
meses tmcd1atameme antenores a data da dispensa. 

I/- estiVer em dra com<~ stm parucrpação para o custero do plano 
m1 SeJ..'tlro de saude. a data da dtsocnsa. se· for de sua responsabll•dade 0 
recolhimento desses valores. 

III - mat.me~r:~r cor ~.:sento 110 om7o dl· qumze dws a contar do 
!lo da drspeosa o mteres.o;e c~n mamet :.J t:ondJçõh1 tlc scJ.!urado \l!l benelicmno 

~I~ A manmenç:.1o da condu;:ão ti~ SCJ-•urado ou bendicrano do 
trabalhador e de seus dependentes. uns cond1c;õcs dctimdas nesta Let. se 
estender~ Por. no_ mmuno. dezoito me::.cs. a l.:Oiltnr da dma da drspensa. salvo 
c11soosu;:ao tnat!'. mvoravel .ao empre!;ndo. cnnstamc de al.:ordo ou convenção 
colenva 

~ ::!~ Para n mo:murencão Ua condiÇão preV\Sta no ,upm. 0 
trabalhador de\·era arcar com f'S custos lllttlt'i d~· .., 11<1 pame~oac;ao 110 plano nu 
"t!!!lir{1 c mnurcr cm d1a sun:<. cuumhwcú~..·s c r.:mrcroaçóc~ 

-\rt. 2" ~jo ,!k311Ç3dn:- pdo'i t=fi.'HO'i Jt:M:l i..:L 0" COilVCO!P.., 
!.:,tmlrmo~ r: IIISir\nnl'IIIOS sumlarcs flrmat..ill<> \!'ntrC' ncssuns rurrdt(3~ Hu pessoa~ 
l!"•cas ;r das equiparada:.. ua tondiC;:m di! l'HIJH.:cadur .:om pc:.StM:. ruru.itc:h 
ljue amem sob a tOrrna de prestação 'ilrela mt mrermedLaçào dt= serYlços de 
J.SStsténcm a saude. bem como ua cobenura dt= nsco de ass1stC:ncra a s.aude. 
tendo como benetic1ar1os ou sc~;.•tuados. seus empregados e os dependentes 
desses. ~.:om ou sem partLClpaçào do empre~:J.do r to custero ao plano ou seguro 

!'arti,:ruro tilrno lncluem~se. no ac•ma d1sposto. as cnudades Oll 
r:mpreS<~s qtu;: mantém SLs.temas de as.s1stt~ncta a saudc sob a modahdade de 
J.Uio-!festdo. com ou Sem oart•ctoacdo dn benetic1arro no custeio do plano 

r\rt. J" o\ morte dt> trabalhador :1poseruado ou desempregado. 
uc.amda no p«:nodo defamdo no .:: 1" do an I" não altera a condição de seus 
dependentes quanio ao d•rel!o a cobenura pelo plano ou SC:!?Uro respectiVO. 
salvo se uào forem cumpndas. pelos dependentes. as cond1çóes éstabtlectdas 
no C: 2" do art l ~. ~phcando~se. :ldema•s. uu cónJuge sobrev~veme -: 
dependentes dn t'nlec1do. o dtsposto no an 4'' 

\rt. 4" F facultadr, .m tmbalhador aposentado ou desemore!_!ado. 
~t:L!urado ou beAetictano de olano on 'iC~"tlrO rlc o;aude contratado pela empres.a 
~mpre~adora . .a rcahz.açào de contrato com n empresa operadora do plano ou 
se~'UCO de saude. com cobertura para Sl e ~ua n1nuha. ficando dispensado dos 
penados de carênc1a ta cumpndos 

-\.rt. ~" Compete ao Mmtsteno c.Jo Trabalho a tiscahzaç~o da 
ob5en<i:nc1a dos orecettos. de~ta Lt!t 

.\rt. 6" O O.:l!"oOrei!:Jdor oue tf'lfrmc:lr os dtsposiiiVOS desta Le1 
I!Siar.\ S\1\CIIO a 

JJ muha de 500 a s.ooo Uf!R h1111dades tisca1s de referênctaJ • .1 

ser aplicada em dobro. nu caso de remctdênc1a ou Ue opoSIÇão a tiscahz.açio~ 
bl ressarcimento de eventu:ltS castos com asstslêncla medlco-

hospttalar dn trabalhador :1posemadn ou d•sPensado e de seus dependentes. 
t1comdos no penodo a que se retere o .:: l ~. do an I" 

f'arw:raru Ú/11('11 .\crào ~·mnoett:mcs p~ra Impor as penaltdades as 
Dt!lc!c!;lCtilS R.l!l.!tona!S dn fr:tbO'Ih0_ 11,,.., t.:mw~ dn T1luln VIl da Cnusohdacoi.o 
das Lch do l'rabalbo 

\rt. 1" !'7:-tn Lc1 o.:!!lrn cm \JCor na J.ua de sua oublacaçtw 

,JliSTifiCKAO 

Os planos Jc s.1ude meram sua on~rem na• or~amzaçóes 
rnuruahs1as ciu fim dt) seculo passado. mmndo cmpresJs e r ,lhadores na 
~usca de solução para o problema de aS~ISt.ênc:La m:dtca 

A procura por modelos medtco-asslstcnclaas que ..ttendessem a 
suas especrfic1dadcs. mllllas empresas cassaram a or!!amzar. por meto de seus 
departamentos de recursos humanos. ou de cat.us ~ :lssoctaçóes de 
tünc10nomos ~ .;mdlcatos :.o.'IVlÇOs do! saude complementares nqucles 
\lr'crecados pela PrcvtdCncm Soem' 

Essas Jom'las de liJfTlecunento de ser.1ços de saude cresceram 
~ubslanctnlmem."bn i!Spcctal no dccada de 80. or!;alllzadas de \'.lnas mane~Cas 
1mplamaçdo ou .1mphnçào ..!c sen.·1cos :>ropno~: comora de ser.1ços 
..:redcnctados (lU contratlldos. pa!!OS atrave~ de convêmos ou de SIStemas de pre 
•lU pos~pa~amento. c serv1ços J.:tmtratados com empresas de medacma de l,mlpo 
ou coo~rauvas medaças 

A modahdade de contratação de planos de saUde para 
t:mpre~;ados umto a empresas de medtcma de ~on1po c cooperativas medtcas t:. 
ho1e. a pnnctpal fonna de fomec1mento tle serv1ços de saude a trabalhadores 
t."m nosso Pais 

Seguros-saude. pm omro Indo. tl!m stdo contratados cada vez 
ma1s. nos ult1mo::; anos. por empresas para seus func1onanos. como outra 
.Jltemauva aos planos de sande 

lnSatiSIC~ras com o scr.'TCO med1co-hosp1talar da rede pubhca. ns 
.:mprcsas dns rC;!Jôes m:us loduslnallz:ldas do Pais. cm espec1nl :Jf> 

mullmacrouats oue. cm ~nas mmn7:es. 1a oferectmn bc:ncticros de a.ss1stênc 1 :~ 
medtca c: "~'l'l.ill a ..,~us l!lllPrec.!dJ•s. ras::;aram. 1:1 nus anos úO e i O. a buscar 110 
.... r.:tor pn\;u.Ju c:-so.:~ ~c:n:tcos 

A panar de meados da dCcada de &0. no entanto, a cn$e do selor 
publico de saude fez com que os s~ndrcaros e ~!""tesas passassem a buscar. 
crescentemente. a ass1sténcta med1ca para seus c:rr .... r.:pdos e filiados nos seus 
servu;os propnos ou através de convCnios com emore'Sou de medicina de 
~!rupo. coooeratl\'as med1cas e · mats 1:ude .. se~rmildoras. 

<\penas os planos de satlde mantidos por empresas de medtcma de 
!,'lllpo rem. atualmenre. se~undo a_Assoc1ação Braslil!srz: de Medicma de Grupo 
tAbran~e), 17 m1lhões de benehctános. 8004 dos l..jl'3iS em convénios com 
empresas Quarenta m1! empresas mantêm com..emos com esse ramo de 
prestadores de seTVlços de saude. 

Estima-se que 40 a 4 5 milhões de br-.1stleiros estJo. hoje, lnscntos 
.:=m planos e set-ruros de saude Jos qual! pel~, rnenos OOis terços SóJo 
!rabalhadores ~ seus deoendentes. l.:nbenos .:m decorrincta de convbros 
mantidos por s.ells empregadores. com 011 sem sua !J·U11c'tpaçio no custeio. 

O projeto que submeto a considernção dos nobres colegas lem por 
objettvo manter a cobertura pelo convimo (plano c o. :.ebruro de saUdc oferec1do 
pelo empre!;!ador J do trabalhador aposentado ou dispensado sem JUSII causa e 
seus dependentes. por um penado de tempo Que lhe permna reonentar sua 
vHia. com base nos pnnciptos e nos moldes que uos levaram a tnsUtuir, em 
n:ossó-país. o Pro!F'arria Cio Se~rurcHJCScmpreg:o 

Sern a cobertura de plano ou SI!L'tlro de saude. munas das 
finalidades do Segurcrdesempre~o ?Odenam dc1~ar li~ ser attng:rdas, no caso 
de sobreVIr doença grave ao trabalhador desempregado ou a pessoa de sua 
fannha 

Essa mcdtda con.-.mu•. 3. meu ver. não apenas um mstrumento de 
Jusuça socml como um mcenttYO :10_s selares da cluunada med1ctna 
suplementar. 

Sala das Sessões. 28 de agosto de 1997. 

'•~d /OSE SeRRA 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

.............................................................................................................................................. 
TÍTIJLO VII 

DO PROCESSO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I - Da fiscalização, da autuação e da imposição de multas 

Art. 626. Incumbe às autoridades com
petentes do Ministério do Trabalho, ou 

626. ~ A competência para fiscalização foi 
~tnbuída. pelo Decreto 509, de 24-4-1992. arts. 
12. I. e 14. 1!. às atualmente denominadas. 
conforme Lei 8.490. de 19-ll-1992. Secretaria de 
hscahzação do Trabalho e Secretana de Seguran
ça c Saúde no Trabalho. 
~ Todos os valores de multa constantes do 

texto 'e encontram corngidos. conforme a regra 
do Decreto-lei 229. de 28:2-1967. art. 31. 

As multas foram multiplicadas por dez: Lei 
6.986. de 13-4-1982. art. 7.". Foram triplicadas e 
expressas em BTNs: art. 2.• da Lei 7.855. de 24-
10-1989. Foram convertidas ein ci:iiieíro (Lei 
8.178. de 1-3-1991. an. 21). acrescidas de 70% 
!Lei 8.218. de 29-8-1991). e se expressam agora 
cm UFIR (Lei 8.383. de 30-12-1991). • 

Regra de conversão VR para BTN. e para 
UFIR. na pane complementar. item Valores de 
Rcferêncta. 

As regras de aplicação foram ditadas pela 
Ctrcular SRT 1183. de 26-I-1983. 

- Multas de segurança e medicina do traba
lho: NR :!8 da Portana 3.214. de 8-6-!978. 
rc~scma pela Ponana DNSST 3. de 1-7-1992. 
•Iterada pelas Portarias 7. de 5-!0-1992. 13. de 
17-4-1993. e 14. de 24-10-1994. Rurais: Portaria 
~!T 1.507. de 17-12-1993. ModeJo de notificação 
~rc\'la: Ponana SSMT 8. de 7-3-85. 

A' multas foram convertidas em BTNs. mas 
njt: toram triplicadas como as demais: Lei 7.855. 
Jc 2-l-1 0-1989. art. :?..•. par. único. 

- Normas uniformizadoras da inspeção do 
rrabolho: Portaria 3.096. de 7-3-1979. lnstr. 
\ormat -1. de 8-9-!99-1 · 

- Gratificação de orodutividade: Art. 7." da 
Ler 7 XS5. <.lc 24,10.19.89. Art. 12 da Ler 7.923. 
llc· 12-12-1989. Decreto 98.809. de ':l-1-!99()~ 
lnqr Normat. 3. de 8.9.!994. 

- Vltcroempresa e Empresa de Porte: Lét 
X lió-1. <.lc 2S-3-!994:art. 2.• da Portana 3.035. tk 

àquelas que exerçam funções delegadas, 
a fiscalização do fiel cumprimento das 
normas de proteção ao trabalho. 

26-2-1985: Portana 3.022. de 22-l-1986; lnstr. 
Norm. 6. de 19-2-1990. Lei 8.383. de 30-!2-1991. 
art. 42. RCPS (Dec. 6!2, de 21-7-1992), arts. 25, 
§ 3.0

• e 47, §§ 8.". 9.0 e 10. 
~ FGTS: Lei 8.036. de ll-5-1990. art. 23. 

caput: fiscalização pelo Ministério do Trabalho: 
§ 1.": infrações; §§ 2.• a 4.0

: multas administra
tivas; Portaria 426. de 29-6-1992; lnstr. Norm. 
SFT 2. de 29-3-1994. 
~ Sistema Nacional de Proteção do Trabalho: 

Portaria 3.194. de 14-12-1981. Passou a denomi
nar-se Sistema Federal de Inspeção do Trabalho: 
Portaria 3.016. de 30-1-1987. do qual foi criado 
uin Programa de Desenvolvimento pela Lei 7.855. 
de 24-!0-1989. que dispõe. no art. 7.•: 

§ 1.• - O Ministro de Estado do Trabalho 
estabelecerá os princípios norteadores do Proera
ma que terá como objetivo principal assegurãr o 
reconhecimento do vínculo empregatício do tra
balhador e os direitos dele decorrentes e, para 
maior eficiência em sua operacionalização, fará 
observar o critério de rodízios dos a!!entes de 
lnspeção do Trabalho na fon'1a prevista no Re
gulamento da lnspeção do TraLalho. Regulamento 
do Programa: Portaria3.311. de 29-11-1989. 

-Portaria SNT 1, de 9-I-!992. an. 1.0
: A 

fiscalização do trabalho será dirigida prioritaria
mente para as empresas onde. em cada Unidade 
da Federação. estejam ocorrendo. ou se tenha 
notícia de que irão ocorrer. demissões em massa 
de trabalhadores. 

- Decreto 706. de 22-12-1992: 
Art. 1." É instituído o Procr:l.ma de Desenvol

vimento do Sistema Federãl de lnspeção do 
Trabalho destinado a desenvolver e rmplementar 
asnuvidades de mspeção nas áreas de registro de 
empregados. seguro-desemprego. Fundo t.k Ga
ranua do Tempo de Servtço. l<xnada <.le trabalho. 
e-;alário e segurança e saúde! do trabalho. 
- Parágrafo úmco. O Mtntstro Je btado do 
TrabalhÕ estabelecera os prmcip10s <.lo Programa 
~ que ,e rder~ e.ste arttgu. 
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Constituição Federal. an. 21: Com
pete à União: XXIV: organizar. man
ter e executar a inspeção do trabalho. 

Parágrafo único. Os fiscais dos ins
titutos de seguro social e das entidades 
paraestatais em geral. dependentes do 
Ministério do Trabalho. serão competen
tes para a fiscalização a que se refere o 
presente artigo. na forma das instruções 
que forem expedidas pelo Ministro do 
Trabalho. 

Trabalho Rural - Lei 5.889173: 
Art. 18. As infrações aos disposi

tivos desta Lei e aos da Consolidação 
das Leis do Trabalho. salvo as do 
Título IV. Capítulos I, UI, IV, VIII e 
IX. serão punidos com multa de 311 O 
a 30 vezes o valor de referência 
regional. segundo a natureza da infra
ção e sua gravidade. aplicada em 

626, par. umco - Denominação atual do 
Ministério: Lei 8.490. de 19-11-1992. 

-Fiscalização previdenciária: LCPC (Lei8.212. 
de 14-7-1991). an. 33. RCPS (Dec. 612. de 21-7-
1992) • .ms. 48 a 56. Decreto 568. de 12-6-1992. 

- Os agentes de higiene e segurança do 
trabalho foram mcluídos no ststema federal de 
mspeção do trabalho pelo Decre10 97.995. de 26-
7-1989. Modelo de cane1ra funcional: Ponma 
SSST 5. de 16-4-1993. 

- Parecer 332181 da Secretana do Pessoal 
Civil do DASP CDOU de 23-4-1981 ): 

O cargo de lnspetor do Trabalho é ir. 'mpa
tivel com outras aüvidades. remuner.ldas t... não. 
em enttdades de direno público ou privado. 
ressalvando-se apenas o exercício do magistério. 
observados os requtsitos da correlação'' -natérias 
e compatibilidade de hor:inos. 

- lN-SNT I. de 21-2-199:!. an . ., •. Os 
agentes da inspeção do trabalho fiscaliz 
eatonamente o cumpnmemo dos dev-. •.. 
empregador quanto il entrega da RAIS. que passa. 
a parur da publicação desta lN. a se consmuir 
em atnbuto da ftScal:lação do trabalho. E»a lN 
f!xou as multas em UF1R para falta de entrega. 
.1traso na t!mre~a. aros t! o1mssões ti:l RAIS. 
Ponana MT 60i. úe I 6.6.1994. an. I :•. par:igr~io 

. umco: Na úscal!zacjo c..lt! rouna dc:ve sc:r t:Xl~ld.l 
I...JU!lacjo Ua RAlS .. mo~·hasr.! c:x.t!rcictos J.ntenores. 

dobro. nos casos de reincidência 
oposTÇao ~iCITSClilliaçãO -ou oesiicato à 

-autoridade-. ··· -- --

§ I. o A falta de registro de emprego 
ou o seu registro em livros ou fichas 
não rubricadas e legalizadas. na fnrma 
do art. 42 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, sujeitará a empresa in
fratora a multa de 3 vezes o -v-à! o r de 
referência regional por empregado em 
situação irregular. 

§ 2.0 Tratando-se de infrator primá
rio, a penalidade prevista neste artigo · 
não excederá de 12 vezes o valor de 
referência regionaL 

§ 3. o As penalidades serão aplica
das pela autoridade competente do 
Ministério do Trabalho, de acordo 
com o disposto no Título VII da·: 
Consolidação das Leis do Trabalho. ~l 

Art. 627. A fim de promover a i~· 
trução dos responsáveis no cumprimen!Qi _, 

. ,, 
627 - Condições e prazos para cumpnmento1 

desse arugo: Decreto 55.841. de 15-3-1965. Eslll$ 
Decreto aprovou o regulamento para inspeção 00.} 
trabalho. tendo sido modificado pelo Decreto., 
57.819. de 15-2-1966. e pelo Decreto 65.557, de 
21·10-1969. O pnmeiro. diz. no an. 18. parJ 
único: Decorrido o prazo de 90 dias d~ vigência·: 

- das disposições a que se refere a alínea a, ou do 
efetivo funcionamento do novo estabelecimentOi 

· · ou local de trabalho. a autuação das infrações njo 

dependerá da dupla visita. I 

A Instrução Normativa SRT l. de 12-10-1988;1 

aplicou este disposuivo. ao ditar. a orientação aos~ 
Fiscais em vista da emrada em vieor da nova, 
Constituição Citem lll.l ). - · · · 

-Lei 7.855. de 24-10-1989. àn. 6.": 

§ 3." - Será ob-servado o critério de dupla 
vislla nas empresas com até dez empregados, 
.IYo_quando for constatada infração por falta de, 

reg:n · di! empregado. anotaç.lo da sua Carteira. 
de Traoalho e Previdênc10 Soctal e na ocorrência 
de fra.uth . .: rt':.:'tstt!ncta ou t:mbarac;o à fiscalização. 

~ 4.' - :\tJ. t!mpresa que tor amuada. após 
obedcctJo u dt~ posto no para~rar'o antenor. não· 
~c:r.1 rn::us tmscrvJc.io o .:rneno U..1 l.iupla vtstt:l em 
rclac;;.o .10 Ja~po..;mvo llllflll~tc.io. 
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das leis de proteçao do trabalho. a fis
calização deverá observar o critério de 
dupla visita nos seguintes casos: 

a) quando ocorrer promulgação ou 
expedição de novas leis, regulamentos ou 
Instruções ministeriais. sendo que com 
relação exclusivamente a esses atas, será 
feita apenas a instrução dos responsáveis; 

b) em se realizando a primeira inspe
ção dos estabelecimentos ou dos locais de 
lrabalho. recentemente inaugurados ou 
empreendidos. 

Art. 628. Salvo o disposto no art. 627, 
a toda verificação em que o agente da 
mspeção concluir pela existência de vio
lação de preceito legal deve corresponder. 
sob pena de responsabilidade administra
uva. a lavratura de auto de infração. 

§ 1. •. Ficam as empresas obrigadas a 
possuir o livro intitulado "Inspeção do 
Trabalho", cujo modelo será aprovado 
por portaria ministerial. 

§ 2.•. Nesse livro, registrará o agente 
da inspeção sua visita ao estabelecimento. 
declarando a data e a hora do início e 
término da mesma. bem como o resultado 
tla inspeção. nele consignando. se for o 
caso. todas as irregularidades verificadas 
c as exigências feitas. com os respectivos 
prazos para seu atendimento. e. ainda. de 
modo legível. os elementos de sua identifi
cação funcional. 

§ 3. •. Comprovada má fé do agente da 
mspeção. quanto à omissão ou lançamen
to de qualquer elemento no livro. respon
derá ele por falta grave no cumprimento 
do dever. ficando passivei. desde logo. da 
pena de suspensão até 30 (trinta) dias. 

62R - .\1ode!o de auto de mfraç:io: Ponana 
5RT lll. de 26-7-1983. Condições formais- de 
'·Jhtlade do au1o: Ponona 3.159. de 18-5-!971. 
:om at:eraçóes 1 Ponana$ .i.OOó. Je 7-1-1982 e 
; 165. Je 8-9-1982L 

62R. ~ L" - i\!odelo e reoros Je u'o pela 
1\C;:lllzJcjo· Ponana 3 158. <.J • -1971. 

instaurando-se obrigatori<!meme. em caso 
de reincidência. inquérito administrativo. 

§ 4.". A lavrarura de aU!os contra 
empresas fictícias e de endereços inexis
tentes. assim como a apresentação de 
falsos relatórios. constituem falta grave. 
punível na forma do § 3. 0

• 

- Arrigo e parágrafos com a alteração de
terminada pelo Decreto-lei 229. de 28-2-1967. 

Art. 629. 0 áuto de infração será 
lavrado em duplicata, nos termos dos 
modelos e instruções expedidos. sendo 
uma via entregue ao infrator. contra re
cibo. ou ao mesmo enviada. dentro de lO 
(dez) dias da lavratura, sob pena de 
responsabilidade. em registro postal, com 
franquia e recibo de volta. 

§ 1.". O auto não terá o seu valor 
probante condicionado à assinatura do 
infrator ou de testemunha, e será lavrado 
no local da inspeção. salvo havendo motivo 
justificado que será declarado no próprio 
auto. quando então deverá ser lavrado no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. sob 
pena de _re~ponsabilidade. 

§ 2.•. Lavrado o auto de infração não 
poderá ele ser inutilizado. nem sustado o 
curso do respectivo processo. devendo o 
agente da inspeção apresentá-lo à autoridade 
competente. mesmo se incidir em erro. 

§ 3.". Qinfrator terá. para apresentar 
defesa. o prazo de 1 O (dez) dias contados 
do recebimento do auto. 

628, § 4."- Avaliação do desempenho indi
vidual dos Fisc:us: Ponana SRT 2. de 7-3-1985. 
Comissão Sinaical de Avaliação da lnspeção do 
Trabalho; Panarias 3.308. de 29-11-1989. e 3.323. 
de 12-12-1989. 

629, § 1." - Motivos justificados de lavratura 
fora do local da infração: art. 3." da Panana 
3.159. de !8-5-1971. 

629, § 3." -- Apresentação por v1a postal: 
_ J'_ol'taoa J.l :20. de 19-5-1980. Decreto sem n .. de 

15-4-!991. 
- Portana Min. Desburocrat. !:2. de 12--1-

1982. 
- PorW!ri MTA -126. tlé 29-6-1992. art. 45: O 

~liruSieno do Trabalho_e da Adrrumsuado adotara 
JUnsprudênçiJ ,umulatJa do, Tribunal> Supenores. 
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§ 4.•. O auto de infração será re!!istrado 
com a indicação sumária de seus elementos 
c~teristicos. em livro próprio que deverá 
e:usur em cndn órgão fiscalizador. de modo 
a assegurar o controle do seu processamento. 

- Redaçüt> Jo am~o e parágrafos dada pelo 
Decreto-lá 229. de 28·2·1967. 

Art. 630. Nenhum agente da inspeção 
poderá exercer as atribuições do seu 
cargo sem exibir a carteira de identidade 
fiscal, devidamente autenticada. fornecida 
pela autoridade competente. 

§ t.•. É proibida a outorga de identi
dade fiscal a quem não estej; autorizado. 
em razão do cargo ou função. a exercer 
ou praticar. no âmbito da legislação tra
balhista. atas de fiscalização. 

§ 2. •. A credencial a que se refere este 
anigo deverá ser devo! vida para inutili
zação sob as penas da lei. em caso de 
provimento em outro cargo público. exo
neração ou demissão. bem como nos de 
licenciamento por prazo superior a 60 

630 - Modelo de Caneiro de Identidade 
func10nal: Portnna 2. de 22-12-1994. 

- O Agente passou a chamar-se Fiscal do 
Trabalho: Lei 6.986_de 13-4-1981. an. 1.•. 

630, § 1.• - Ponana 3.611. de 20·11-1970: 
Fica vedada expressamente qualquer diligêncta. 
tnterferêncta de qualquer espécie ou qualquer 
tntromtssão na empresa por pane de entidades 
smdic::us. ~eus a.ssocmdos. dirigentes ou prepostoS. 

-A Panaria SSMT 3. de 7-2-1988. acrescen· 
tou a alfnea d ao nem 1.7 da NR I da Ponana 
3.214. de 8-6-1978. estabelecendo que cabe ao 
empregador p~rmmr que representantes dos em
pregados acompanhem a fiscalização sobr~ pr~· 
ceuos. legats e regulamema.res de segurança t! 

medicma do trabalho. 

-A L~i 7.133. de 26-10-1983. dando nova 
redação ao pani2rafo umco tio art. 1• da L~1 
5.161. de 21· I Q. i 965. ambutu pod~r~s ao M 101,. 
lro do Trabalho para autonzar o ltvre m!!resso. 
na emprcs~. J~ tecmcos da FUNDACENTRO 
para pc!-.quu~a~ :-.obre prevencão de ac1dc-mes t: 

doenç~, thl tr~balhll \loddu Jc crcdcnctal 
Portana .i.o:n. uc 1.>·::!-1984. 

(sessenta) dias e de suspensão do exer
cício do cargo. 

§ 3. •. O agente da inspcção terá livre 
acesso a todas as dependências dos es
tabelecimentos sujeitos ao regime da 
legislação trabalhista. sendo as empresas, 
por seus dirigentes. ou prepostos. obriga
das a prestar-lhe os esclarecimentos ne
cessários ao desempenho de suas atribui
ções legais e a exibir-lhe. quando exigi
dos, quaisquer documentos que digam 
respeito ao fiel cumprimento das nonnas 
de proteção ao tr:J.balho. 

§ 4.•. Os documentos sujeitos à inspe
ção deverão permanecer. sob as penas da 
lei. nos locais de trabalho. somente se 
admitindo, por exceção. a critério da 
autoridade competente. sejam os mesmos 
apresentados em dia e hora previamente 
fixados pelo agente da inspeção. 

630, § 3." - Excluídos da fiscnlização os entes 
de direito público - União. Estados. Municípios, 
Autarquias. mns não ns empresas públicas, de 
econorrua mista e fundações (Pareceres da Consul· 
toria Geral da República 313-H. 717-H e 782-H). 

- Multa por embaraços à fiscalização: V. 
remissão .. ao an. 634 da ÇL T. 

630, § 4.• -A Ponaria 3.165. de 8-9-198~ 
permitiu ao fiscal dar prãio de 2 a 8 dias para 
exibição de documentos. A Panaria 3.626, de ll· 
11-1991. trata da centralização documental: · 

An. 3.• O empregador poderá utilizar contro(e 
único e centralizado dos documentos sujeitos ~ 
mspeção do trabalho._ à _e)(ceção do registro de 
empregados. do registro de horário de trabalho e 
do Livro de lnspeção do Trabalho. que deverfo 
permanecer em cada estabelectmento. ·: 

§ 1.• A extbição dos documentos passíveis de 
centralização deverá ser fe11a no prazo de 2 (dois) 
a 8 (oito) dias. segundo dctermmação do agente 
da mspeção do trabalho. 

* 2." O controle úmco e cemraltzado dos doeu· 
meiitos. r·eferido no .. c::1put'' dest~ arttgo. no que 
concerne ::10 regtstro dt! empregados. refere~se ape· 
nas ao termo tmcwl do re~tstro necessário à confi· 
guracào do vmculo dt! t:;nprego. aplicando-se As 
'uas conunuaçõe:'\ u c..il:-.po:-.to no p:J.r:J.grafo antcnor. 

-~a m~pec:io de emore,Js de J.tt! 1 O emprega· 
uo" ln><r. Norm. o.tk IY·2·1~90 
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§ 5.". No temtório do exercício de sua 
função. o agente da rnspeção gozará de 
passe livre nas empresas de transportes, 
públicas ou privadas. mediante a apresen
tação da carteira· de identidade fiscal. 

§ 6.0
• A inobservância do disposto nos 

§§ 3.0
• 4. 0 e 5.0 contígurará resistência ou 

embaraço à fiscalização e justificará a 
lavratura do respectivo auto de infração. 
cominada a multa de valor igual a 15 até 
1.500 vezes o valor de referê~cia regional. 
levando-se em conta. além das circunstân
cias atenuantes ou agravantes. a situação 
e_conõmico-financeira do infrator e os 
meios a seu alcance para cumprir a lei. 

§ 7.0
• Para o efeito do disposto no § 

5.0
• a· autoridade competente divulgará. 

cm Janeiro e julho de cada ano. a relação 
dos agentes da inspeção titulares da car
tetra de identidade fiscaL 

§ 8.0
• As autoridades policiais, quando 

solicitadas. deverão prestar aos agentes da 
inspcção a assistência de que necessita
rem para o fiel · cumprimento de suas 
Jtnbuições legais. 

- Arr. 630 e paragrafas com a nova redação 
Jutia pelo Decrero-iâ 229. de 28-2-/967. 

Art. 631. Qualquer funcionário público 
federal. estadual ou municipal. ou repre-

630, § S." - Não se aplica a empresas aéreas: 
Parecer CJ/Mtb 179/85. aprovado pelo Ministéno 
<lo Trabalho em 6-12-1985. 

630, § 6."- V. remossão.ao art. 47.- Decreto 
55.X4 I. d~ 15-3-1965. an. 6.'. parágrafo úmco. 

- Ponana 3.568. de 4-10-1977. art. 8.'. 

631 - Portana 989. de 16.8.1994: 
Art I "-Fica cnado nas Dele2acoas Regoonaos. 

'\uhuclegacoas e Posoos do Mimsténo do T~abalho 
"SISTEMA DE ATENDIMENTO DOS DlREl
ros DO TRABALHADOR - SlADT. com o 
ul'l!cu \'O Ur::: melhor atendc=r :1~ reclamações Ou de
nunLJa:-. de trabalhadorl!s c= t!nttdadt:~ ~10dzca1S. 

·\rt 2. - C~bero ao' <rabolhadores. d1re<a· 
1111·'111~ ou atravt!~ da::, c=nt~dade:-. ..,mdtcat:-.. ou. 
Jlnl.I:J . ..1 outras tn~rltutcôes comumcarcm J c=.v.l:-.
h:nL·ta de raros trrec.ulare:-. . ..,l.!tam abran!!entes ou 
111dn HiuJ.tl7.Jc.io:-. . .:1. itm de- ot:rmltlr o con.hecunen· 

sentante lega!. de associação srndical. 
poderá comunicar à autoridade competen-

to das infrações à Consolidação das Leis do 
Trabalho. legislação correlata e complementar. de 
forma a possobilitar a omediata fiscalização dirigoda. 

An. 3.' - A denuncia sobre Irregularidades 
poderá também ser anónima. desde que contenha 
elementos de identificação do empregado ou da 
empresa e verse sobre. os seguontes pontos: 

a) falta de reg1stro. identificando o empregado. 
o empregador. o local e o horáno de trabalho e. 

se possível. a data do mício da relação empre
gatícia; 

b) falta de recolhimento do FGTS. indicando. 
se possíveL o mês de competência. o empregado 
ou a relação deles; 

c) outras irregularidades. doscriminando, se 
possível. o nome dos empregados e as respecuvas 
mfrnções. 

Art. 4.' - Quando se tratar de denúncia de 
irregularidades na ârea rural. apontar. sempre que 
possível, o nome do imóvel. indicações geográ
ficas para a sua localização, condições de acesso. 
distância e proprietário. 

Art. 5.0 - As denúncias terão tratamento 
reservado a fim de evitar represáhas contra o 
trabalhador. 

Art. 6.0 - As Delegacoas Regoonaos do Tra
balho ficam obrigadas a dispensar tratamento 
preferencial io.s denúncias. apurando devtdamente 
os fatos. dando imediata ctêncta do resultado da 
fiscalização ao trabalhador. à enudade denunco

.ante e à Secretaria de Fiscalização do Trabalho. 

Art. 7.' - Em qualquer caso. havendo falta 
de providênc~:ts administrativas pelas Delegacias 
Régionats do Trabalho. deverá a entidade ou o 
trabalhador dirigir-se. por escnto. à Secretana de 
Fiscalização do Trabalho. 

Art. 8." - É lícito às Delegacias Regionaos do 
Trabalho· dei~ar de considerar a denúncoa. quando 
verificar que seu conteúdo é meramente polílico 
ou que tenha soda consoderada amenormente 
Improcedente. cabendo. em tais hopóoeses. comu
nocar o fato à Secretana de Fiscalização do Tra
balho. dando ciêncta ao denuncoante. 

An. 9.' - Para desenvolver <.> trabalho de 
fiscalozação Jirig1da pela Dcle~JClJ Reg10nal do 
Trabalho. o Sistema :-.ed. con!'ltltUldo Jc! uma 
C5.rnara Trip:lrute 1megrat.la por dot:-. 1uncwnarw~. 
dm~ rcpresc:ntantcs Lio:-. trJb.:llhadore:-. r.: U01s do:-. 
~mpregaoorc:-. 

637 
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te do Ministéno do Trabalho as infrações 
que verificar. 

Parágrafo único. De posse dessa co
municação. a autoridade competente pro· 
cederá desde logo às necessárias diligên· 
cias. lavrando os autos de que haja mister. 

Art. 632. Poderá o autuado requerer 
a audiência de testemunhas e as diligên
cias que lhe parecerem necessárias à 
elucidação do processo, cabendo, po
rém. à autoridade, julgar da necessidade 
de tais provas. 

Art. 633. Os prazos para defesa -ou 
recurso poderão ser prorroeados de acor
do com despacho expresso -da autoridade. 
quando o autuado residir em localidade 
diversa daquela onde se achar essa auto
ridade. 

. § I. • -Os trabalhadores e empregadores serão 
md1cados por Confederações. ou Federações em 
atendimento direto. e levados os nomes em lista 
quádrupla ao Delegado Regional. 

§ 2.' - No Gabinete do Ministro funcionará 
uma Câmara idênuca. como órgão fiscalizador da 
atuação das Delegacias. 

§ 3.'- Os Sindica.os e interessados dirigirão 
a estaS as queixas e críticas que se fizerem 
necessárias pela ineficiência da fiscalização. 

An. 10.• - No livro próprio da fiscalização 
na empresa. o tiscal anotar:i todos os resultados 
da averiguação feita. 

§ 1.'- Fiscalização postenor poderá ultrapas
sar as antenores. Irregularidades apuradas sobre 
o registro :mtenor darão margem à abenura de 
sindiciincia administrativa. 

An. 11.' - As Deleeac1as Re21onais do 
Trabalho mformarão. men;almente. ;o SIStema 
central o relatório das fiscalizações realizadas. 

An. 1 ~: - Compete 3 Secretaria de Fisca· 
lização do Trabalho ba1xar normas complemen· 
tares ao fiel cumpnmemo desta Portana. 

-A Ponana 1.174. de 31-101994. revo2ou 
a 989. suora. abol1áo assun o SlADT -

633- Contagem do prazo: Decreto· Lei .1.602. 
de 9-9-1941. 

-- Art. 634. Na falta d~ disposição espe
cial. a imposição das multas incumbe às 
autoridades regionais competentes em 
matéria de trabalho. na forma estabelecida 
por este Título. 

Parágrafo único. A aplicação da multa 
não eximirá o infrator da responsabilidade; 
em que incorrer por ínfração das leis: 
penais. 

634- V. remtssão ao art. 47 e ao quadro de'\· 
valores de referência. na pág. 594. ' 

- Lei 7.855. de 24-10-1989: "). 

Art. 2.'. O valor das multas administrativas'" 
decorrentes da violação das normas trabalhisw!l·' 
previstas na CL T e legislação extravagante. será,·.: 
na data da publicação desta Lei. triplicado e em 
seguida expresso em quantidade de BTN. ·· 

Parágrafo único. O disposto neste anigo não'; 
se aplica àS multas constantes do Capitulo V dott 
Título II da CLT, que terão seus valores conver:l 
tidos em quantidades de BTN. nem às prevista! 
nos artS. 153 e 477, § 8.", com a redação ~ 
por esta Lei. ·, · 

Art. 5. •. As multas previstas na legislaçil!· 
trabalhista serão, quando for o caso, e sem. 
prejuí.zo das demats comt.·nações l.eg.ats. agravadas. 
até o grau m:iximo. nos casos de anifício, · 
simulação. desacato. embaraço ou· reststência a""1 
ação fiscal. levando-se em conta. além das cir-'f 
cunstâ.;1cias atenuantes ou agravantes. a situaçid:t, 

__ e_c~n~~ic_o-fi~~~etr_~_dC? inf~~~!! '?_s_m~!o~ a_seu ~ 
alcance para cumpnr a lei. ,., 

Art. 6.', § 1.". Não será considerado reinci·)j 
dente o empregador que não for novamente j 
autuado por mfração ao mesmo dispositivo, dc---1 
corridos d01s anos da impostção da penaltdade. · 

- An. 10 da Lei 8.218, de 29-8-1991: 
valores relativos a penalidades. constantes 
legislação em vigor. convenidos em cruzeiros; 
nos termos do an. 21 da Lei 8.178. de 1-3-1991,· 
ficam elevados em 70%. 

-A Lei 8.383: de 30=12· 199 I. criouaUFIR. 
Unidade Fiscal de Referência. dando-lhe o c 
de sucessora do BTN. Regra de conversão: p. 595. 

-Ofício Circular SRT l. de 26-1-1983: 

2.4 Nos casos de descumpnmento das obrl· 
gações de natureza formal estabelecidas no'l 
I • do amgo 59. no ~ 1.' do am2o 61. na alfne 
a do o.ru2o b2. no ~ l.a do- :::trngo 74. n 
r~râgr::tfo ·umco Jo J~ugo ·'0-l. no parágrafo 
úntco do .1rtH!O 376 e nos ~~ I o e 2.0 do aruga: 
583. da Cons-ol!dacao das LeJS do Trabalho. as 
mulw.s St!rão 1 moos[a~ no~ v:::llores m1mmos nel 
pr~vtsto:-.. 
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QUADRO DE MULTAS TRABALHISTAS 

(Ofício-Circul;ll" SRT/GAB/DF 1/83, de 
26-1-1983, com o valor tnplicado). 

DA DURAÇÃO DO TRABALHO 

(Capítulo II do Título II da CL n 

Empregados em situação irregular Multa 

Até 05 empregados .............................•... ) vr 

de 06 a I O empregados ......................... 15 v r 
de II a 20 empregados ......................... 30 vr 
de 21 a 30 empregados ......................... 60-v r 
de 31 a 40 empregados ......................... 90 vr 
i!Ctma de 40 empregados ......... ; ............. ISO vr 

DO SALÁRIO MÍNIMO 

(Capítulo UI do Título II da CLn 

Empregados em situação irregular 

At~ 05 empregados ............................... .. 
de 06 a I O empregados ........................ . 
de II a 20 empregados ........................ . 
de 21 a 30 empregados ....................... .. 
de 31 a 40 empregados ....................... .. 
acima de 40 empregados ..................... .. 

Multa 

9 vr 
15 vr 
24 vr 
36 vr 
48 vr 
60 vr 

DAS DISPOSIÇOES ESPECIAIS SOBRE-. 
DURAÇÃO E CONDIÇÚES DE TRABALHO 

(Capítulo I do Título III da CLT) 

Empregados em situação irregular 

Alt 05 empregados ................................ . 
de 06 a I O empregados ........................ . 
de II a 20 empregados ....................... .. 
de 21 a 30 empregados ....................... .. 
de 31 a 40 empregados ........................ . 
ICima de 40 empregados ..................... .. 

Multa 

9 vr 
15 vr 
30 vr 
60 vr 
90 vr 

150 vr 

DA NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO 

(Ca!)ítulo ll do Título li! da CLTl 

Empregados em situação irregular Multa 

Att OS emrrepdos ...................... -,~~"-~-- ~9~r 
de 06 a 10 empregados ......................... 30 vr 
de li a 20 empregados ......................... I :!0 v r 
de 21 a 30 empre2ados .................. -- 150 vr 
de ~I a 40 empregado> ......................... 180 vr 
.. una tle 40 empregados ....................... _;ao vr 

DA PROTEÇÃO DO TRABALHO . 
DA Ml.'LHER __ 

(Capitulo lil do Título III da CLT) 

Empregados em situação irregular Multa 

Até 05 empregados ................................. 9 vr 
de 06 a 10 empregados........................... !5 vr 
de II a 20 empregados ................. :........ 24 vr 
de 21 a 30 empregados .......................... 36 vr 
de 31 a 40 empregados .......................... 48 vr 

acima de 40 empregados ........................ 60 vr 

DA coNtlirBUIÇÃO SINDICAL 

-(Capítulo II do Título V da CLT) 

Empregados em situação irregular Multa 

Até 05 empregados ................................. 9 vr 
de 06 a I O empregados .......................... IS vr 
de 11 a 20 empregados .......................... 60 vr 
de 21 a 30 empregados .......................... 120 vr 
de 31 a 40 empregados .......................... 180 vr 
acima de 40 empregados ........................ 300 v r 

DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

(Subitem 2._3) 

Classes de Capital Social Multa 

Até 60 vezes o maior valor de referên-
cia ..................... -................... ..... 15 v r 

acima de 60 até 1.200 vezes o maJor valor 
de referêncta ............................... 90 vr 

acima de 1.200 até 60.000 vezes o mruor 
valor de referência ..................... 180 v r 

acima de 60.000 até 600.000 vezes o 
maior valor de referência .......... 300 vr 

acima de 600.000 vezes o maior valor de 
referência ..................................... 600 vr 

DA RSCAL!ZAÇÃO. DA AUTUAÇÃO E 
DA IMPOSIÇÃO DE MULTAS 

(Capítulo l do Título Vlll 

Empregados em situação irregular Multa 

Até 05 emprogados ................................. 9 vr 
de 06 a !O empregados .......... ............... 30 vr 
de li a 20 empregados .......................... ~5 vr 
de 21 a 30 empregados .. ....................... ':10 vr 
de 31 a -lO empregado> ......................... 120 vr 
.:rcuna do ~O empregado' ..................... 150 vr 

639 
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CAPÍTULO II - Dos recursos 

Art. 635. De toda decisão que impuser 
multa por infração das leis e disposições 
reguladoras do trabalho. e não havendo 
forma especial de processo, caberá recur
so para a Secretaria de Fiscalização do 
Trabalho. 

Parágrafo único. As decisões serão 
sempre fundamentadas. 

. - Anigo e parágrafo alterados pelo Decreto
ler 229. de 28-2-1967. e pela Lei 8.028. de 12-
4-1990. art. 34. 

Art. 636. Os recursos devem ser in
terpostos no prazo de 10 (dez) dias. 
contados do recebimento da notificação, 
perante a autoridade que houver imposto 
a multa. a qual, depois de os informar, 
encaminhá-tos-á à autoridade de instância 
superior. 

§ 1. o. O recurso só terá seguimento se 
o interessado o instruir com a prova do 
depósito da multa. 

§ 2. 0 • A notificação somente será re
alizada por meio de edital, publicado no 
órgão oficial, quando o infrator estiver em 
lugar incerto e não sabido. 

§ 3.o. A notificação de que trata este 
artigo fixará igualmente o prazo de !O 

635 - Denominação confonne Lei 8.490. de 
19-11-1992; na área de saúde, à Secretaria de 
Saúde e Segurança no Trabalho. Decreto 509. de 
24-4-1992. 

- ArL 9." do Decreto 83.936. de 6-9-1979: 
Nenhum assunto deixara de ter andamento por ter 
stdo dtngtdo ou apresentado a setor mcompetente 
para . aprectá-lo. cabendo a este promover de 
1mcdtato o seu correto encaminhamento. 

- A Ponana 6. de 22-4-1980. recomendou o 
uso de a.erog:rama. na comumcação da mulla ao 
mfrator. 

636 - Apresentaçio por v1a postal: Ponana 
3.120. de 19-5-1980. 

636, § 3." - Lei 7.855. de 24-10-1989: 
An. 6. • O valor das multas não recolhidas no 

prazo prevtsto no ~ J .• do ar i. 6J6 da C. L.. T >era 

(dez) dias para que o infrator recolha 0 
valor da multa. sob pena de cobrança 
executiva. 

§ 4.0
• As guias de depósito ou recolhi

mento serão emitidas em 3 (três) vias e o 
recolhimento da multa deverá proceder-sei 
dentro de 5 (cinco) dias às repartições'· 
federais competentes. que escriturarão a~· 
receita a crédito do Ministério do Trabalho.tr· 

">11' 
§ 5. •.- A -segundiC via -da- guia doJ·. 

recolhimento será devolvida pelo infrator, 
à repartição que a emiúu, até o sexto dia 
depois de sua expedição, para a averbação 
no processo. 

§ 6. o. A multa será reduzida de 50% 
(cinqüenta por cento) se o infrator. renuri-I 
ciando ao recurso, a recolher ao Tesouro\ 
Nacional dentro do prazo de !O (dez) dias> 
contados do recebimento da noúficaçãol 
ou da publicação do edital. '>11 

-- >b 
§ 7.0

• Para a expedição da guia. no caso. 
do § 6.", deverá o infrator juntar a" 
noúficação com a prova da data do seu 
recebimento, ou a folha do órgão oficial 
que publicou o edital. 

-Redação deste artigo e~ seus parágrafos 
alterada pelo Decreto-lei 229. de 28-2-1967 . . i 

Art. 637. De todas as decisões qu{ 
proferirem em processos de infração daf 
leis de proteção ao trabalho e que impli~ 
quem arquivamento destes, observado oJ 

atWliizado monetariamente pelo BTN Fiscal. acre!• · 
ctdo de juros de mora de um por cento ao mes 
calendário. na fonna da legislação aplicada aos 
tnbutos federais. até a dnta do seu efetivo paga
mento. 

-Lei 8.383. de 30-12-1991: 
Ait. 1." Fica mstttuida a UAR como medida 

de valor e po.râmetro de atualtzação monetária de' 
tnbutos e de valores expressos em cruzeuos na' 
legtslaçáo tnbutana federal. bem como os rela·, 
uvos a multas e penaltdades de qualquer natureza.. 

636. § .t.•- DARF. cód120 3391 tiN-SRF 40/. 
78). - b 
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disposto no parágrafo único do art. 553: 
deverão as autoridades prolatoras recorrer 
de ofício para a autoridade competente de 
instância superior. 

- Redação alterada pelo Decreto-lei 119. de 
:11-2-1967. O pardgrajo úmco do art. 553 passou 
a § !. " nos r ermos do Decrero-lei 925. de 
/0.10.1969. 

Art. 638. Ao Ministrá do Trabalho é 
facultado avocar ao seu exame e decisão, 
dentro de 90 (noventa) dias do despacho 
final do assunto. ou no curso do processo, 
as questões referentes à fiscalização dos 
preceitos estabelecidos nesta Consolida
ção. 

CAPÍTULO III - Do depósito, da inscrição e da cobrança 

Art. 639. Não sendo provido o recurso, 
o depósito se converterá em pagamento. 

Art. 640. É facultado às Delegacias 
Regionais do Trabalho. na conformidade 
de instruções expedidas pelo Ministro de 
Estado. promover a cobrança· amigável 
das multas antes do encaminhamento dos 
processos à cobrança executiva. 

-Nova redação pelo Decrero-lei 229. de 28-
2-1967. 

Art. 641. Não comparecendo o infra
tor. ou não depositando a importância da 
multa ou penalidade. far-se-á a competen
te inscrição em livro especial. existente 
nas repanições das quais se tiver origi
nado a multa ou penalidade. ou de onde 
tenha provindo a reclamação que a de
tcrmmou. sendo extraída cópia autêntica 
dessa inscrição e enviada às autoridades 
competentes para a respectiva cobrança 
JUdicial. valendo tal instrumento corno 
título de dívida líquida e certa. 

638 - Ponana 426. de 29-6.1992: 
Art. 40. - Ao Ministro do Trabalho é facul

t~o ovocar ao seu exame e dectsão. as quc..stões 
reieremcs il fiscalização dos preceitos est~beleci
do, no Consolidação das Leis do Trab~lho e 
\eJ.!J~Iacào ~xtravaszn.nte. inclusive as relativas ao 
I'GTS. nu curso do processo ou dentro de 90 
llmVCillJ) dias do despacho fln~l. 

Para~raro Umco. - O processamento das 
"OCo\unJ., está condicion~do h prova do prev1o 
úcp(hlto t.Jo valor da multa e concomnantc tnter· 
PliM~·Ju LiJ. defe:-~a ou do recurso cabivel. dentro 
~" Naw le~al. arquivados os pedidos tormul~dos 
w:rn •1 un,t:rvàncta dt!:-.~t:S requt~tto:-.. 

Art -li - Não caoe pedido d~ reconSideração 
t.lc :uo <..lo (\.llntstro uo Tr.:Ibalho aut:' Jt:cJdir ~obre 
mltnl.t 11niL'tO da J.\'OcatOri:l. · 

Art. 642. A cobrança judicial das 
- rrlU!tas impostas pelas autoridades admi

nistrativas do trabalho obedecerá ao dis
posto da dívida ativa da União. sendo 
promovida. no Distrito Federal. e nas 

·capitais dos Estados em que funciona
rem Tribunais Regionais do Trabalho. 
pela Procuradoria da Justiça do Traba
lho, e, nas demais localidades. pelo 
Ministério Público Estadual. nos termos 
do Decreto-lei 960. de 17 de dezembro 
de !938. 

Parágrafo único 

- Revogado pelo Dec.-lei 9.509. Je 24-7-
!946. 

Constituição Federal, :m. 131: A 
Advocacia-Geral da União é a institui-

642- Cobrança de dívida auva d~ União: Lei 
6.830. de 20-9-1980. que revogou o Decreto-lei 
960. mencionado no texto. 

- A cobrança judicial faz ~crescer. ao valor 
da multa. a taxa de 20%: Decreto-leis 1.025. de 
21-10-1969. e 1.645. de 11-12-1978. 

- Modelo de Termo de lnscnç:io da Dívida 
Ativa e de Certtdão de Dívida Auva em VIrtude -
de multa trabalhista: Portana 81. de 25-5-1972. 
da Procuradona-Geral da Fazenda N~cú:mal. 

Portana MEFP 440. de 27-5-1992: 
1 - Determinar a sustação da cobrança JUdi

ciill e a não menção. come;- Divida Auva aa 
Umão. Je débttos para,com l Fazenda Nac10nal 
de valor consolidado Igual ou mtenor a 60 
!sessenta! Umdade Fiscal de Referencia- UFIR. 

III - o~ dtver~os órgãos ou rC!DJrtiçàe~ não 
remeterão à~ Procurador,as da Fazeno~ ,'\lo.cwnal 
n~ prac~~:-.os relatiVO!\ ao!'< c.lêblto;-. tll! uue trai.l- estJ 
Portana. 

641 
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ção que, diretamenre ou através de 
órgão vinculado. representa a União. 
judicial e extrajudicialmente. caben
dó-lhe, nos termos da lei complemen
tar que dispuser sobre sua organização 
e funcionamento, as ati v idades de 
consultaria e assessoramento jurídico 
do Poder Executivo. 

Disposições Transitórias, art. 29, § 
5.0

: Cabe à atual Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. diretamente ou por 
delegação, que pode ser ao Ministério 
Público Estadual, representar judicial
mente a União nas causas de narureza 
fiscal. na área da respectiva competên
cia, até a promulgação das leis comple
mentares previstas neste artigo. 

··································································································································· 
...... .' ............................. ······························································································· 

(A Comissão de Assuntos Sociais_ Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENAD_Q 
No 178, DE 1997 

Aworr=n a amçào dr.: ( ·omt\.\Õn r: 'f'l!Ciaf 

dt:Wmadn a Ol'nhar ao; paniCT(Jaçõe.\ tinan
c!'rrns do f:\1ado do Um Cirande do Sul nm 
prnce.\'in\ de rmplanrnçàn de emprc.ças e.\
ratals prii'Gfl:ada.\ no àmhun Jn Prnr;!rama 
Nacmnal de De,·cstau:açàn, hem c_amo_ a,L 

Dnli!CFpaçan eh• recur.m\· rnr parte do Go
W!mo Jo 1:\tado, para a rcalt:açãn ele 
nhras de n·.,rnn.,ahJiidade da ( fnrdn. 

O Con~'Tesso Nacto.!lal decreta 

Art. 1° Fica o Poder Executtvo Ft!deral auronzado a consu
nur uma Com1ssào Espec1al desunadil a avahar. quantltanvamente, 
para fins de ressarcimento aos cofres do Estado do R1o Grande do 
Sul, as: 

[ • par11Ctpaçóes financeiras do Estado do Rio Grande do Sul 
nos processos de Implantação do Polo __ PetroqUJmíco_ d_o_ S_u_l __ e_ da_ 
Aços Finos Pirntmt. empresas estatais pnvarizadas no âmbito do 
Programa NaciOnal de Desestn!lzaçào • Lei n' 8.03 I, de 1990, 

II • antecipações de recursos propnos do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul. na pav1menraçào de rodoVIas federa1s e na 
aqmsição de terras para fins de reforma ab'Tána. allvtdades de res
ponsabliJdode do União 

An. 2° A Com1ssão Espectai lera representantes da União. a 
serem deSI!;.'Tlados pelo Executtvo Federal. e representantes do Go
verno de Es1odo do R1o Gronde do Sul e da soc1edade R10~.'rnnden-

se. convtd3dos pelo E.xecuttvo Feder.1l em lista mdicada pelo Go
-verno de E stndo 

An 4" Revo~mm-se í'ls dtspostções em conrrano 
JUSTIFICAÇÃO 

Nos tempos em que. amda. cabta ao Est:Jdo o papel de alavancar o cres
ctmento económtco brasiletro. o Governo Federal dectdm Implantar um 
novo pelo petroqunmco. Em contrapostçáo. co!ocava~se a ahemauva de 

-duphcaç:\o das umdndes Ja e"ttc;:temes em Si\o Paulo e na Bahia. Não falta
ram pressões neste úlllmo senudo A dec1sào últtma pelo Rio Grande do 
Sul foi sedtmentada pela mobilização das represemações politicas gauchas 
e pela p:u1tctpaç:lo, efeuva, do Governo do Estado no empreendimento 
Como um verdadcrro sócto. o Rto Grande apartou recursos para obras de 
mfrn-estntmra e de proteçáo ao meio ambtente. algo proxtmo de USS 250 
mdhões 

O GOVcrriO jjnl!C:11o táe-aflzolt e uTip-bii-ao-ll a Aços Fii-iOs Ptratrm. 
ProJet:lda p:1ra uma produção anual de 450 mtl toneladas. sua produção 
mtctal se estabilizou em I 50 mll. Sem condições financetras para alcançar 
a piem~ cap:!.Cidõlde. o Governo esmdual, apos e'(ausuvas discussões, na 
A-ssemhlêia Legislatiya. trnnsfenu i! ert:Jpres<J P~l!l a Un_ião, sob o compro-
miSSO fonnal do aumemo mtegral da produção. 

P.ois_bem~ com _o .advento do Programa Nac1onal de Desestat1zação. 
_Q__e_Q_JQ. PetrQqUJmlco da Sul e a Aços Finos Ptranm foram rransfendos para 
-m:los-pnvadas: O pnmeiro: sem que-·o EStãdo do Rió-Gf.ihâe-dO-Sul fosse 
ressarc1do na proporção dos recursos alocados na sua implantação. A 
Aços Ftnos Ptr.mm. 1dem. e sem que a Umão tenha cumpndo a clãusula de 
expansão produttva 

ll-'llais desfechos restarnm a antectpilçilo de recursos, pelo Governo 
gaucho. para 1mplantaç:lo de estrndas federn1s e aqmsição de terras para 
refonna agrana. quando da mmha gestão como Governador do Estado. na 
dl!cada de onenta A promessa de ressarcimento amda donntta nos docu
mentos ofic1a1s. 

Esses casos selo. aqm. apresentados a tintlo de exemplos Outros 
mms poderjo ser e'tammados pela Comtssão. 
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Os recur::;os 'dcv1dos no R to Gr;-~nde do Sul são os mesmos que fal
tam pnra desenvolver suas re!:-'1Ões ma1s pobres. como. por e:"<.emplo. a sua 
Metnde Sul São essas ;:,s JUSUfic::mvas qm: me onentam a apresentar esta 
proposição. na e:tpectattv<t que o tmbalho desempenhado por esta Comis
são Especml possa qu;mufic:tr e substdmr a Umão a resuruu ao Estado do 
R to Grande do Sul recursos com tamanhos custos de opomtmdade para o 
Estado 

Salas das Sessàt:s. 2$ de agosto de 1997 

LEI N° 8.031. DE 12 DE ABRIL DE 1990 

CM o Pragrama Nru;iona/ tk D~atali~d.O. ~dá oulrtU pro11i~ncias. 

(À Comisstlo d~ Constituiçdo, Justiça e Cidadania_ DecisiJo Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 179, DE 1997 

Altera dtsposmros da Le1 n" 9.:250. 
de ~6./2.95. para mad~ficar os 
proccdrmenros referentes às deduções 
relam·as ao rmposro de renda. 

O CONGRESSO :"ACIO:>IAL decrota. 

Art. 1'" As a!meas a e b do mctso II do capur do art 8°, da L~t 

n° 9 250. de 26 de dezembro de 1995. bem como os mc1sos f e V, do seu 

~ :o JCr~scentíldO do mctso VI. cassílm a v1gorar com a segumte redaç!io 

'Art. 8" 

1f- das deduções relam·as 

Oi aos pagamentos efetztados. no ano-calendárro. a 
medtcos demtsta.!. psrcólogos. fislorerapeutas. 
fonoaudiologos, tl!rape!.tas ocuoacronars e ;u,spuars. bem 
como de despesas com t.."Cames laborarorrars. sen·1ços 
radiológicos e de en_li!rmagem. a_oareihos orropédrco.s. 

b) a pagamentos e[eruadas a estabe/eczmentos de ensmo 
relanvamenre à educação prt!-escolar, de 1 ~ 2° e 3 o graus. 
cursos de especzaii::ação ou profissiOnalz:anres do 
contrzbuznce e de seus dependentes. bem como de despesas 
com a aqUJsição de TTiaiefial escolar, aparelhos audwvrsztals. 
livros didátzcos e técnzcos. observados os seguzntes lzmrtes 
anuais individuais: 

/) de R:S 3.000.00 (lrés mzl reazs) para o cantrrbuinle 
com a/iquma de até /5% (qumze par cento); 

2) de RS 2. 000.00 (dazs mil reais) para a conmbumte 
com alíquota superror a 15% (qum::e por cento); 

§2" ············································································-····· 

I - aplica-se. rambém, aos pagamentos eferuados a 
empresas domiczliadas no Pais. destznados à cobertura de 
despesas com hosprtalização e medicamentos, mt!dzcas e 
odoncalógica, bem como a enndades que assegurem direito 
de a1endimenro ou ressarczmenro de despesas da mesma 
nature=a: 

V - no caso de despesas com aparelhas ortopédicos. 
coletes. p> 6teses orropédicas e dentárzas. óculos e lentes de 
graus, medicamentas. cadeiras de rodas, pernas e braços 
mecdmcos e marcapasso. dar-se-á a comprovação com 
receztuáno médico e nota fiscal em nome do beneficiário; 

VI - no casa das pagamenras referidos ns alínea b da 
inciSo II do caput desce artigo, exrgem-se a comprovação da 
freqliéncia escolar du_rl}nte todo o ano-base, bem como as 
respectzvas no1as fiscazs. em nome do contribuinte ou de seus 
dependenres. 

__ Art. r Esta Le1 enrra em v1gor na data de sua publicação 

Art. J• Revogam-se as d1spos1ções em contràno 

JUSTIFICAÇÃO 

O presente ProJeto de le1 tem por escopo permwr que o 

contnbuinte deduza. para cálculo do Imposto de renda, gastos eferuados 

com educação e, tambem,. aqueles gastos necessanos a proteç:âo e 

recuperaçâo da propna saude e a de seus dependentes 

coletes. proreses orroptid1cas e dentânas. caderras de rodas. A legislação arual especifica - Lei n° 9.250, de 26 de 
pernas e brat;os mecclmcos. óculos e lentes de grau e 
marcao!lsso _.cl~~~.bnLde_l~2.5_, an. go - admne deduções, embora não de forma tão 
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ampla Todavia a :unpinude que se pretende com esta proposição não 

ob;euva ~stabelecer nenhum pnvalégto. Antes. e ao contrario, trata-se de 

med1da de JUStlÇ:I fiscal e socaal. 

O contnbumte que efetua despesas com aqulstç3o de 

acarelhos ortopedicas. _de proteses, de cadezras de rodas. de pernas e 

braços medmcos. de óculos e lentes de grau, de marcapasso, de serviços 

especaallzados de enfermagem, de serv1ços radiológacos de 

medicamentos, evidentemente, não esta realizando gastos supCrfluos. Ao 

conmmo. estara abnnda mão de pane de suas reservas tinancetras ou. 

~.:~uase sempre~- comprometendo pane do propno salano, para o 

atendimento de exigênCias mdtspensaveas a propna saude e/ou dcs seus 

dependentes 

As hmnaçOes atuats só tenam explicação se ficassem 

comprovadas dJftculdades operac1ona1s por parte do Fisco. Bem sabemos, 

nilo e o caso Do mesmo modo. não ha r..l.,lj,o para mvocar a possibilidade 

de fraudes 

Para exemphftcar. podemos lembrar· que. atualmente. as 

despesas reahzada.s com a aquJsJçâo de medicamentos só sa.o·--perinnldas 

se realizadas quando houver hospitalização. Ora. nilo hi! razão plausivel 

para 1mped1r a dedução se o medicamento adqumdo uver prescnção 

med1ca I! nota fiscaL afinal. para o Ftsco. tanto faz o conmbumte adqumr 

medtco.memos quando esttver hospitaltzado. cOmo os comprar numa 

drog<J.na. prmc1palmente quando se sabe que o medicamento cobrado 

pelos hospua1s tem. sempre. um sobrepreço 

De 1gual mane1ra. parece-nos !nJUStific.ilvel a tmpossJbilidade 

de dedução da totalidade das despesas eferuadas com educação. Porem. 

nesse caso. o prOJeto apenas aumenta o limue de R$ 1.700,00 {um mil e

setecentos reaiS) para R$ 3 000.00 (tres mtl reais), quando o contrtbumte 

esuver na fa1xa de aliquota de 15 % (qumze por cento), e para R$ 

::; 000.00 Cdo1s m!l re:us)~-quando o contnbumte esttver na faixa de 

ahquota supenor a 15% (por cento) 

Ademais. tanto a saude quanto a educação se mserem no 

.::omunro dos d1reaos soc1a1s de cada c;d.ldào 1!. claro. no conJunto de 

deveres do Estado (art 6°, CF), coritpeundo ao Poder ·PUblico cwnpnr tals 

deveres, de forma d1reta ou mdtrera. o que conStitUI ra.z.ao bastante para a 

"apro_ya_ç;!Q...Ç,omo_~sp_~_rnwos, d_o_pR_S:e_n~~-ProJ;to_d.; Le1 

Sala das Sessões . .:!8 de agosto de JIJ97 

An ,. 

l. 

Senador~ 
PFL-MT 

LEGISLAÇÃO CITADA 

U:J N" 9.l.SO, DE 16 DE DEZEMBRO DE 19'J5 

Altera a l~gulcu;do cJo rmpwto dtt r11nda tias 
~SJOtJS jmcm e~ ourras prnvu:Jinc:ras 

CAPITULOm 
DA DECU.RAC.\0 DE RENDIMENTOS 

fi • du deduções relauvu 

a) aoJ pa~amentoJ. cfcruados... no .&~~o-calendano. a r~cos. denullU 
pstcalo~os. fistoterapeulu. fonoaudioJo~os. 1mpeuw ocupaaorws e llospnm, bem como as 
deJpcsas com exames l~boratona~s.. servt.ÇOI ra.chologJcos. apartlhoJ. onopcchcas e protf:SCS 
ono~ettiiriu. -------

b) a ~gamentos d'eruados a estabelec::unemos de ensioo n:latr\'1l"nente a 
educaç.lo pre-esc.olar. de t". 2" e 3" graus. cursos de espeaali.u.ç.lo ou profiuionahzantes do 
contnbcun1e e ae 5eUS dependentes. ue o limne anu.aJ indiv\Ciual de RS I 700,00 (um mU e 
seu:eentos rws~. 

I • aplica-se, wnbem. aoJ. pagamentos efetuados a emvm-u domiciliadas no 
Paa. desunados a cobertura de despesas com botpttahzaçlo. mcdtcu c odontoiO!J!CU. bem 
como a enudades tque usesurem direrto de uendtme:nto ou reswamento de deq:M:su !h 
mesma natureu.. 

V - no caso de despesas com aparelhos onopecilcas e prot:eteS onopedicas e 
dentann. c:ug:e-se _ .1_ ~-r_n-~~ com __ r_~~ o_ ~~ e_ __ ~ta fi_scal_ em nome: do 
bendiCtlno 

(A ( 'omt\,\âO Jl! A.\\111110.' !·.~.·ollúnuJo.\ l>.:aw.io {l.'rmllklfll'll 1 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os projetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência recebeu o aviso n2 794, de 1997, de 
25 do corrente, do Ministro de Estado da Fazenda, 
solicitando ao Senado o exame da possibilidade de 
excepcionalizar as operações de crédito autorizadas 
no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Admi
nistração Fiscal para os Estados bra:;;ileiros (PNl!\FE) 
da apreciação prescrita nas Resoluções n•s 70, de 
1995, e 12, de 1997, ambas do Senado, a fim de se
rem apreciadas por esta Casa, em bloco, visando a 
agilização dos ajustes iniciados pelos Estados no 
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados ( Diversos n• 46, de 
1997). 

O expediene vai à Comissão de':A.ssuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Foi encaminhado à publicação parecer da Comis
são de Assuntos Econõmcos, que conclui pela apre
sentação do Projeto de Resolução n• 109, de 1997, 
que dá nova redação à alínea g do art. 22 da Resolu
ção nº 30, de 1997, do Senado Federal. 

A proposição ficará perante a Mesa durante 
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos ter
mos do art. 235, 11, f, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

-Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 104, 
DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do Re
querimento nº 597, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 104, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 423, de 
1997, Relator: Senador Pedro Simon), que 
autoriza a República Federativa do Brasil a 
prestar garantia em operação de crédito ex
temo a ser celebrada entre a Prefeitura Mu
nicipal de Porto Alegre-AS e o Fundo Finan
ceiro para Desenvolvimento da Bacia do 
Prata - FONPLA TA, no valor de dois milhõ
es e seiscentos mil dólares americanos, de 

principal, destinando-se os recursos ao fi
nanciaiTl!lll!o p~rcial_do Projeto de Amplia

- ção do Hospital de Pronto Socorro de Porto 
Alegre- RS, e dá outras providências. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa.) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, trata-se de um projeto que preenche to
das as condições e que teve a aprovação unânime 
por parte da Comissão de _Assuntos Económicos. 
Faço- questão dé -destacar que ele se destina a am
pliar as obras do Pronto-Socorro de Porto Alegre, 

·-- que-é mantido pela Prefeitura da referida cidade. 
Sr. Presidente, é difícil encontrar no Brasil uma 

obra que preencha as ~xpectativas da população 
como o trabalho que é desenvolviciv rio Pronto-So
corro de Porto Alegre. A maioria dos porto-alegren
ses, em algum momento trágico de suas vidas, pas
sou por aquele pronto-socorro. O atendimento é cari
nhoso, espetacular; principalmente em questões re
ferentes a traumatismo, trata-se de um dos melhores 
hospitais do Aio Grande do Sul e do Brasil. 

A prefeitura vai ampliá-lo, nem sei como, mas, 
na verdade, parece que conseguiram um prédio ao 
lado. Com esse prédio, vão ampliar a possibilidade 
de atendimento. 

O pronto-socorro da cidade, Sr. Presidente, é 
uma obra tão competente que atende não só Porto 
Alegre, mas todos os casos de acidentes de trauma
tismos na grande Porto Alegre. Justiça seja feita, 
atende sem cobrar um centavo, atende a todos, seja 
lá quem for, sem pedir um documento. 

Por isso, creio que esse projeto merece apoio 
e respeito e tem o aplauso generalizado da grande 
Porto Alegre. Ele contará com um empréstimo e com 
mais o dinheiro que a própria Prefeitura de- Porto 
Alegre colocará à disposição para a ampliação do 
pronto-socorro do hospital. 

Assim, o meu voto, como os demais da Comis
são de Assuntos Econômicos, é totalmente favorá
vel. A Bancada gaúcha - a nobre Senadora Emília 
Fernandes faz questão de anunciar o seu apoio, as
sim como o Senador José Fogaça - é totalmente fa
vorável à apresentação desse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-O projeto continua em discussão. (Pausa.). 

Encerrada a discussão. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com o voto contrário do Senador 

Laurõ Campos. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.). 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 

- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora ofe
recendo redação final, que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 437, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Rodação final do Projeto de Resolu
ção n°104, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 104, de 1997, que auto' 
riza a República Federativa do Brasil a prestar ga
rantia em operação de crédito externo a ser celebra
da entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS 
e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata - FONPLATA no valor de até 
US$2,6000,00.00 (dois milhões e seiscentos mil dó
lares norte-americanos) de principal, destinando-se 
os recursos ao financiamento parcial do Projeto de 
Ampliação do Hospital de Pronto Socorro de Porto 
Alegre- RS, e dá outras providências. 

Sala das Reuniões da Comissão, 28 de agosto 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Emília Ferandes, Relator- Geraldo Melo- Júnia 
Marise. · 

ANEXO AO PARECER N° 437, 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 

~ESOLUÇÃO Nº , DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a prestar garantia em operação de 
crédito externo a ser celebrada entre a 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS 
e o Fundo Financeiro para o Desenvolvi
mento da Bacia do Prata - Fonplata, no va
lor de até US$2.600,000.00 (dois milhões e 
seiscentos mil dólares norte-americanos) 
de principal, destinando-se os recursos 
ao financiamento parcial do Projeto de 
Ampliação do Hospital de Pronto Socorro 

~ de Porto Alegre - RS, e dá outras provi
- dências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É autorizada a República Federativa do 

· Brasil a prestar garantia em operação de crédito ex
temo a ser celebrada entre a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre - RS e o Fundo Financeiro para o De
senvolvimento da Bacia do Prata - Fonplata, no va
lor de até US$2,600,000.00 (dois milhões e seiscen
tos mil dólares norte-americanos) de principal, desti
nando-se os recursos ao financiamento parcial do 
Projeto de Ampliação do Hospital de Pronto Socorro 
de Porto Alegre - RS. 

Art. 2° É autorizada a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre - RS a contratar, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, a operação de crédito a 
que se refere o artigo anterior. 

Art. 3° A operação de crédito externo a que se 
refere o art. 12 ter;n as seguintes características: 

a) mutuário: Prefeitura Municipal de Porto Ale
gre-AS; 

b) mutuante: Fundo Financeiro para o Desen
volvimento da Bacia do Prata - Fonoplata; 

c) garantidor: República Federativa do Brasil; 
d) contragarantia: a ser definida quando da for

malização ·dó contrato entre a Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre - RS e a República Federativa do 
Brasil; 

e) destinação dos recursos: financiamento par
ci.ill do Projeto de A.mpliaÇãc) dei Hospital ae·Pronfo
Socorro de Porto Alegre - RS; 

f) valor: equivalente a até US$2,600,000.00 
(dois milhões e seiscentos mil dólares norte-ameri
canos) de principal; 

g) juros: até 7% a.a. (sete por cento ao ano), fi
xos para o primeiro semestre de 1997; 

- durante o período de desembolso serão apli
cadas taxas de juros conforme a Política de Taxas 
de Juros do Fonplata, com base no comportamento 
das taxas do mercado financeiro internacional e das 
principais agências muHilaterais de financiamento; 

- durante o periodo de amortização será apli
cada taxa de juros média, calculada em função do 
montante de cada desembolso; 

h) comissão de compromisso: até 1% a.a. (um 
por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado 
do principal, contada a partir do 180° (centésimo oc
togésimo) dia da data da assinatura do contrato; 

i) comissão de inspeção e vigilância: limitada 
ao máximo de US$30,693.00 (trinta mil, seiscentos e 
noventa e três dólares norte-americanos); 

j) condições de pagamento: 
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- do principal: em dezasseis parcelas semes
trais e consecutivas, aproximadamente iguais, ven
cendo-se a primeira cento e oitenta dias após a data 
do último desembolso; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
- da comissão de inspeção e vigilfincia: debita-

da do valor do financiamento durante o período de 
desembolso, sendo a primeira parcela debitada após 
o registro da operação; 

- da comissão de compromisso: nas mesmas 
datas de pagamento de juros, sendo a primeira par
cela pagável após o registro da operação. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de qui
nhentos e quarenta dias, contado da data da publi
cação desta. Resolução. 

Art. 52 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
daçãofinal. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, contra o voto do Senador Laura 

Campos. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 2: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

~ 105, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do Re

querimento n• 598, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 105, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
corno conclusão de seu Parecer n• 424, de 
1997, Relator: Senador Pedro Simon), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Ale
gre a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, junto ao Fundo Fi
nanceiro para o Desenvolvimento da Bacia 
do Prata- FONPLATA, no valor de um mi
lhão, cento e quarenta e três mil dólares nor
te-americanos, equivalentes a um milhão, 
duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta 
e cinco reais e cinqüenta centavos, em 31de 
março de 1997. 

Comunico ao Plenário que poderão ser ofereci
das emendas até o encerramento da discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon 

para discutir. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, eis aqui uma outra obra digna do 
maior respeito. ' 

V. Ex- conhece muito bem Porto Alegre; por lá 
esteve muitas vezes. Temos o Arroio do Dilúvio, que 
é tradicional do Rio Grande do Sul. Uma parte dele 
já foi dragado, onde está, inclusive, a sede do jornal 
Zero Hora- V. Ex" deve ter conhecido, fica na ave
nida do Arroio do Dilúvio. 

Parece mentira, Sr. Presidente, mas há um pe
daço do Arroio do Dilúvio, além da Pontifícia Univer
sidade Católica, que é incompreensível que se· en
contre nas mesmas condições de há cem anos! É in
compreensível, é um foco de infecções; vilas e fave
las ficam ao seu lado. Na verdade, é inadmissível 
que uma cidade como Porto Alegre admita uma obra 
como essa. Nota 1 00 pela organização, pelo traba
lho bem feito; e nota zero pelo atraso e pelo retro
cesso. 

Essa verba visa exatamente a dar continuidade 
à urbanização do Arroio do Dilúvio, fazendo com 
que, no futuro, de Porto Alegre ele alcance Viamão; 
e, lá adiante, talvez em cima do Arroio do Dilúvio, 
em cima da obra de urbanização, possamos ter uma 
via expressa de Porto Alegre até Viamão. 

Felicito Porto Alegre por essa obra estar sendo 
feita agora. É dessas obras que vinham se arrastan
do e, agora, está sendo concretizada. 

Aliás, Sr. Presidente, Porto Alegre está tendo 
um mérito muito grande. O projeto de urbanização 
do rio Guaíba foi o primeiro, antes do rio Tietê e an
tes da Bafa de Guanabara. Chegou no plano intera
mericano, no sentido de buscar exatamente a nor
malização, a purificação daquelas águas. O trabalho 
está fantástico! O Governador Antônio Britto conse
guiu as· verbas nos Estados Unidos e está havendo 
uma concorrência, no bom sentido, no sentido am
plamente positivo, onde a Prefeitura de Porto Alegre 
está tentando ajudar a purificar aquelas águas. 

Sr. Presidente, perdoe-me V. Ex", mas, na mi
nha opinião, temos o estuário mais bonito do mundo! 
Porto Alegre é uma península ce_rcada de rios por to
dos os lados. São 6 ou 7 rios que fazem uma obra 
fantástica! Durante muito tempo, Porto Alegre e o 
Estado do Rio Grande do Sul governaram de costas 
para o rio Guaíba. A penitenciária, a usina termoelé-
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!rica e os estádios de futebol foram construídos às 
margens do rio. A questão era escondê-lo, e suas 
águas foram ficando poluídas até chegar ao ponto -
eu quase que diria - de infinito apodrecimento. Hoje, 
isso está mudando, já há praias em Porto Alegre 
com as águas quase cristalinas. E, com a obra do 
Governo do Estado, busca-se, através do projeto rio 
Guaíba, a purificação de todas as bases, de- loâos 
os rios que deságuam no Guaíba. Por outro lado, as 
Prefeituras estão trabalhando nesse sentido; esta
mos marchando para um grande trabalho a favor da 
cidade de Porto Alegre e do Estado Rio Grande do 
Sul. 

Sr. Presidente, eu, a Senadora Emília Fernan
des, o Senador José Fogaça; Senadores gaúchos 
como o Senador Vilson Kleinübing, de Santa Catari
na, mas "gaúcho" de Santa Catarina, e o nosso bra
vo Senador Casildo Maldaner fazemos questão de 
dizer. A Bancada gaúcha é favorável ao projeto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT -DF) - Peço a 
palavra para djscutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Lauro Campos, para dis
cutir. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT -DF. Para 
discutir. Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, realmente, de certa forma dividido, 
votarei também desta vez contrariamente à preten
são de Porto Alegre, Prefeitura que pela terceira vez 
consecutiva é governada por petistas, correligioná
rios meus. Fazendo isso, sei que estou prejudican
do, a curto prazo, os interesses de Porto Alegre, 
mas tenho absoluta certeza de que se o meu ponto 
de vista, que é solitário, fosse vitorioso, estaria agin
do em proveito da coletividade brasileira. 

Acontece, como salientou há poucos dias um 
notável historiador estrangeiro, que é estranho como 
alguns povos se dirigem como que hipnotizados 
para a sua própria destruição. Obviamente ele se re
feria à destruição, em escala planetária, que o neoli
beralismo tem exercido sobre a população mundial, 
entre outras coisas, desempregando um bilhão de 
pessoas. 

Uma das conseqüências dessa globalização é 
obviamente a oferta de recursos infinitos, pois exis
tem entre 12 e 16 trilhões de dólares em dinheiro vo
látil. Grande parte desse dinheiro é oferecido aos 
países pobres. 

Por issõmesmo, sabendo que o nosso endivi
damento externo vai, de novo, como aconteceu em 
outros momentos históricos, levar-nos a um beco 
sem saída, voto sistematicamente contrário a todo e 
qualquer endividamento externo, principalmente 
quando a própria União não consegue mais colocar 
os papéis âà cHviâa púoiiCB. no-mercado interrio, re
correndo, cada vez mais, aos mercados externos e 
engrossando o caudal da dívida externa, que vai fa
talmente nos afogilr. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-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, com o voto contrário do Senador 

Lauro Campos. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Dinetora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Se
cnetário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 438, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 105, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 105, de 1997, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre a contra
tar operação de crédito externo, com garantia da 
União, junto ao Fundo Financeiro para o DesenvoM
mento da Bacia do Prata - FONPLA TA, no valor de 
US$1,143,000.00 (um milhão, cento e quanenta e 
três mil dólares norte-americanos),. equivalentes a 
R$1.209.865,50 (um milhão, duzentos e nove mil, oi
tocentos e sessenta e cinco reais e éinqüenta centa
vos), em 31 de março de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de agosto 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- _Emjli!l E~a11!leª- flela!Qr_=-Gerald~ Melo - Jú
nla Marise. 

- ANEXO AO PARECER N"438, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, rios termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1997 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre a contratar operação de cré
dito externo, com garantia da União, jun
to ao Fundo Financeiro para o Desenvol
vimento da Bacia do Prata- FONPLATA, 
no valor de US$1,143,000.00 (um milhão, 
cento e quarerta e três mil dólares norte
americanos), equivalentes a 
R$1.209.865,50 (um milhão, duzentos e 
nove mil, oitocentos e sessenta e cinco 
reais e cinqüenta centavos), em 31 de 
março de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

autorizada a contratar operação de crédito externo, 
com gar&r•tia da União, junto ao Fundo Financeiro 
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FON
PLATA, no valor de US$1.143,000.00 (um milhão, 
cento e quarenta e três mil dólares norte-america
nos) equivalentes a R$1.209.865,50 (um milhão, du
zentos e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco 
reais e cinqüenta centavos), em 31 de março de 
1997. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da ope
ração de crédito externo referida neste artigo desti· 
nam-se ao financiamento parcial do programa "Pre· 
servação do Ambiente Natural e Recuperação de 
Áreas Degradadas da Bacia do Arroio do Dilúvio". 

Art. 22 A operação de crédito referida no artigo 
anterior realizar-se-á nas seguintes condições: 

a) credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvi
mento da Bacia do Prata- Fonplata; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
c) valor: US$1,143,000.00 (um milhão, cento e 

quarenta e três mil dólares norte-americanos), equi· 
valentes a R$1.209.865,50 (um milhão, duzentos e 
nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cin
qüenta centavos), a preços de 31 de março de 1997; 

d) juros: até 7% a.a. (sete por cento ao ano), fi
xos para o primeiro semestre de 1997; 

- durante o período de desembolso, serão apli· 
cadas taxas de juros, conforme a política de taxas 
de juros do Fonplata, com base no comportamento 
das taxas do mercado financeiro internacional e das 
principais agências multilaterais de financiamento; 

- durante o período de amortização, taxa de ju· 
ros média, calculada em função do montante de 
cada desembolso; 

e) comissão de compromisso: até 1% a.a. (um 
por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado 

dó piincipal, contada a partir -do 1802 {centésimo oc
tagésimo) dia da data da assinatura do contrato; 

f) comissão de vigilância e inspeção: limitada 
ao máximo de US$16,416.00 (d!!zesseis mil, quatro
centos e dezasseis dólares norte-americanos), equi
valentes a R$17.376,33 (dezassete mil, trezentos e 
setenta e seis reais e trinta e três centavos), em 31 
de março de 1997; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em dezasseis parcelas semes

trais e consecutivas, aproximadamente iguais, ven
cendo-se a primeira cento e oitenta dias após a data 
do último desembolso; 

-dos juros: semestralmente·vencidos; 
- da comissão de compromisso: nas mesmas 

datas estipuladas para o pagamento dos juros, sen
do a primeira parcela pagável após o registro da 
operação no ROF; 

- da comissão cie inspeção e vigilância: debita
da do valor do financiamento durante o período de 
desembolso, sendo a primeira parcela debitada após 
o registro da operação no ROF. 

Art. _32 É a Uniªo !l\ltorizada a conceder garan
tia à Prefeitura Municipal de Porto Aleg1'13 na opera· 

_ -Ção de crédito exiemo referida no art. 1° desta Reso· 
lução. 

Parágrafo único. A autorização prevista neste 
artigo está çondicion_él<:la a que a Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre vincule corno contragarantia à 
União, as transferências constitucionais de receitas 
tributárias a que faz jus, complementadas por suas 
receitas próprias, mediante forma:tização de contrato 
de contragarantia com mecanismo de débito auto
mático em conta corrente. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de qui
nhentos e quarenta dias, contado a partir de sua pu
blicação. 

Art. s• 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 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlOs Magalhães) 
-Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 25, de 1995 (n° 
2.331/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a criação de Área de Proteção Am
biental - APA no Distri1o de Joaquim Egídio, 
Município de Campinas, Estado de São 
Paulo, tendo • 

Parecer sob n• 288, de 1997, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, Relatara: Sena
dora Marina Silva, favorável ao Projeto, com 
Emendas n•s 1 a 6-CAS, que apresenta. 

(Em virtude de adiamento) 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão 
Deliberativa Ordinária do dia 17 de junho último, 
quando teve a sua discussão adiada para hoje. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 614, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alínea c, do art. 279 

do Regimento Interno do Senado Federal, o adia
mento da discussão do PLC/25/95, que dispõe sobre 
a criação da Área de Proteção Ambiental - APA no 
Distrito de Joaquim Egídio, Município de Campinas, 
Estado de São Paulo, a fim de que seja feita na Ses
são de 8 de outubro vindouro. 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1997, -
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento que pede o adiamento 
para 8 de outubro, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o Requerimento, a matéria sairá da 

Ordem do Dia, para a ela retornar no próximo dia 8 
de outubro. ' 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n° 611, de 1997, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Resolução n• 98, de 1997, sobre 
emissão de Letras do Tesouro do Aio de Janeir(). 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. -
A matéria entrará na Ordem do Dia da próxima 

terça-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 
612, de 1997, lido no Expediente, de urgência para o 
Projeto de Resolução n° 99, de 1.997, que trata da 
elevação dos limites de endividamento do Estado do 
Rio de Janeiro, para contratação de crédito destina
do ao projeto de recuperação operacional, consoli
dação e expansão do metrõ do Rio de Janeiro. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
A matéria constará da Ordem doDia da sessão 

delíberatíva de terçã-leiia. -
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA)

Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunica
ção inadiável. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Ademir Andrade para 
uma comunicação inadiável. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB--PA. 
Para comunicação ill_ª_çliável. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores, o Presidente 
Fernando Henrique _Cardoso, quando fez campanha 
no Estado do Pará, passou pelos Municípios de 
Santarém e Belém e prometeu ao povo do Pará que 
ajudaria o GovemaQQLA!rnir.GabrieJ com R$2 bilhões 
duraote-o seu Governo. Àquela altura, avaliava S. 
Ex- a necessidade de investimentos em infra-estru
tura que tinha o Estado do Pará, em função dos dé
bitos que o Governo Federal sempre teve com a 
nossa região. 
____ O Presidente Fernando Henrique Cardoso, evi

-dentemente, esqueceu as suas promessas, porque 
até- hoje não ajudou o Estado do Pará em absoluta
mente nada. Dos 42 projetas do seu Plano de Ação, 
-apenas um atende ao interesse do nosso-Estado, 
que é o Linhão que leva a energia da Hidrelétrica de 
Tucuruí até Santarém e ltaituba. 

Sr. Presidente, assistimos o resultado dessa 
falta_ de compromisso no início desta semana. A 
rnargE)rn_ es_querda_ do rio Amazonas possui nove Mu
nicípios: Municípios de Terra Santa, de Faro, de Ori
xíminá, de Óbidos, de Almeirim, de Monte Alegre, de 
Prainha, de Alenquer e de Juruti. Foi necessário que 

_as pessoas que moram nesses Municípios - Prefei
tos, Vereadores, lideranças empresariais, lideranças 
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da comunidade - fizessem uma viagem difícil, de 
enorme sacrifício - é uma viagem que dura, às ve
zes, seis a sete dias, saindo de barco dessas cida
des para chegar até a Capital do Pará - para mos
trar ao Governador que ele esqueceu completamen
te esses Municípios, especialmente no que se refere 
à questão da energia. 

Os Municípios de Óbidos e Oriximiná estão há 
mais de dez dias em blecaute total e absoluto. O Go
verno Federal deveria ter pensado no linhão de Tu
curuí, pensado em fazer com que ele atravessasse o 
rio Amazonas e atendesse às necessidades desses 
nove Municípios da Calha Norte do nosso Estado. 
Os recursos despendidos pelo Presidente da Repú
blica são suficientes apenas para se chegar até Ru
rópolis. De Rurópolis a Santarém e de Rurópolis a 
ltaituba, o próprio Governo do Estado terá que assu
mir. 

Nessa audiência com o Governador, onde esti
veram presentes muitos prefeitos, muitos vereado
res, muitas lideranças da região, o que eles ouviram 
foi aquela conversa que só faz cansar as pessoas, 
aquele mesmo choro de colocar as dificuldades do 
Estado e a falta de possibilidade de resolver os seus 
problemas. 

Depois dessa viagem em que, sem dúvida ne
nhuma, as pessoas que a fizeram gastaram, juntas, 
muito mais de R$50 mil, a única coisa que o Gover
nador prometeu depois de mais de três horas de 
reunião foi arrumar R$50 mil para o prefeito de Óbi· 
dos comprar umas peças para consertar o motor de 
energia de sua cidade. 

· Lembro aqui, Sr. Presidente, que inclusive fiz 
campanha com o Governador Almir Gabriel no Esta
do do Pará. Quando fomos fazer o nosso comício 
em Óbidos, a cidade estava sem luz. O povo veio 
nos assistir com velas na mão. Uma imensidão de 
homens e mulheres, que colocaram todas as suas 
esperanças em nossas ações, vieram assistir ao 
nosso comício com suas velas nas mãos. E o Go
vernador prometeu naquele instante, como prometeu 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, ajudar o 
Pará, que resolveria o problema da energia nos Mu
nicípios da Calha Norte. 

No entanto, estamos vendo S. Ex' vender a 
Celpa; obedecendo ordens do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, privatiza a empresa estatal que 
distribui energia elétrica no Estado do Pará. Agora 
mesmo, entregou 38% das ações da Celpa, sem 
concorrência, à Eletrobrás, que quer se tomar dona 
de tudo. O Tribunal de Justiça do meu Estado julgou 
tal venda irregular e cancelou-a. 

Não entendo como um Presidente da Repúbli
ca pode ter essa obsessão pela privatização, obses
são de entregar às mãos do setor privado, principal
mente o multinacional, tudo o que o Estado construiu 
durante tantos anos. 

Quero deixar aqui o meu protesto. 
· Fui convidado para essa audiência, assim 

como para participar da sessão da Assembléia Le
gislativa do Estado, na qual os próprios Parlamenta
res que formam a base de sustentação do Governo 
do Pará criticaram duramente o Governador Almir 
Gabriel. 

S. Ex', de maneira absolutamente insensível, 
não vê os problemas imediatos da população e só 
pensa em vender a Gelpa - essa é a sua obsessão. 
N-ão sei o que será necessário fazer para termos 
energia nos Municíp_ios dessa região. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, um trabalho sobre 
esse assunto. Resolvi falar de improviso, mas quero 
que fiquem registrados nos Anais desta Casa, de 
uma maneira mais elaborada e racional, os lamentá
veis fatos que ocorreram no Estado do Pará na se
gunda e na terça-feira desta semana. 

Não pude acompanhar esses Prefeitos e Ve
readores, porque participava do seminário sobre o 
desenvolvimento da Amazônia, realizado pela Su
dam, mas eles contam com a nossa solidariedade e 
o nosso empenho para que as coisas se resolvam. 

Talvez a denúncia de seu descaso faça com 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o 
Governador Almir Gabriel enxerguem essa realidade 
e pensem em atender às pessoas desses Municí
pios. 

Era esta a manifestação que desejava fazer, 
Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

SfEGUE, NA INTEGRA, DISCURSO 
DO SR. SENADOR ADEM/R ANDRADE EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

PRONUNCIAMENTO DO SENADOR ADEMIR 
ANDRADE, FEITO NA SESSÃO DE 28-8-97 

TEMA: Crise no setor energético dos municí-
pios da margem esquerda do Rio Amazonas 

Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Os municípios de Óbidos e Oriximiná, bem 

como a maioria. dos demais municípios da região co
nhecida como Calha Norte, no Oeste Paraense, es
tão completamente mergulhados na escuridão ... 

A situação ali, assume contornos de um verda
deiro estado de calamidade, a ponto de aglutinar em 
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tomo da crise provocaaa-pela lalta de-energia eletri
ca, um amplo movimento reivindicatório com a parti
cipação dos segmentos mais irriportailtes- dá saCie: 
dade, onde se destacam vereadores líderes comuní~ 
tários e cortierciantes âa-região, c::ujo esforço e luta 
culminaram nos últimos dias com uma agenda de 
compromissos na capital-do estado, buscando sensi
bilizar as autoridades para os graves problemas que 
vêm ocorrendo naqueles municípios em virtude dos 
permanentes racionamentos de energia e blecau
tes ... 

Recebi inclusive convite, feito em documento 
subscrito por todos os vereadores da Câmara Muni
cipal de Óbitos, para participar de uma reunião com 
o governador do Estado, Almir Gabriel, assim como 
para tomar parte de uma Sessão Especial da As
sembléia Legislativa do. Estado do Pará, onde o pro
blema seria abordado. Lamentavelmente, em decor
rência do compromisso assumido com o Seminário 
sobre Desenvolvimento Econômico e Social da Ama
zônia, realizado pela Comissão Especial da Amazô
nia deste Senado Federal nos últimos dias 25 e 26, 
no auditório da Sudam, em Belém, não me foi possí
vel r:rn.·ii:ar a agenda dos dois compromissos ... 

, situação porém é de uma gravidade tal, que 
- poderia deixar de registrá-la neste plenário, na 

tentativa de contribuir, politicamente, para o seu 
equacionamento. 

A cidade de Oriximiná, por exemplo, Sr. Presi
dente, está em blecaute total há mais de 1 O dias, en
quanto que na cidade de Óbidos, metade da sede 
municipal se encontra às escuras. Além dessas duas 
cidades, a situàção caótica se repete nos mur11dpios 
de Terra Santa, Prainha, Monte Alegre, Faro, Juriti, 
Amerim e Monte Alegre, provocando assim a mobili
zação dos diversos setores representativos desses 
municípios na busca por soluções., 

Na segunda-feira última, dia 25, representantes 
dos poderes Executivo e Legislativo dos municípios 
em questão, além de lideranças políticas, parlamen
tares, come.rciantes e lideranças comunitárias estive
ram na Assembléia Legislativa para participar da 
Sessão Especial que ali se realizou. Nos debates fi
cou claro que o grande responsável pela situação de 
penúria dos municípios da Calha Norte é o governo 
estadual, e mais precisamente as Centrais Elétricas 
do Pará- CELPA, responsável pela geração e distri
buição e energia em obsoletos equipamentos diesel-
elétricos. · 

As manifestações de repulsa pelo imobilismo 
da CELPA e do governo do Estado, Sr. Presidente, 
deram o tom aos discursos, em muitos casos, prole-

ridos por deputados da própria base de apoio parla
mentar _do_ go_verno, c_ori~iderandQ_co_mo !Lrna_imensa. 

-crueldade o-qu5J_V!!.ITL~r1ç!o_ fertg_ coiTU!s rnvnicípios 
Tocalizaiios à margirTi-esquerda do rio Amazonas ... 

ur"lissorias, as vozes de repúdio e protesto ou
vidas no plenário da Assembléia Legislativa, ecoa
vam em _um único sentLd_o: o descaso do governo AI
mi r Gabriel com a grave situação do setor energético 
nos municípios da Calha Norte, que segundo relatos 
de parlamentares e lidera~s da região, já perdura 
a anos: Vale mencionar, por exemplo, a manifesta
ção do Vereador Zolivaldo Florenzano, presidente da 
Câmara Municipal de Óbidos, que criticou duramen
te a falta de interesse do governo do Estado em re
solver definitivamente oproblema.O parlamentar fez 
questão de lembrar que durante a campanha eleito
ral de 1994 o então candidato Almir Gabriel fez um 
comício na cidade sob a luz de velas prometendo, 
naquela ocasião, que se eleito uma de suas primei
ras providências seria resolver o problema do fome
cimento de energia na região. 

Parece. que o governador Almir padece da 
mesma aminésia que o presidente Fernando Henri
que. Este, assim como aquele, também esqueceu 
várias promessas feitas aQ poyo_]:lQ f>ará,_CQIDQ por 
éxemplo os_2.bilt1Ões que seriam investidos no Pará 
durante_C)S_ quéjtro a11~~egestão J:lq_PSP6~"' Tu.do 
promessas ... 

- Na noite do mesmo dia 25, fogo apÓs a Sessão 
Especial da Assembléia Legislativa, os prefeitos, ve
readores, lideranças comunitárias e comerciantes da 
região- foram rec_ibíc!o~_E:l_i_Q_ggvE!m_<!.d_or_ALrnir_Ga
briel no Palácio dos Despachos. 

Como tem sido a característica desse tipo de 
_r~rJiõesL oggvern_a!1or.nãQ se.Jurtou em entediar os 
participantes com uma longa divagação sobre cs 
problemas que encontrou quando assumiu o gover
no, entre eles a questão do fornecimento de energia 
à qtJase_totalidade dos lll!lniçípios paraenses ... 

Na reunião, dentre várias lideranças políticas, 
comunitárias e do meio empresarial, merece ser 
destacada a_ presença dos prefeitos de Óbidos, Luis 
Gonzaga Vieira; Alenquer, Edson Macedo, prefeito 
em-exercício;- cie Prainha, Gandor H age; de Monte 
Alegre, Jardel Vasconcelos 

De concreto, porém, bem pouco foi feito para, 
pelo menos, amenizar a situação dos municípios. 
__ Chega_s.er ridículo, Sr. Presiden_tE!, q[Je n_a ljrJi

dade "Federativa emque se encontra a-maior Usina 
Hidrelétrica deste país, o governo estadual proponha 
solt,Jçl')~ª- çg_mo ª__Q_oaç_ão _d.e.B$50 mil reais para 
comprar uma peça ou fazer remendos em um gera-
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dor que já está há mais de vinte anos com sua vida 
útil comprometida. Como disse, chega a ser ridículo, 
mas foi exatamente esta a solução apontada pelo 
governador Almir Gabriel para o problema enfrenta
do pelos municípios de Óbidos e Oriximiná. 

Pior foi a solução para os demais municípios, 
que segundo o próprio governador, "terão que 
aguardar mais um pouco•. E aí cabe a pergunta: 
Aguardar? Até quando? Até que se instale o caos 
social? Até que todos os comerciantes fechem seus 
estabelecimentos? Até que o ano letivo esteja irre
mediavelmente comprometido na rede escolar? Até 
que os hospitais não possam mais fazer nenhum 
tipo de atendimento? Esperar até quando governa
dor? Até que se aproximem as eleições? 

O que nos parece, Sr. Presidente, Srls e Srs. 
Senadores, é que tanto o governador Almir Gabriel 
quanto o Presidente Fernando Henrique não levam à 
sério os problemas decorrentes da falta de energia 
elétrica nos municípios da margem esquerda do rio 
Amazonas. 

De que adianta a pretensão do governo esta
dual em "tercerizar" os serviços de geração e distri· 
buição de energia, feitos hoje pela Celpa, se esta 
idéia, de tão equivocada, está sendo questionada 
pelo sindicato dos urbanitários na Justiça, que já deu 
ganho de causa, em primeira instância aos sindica
listas? 

Mesmo a solução pretendida pelo Governo Fe
deral, de implantar sistemas de fornecimento de 
energia a partir do gás natural de Urucum, no Ama
zonas, precisa ser analisada com criteriosidade, de 
vez que a utilização desse sistema implica em solu· 
ções de médio e longo prazo, já que a aquisição e a 
instalação desses novos equipamentos certamente 
não ocorrerá em um curto espaço de tempo, pelo 
menos com a celeridade que a população daqueles 
municípios está a exigir e aguardar. 

A questão da solução imediata para a crise no 
fomecimf•nto de energia elétrica para os municípios 
da margem esquerda do rio Amazonas, Sr. Presi
dente, Srls e Srs. Senadores, precisa ser tratada 
com um pouco mais de seriedade pelo Governador 
Almir Gabriel. 

Não posso deixar de ressaltar aqui, finalizando 
este registro, que a mobilização das representações 
políticas daqueles municípios, aliados ao esforço 
conjunto das lideranças comunitárias e populares, 
tem o nosso total apoio e solidariedade. Esta é uma 
luta antiga do Partido Socialista Brasileiro em todo o 
Estado do Pará, à qual somamos nosso apelo para 
que o governo do Estado viabilize, no menor espaço 

de tempo possível ecom responsabilidade, as solu
ções que se fazem de inquestionável urgência. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartas Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senadór Otoniel Machado. 
O SR. OTONIEL MACHADO {PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e 
Srs. Senadores, a elitização da educação no Brasil, 
segundo alguns estudiosos, começa no Primeiro 
Grau. A evasão·escolar tem as mais diversas cau· 
sas, mas, sem dúvida, pode-se compreender que as 
questões socioecónõmicas são o principal fator, si· 
tuando-se aí as dificuldades enfrentadas pelas famí
lias menos favorecidas. Surge, então, o trabalho pre
coce. Assim, a educação e o ensino cedem lugar 
para a mão-de-obra não sufici!!ntemente qualificada. 

No Segundo Grau, agràva-se ainda mais o pro
blema. Paradoxalmente, _quanto mais próxima a 
oportunidade de CUrsar éj_Uf1ÍV~'!Í~de, rnoai§ a maio

-na dos--noss5s jovens defronta-se com obstáculos 
muitas vezes intransponíveis, levando-a a deixar os 
bancos escolares. Não é apenas o filho das famílias 

_ humild_e~ que_~ vê diaore da.impossibilidade de se 
formar. Toma-se extremamente difícil formar o pro
fissional de nível superior para atender ou orientar 
os nossos filhos. 

Houve um período na história da educação 
brasileirã em que as escolas públicas eram a maior 
referêncià quanto à qualidade de ensino. Tragica
mente para uma gama da população, o ensino públi
co foi sucateado e as escolas particulares assumi
ram um lamentável papel de principal agente sele
cionador para as universidades, a um custo inaces
sível para a maior parte das fammas brasileiras. 

Felizmente, as coisas estão mudando em nos
so Pafs. Age corretamente o Ministro da Educação, 
Paulo Renato Souza, ao dar prioridade ao ensino 
fundamental, solidificando a base da imensa estrutu· 
ra educacional brasileira. Nessa fase da escolarida· 
de, segundo os dados preliminares do Censo Educa
cional de 1997, foram matriculados, neste ano, mais 
de 33,5 milhões de alunos. É ali, nos bancos das pri
meiras salas de aula, que se inicia a formação do 
homem e da cidadania. É na escola que nossos jo
vens podem se preparar, dentro dos princípios da 
qualidade e da produtividade, a fim de se inserirem 
nas exigências do mercado que se globaliza. 

Por tais razões, são elogiáveis as diretrizes 
contidas no Fundo de Manutenção e Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério. Resultado da Emenda Constitucional n• 
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14, esse fundo prevê que 15% dos 25% dos recur
sos arrecadados por Estados e Municípios sejam 
destinados -exclusivamente ao ensino fundamental. 
Além disso, fica estabelecido que 60% desses 15% 
devem ser investidos no pagamento dos salários de 
professores em efetivo exercício na sala de aula. 
Com a devida aprovação pela Câmara dos Deputa
dos e por esta Casa em dezembro de 1996, o fundo 
será automaticamente implementado em 12 de janei
ro de 1998. A aluai média de investimento, em todos 
os Municípios brasileiros, de R$100 por aluno/ano 
será triplicada. 

Outro importante trabalho do Ministério da Edu
cação reside na ação mobilizadora do programa 
"Acorda Brasil. Está na hora da escola!", que visa 
estimular a comunidade a participar mais diretamen
te dos assuntos educacionais. Esse programa já 
conseguiu mais de 100 importantes parceiros, que 
contribuem doando material escolar e equipamentos 
para estabelecimentos de ensino público, adoção de 
escolas e desenvolvimento de projetas educacio
nais. Esse trabalho em benefício da educação reúne 
empresas, organizações, entidades, sindicatos, Po
der Público e cidadãos, todos conscientes de suas 
responsabilidades para com o futuro de nossos jo
vens. 

São esses os camínhos que estavam sendo 
exigidos pela educação brasileira. A busca pela ex
celência passa, obrigatoriamente, pelas condições 
que ora se dão aos alunos e aos professores, mas 
passa, também, pela implementação de bibliotecas e 
pela qualidade dos livros didáticos. Dos 454 títulos 
anterionnente existentes, 66 foram recomendados 
sem ressalva, 101 com ressalvas por apresentarem 
alguma deficiência e 287 excluídos, tanto por com
prometerem a eficácia do ensino, como por erros 
conceituais. Neste ano de 1997, foram distribuídos 
84 milhões de livros. 

Todas as escolas com mais de 100 alunos ca
dastradas no Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação estão recebendo recursos para aquisi
ção de kit tecnológico básico, composto por antena 
parabólica, aparelho de televisão em cores e vídeo
cassete. Esse método está ampliando as chances 
de um ensino de qualidade, até mesmo em localida
des distantes, e visa à capacitação e à atualização 
permanente dos professores, bem como apoio às 
atividades em sala de aula. 

O repasse direto do dinheiro às escolas públi
cas do ensino fundamental, tanto da rede estadual 
como da municipal, possibilitou a maximização e a 
otimização desses recursos, que garantem a manu-

tenção e a conservação dos prédios escolares, per
mitem a compra de material para o funcionamento 
da escola e de equipamentos para treinamento e 
aperfeiçoamento de professores e aplicações em ati
vidades educacionais diversas. Apenas em 1997 se
rão investidos cerca de R$400 milhões nesse Pro, 
grama dé-MariütenÇãcn! Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental. 

Por sua vez, o Programa Nacional de Alimenta
ÇãO EscoTar reeeberá, neste-ano, quase-o dobro dos 
recursos aplicados em 1996. Serão R$632 milhões 
cft.ié pos-s1oitita:rão o-atendimento de 33,5 milhões de 
aturiOs, com umã merenda escolar de valor-nutricio~ 
nal bem superior ao de 1996. 

Por tudo isso, é merecedor de elogios o Minis
tro Paulo Renato Souza pelo trabalho que vem de
senvolvendo no Ministério da Educação. 

Dito isso, Sr. -P-residente. Sr% e Srs. Senado
res, permitam-me um registro sobre a Educação em 
meu Estado. Em Goiás, está sendo vencido um 
grande desafio: o resgate da qualidade do ensino da 
escola pública, um programa iniciado pelo ex-Gover
nador I ris Rezende e implementado pelo Governador 
Maguito Vilela. Dados recentes do Ministério da Edu
cação revelam que-Golas passou a- figurar entre os 
sete primeiros Estados quanto ao nível de ensino. 
Todas as escolas da rede pública estadual dispõem 
de TV e vídeo. Os goianos estão em terceiro lugar 
na utilização do computador nas escolas. E, princi
palmente, conquistou o meu Estado uma das mais 
baixas taxas de evasão escolar em todo o Pais: ape
nas 2%: São estas fortes justificativas para enaltecer 
o trabalho do Governador Maguito Vilela e de sua 
Secretária de Educação, Professora Terezinha Viei
ra dos Santos. 

Tais resultados altamente positivos obtidos por 
Goiás seriam até conflitantes se comparados com os 
recursos do Estado, devido à sua arrecadação glo
bal. Por isso mesmo, eles são dignos de registro, 
como também o são os diretores e professores de 
escoTa:s estadUais góianãs, cooraeriaoõs pela Secre
tária da Educação, que, com idealismo e dedicação, 
vem superando as dificuldades naturais impostas 
pela escassez de recursos e conseguem imprimir 
um novo conceito em suas relações com a escola, 
cor:n o aluno e com a comunidade. 

Sem qualquer dúvida, os caminhos da cidada
nia passam pela Educação e, nessa área, o Brasil 
caminha muito bem. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, os caminhos da cidadania também passam pela 
Saúde. As fórmulas encontradas para oferecer um 



AGOSTO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 655 

rumo correto para a educação devem ser buscadas 
para a Saúde, segunda maior preocupação dos bra
sileiros, depois da perda do emprego. Se cumprir
mos esse papel que nos cabe, nessas duas impor
tantes áreas sociais, estaremos oferecendo ao povo 
brasileiro grande parte daquilo que ele, por justiça, 
vem merecendo há muito tempo. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Otoniel Ma
chado, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Rona/do Cunha Lima, 1º 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Com a palavra a Senadora Júnia Marise, pelo tempo 
regimental. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT -MG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em que 
pesem as promessas de campanha, a agricultura 
brasileira não tem sido prioritária no Governo do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. Os produtores 
rurais, aliás, há muito, vêm sendo relegados a se
gundo plano, ainda que suas atividades sejam indis
pensáveis para matar a fome da nossa população, 
ainda que contribuam significativamente, como sem
pre, para gerar superávit na balança comercial e re
duzir os desequilíbrios no balanço de pagamentos. 

Há um ano, os agricultores brasileiros, espe
cialmente aqueles de pequeno porte, muitos dos 
quais praticam a agricultura de subsistência, acredi
taram que havia chegado a vez do setor rural. Entre 
outras medidas destinadas a revitalizar o setor, o 
Governo lançou o Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar, o Pronaf, enfatizado 
como a redenção dos pequenos produtores sem vín
culos patronais. 

Hoje, o Pronaf, lamentavelmente, confirma que 
a atividade agrícola ainda não mereceu de nossos 
governantes um tratamento prioritário. Os recursos 
do programa são escassos e suas condições opera
cionais, freqüentemente, alijam os pequenos produ
tores. Há um patente descompasso entre as virtudes 
do programa, apregoados pelos burocratas e pelos 
governantes e seu efetivo funcionamento. 

No entanto, a agricultura, em momento algum, 
perdeu a sua importância na economia brasileira, 
ainda que técnicos do Governo, embalados com a 
modernidade da globalização e da abertura comer
cial tenham se entusiasmado com os baixos preços 
de alguns produtos agrícolas importados. 

Não cabe, neste pronunciamento, discutir os 
méritos ou deméritos da economia globalizada, até 
porque esse fenómeno" é "umâ "rêãlldade que não só 
bateu às nossas portas como faz parte do nosso co
tidiano. Entretanto, Sr. Presidente, a conduta do Go
verno brasileiro frente a essa transformação deve 
ser questionada e merece reparos. 

Fiquemos, por ora, llo que-essa conduta-res
peita à agricultura. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
sabe da importância da atividade rural para o Pais, 
para o seu Governo e para o sucesso do Plano 
Real. 

Jamais duvidou disso! Apenas pretende obter 
dela toda a contribuição possível para o bom desem
penho da economia, sem dar ao produtor rural ne
nhuma contrapartida, relegando esse segmento à 
sua própria sorte. 

Essa relação desigual fica evidente na própria 
apresentação do Pronaf, em que se definem os pa
péis da agricultura brasileira no novo contexto de de
senvolvimento sustentado. Entre outras funções, es
tão: 

1) Prover alimentos e matérias-primas agroin
dustriais a baixo custo: 

2) reduzir a migração campo-cidade e das ci
dades pequenas para as grandes; 

3) gerar divisas para o País; 
4) apoiar a retomada do processo de desenvol

vimento; 
5) contribuir para uma maior competitividade da 

economia nacional; e 
6) contribuir para a redução das desigualdades 

espaciais e sociais. 
A ninguém é lícito negar que a agricultura vem 

correspondendo à expectativa governamental, a 
ponto de ser considerada uma das âncoras do plano 
de estabilização econômica. A questão que ora se 
impõe é exatamente a seguinte: tem o Governo cor
respondido à exp.ectativa do setor agrícola? E mais: 
até quando suportarão os nossos produtores_ rurais, 
e sempre eles, esse sacrifício? 

Alega o Secretário de Política Agrícola do Mi
nistério da Agricultura, Benedito Rosa do Espírito 
Santo, que a renda agrícola aumentou 14% entre ja
neiro e maio deste ano em comparação com idêntico 
período do ano passado. 

São dados questionáveis que se usam para 
dourar a pílula. O reverso nos parece inquestionável: 
uma constante e significativa perda de renda do se
ter agrícola vem ocorrendo há uma década, com 
quedas acentuadas nas culturas de arroz e trigo. En-
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quanto nossa safra repete os patamares alcançados 
há dez anos, a importação de grãos dobrou. 

Há mais: alegam as autoridades do Ministério 
da Agricultura que a abertura da economia, mesmo 
nos -moldes em que vem sendo efetuada, beneficiou 
os setores competitivos: soja, frango, açúcar, fumo e 
suco de laranja. Vale dizer, beneficiou os grandes 
produtores, detentores de capital e tecnologia. E o 
que dizer da agricultura de pequeno porte, que gera 
a maior parcela de empregos do setor? E o que di
zer da agricultura familiar, que garante a sobrevivên
cia de 24 milhões de pessoas, ou seja, 17% da po
pulação brasileira? 

Dados do Ministério da Agricultura indicam que 
o setor agrícola, aí incluídas as atividades de agri
buainess, responde por 35% do PIB nacional e abri
ga 40% da população economicamente ativa. Outros 
dados informam que a agricultura familiar se concen
tra em estabelecimentos de até 100 hectares, que 
respondem por 87"/o da produção de mandioca, 79% 
do feijão, 69% do milho, 66% do algodão, 46% da soja 
e 37% do arroz, além de 26% do rebanho bovino. 

O produtor rural jamais se negou a dar sua 
contribuição ao desenvolvimento nacional. É preciso 
compreender, no entanto, que esse arrocho do setor 
agrícola não se pode manter indefinidamente, sob 
pena de haver um abandono geral da atividade ou 
um empobrecimento irreversível do campo, resultan
do em graves crises de desabastecimento, de de
semprego e de desordem social. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Fa-miliar tem-se revelado instrumento ine
ficaz para o atendimento das necessidades desse 
segmento. Suas linhas de financiamento contem
plam as modalidades de custeio de investimento, 
com limites de crédito fixados, respectivamente, em 
R$5 mil e R$15 mil. 

Os encargos, na modalidade custeio, são de 
juros de 9% ao ano; e, nos casos de investimento, 
Taxas de Juros de Longo Prazo de 6% ao ano. 

Para a safra de 1997198, o Pronaf disporá de 
R$700 milhões, que se calcula serem suficientes 
para atender a 70 mil pessoas. Ainda que esse mon
tante venha a ser aumentado - a expectativa é de 
chegar a um bilhão de reais na próxima safra -, acre
ditamos que é muito pouco para atender ao segmen
to a que se destina, pois o próprio Ministro já reco
nheceu que a demanda por essa linha de crédito "é 
ilimitada". 

Enfrentando já a escassez dos recursos e a 
burocracia para a liberação dos financiamentos, os 

·pequenos produtores ainda têm dificuldades adicio
nais que, em muitos casos, inviabilizam o crédito. 
Essas dificuldades concentram-se na exigência de 
garantias. 

Nos empréstimos para investimentos, a garan
tia consiste em penhor cedular ou alienação fiduciá
ria do bem financiado; nos empréstimos para cus
teio, faz-se mediante penhor da safra e adesão ao 
Proagro, com alíquotas que, na safra de 1996/97, fo
ram fixadas em 1,7%, nas-áreas de lavoura irrigada, 
e 2% nas áreas onde vigora o zoneamento agrícola. 

Tais dificuldades, aliadas à escassez de recur
sos, comprometem a eficácia do-programa e dificul
tam a recuperação da atividade agrícola, setor já sa
crificado com a transferência de renda em favor dos 
consumidores. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
queremos registrar o nosso protesto e a nossa preo
cupação e endossar as reivindicações dos produto
res rurais, na esperança de que nossos governan
tes, efetivamente, se conscientizem de que a agricul
tura não quer privilégios, mas condições de sobrevi
vência e de dignidade para continuar contribuindo 
para o desenvolvimento nacional. 

Tem-se dito que hoje, na verdade, a agricultura 
está sendo o alicerce do Plano Real. Entretanto, 
esse setor vem sendo penalizado. Este Governo não 
dá prioridade para a agricultura, não há, incentivo à 
agricultura em nosso País. Já tivemos a oportunida
de de trazer ao conhecimento do Plenário desta 
Casa e à opinião pública do nosso País as condiçõ
es de annazenamento da produção agrícola, subme
tida, pela omissão do Governo e das nossas autori
dades, ao descaso e ao abandono. 

Por várias e várias vezes, a própria imprensa 
nacional - rádio, jornal e televisão - mostrou ln loco 
os alimentos apodrecendo nos armazéns, numa de
monstração clara da falta de responsabilidade e da 
omissão das nossas autoridades. 

Queremos, com este pronunciamento, chamar 
a atenção do Governo, mais uma vez, para essa 
questão, para os pequenos produtores, que estão no 
campo trabalhando, que não têm a modernidade tec
nológica em suas mãos, que não têm recursos sufi
cientes para continuar produzindo, plantando alimen
tos para sustentar a nossa população. São esses 
pequenos produtores que estão dando a sua cota de 
sacrifício e para os quais o Pronaf, implantado para 
esse fim, não tem sido suficientemente capaz, pela 
escassez de recursos, de atender sequer a 10% das 
suas necessidades de produção. 
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Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
após receber uma comissão de produtores rurais do 
meu Estado, que trouxe as informações, suas preo
cupações e necessidades emergenciais, procuramos 
informações e dados específicos para embasar este 
pronunciamento. Os dados oficiais demonstram cla
ramente que as PI"E!O!=upações dos produtores se 
sustentam na medida em que não há, nos progra
mas específicos do Governo, um apoio efetivo à 
agricultura do nosso País. 

Com essas palavras, queremos registrar a nos
sa preocupação, que também é a preocupação dos 
agricultores brasileiros, daqueles que estão hoje na 
lavoura, dando emprego aos nossos trabalhadores, 
empreendendo uma atividade que pressupõe sacrifí
cios e proeurando, lá no campo, estabelecer a sua 
relação de atividade fim: exatamente a do plantio de 
alimentos para a nossa população. 

Gostaria também de tratar de outro assunto, 
Sr. Presidente. No momento em que caminhamos 
para a discussão, em segundo turno, do projeto de 
reforma da Previdência, gostaria de concluir fazendo 
um registro. 

Tive oportunidade de apresentar 37 emendas à 
proposta de reforma da Previdência. Na primeira 
etapa, apresentamos 30. As outras 7, apresentamos 
com o apoio de 27 Senadores, como emendas de 
plenário. 

Temos discutido com os servidores, os traba
lhadores, os aposentados, enfim, com todos os seg
mentos da sociedade, todo o projeto de reforma da 
Previdência. Na próxima semana, faremos aqui novo 
pronunciamento sobre o último relatório do eminente 
Senador Bani Varas, aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que será discutido 
pelo Plenário do Senado Federal. 

Quero reafirmar aqui, nesta oportunidade, um 
avanço significativo decorrentE! üa aprovação de 
uma emenda de plenário, de nossa autoria, que con
tou com o apoio de 28 Srs. Senadores. Refiro-me à 
emenda que possibilitou a paridade entre os servido
res ativos e os aposentados. Essa era uma grande 
luta, uma grande bandeira de todos os aposentados 
deste País na defesa dos seus direitos e das suas 
garantias, visto que os seus minguados proventos 
de aposentadoria poderiam virar pó depois de um ou 
dois anos, se não fosse estabelecida a continuidade 
desse direito adquirido na Constituição de 1988. 

Mais de 30% dos trabalhadores de nosso País 
recebem R$120,00 de proventos de aposentadoria, 

e 70% dos servidores e trabalhadores aposentados 
recebem entre R$500,00 e R$600,00 por mês. 

Portanto, seria uma grande injustiça, uma gran
de violência não assegurar a paridade aos aposenta
dos. A emenda acolhida pelo Relator Beni Veras, no 
último relatório apresentado à Comissão de Consti
tuição e Justiça, certamente reconhecendo os ape
los e o movimento dos aposentados do nosso País, 
garante a paridade de reajuste das aposentadorias 
dos trabalhadores e dos servidores. 

Em síntese, a emenda que apresentamos em 
plenário, com o apoio de 27 Senadores, é a seguin
te: 

"As aposentadorias e pensões conce
didas aos funcionários públicos serão rea
justadas na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remunera
ção dos servidores em atividades, ainda que 
decorrentes de concessão de gratificação, 
de reclassificação e transformação de car
gos ou função, observado o disposto no art. 
37 da Constituição. • 

Portanto, Sr. Presidente, entendemos que, no 
momento em que o Senado Federal resgatou a dig
nidade dos aposentados, cumprimos a missão que 
nos foi confiada, pois não permitimos que se prati
casse uma violência contra os aposentados do nos
so País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos para 
uma comunicação inadiável, nos termos do art. 14, 
VIl, do Regimento Interno. 

S. Exl' disporá de cinco minutos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em 25 de ju
nho do corrente, apresentei o Requerimento n• 
445/97; solicitando a inclusão na Ordem do Dia do 
PLS n• 87/96, que dispõe sobre a proteção, pelo Es
tado, de vítima ou testemunha de crime, cujo prazo 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já 
se encontrava esgotado. 

Em 30-6-97, por meio do Ofício n• SF/697/97, o 
Sr. Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, solicitou do Senador Bernardo Cabral a 
inclusão em pauta dessa Comissão do referido pro
jeto, uma vez que ele já se encontrava instruído com 
Parecer do Relator, nobre Senador José Fogaça. 
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Em 1 ° de abril deste ano o projeto foi incluído 
na Ordem do Dia para votação. Nessa ocasião, con
cordei com sua retirada para apreciação urgente da 
CCJ, diante da relevância da matéria. 

Como até hoje o PLS nº 87/96 não está incluí
do na pauta da CCJ, indago de V. Ex" quais as pro
vidências que poderiam ser adotadas para que o Re
querimento n2 445, de 1997, seja votado pelo Sena
do Federal. 

Esse é o requerimento que estou apresentando 
a V. Ex", esperando uma pronta providência, haja 
vista a importância da votação desse projeto, porque 
dispõe sobre a proteção, pelo Estado, de vítima ou 
testemunha de crime e dá outras providências. Por
tanto, trata -se de projeto de relevância para a segu
rança pública deste País. 

nia. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JÚUO CAMPOS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

OF N• SF/697/97 
Brasília, 30 de junho de 1997 
Exm• Sr. 
Senador Bernardo Cabral 
Presiden!e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que foi apresentado o Re

querimento n• 445, de 1997 (fls 29), através do qual o Senador 
Júlio Campos solicita, nos termos do ar!. 172, I, do Regimento ln
temo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n• 87, de 1996, de sua autoria, que dispõe sobre proteção, paio 
Estado, de vitima ou testemunha de crime, e dá outras piovidên· 
cias, cujo prazo pare apreciação das emendas de Plenário nessa 
Comissão já se encontra esgotado. 

Não obstante o que dispõe o parágrafo único do art 255 
do Regimento Interno, tendo em vista que a proposição já está 
instruída, com relatório encaminhado por sau relator pare inclu
são na pauta dessa Comissão (fls. 30-31), encareço a V. Ex' sub
meter o referido relatório a esse órgão técnico, a fim de ser poste
rionnente apreciado em Plenário devidemene Instruido com seus 
pareceres. 

Atenciosamente, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente. 
13C06" COPY SOLICITADA POR FLIBERAL 
FABIO LIBERAL FERREIRA O 
FLIBERAL 
SEARCH - QUERY 
00003 PLS W 00087 W 1996 
PLS000871996 OOCUMENT= 1 OF 1 

lndentlflcação 
Número na Origem: PLS 00087 1996 Projeto de Lei (SF) 
Órgão de Origem: Senado Federal 7 5 1996 
Senado: PLS 00087 1996 

Autor 
Senador: Julio Campos PFL MT 

Ementa"· 
Dispõe sobre a Proteção, pelo Estado, de vitima ou leste

munha de crime, e dá outras providências. 

Indexação 
Fixação, Normas, Pioteção, Estado, Vitima, Testemunha, 

·crime, Direitos, Ministério Público, Requerimento, Juiz, Adoção, 
Limitação, Providência, Proteção, Vítima, Testemunha, Crime, 
Ação Penal Pública, Família, Ameaça, Vida, Integridade Corporal, 
Integridade, saúde, Património, Hipótese, Coiabomção, Justiça. 

Foxaçáo, Critérig~. Pedid<),_f'r:o~Q,Jn~i~Q._Grav[da_çle, 
Risco de V'ida, Integridade Corporal, Integridade, Saúde, Patrimó
nio, Pessoa Física, Interesse, Programa. 

Fixação, P~. Vigência, Duração, Programa, Proteção, 
Vítima, Testemunha, Crime. 

Direitos, Vítima. Testemunha, Requerimento, Juiz, Hipóte
se, Diligência, Reconhecimento, Agente, Autor, Crime, Local, Difi
culdade, Identificação, Foxação, Critérios, Garantia, Inquérito Poli
cial, Instrução Criminal, Intimação, Depoimento. 

Garantia, Sigilo, Registro, Documento, Peças, Informação. 
Auto de Prisão em Flagrante, Autos, Inquérito Policial, Ressalva. 
Prerrogativa, Juiz, Ministério Público, Autoridade Policial, Advoga
do. 

Competência, Ministério Público, Requerimento, Juiz, Ex
OIIIclo, Suspensão, Publicidade, Audiência, Sessão, Ato Proces
sual, Proteção, Vitima, Testemunha, Hipótese, Prejulzo, Perigo. 

Fixação, Requisitos, Decretação, Prisão Preventiva, Acu
sado, Hipótese, Existência, -RTsroâeYKra;-lnlfiiiiâiiÇãO, Suborno, 
Chantagem, Ameaça, Vítima, Testemunha. 

Despacho Inicial __ 
(SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ) 

ÚltlmaAÇ<lío 
AGINCL Aguardando Inclusão Ordem do Dia 
30-6-1997 (SF) SubSec. Coord. Legislativa (SF) (sscis) 
Anexei OF. SF 697, ao Presidente da CCJ, soiícitando ma-

nifestação nos termos do art 255 do Regimento Interno. 

Encaminhado a 
(SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ) em 30 6 1997 

Tramitação 
7-5-1996 - (SF) Plenário (PLEN) 
Leitura. 
7-5-1996- (SF) Mesa Diretora 
Despacho a CCJ (Decisão Terminativa), onde poderá rece

ber emendas, após publicação e distribuição em avulsos, pelo 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

OSF 8 5 pág 7622. 
22-5-1996 - (SF) Com_. Constituição e Justiça (CCJ) 
Encerramento prazo sem apresentação de emendas. 
22c5cl99!i- (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ) 
Relator Sen: José FOgaça. -

_22-7-1996- (Sf'} Com._Qms.lLtuiçãQ e JI!S!iça (QÇJ) 
_ Oevoivida pelo Relator, estando a matéria em condições 

de ser inclufda na pauta de reunião da Comissão. 
15-8-1996- (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ) 
Anexado relatório emitido pelo Senador ,losé Fogaça e en· 

caminhado ao SCP, para atender soiicitação das SSCLS. 
JS-8·1996 - (SF) Serviço Comissões Permanentes (SF) 

(SCP). Ao SCP, juntamente com o oficio 029196, da CCJ, para 
encaminhar a SSCLS. 

15-8-1996- (SF) plenário (Pien) 
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Leitura RQ. 772. de autoria do Senador Roberto Freire, so
licilando a inclusão da mataria em Ordem do Dia. DSF 16-8 Pag. 
14125. 

15-8-1996 - (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF) 
(SSCLS). Aguardando inclusão Ordem do Dia (RQ. 772). 

16-8-1996- (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF) (SSCLS) 
Anexei às As. 15 o ai. SF 1222, solidtando áo Presidente 

da CCJ para ma.1ifestação do parágrafo único do art. 255, do Re
gimento Interno. 

19-8-96 - (SF) Serviço Comissões Pennanentes (SF) 
(SCP) 

A CCJ para manifestação da Presidência. 
29-8-1996 - (SF) Sub.sec. Coord. Legislativa (SF) 

{SSCLS) 
Agendado para o dia 10 de setembro de 1996 {RO. 772). 
1Q-9-1996- (SF) Planaria {PLEN). 
Inclusão Ordem do Dia votação turno único (RO. 772). 
1Q-9-t996- (SF) Planaria (PLEN). 
Leitura do ai. 029, de 1996, do Presidente da CCJ, comu

nicando não se opor a inclusão do Projeto de Ordem do Dia. 
1Q-9-1996- (SF) Plenário (PLEN). 
Votação aprovado oRO. 772, após usarem da palavra os 

senadores Pedro Simon e Romeu Tuma, devendo a matéria ser 
incluída em Ordem do Dia oportunamente. 

DSF 11-9 pág. 15662. 
19-9-1996- (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF) (SSCLS) 
Agendado para o dia 9 de outubro de 1996. 
9·1 Q-1996 - (SF) Plenério (PLEN). 
Inclusão Ordem do Dia disctJssão turno único, dependendo 

de parecer (RQ. 772, de 1996). 
9-1Q-1996- (SF) Planaria (PLEN). 
Parecer oral da CCJ favorável ao projeto, nos termos do 

substitutivo que oferece. relator Senador José Fogaça, em substi
tuição, sendo aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recebi
mento de emendas, nos termos do art. 23:;, 11, O, do_ Regimento 
Interno. - . -

DSF 1 O 1 O Pág. 16750 a 16753. 
18-1Q-1996- (SF) Planaria (PLEN). 
Comunicação presidencia termino prazo, tendo sido apre

sentadas 3 (três) emendas, subscritas pelos Senadores José lg
nácio Ferreira e Romeu tuma. 

18-1Q-1996- (SF) Mesa Diretora 
Despacho a CCJ. para exame da emenda 
DSF 19-10 Pág. 17242. 
Ratificação Feita no DSF 1 a 4 pág. 6784. 
22-1Q-1006- (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ) 
Encaminhado ao Relator Senador José Fogaça. para exa-

me dias emendas de plenério. 

(SCP) 

28-11-1996- (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ) 
Devolvido pelo relator, para atender solicitação <k :,;sCLS. 
28-11-1996 - (SF) serviço Comissões Pennanentas (SF) 

Encaminhado a SSCLS, para atender requerimento de in
clusão em Ordem do Dia. 

3-12-196 - (SF) Servço Comissões Permanentes (SF) 
(SCP) 

Encaminhado a CCJ. para manifestação de seu presiden
te, nos termos do art. 225, paragrafo único do Regimento I ntemo. 

3-12-1996- (SF) Plenário (PLEN). 
Leitura RO. 1134, do Senador Júlio Campos, solicitando a 

inclusão da matéria em Ordem do Dia, cujo prazo na CCJ encon
tra-se esgotado. 

DSF 04-12 Pag. 19536. 
3-12-1996- (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF) (SSCLS) 
Aguardando inclusão Ordem do Dia (RQ. 1134). 

12-()3.1997- (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ); 
- Reme5Sa ao· scP.· pâi-a encamlnhamànió a SSCLS junta-

mente com o ofício 004197-GCJ. 
21-3-1997- (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF) (SSCLS) 
Agendado para o dia 1° de abril de 1997 (Rq. 1134). 
26-3-1997- (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF) (SSCLS) 
Anexei, as !Is. 24 a 27, copia do OSF de 1Q-1Q-96, onde 

consia publlcâçãó dO parecer de plenáiio Sóbre a presente propõ
sição. 

31-3-1997- (SF) Plenário (PLEN) 
-Nesta oPàrtuill(iade, ~ofeíiiis retíficaçõi>s nil' Ata da 112 

Sessão não Deliberativa. realizada em 18-1Q-96, e nos avulsos 
das emendas oferecidas a matéria, em virtude de erro na numa-· 

- ração. 
1'-4-1997- (SF)Ptànário (P1.EN) 
Inclusão Ordem do Dia votação turno único (Rq. 1134). 
1"-4·1997- (SF) P1enério (PLEN) -
Leitum e aprovação do Rq. 226, do San. Júlio Campos, so-

licitando a retirada do rq. 1134. 
1"-4-1997- (SF) Mesa Diretora 
Despacho a Subsecretária de Comissões; 
DSF 2-4 pag 6863 a 6866. 
1"-4-1996- (DF) Serviço de apoio Comissões Permanen

_tes 
---Retomo a·cCJ pai-a examildas emenaru.-de plêr\ârio, too-· 

do em vista a retirada do rq. 1134196. 
2-4-1997- (SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ) 
Encaminhado ao San. José Fogaça, para exame das 

emendas de Plenario. 
9-5-1997- (SF)-Com. Constituição e Justiça (CCJ) 
Devolvida pelo relator, estando a mataria em condições de 

ser indufda na pauta de reunião da comissão. 
24-6-1997- (DF) Com. Constituição e Justiça (CCJ) 
EncaminhadO . ao SACP pilril-atender solidtação da 

SSCLS. 
- . 2~1997-:.(SF) SubSOC. Cooi'd.TegiSliitiVa(SF)-(SSCLS) 

Recebido neste órgão em 24 de junho de 1~Sl. JS 16:30 
hs. 

25-6-1997 - (SF) Plenário (PLEN) 
Leitura rq. 445, do Sen. Júlio c.impos, solicitando a indu

são da mataria em ordem do Dia, cujo prazo na CCJ se encontra 
esgotado.- · · -

DSF 26-6 pag f2431. 
25-6-1997- (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF) (SSCLS) 
Aguardando lndusão Ordem do Dia (rq. 445). 
26-6-1997- (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF) (SSCLS) 
Anexadas folhas 30 e 31, minuta de parecer que encontra-

va-se na contracapa. 
3Q-6-1997- (SF) Serviço de apoio Comissões Parlamenta-

res 
16h 30min recibo de 30 de junho de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presidência aguarda o requerimento de V. Ex1 

. . para 'o eneaminhamentó fégimernal. 
Tem a palavra o Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, pretendia fa
lar hoje sobre o Betinho, mas, pelo decorrer da ses
são e pela demora de minha inscrição, deixarei para 
fazê-lo na próxima semana. Pretendo analisar aqui o 
que considero uma das coisas lindas da existência 
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de Betinho, que foi sua atuação como Presidente de de um evento, o que é natural, co_m_festa,_cam~val, 
uma organização não-governamental que, em enl!in- churra5co para milhares de -pessoas, com todos os _ 
dimento com o Governo, propiciou um dos movimen- prefeitos indo para a inauguração de uma hidrelétri-
tos de participação da sociedade mais bonitos da ca, de uma importante obra estadual, de um hospi-
História do Brasil. Se eu tiver sorte, falarei do Beti- tal, seja lá o que for,_IJ__a _yE?SQE!r<!__9_a_eleiçª9· é uma 
nho na próxima semana. - · ·pardíilidade, é Úm exagero de vantagem para o go-

Sr. Presidente, estranhei as manchetes dos vemador ou para o Presidente candidato à reeleição. 
jornais de hoje referentes ao debate ocorrido on- No meu Estado, o Governador Antônio Britto é 
tem na Câmara Federal sobre a lei eleitoral. Since- candidàto à reeleição; S. Ex• poderia ganhar com 
ramente, não consigo compreender os termos pe- isso. Nem por isso estou defendendo essa tese. A 
sados usados no final por alguns Parlamentares, minha tese é que Presidente da República, governa-
embora toda a matéria que envolva lei eleitoral e dores- e prefeitos, 'nos- 60 dias interiores à eleição, 
reeleição seja importante e complicada - e sei dis- quando se inicia a campanha eleitoral no rádio e na 
so há muito tempo. televisão, não podem participar da inauguração de 

Quando o Senador Júlio Campos, daquela tri- qualquer tipo de obra. 
buna, falava que não era algoz para subir e cortar a Isso não impede que a obra seja usada. Fui 
própria cabeça, acreditando na voz do Governo e Governador do Rio Grande do Sul e, se dependesse 
confiando que os governadores, para concorrer, te- de inauguração, o pouco que fiz não poderia ter sido 
riam que abandonar o cargo, eu disse a S. Ex& que utilizado, porque, em todos os meus anos de gover-
era ridícula essa interpretação. Se estamos emen- no, não participei de nenhuma inauguração, não tem 
dando a Constituição hoje, como uma lei criada há uma placa no Rio Grande do Sul com meu nome 
dez anos vai regulamentar um projeto de emenda inaugurando qualquer tipo de obra. Eu me negava a 
constitucional que estamos votando neste momento? fazer isso. Estava errado, hoje reconheço; a obra 

A verdade é que toda essa matéria não pode deve ser inaugurada. Mas, nos 60 dias anteriores à 
ser debatida exclusivamente sob 0 ponto de vista eleição, o fato de não inaugurar uma obra não impe-
pessoal dos nossos interesses. Por exemplo, con- de que ela seja utilizada e inaugurada depois das 
cardo com o Senador Júlio campos quanto ao alas- eleições, com a festa que deve ser feita. 
lamento dos governadores, mas discordo quando S. Esse é o primeiro item. Para mim, esse it~rrLé 
Ex" quer terminar conf o segundo turno; que consi- fundamental. Para rriiin, esse item é definitivo com 
dero muito positivo. relação à linha da campanha. 

Em meio a esse debate, entretanto, o que se O Sr. Júlio Campos (PFL-MT)- Senador Pe-
vê na Câmara dos Deputados é profundamente de- dro_§imon, V. Ex& me permite um aparte? 
plorável. Não há sequer fingimento nem mascara- O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Concedo 
mente dos Parlamentares no sentido de dizer e mos- o aparte a V. Ex&. 
Irar que estão buscando o melhor para o País. To- o Sr. Júlio Campos {PFL-MT) - Ouço, com 
dos, com a maior cara-de-pau, estão visando aos atenção, 0 pronunciamento de v. Ex&, que, justiça 
próprios interesses e procurando o que acreditam seja feita, é um dos Senadores que têm uma coerên-
ser melhor para eles - Deputados do Governo, da __ cia política sempre pautada na plena democracia, na 
Oposição, da maioria, da minoria, de -um-grande-ou- - defesa dos interesses comuns. o assunto que v. 
de um pequeno partido. É uma busca exagerada- Ex& aborda veio à tona, realmente, no dia em que 
mente grosseira daquilo que é bom para cada um, votamos a emenda da reeleição, quando fomos viii-
mesmo que seja ruim para a Nação. mas de um parecer que, dizia-se, era do Procurador-

A informação que tenho hoje é de que o Presi- Geral da República, mas que não tinha a assinatura 
dente Fernando Henrique Cardoso não é favorável a do Sr. Geraldo Brindeiro e_ que previa que, no caso 
que o Presidente da República e os governadores dos governadores, haveria a desincompatibiliz<.:;:ão 
inaugurem obras nos últimos sessenta dias de cam- seis meses antes, que a Lei Complementar nº 64/90 
panha. Se vamos ter candidatos à reeleição - o que estaria em vigor para os governadores e que nós es-
já é fato complicado e polêmico, uma vez que não taríamos sem razão. V. Ex" me advertiu, falou a ver-
temos essa tradição, não faz parte da história do dade, que está-se confirmando agora, que o parecer 
Brasil o instituto da reeleição -, imaginar um Presi- do Procurador a uma consulta do Senador Freitas 
dente da Rerública participar de uma inauguração, Neto é justamente o ccPtrár;:: · _: •~; !;do oor ai-
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guns Senadores, entre os quais eu e o Senador que 
preside esta sessão neste instante, o Senador Ro
naldo Cunha Lima, que dizia que a emenda recep
cionava no seu bojo a Lei Complementar n° 64/90. 
Mas, lamentavelmente, tudo não passou de engano, 
e hoje o Procurador deu parecer contrário, dizendo 
que o governador vai permanecer no cargo e pode 
fazer uso de tudo. O que considero mais grave, Se
nador, além do uso da máqui"a pública, como V. 
Ex", é a venda das estatais. Começou agora uma 
corrida louca dos governadores dos Estados, dentre 
os quais o meu, Estado do Mato Grosso, que está 
falido, quebrado - acabamos de rolar, há poucos 
dias, 923 milhões de reais de drvrdas do Estado por 
mais 30 anos, dívidas essas ocorridas na gestão do 
Governador Dante Martins de Oliveira - para vender 
as estatais. Ele está correndo ao BNDES e à Eletro
bras para vender a Cemat; quer arrecadar mais 150 
milhões de reais líquidos, para usar na campanha. 
Ela já está anunciando que vai ganhar as eleições, 
porque vai receber do BNDES, agora em dezembro, 
em cheque vivo, 150 milhões de reais referentes à 
venda da Cemat; vai receber tantos milhões referen
tes à venda do Banco do Estado e assim por diante. 
Estão dilapidando o património público para gastar 
numa campanha eleitoral. Vai ser uma desigualdade 
brutal, e a Justiça Eleitoral não vai dar conta de con
trolar. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Senador 
Júlio Campos, esse é o segundo !t"m 'l!!e defendo, 
e sobre isso tenho um projeto de lei; já falei com o 
Relator da matéria na Câmara dos Deputados, e ele 
encampou em parte o meu projeto. 

Campanha para reeleição, da maneira como 
está sendo feita, essa que está aí, com os preceden
tes que temos ... O PC nasceu na campanha eleito
ral; o PC Farias não nasceu no Governo Collor, mas 
na campanha eleitoral. O Governo Collor teve que 
pagar as dívidas contraídas na campanha eleitoral; o 
dinheiro que o PC foi buscar na campanha eleitoral, 
o Governo Collor teve que pagar. É bom que o povo 
entenda isso. 

Quando vieram a público os escândalos do Or
çamento, o que lá havia era o resultado da campa
nha eleitoral. Foi na campanha eleitoral que as 
emendas foram vendidas, jogadas, maquiadas, para 
depois pagarmos. Os títulos da dívida pública inves
tigados na última CPI pelo Senador Roberto Requião 
foram utilizados na campanha eleitoral. Depois, o 
Governo pagou. 

Adverte V. Ex" sobre o que pode acontecer 
com as diferenças de gasto de campanha. Não que-

ro me referir a Mato Grosso, mas à regra geral. Só 
existe uma saída, ineu quericlo Sel}aclor:_ aprovar, e 
temos -um-ano -e meio de prazo para ser utilizado 
nesta eleição. Na campanha eleitoral só se pode 
gastar dinheiro público. Tenho recebido muitos tele
gramas desaforados dizendo que eu, o Senador Pe
dro Simon-. vou querer que usem o dinheiro dos hos
pitais para os vigaristas dos políticos fazerem cam
panha. A verdade não é esta. A verdade é que o di-· 
nheiro utilizado em campanha vai ser pago pelo Go
verno com correção monetária. O dinheiro que se ar
recada de empresários e de cidadãos - sei lá quan
tos milhões de reélis -_para fazer a campanha não 
vem de graça. E é com esse dinheiro que depois se 
inicia a corrupção no Góvemo. 

O Senador Júlio Campos acrescenta um item a 
mais: a diferença dos gastos de campanha entre 
qu~rr1 tem porque está no Governo ou quem tem 
porque tem um grupo económico que apóia a sua 
candidatura em grandes Estados, tipo São Paulo, e 
que tem dez vezes mais para gastar do que seu an
tecessor, do que o seu adversário. 

Senador Júlio Campos, só há uma maneira de 
resolver essa questão. Na Alemanha, o dinheiro é do 
Tesouro, a fiscalização é da Justiça Eleitoral e os 
candidatos terão percentual sobre as verbas, de 
acordo com a sua presença e de acordo com o seu 
partido. 

Então, a justiça eleitoral pode olhar a campa
nha do Senador Pedro Simon ou do Governador Ja
der e ver se ela está extrapolando. O candidato pode 
ser até bilionário, pode ser o Antônio Ermírio de Mo
raes, que todos sabem que é milionário e tem dinhei
ro, embora saibamos que ele é mão fechada, não 
gasta, é um homem de uma austeridade fantástica. 
Mas, se quisesse, daria. 

Na Alemanha, nem o dinheiro próprio pode ser 
usado, porque todos estão em condições de igualda
de na campanha. Mas não pode ocorrer o que acon
teceu lá, na lei eleitoral. Votaram, incluindo dinheiro 
público e privado. Isso é um escândalo. O que eles 
fizeram é um absurdo. Podem usar dinheiro público 
e privado, não desmoralizem o processo. Continuem 
com o dinheiro priv~c:fo, façam o que bem entendam, 
mas não misturem, não desmoralizem a campanha 
que estou propondo. 

Se o projeto vier para cá como foi aprovado na 
Câmara, eu já noticio a emenda que vou apresentar. 
Se vier da Câmara dos Deputados prevendo o di
nheiro público e o dinheiro privado, vou apresentar a 
emenda proibindo o dinheiro privado. Em nenhuma 
hipótese o candidato pode usar dinheiro quer de 



~~~~~~~~~~~=~~-----------------------------------------------

662 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE I 997 

pessoa civil, quer de pessoa jurídica, quer do próprio 
candidato, porque a verba é igual para todos. 

Senador Júlio Campos, 70% dos gastos de 
campanha ~o gastos no rádio e na produção dos 
programas de televisão - isso porque a televisão é 
gratuita. Não seria nem nos Estados Unidos, porque 
não existe, pelo que sei, país onde há uma rede uni
versal de rádio e televisão em horário nobre transmi
tindo gratuitamente, no mesmo momento, em todas 
as televisões, o programa dos candidatos. Isso não 
teria preço se fossem pagar. Pois mesmo com a te
levisão gratuita, 70% dos g-astos âe campanha são 
para produzir. o programa, inventar o candidato, 
mascarar a campanha, esconder o pensamento do 
candidato, par:a que as empresas de publicidade fa
çam uma montagem. Assim como fazem com a pro
paganda da Coca-Cola, da Pepsi Cola, fazem com o 
Pedro Simon, com o Celso Pitta ou seja lá quem for. 
É um absurdo, Sr. Presidente, é um escândalo! 

A Lei Falcão promoveu um escândalo total Pür
que, à época de sua vigência, só podiam aparecer a 
fotografia e o número do candidato, que tinha que 
aparecer de boca fechada. Havia o medo de mostrar 
o candidato talando porque a revolução estava em 
baixa e existia o medo da verdade. De certa forma, 
agora está acontecendo a mesma coisa. Coloca-se 
a mídia, a televisão, a publicidade, no endeusamen
to, na beleza da propaganda, quer-se esconder o 
pensamento do candidato, impossibilitar que o elei
tor possa saber quem é o candidato. Já disse e repi
to: os agentes de publicidade preferem os candida
tos mais desconhecidos. Quanto mais desconhecido 
melhor, porqúe trabalham o candidato como uma 
massa amorfa: preparam, modelam, fazem, criam o 
que bem entendem. Se é um Júlio Campos, podem 
fazer só algumas coisas, pois este já foi Governador, 
é Senador, .é um homem conhecido; não podem 
criar fatos fantásticos com relação a sua pessoa por
que é uma figura conhecida. Mas se é o João Ma
noel da Silva, que ninguém conhece, que de repente 
é enviado do Espírito Santo, é o homem endeusado 
que pode resolver todos os problemas. 

Sr. Presidente, é um escândalo permitir isso. 
Vamos fazer a campanha só com dinheiro público, 
em que todos vão gastar uma verba - e a Justiça 
Eleitoral sabe qual é. Se de repente o Senador Pe
dro Simon, candidato ao Senado, aparecer em vá
rios cartazes em Porto Alegre, irão perguntar de 
onde veio o dinheiro,' pois a verba que a Justiça Elei
toral lhe forneceu não daria para cobrir os gastos. 

Se fizermos isso, talvez seja possível diminuir 
em 70% os gastos de campanha, porque durante a 

campanha aparecerá o candidato sentado, falando, 
expondo as suas idéias, fazendo as críticas que qui
ser ao Governo, apresentando as suas propostas. O 
eleitor vai ver a cara, o pensamento, as idéias do 
caMidato. Campanha eleitoral só com dinheiro pú
blico; programa de televisão só com a figura do can
didato sem a mídia fantástica da publicidade e sem 
os ates de campanha eleitoral, de publicidade com 
inauguração de obras públicas. 

Admiro-me que a Câmara dos Deputados, na 
hora de um debate dessa natureza, não defenda es
sas teses com amor. Não estou vendo miiguém de:: 
fender essas teses com paixão, com o desejo de 
acertar. Dizem: o Governador é do meu Partido, eu 
quero um jeito. O meu Partido é minoritário, quero a 
distribuição do espaço do outro jeito. O meu candi
dato é bom, fala bonito, quero que ele fale ao vivo. A 
minha agência de publicidade é muito boa, genial, 
quero propaganda e não o candidato." Assim não 
dá, Sr. Presidente. 

O Congresso Nacional, assim, está oferecendo 
um vexame. 

O Sr. L..auro Campos (Bioco-PT/DF) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDBIRS) - Concedo 
o aparte ao Senador Lauro Campos. 

O Sr. L..auro campos (Bioco-PT/DF)- Nobre 
Senador Pedro Simon, é uma grande satisfação as
sistir ao pronunciamento de V. Ex". Realmente, 
quando ocupa a tribuna, recuperamos uma parte das 
nossas . crenças perdidas, das nossas esperanças 
desfeitas. V. Ex" está abordando um ponto importan
tíssimo. Sua preocupação é justamente aprofundar a 
democracia eleitoral, ou melhor, iniciá-la neste País. 
Não é possível que se transformem os votos em 
mercadorias, que se admita que bombas monetárias 
atinjam os quartéis eleitorais, espalhando a corrup
ção da consciência. V. Ex" faz muito bem em colocar 
o problema dessa igualdade de oportunidades reais 
em que todos os candidatos possam mostrar as 
suas faces, expressar as suas mensagens, colocar 
as suas plataformas, sem que seja montada essa fá
brica de imagens falsas com que essas indústrias da 
mídia transformam os candidatos, criando candida
tos fictícim;, se_res irnªginár[os, ine)(istentes que, oa 
prática, vêm decepcionar e desmoralizar, ainda 
mais, as duas Casas do Congresso ou mesmo do 
Executivo. Eu gostaria de parabenizar V. Ex" no sen
tido de que a única solução é esta, que, há muito 
tempo, vem defendendo com toda a razão. Lembra
ria que a sua experiência acumulada, ao longo de 
tantos anos, no Legislativo e a passagem de V. Ex" 
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pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que culmi
nou com a cassação do Sr. Collor de Méllo, foi brí
lhante como tem sido o cumprimento dos seus su
cessivos mandatos. Recordo que uma das primeiras 
medidas da abertura tomada pelo Collor, além do 
calote, foi mandar o Sr. PC carrear US$1 milhão 
com a indústria Votorantim ameaçada pela abertura. 
A abertura começou assim, com a ameaça num dis
curso de Collor de que abriria as importações de ci
mento para o cimento polonês. A o• Zélia preparou 
a portaria para isso. Então, ameaçado, o Sr. Ermírio 
de Moraes, que havia colaborado com US$250 mil 
na campanha - e declarou isto - acabou tendo que 
morrer com mais US$1 milhão, pagando esse preço 
pela abertura chantageada. Muito obrigado, Senador 
Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Agrade
ço o aparte de V. Ex", Senador Lauro Campos. 

Tem gente perguntando: onde o Governo vai 
buscar US$ 700 milhões para realizar a campanha? 
Concordo com V. Ex", isso é piada. 

O Governo foi buscar US$8,5 bilhões para aju
dar o Banco Nacional, dinheiro que dá para financiar 
40 anos de campanha, 1 O campanhas, com o dinhei
ro público. 

Sei qud o ouvinte fica desconfiado: dinheiro pú
blico financiando campanha eleitoral? Sim, para não 
colocar o dinheiro público multiplicado por dez no es
cândalo, na imoralidade e na corrupção. 

Temos mais de um ano, até o final do ano para 
votar o Orçamento. Temos condições de incluir nas 
verbas orçamentárias do ano que vem o que quiser
mos. Querer aprovar para só valer em 2002, por 
quê? 

Se podemos utilizar agora, se podemos iniciar 
agora, se nós podemos terminar com a última elei
ção do século séria e moralizada, por que deixar 
para o século que vem? Por que deixar para o milê
nio que vem? É tarde? Não é tarde. As eleições sã('l 
em outubro do ano que vem. 

Temos condições de votar o Orçamento agora. 
Temos condições de orientar uma justiça eleitoral 
para que ela se prepare agora. É uma campanha 
que será infinitamente mais fácil de fiscalizar, porque 
a Justiça Eleitoral vai olhar e pode fazer a fiscaliza
ção só no visual, porque ela sabe quanto o Senador 
Pedro Simon ganhou para fazer a campanha, quan
to é que o partido tal ganhou para fazer a campanha, 
qual é o dinheiro que tem. Olhando, saberá o que dá 
para fazer com esse dinheiro. Tem mais? Tem mais. 
Tem dinheiro podre. 

A informação que tenho é que o Senhor Fer
nando Henrique Cardoso não é favorável a inaugu
ração de obras nos últimos 60 dias. 

A informação que tenho é que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso não é favorável à utili
zação da mídia, mas defende os programas ao vivo 
na televisão. 

Que Deus ilumine a Câmara dos Deputados. 

Ontem foi uma sessão trágica. Assisti aos de
bates e sofri muito, porque não teve grandeza. 

Vamos ver o que acontece hoje. Mas vamos 
nos preparar, meus irmãos Senadores, para, se for o 
caso, moralizar a lei e fazer as fiscalizações aqui, no 
Senado, principalmente estas: Governador e Presi
dente não inauguram obras, eleitoralmente, no espa
ço da campanha; dinheiro só público; e, na televisão, 
o candidato ao vivo. Se isso não vier de lá, assumo 
o compromisso de apresentar essas emendas aqui 
no Senado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ao longo dos últimos anos, tenho 
acompanhado o sentimento de frustração de muitos 
Parlamentares no que tange aos resultados da sua 
atividade fim. O político eleito chega ao Congresso 
Nacional com a missão de traduzir em discursos e 
proposições os anseios não só da sociedade que o 
elegeu mas também do resto do País. 

A apresentação de projetes de lei tem como 
objetivo a sua aprovação para concretizar aquelas 
aspirações sociais. Mas isto nem sempre ocorre. 

Em verdade, a culpa dessa frustração não 
pode ser atribuída ao complexo processo legislativo, 
mas ao ainda mais complexo jogo de interesses. 
Quando não é o corporativismo de algum segmento, 
ealnteiVeriÇão do ITóveiriCl -no legislativo -por inter
médio da sua maioria nas duas Casas. O lamentável 
decorrente de tudo isso é que o Parlamentar, em 
uma ou mais legislatura, não consegue materializar, 
sequer, uma proposição em lei. 

Essa constatação tem levado grande parte de 
Parlamentares a optarem pelo Poder Executivo, pois 
só assim conseguem, com prazo determinado, con
cluir e avaliar os resultados de suas ações em bene
fício da sociedade. 
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Caros colegas, desde ·quando assumi o meu 
mandato nesta Casa, desta tribuna tenho feito vários 
pronunciamentos motivado pelas catástrofes e en
chentes causadas pelas fortes chuvas que assola
ram -e, infelizmente, continuarão a assolar- o meu 
estado e outros estados da Federação. Apelei para o 
Governo Federal: pedi ajuda aos estados necessita
dos e fiz um alerta quanto à imperiosidade da ado
ção' de uma política de defesa civil para o País. 

Recentemente, registrei a chegada do nefasto 
fenômeno meteorológico El Nifio, que tanto tem 
preocupado as nações. Na oportunidade, mais uma 
vez, manifestei a necessidade de as nossas autori
dades criarem mecanismos preventivos para enfren~ 
lar esses e outros tipos de infortúnios para a nossa 
gente. Estão em tramitação nesta Casa três projetes 
de lei que apresentei sobre o assunto. 

O primeiro projeto prevê a possibilidade de 
pessoas físicas e jurídicas fazerem contribuições e 
doações a órgãos e fundos de defesa civil, com aba
timentos correspondentes em seu Imposto de Ren
da. O outro projeto institui a contribuição sobre segu~ 
ros, alterando a legislação sobre o Fundo Especial 
para Calamidades Públicas. Esse projeto prevê a ar
recadação de aproximadamente R$75 milhões por 
ano, o que corresponde a 0,5% (meio por cento) so
bre o valor de todo bem segurado, respeitadas as 
exceções previstas em lei. 

Essas propostas visam a angariar recursos 
para toda a estrutura de defesa civil do País, com o 
objetivo de, preventivamente, minorar a intensidade 
e os efeitos desses eventos. 

Por fim, apresentei o Projeto de Lei do Senado 
n• 023, de 1996, que altera o art. 20 da Lei n• 8.036, 
de 11 de maio de 1990, que propõe incluir, entre os 
casos previstos em lei, a movimentação da conta 
vinculada (FGTS) pelo trabalhador nos casos de ca
tástrofes causadas por fenômenos metereológicos 
que impliquem a necessidade de reconstrução ou re
formas significativas na sua moradia. 

Esse é o espírito contido nesse terceiro projeto 
de lei: que o Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço seja movimentado para que o proprietário de resi
dência atingida por uma catástrofe possa reconstruí
la. 

Todos sabemos que o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço representa um património do tra
balhador e que não constitui parcela de recursos pú
blicos, embora seja aplicado em projetas de habita~ 
ção popular, saneamento básico e infra-estrutura. 

- - Contudo, o fGTS só pode ser sacado pelo trabalha
dor em situações vinculadas ao desemprego invo
luntário, aposentad()ria, morte, compra da moradia 
própria. São previstas também movimentações na 
ocorrência de duas doenças especfficas: neoplasia 
maligna e Síndrome da lmunodeficiência Adquirida
AIOS. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sur
preende-me que essas e' outras propostas de signifi
cativo cunho social não encontrem eco nesta Casa, 
emudecendo muitas vezes 'o grito rouco 1s ruas'. 

Apresentei esse ultimo projeto em j de feve
reiro do ano passado, tendo sido emitic.o parecer 
pela sua rejeição na Comissão de Assuntos Sociais, 
-em-r9-ae -março aesle ánõ~ 

Não desejo, em hipótese alguma, questionar o 
meticuloso parecer do brilhante Relator da matéria, 
Senador Lúcio Alcântara, mas mostrar a incoerência 
do Govemo Federal e a sua falta de sintonia com o 
Congresso Nacional. Na análise do projeto, o nobre 
representante do Estado do Ceará, justifica: 

'Todavia, a rotativigade existente no 
pessoal de baixa renda tem demonstrado 
que esse segmento de mão-de-obra não 
permite que_!>ua_~:onta vinçulada _acurnYie 
silldo de -forma suficiente para a to~ ... lidade 
da _ construçao __ fJrE!tE!n<:fida. O trabaJh<~dor 
perderá -dinheiro da conta vinculada e não 
terá resolvido seu ~.-oblemH de_.(Tlçradia pró
pria. Em contrapa({ida. 'lS diversos saques 
individuais poderão ccr. ·.'ometer o próprio 
Fundo. _Não _se poJ.te rw,;,,r, por outro lado, 
que a justificativa <lpres•l; ,,ada ao Projeto de 
Lei seja socialmente mi.,·:3nte, mas o que 
se afirma é que o Fundo .~t: Garantia deva 
se desincumbir de solve.- problemas alheios 
às finalidades para as qüais ll1i criado.' 

Hoje, Sr. Presidente, preste nem atenção, os 
jornais trazem as seguintes m,'""iletes: 'FGTS vira 
moeda de privatização'; 'Conçesso aprova o uso 
do FGTS nas privatizaçóes'. Trata-se do projeto de 
conversão, elaborado por um Deputado, sobre a Me
dida Prqvi§.ória o~ 1~_j, que permite ao trabalhador 
utilizar50% do Fundo para comprar ações de em
presas estatais. Veja bem, Sr. Presidente, que para 
essa finalidade ele pode ser utilizado. 

Surpreendem-me as declarações do Ministro 
Antonio Kandir:- "Pela primeira vez, o trabalhador po
derá ter um novo padrão de valorização para seu pa
trimP.Dio'._ E _arremata: 'O investidor poderá até per
der dinheiro'. 
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Foi o Sr. Ministro do Planejamento quem disse 
1ue agora o trabalhador pode usar recursos do 
-=GTS para a compra de ações de estatais. Isso 
JOde!! 

Além disso, está o Ministro do Planejamento a 
,firmar que o trabalhador agora pode usar recursos 
lo FGTS para aplicar ém ações dé. estãfãisln:jüe 
:le pode dessa forma perder ou ganhar din(:leiro. 

Contudo, se um vendaval ou uma outra catás
ofe atingir sua moradia, o trabalhador não pode 
.nçar mão do seu Fundo de Garantia para recons
uir a sua .noradia. Um projeto nesse sentido não 
•contra eco, 

Sr. Presidente, é, no mínimo, estarrecedora 
;sa inversão de prioridades do Governo Federal, 

principalmente quando adota uma iniciativa de risco 
contra os parcos recursos dos trabalhadores. 

É medida de risco estimular os trabalhadores a 
sacarem seus recursos para os jogar na Bolsa. 

E o mais grave é a indução e o direcionamento 
que o Governo dá a esses recursos. Como se vê, a 
solução de problemas sociais não é o forte deste 
Governo. Ainda mais: a Medida 

Provisória dificulta o saque de dinheiro relativo 
à multa de 40% do saldo do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço a quem tem direito em caso de 
demissão sem justa causa. 

Cot•c:l;.indo, Sr. Presidente, reitero que a minha 
indignação não é mm o hab~ual e compreensível 
zelo dos nobres Colegas ao se pronunciarem sobre 
determinada matéria, mas com a falta de seriedade 
do Governo Federal no trato de problemas tão gra
ves que afligem o nosso povo. 

Eram as considerações que tinha a fazer neste 
final de tarde. 

O fenómeno El Nino para nós do sul do Brasil 
causa tremedeira. Estão todos preocupados. 

O Governo nunca está prevenido. Quando as 
catástrofes chegam, vai-se buscar a solução. É sem
pre assim. E as propostas que podem oferecer uma 
solução definitiva, para que não sejamos mais pegos 
de surpresa pelas catástrofes naturais, não encon
tram eco. Estamos a ver medidas do Governo que 
não têm nada a ver com isso. 

Somos desprevenidos, essa é a grande verda
de; os Governos no Brasil são irnprevidentes. Temos 
de buscar soluções emergenciais perenes; precisa
mos tomar medidas saneadoras. As soluções exis
tem. 

É por isso que os três projetas que t.amitam 
nesta Casa merecem reilexão. Eles tratam das ca
fáSfrófes, d() Imposto de Aer'iaa-e dos seguros, bem 
como do Fundo de Garantia. É uma medida jasta 
para que aquele que foi assolado receba o remédio 
adequado e tenha condições de viver condignamen-

-te nesta Pátria. 

Eram essas as minhas considerações, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Prosseguimos com a lista dos oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo, 
na forma regimental. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-.A.C. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, os acreanos do interior do estado correm o 
risco de ficar sem atendimento bancário, de voltar 
aos tempos do escambo. Refiro-me à possibilidade 
de liquidação do Banco do Estado do Acre, uma ins
tituição que cumpre um papel social da maior rele
vância em meu estado, por ser a única que tem 
agências ou postos de atendimento em todos os mu
nicípios. Recentemente, o BASA já fechou sua 
agência de Xapuri, e o Banco do Brasil só opera em 
Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Ma
dureira. Dessa forma, são mais de 17 municípios 
sem agências bancárias. 

Uma eventual privatização do Banacre teria 
como grave con_seqüência - não tenho dúvidas - o 
fechamento de agências no interior. Não acredito 
que bancos privados queiram manter agências defi
citárias apenas para cumprir um papel social. 

Nos municípios mais longínquos -aonde só se 
chega por via fluvial ou aérea -, o fechamento de 
postos de atendimento bancário proporcionado pelo 
Banacre inviabilizará, por exemplo, até mesmo o pa
gamento dos funcionários municipais. O que farão 
os Prefeitos numa situação como essa? 

· É certo que o Banacre vem trabalhando abaixo 
dos parâmetros exigidos pelo sistema financeiro 
para que o banco possa operar normalmente. A ins
tituição trabalha com déficits progressivos e convive 
com grande inadimplência. Há, porém, a possibilida
de de o Governo do Acre continuar com o controle 
cfo banco, que prediSa. dOifigresso-de R$60 milhões 
para ser saneado. 

Para evitar a liquidação do Banacre, sua direto
ria elaborou uma estratégia que tem como metas a 
captação de novos recursos, a recuperação de cré
ditos inadimplentes e a diminuição dos custos opera-
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cíonaís. Mas o que realmente aumentaria a possibili
dade de o controle do banco continuar nas mãos do 
Governo estadual seria a venda de sua Carteira de 
Crédito Imobiliário, que proporcionaria uma injeção 
imediata de R$25 milhões. 

Em virtude da notória especialização da Caixa 
Econômica Federal no selar, o Banacre está reivindi
c~ndo a venda de sua Carteira Imobiliária àquela au
tarquia, já tendo encaminhado à sua direção a posi
ção atualizada dos saldos devedores dos mutuários. 

O sucesso dessa venda trará como conse
quência o enquadramento do banco nos parâmetros 
oficiais que determinam o perfil mínimo de uma insti
tuição financeira e bancária no Brasil, dando ao Ba
nacre condições para buscar o equilíbrio patrimonial 
em conjunto com o Governo estadual, seu acionista 
majoritário, que não dispõe, de imediato, de recursos 
dessa ordem, devido à insuficiente arrecadação pró
pria. 

Com vistas ao saneamento e à reestruturação 
da instituição, a direção do Banacre apresentou ao 
Banco Central um projeto de adesão à Medida Provi
sória n2 1.556/97. Essa medida tem como objetivo 
reduzir a presença dos governos estaduais no siste
ma financeiro por intermédio da sua privatização, li
quidação ou transformação em agência de fomento, 
mas abre uma exceção que permite a manutenção 
do banco pelo Governo _estadual, desde que o Esta
do apresente uma contrapartida equivalente a 50% 
dos recursos financeiros necessários para o sanea
mento da instituição bancária. A outra metade viria 
de financiamento do Proer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o montante 
que o Banco do Estado precisa é de R$60 milhões e 
o Governo estadual, segundo essa medida provisó
ria, poderia dar a metade, seriam R$30 milhões. Se 
a Caixa Econômica Federal aceitasse a CE -teira de 
Crédito Imobiliário, avaliada em R$25 milhõt. o Go
verno do Estado teria que desembolsar apenas 
R$17,5 milhões. 

A venda da Carteira de Crédito do , 'Cf6 di-
minuiria a quantidade de recursos que o Governo 
estadual teria de bancar para cumprir_a e>cJ_ên· ~ 

medida provisória. A empreitada é primordial para 
que se possa reverter o processo de transformação 
do banco, não necessariamente pelo temor de sua 
privatização e criação de uma agência de fomento, 
mas pelo conhecimento dos transtornos que essa 
transformação poderá trazer à sociedade, com a ex
tinção da principal instituição creditfcia do estado. 

- - Hoje o Banacre atende a uma clientela pela 
qual nenhum banco privado demonstra interesse: o 
trabalhador que ganha até três salários mínimos. Por 
outro lado, o Banacre é o único que opera, em todo 
o estado, com financiamentos de investimentos a 
longo prazo, como o FNO - que são recursos consti
tucionais para apoiar investimentos na Região Norte 
-, e faz repasses de , recursos de órgãos oficiais, 
como o BNDES, o Finame e o Fungetur, algo que 
não atrai o interesse das instituições privadas. 

Todos sabemos que, no Acre, as instituições fi
nanceiras, em geral, só querem captar recursos para 
enviá-los para praças de menor risco. O Banacre 
capta os recursos e faz aplicações no estado. Traba
lha como banco do povo. 

O Banacre é detentor da maior rede de atendi
mento bancário no estado, disponibilizando seus 
produtos e serviços a todos os municípios acreanos, 
por intermédio de suas 15 agências e 25 postos de 
serviço, operando como banco pioneiro em 14 des
sas cidades. 

A importância da instituição é tão grande para 
o estado que, para exemplificar, o Banacre atende 
cerca de 20 mil beneficiários aposentados do serviço 
público e da iniciativa privada, prestando também 
200 mil atendimentos à população, por meio do re-

bimento de tributos e serviços prestados pelas 
wncessionárias e órgãos do serviço pt:t;:ico. · 

____ É através do Banacre que 42 mil servidores pú
blicos do estado e dos municfpios recebem seus sa
lários. O banco fomenta o desenvolvimento estadual, 
gerando emprego e renda à sociedade acreana, 
além de prestar assistência de crédito bancário a 
pessoas ffsicas e jurfdicas. 

É por esse motivo, Sr. Presidente, que faço 
aqui o meu apelo, na esperança de que a Caixa 
Econõmica Federal e o Goverpo Federal se sensibili
zem no sentido de examinar, com atenção, a reivin
dicação do Banacre, para que o banco tenha a pos
sibilidade de prosseguir com seu plano de sanea
mento e de continuar a prestar seus relevantes e im
prercindfveis serviços a toda a população acreana. 

___ /ej;o bem, Sr. Presidente, de forma alguma sou 
contra <:;u '"Juer privatização de banco, mas temos 
de analisar as questões regionais e estaduais. O po
der públ~· in;titufdo, os municípios, principalmente, 
o próprio Governo do Estado do Acre, como acabei 
de dizer, não terão come operar sem o banco do es
tado. Vo!taremos, realmente, zo tempo do escambo. 
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Como levar dinheiro para os mumc1p1os, se 
não houver banco? Como os Prefeitos do interior po
derão trabalhar? O único banco presente em todos 
os municípios é o Banco do Estado do Acre. 

Por isso, faço este apelo. às autoridades fede
rais da área econômica, ao Presidente da República: 
vamos tentar salvar esse banco! O investimento é 
mínimo, pequeno demais para o País, para que a 
população do Acre continue a ter um banco que tan
to serviço já prestou àquela comunidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Laura Cam
pos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT -DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, farei hoje al
gumas considerações que devem ser precedidas de 
um esclarecimento. 

Dois personagens povoam o meu modesto dis
curso. Um eu extraí de um famoso livro de George 
Hotel, que descreve uma sociedade futura em que 
um ditador televisivo domina o comportamento des
sa sociedade, em que a técnica domina os seres hu
manos. em que os próprios adjetivos que quafifiCàm 
as pessoas passam a ser retirados da mecânica. 

O outro personagem não se sabe também se 
pertence à ·mitologia. Penso que sim. É o chupa-ca
bra. O Estado de S. Paulo de ontem, em sua pági
n'! A-18, cita quatro técnicos que têm opiniões dis
cordantes a respeito do fantástico animal que tem se 
apresentado em diversos países, principalmente da 
América latina: no México, na Venezuela, na Arge~ 
tina e no Brasil. Por coincidência, países em que o 
projeto do FMI, de destruição da sociedade, de su
cateamento, está em curso. 

Aqui no Senado, o atual Presidente do Banco 
Central, disse, respo;.uendo a uma pergunta feita 
por mim, que quando se acredita em uma determina
da teoria tem-se que aplicá-la até o fim. Aqueles que 
transformaram, como disse John Arthur Thomas Ro
binson, a Economia em uma religião, repetem e cor
rem o risco de aprofundar a destruição de socieda
des inteiras em nome das verdades eternas. 

Quantos morreram em busca da libertação do 
Santo Sepulcro? Quantos foram queimados para pu
rificar suas almas? Quantos morreram quando a 
América foi invadida por aqueles que, em nome da 
aura sacra faces, da fome sagrada dr --~iro, ma-

taram, destruíram civilizações inteiras: incas, maias, 
astecas e outras. 

Vou falar sobre dois personagens fantásticos, 
míticos. 

As televisões. comandadas por um poderoso e 
envergonhado, por isto oculto "Grande Irmão" - que 
é o ditador da utopia de George OIWell -, inoculam 
no telesPectador a ideologia_ da eficiência, as vir!u
des dos baixos saláriose dos vencimentos miserá
veis, reduzindo os cldadãos a coisas, a qualquer coi
sa, no maravilhoso e moderno Brasil da reeleição. 
tão bem pavimentado pelo primeiro período governa
mental. No maravilhoso mundo novo do PSDB-PFL, 
uma eficiência paulista entregarª às espertas Gold-

. en Cross os doentes que, tendo pago durante toda 
uma vida para sustentar o sistema de saúde pública, 
são obrigados a fugir dos corredores da morte em 
que foram transformados os hospitais públicos para 
os maravilhosos atendimentos médicos prometidos 
pelo "mercado". 

Sucateado o serviço público de saúde, os pla
nos privados prometeram um atendimento eficiente, 
sem filas e sem doenças hospitalares, com jatinhos 
e ambulâncias dotados de UTis móveis. Os cidadã
os duplamente enganados custam a perceber que o 
sTSfemlr pnvaaó -que explora-a~âoença-mercadorfa 
não tem fila porque não oferece atendimento. A tria
gem dos doentes a serem atendidos é feita por es
pecialistas em inte;-pretação dos contratos draconia
nos que reduzem a um mínimo os assegurados real
mente atendidos no universo cada vez maior dos 
que serão seguramente lesados. Fugindo do fogo, 
os pacientes, pacientíssimos brasileiros, caem na 
brasa da livre iniciativa médico-hospitalar. 

O governo do desgoverno, da desconstitucio
nalização, do desemprego, da desnacionalização, da 
desestruturação da produção. da estatização das dí
vidas dos bancos privados quebrados, da destruição 
das empresas estatais doadas por financiamentos 
do BNDES, adotou um mesmo modelo, que..aplica 
com a máxima eficiência sobre todos os setores da 
vida sacia:. O Governo adota o desgoverno das ma
lhas rodoviária e ferroviária, deixa esburacar, deixa 
enferrujar, para justificar a neoversão do laissez·fai· 
re, laissez-passer, que o também liberal Dr. Ques
nay ensinou a luis XIV, em meados do século XVIII; 
miserabiliza as pensões_ e_ aposentadorias públicas 
e, incompetente, incapaz de administrar os serviços 
sociais, se transforma no maior corretor do sistema 
hospitalar, das empresas de aposentadorias parale
las, das empreiteiras das estradas de rodagem que 
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recolhem os pedágios extorsivos, e das Encol que 
privatizaram as prestações da casa própria a que se 
sujeitaram aqueles· que desanimaram de morar em 
casas finançiadas pelo BNH, pela ca·rxa e por siste
mas- públicos de financiamento tão eficientemente 
falidos pela estratégia do desgoverno privatizante. 
Depois de privatizar o assalto aos mutuários da casa 
própria, as Encol globalizam o resultado da rapina, 
internacionalizando o "lucro" das construtoras "fali
das", isto é, remetendo o dinheiro roubado para os 
paraísos fiscais. 

O Ministro Kandir, o exagerado, que, depois de 
inventar o calote aplicado por Collor, de praticar a 
desastrada desoneração do ICMS sobre produtos 
exportados, de anunciar um crescimento de 9% do 
PIB, declara que as privatizações foram tão eficien
tes que ultrapassam as da Inglaterra, da França e da 
Argentina, juntas_ Espera-se que o resultado colhido 
por este Governo não seja igual ao que derrotou a 
Sr' Tatcher, que expulsou Bucarán, el loco, do 
Equador, que assegura 23% de aprovação popular a 
Fujimori, el chino, e que fez Manem cair do Cavallo, 
que levou os coquetéis Molotov para as ruas da neo
liberal Coréia do Sul, que levou os policiais militares 
brasileiros às greves, que rebelou os trabalhadores 
belgas e frànceses "enxugados" pelo desemprego 
que atingiu 1 bilhão de trabalhadores em escala glo
balizada, etc. 

Na propaganda que o Governo faz na televi
são, quase não aparece inais a cara do poderoso 
Grande Irmão. As idéias neoliberais, compatíveis 
com a entrega de mais de 50 bilhões de reais para a 
eficientemente falida rede bancária privada, têm por 
objetivo desrnbralizar os funcionários públicos suga
dos, aos quais· o Governo deve 57% de vencimentos 
comidos pela inflação "residual" e não reposta. Diz a 
ditadura televisiva que só os ineficientes serão cre
mados, mas não conta que ineficiente é o funcioná
rio que não trabalha com entusiasmo para destruir, 
para entregar, para sucatear, para privatizar, para 
"globalizar:. A mesma propaganda neofascista, or
weliana, aponta os frangalhos da atual Constituição, 
remendada de acordo com os propósitos neoliberais, 
como o empecilho para que o reino da eficiência 
cega, desumana e metálica, como o obstáculo para 
que o Plano Real possa dar certo. Depois de três 
anos de garantia de que o Plano Real está dando 
certo com a atual Constituição, para que uma nova 
Constituição que será urdida pelos Deputados elei
tos em 1998 com poderes constituintes? Ou será 
que o Plano não está dando certo, que a Constituí-

ção impede que ele dê certo e, por isso, deve ser 
desconstitucionalizada? 

A ditadura dos meios de comunicação, a 
compra de votos de Deputados, cooptação de polí
ticos e banqueiros, de redução do "custo Brasil', o 
neonome do arrocho salarial e de vencimentos se 
coligam com a feitura de urna nova Constituição 
em 1999, que constitucionalizará o assalto aos di
reitos residuais dos cidadãos. O resultado do neo
liberalismo sut;>metido, periférico, subserviente, 
será a formação de uma sociedade modernosa, 
'pneumática'- (Orwell)- de cidadãos sem direitos, 
cidadãos objetos, sÜjeitos a deveres, obedientes e 
esvaziados, alienados. 

A sociedade brasileira afirma sua infeliz duali
dade por meio da coexistência das modernas formas 
de espoliação, de amnésia dos direitos adquiridos e 
do respeito à cidadania, de massificação e "cocacoli
zação" das consciências por instrumentos acionados 
pela mídia estatal e pela mídia privatizada, incapa
zes de compreender o sentido e os instrumentos que 
provocam sua marginalização e sua alienação. 

A modernidade estarrecida cria urna nova mito
logia com que o imaginário colativo expressa as rela
ções sociais entre o governo despótico, autoritário, e 
as massas confundidas, anestesiadas. É o misterio
so, oculto e perigoso chupa-cabras. Ele também as
salta, tira o sangue das vítimas indefesas e mudas e 
expressa a sobrevivência de formas arcaicas, míti
cas, que se adaptam ao maravilhoso mundo novo, 
com o qual guardam profundas semelhanças. O 
'partido do chupa-cabras' não será, certamente, re
gistrado para concorrer nas próximas eleições, mas 
é bem provável que ele continue a exercer seu po
der fascinante e terrível sobre os cidadãos sem san
gue e sem direitos. 

Não pode ser mera coincidência o fato de o 
imaginário colativo ter produzido a mesma figura do 
chupa-cabras nos países que adotararn as medidas 
alucinógenas que garantem que a melhor solução 
para o crescimento social é o empobrecimento cole
tive; que a solução para o desemprego individual e 
setorial é a redução e o fechamento de oport: rnida
des de trabalho e a importação de mercadorias sub
sidiadas; que a resposta para a saúde enferma e a 
educação abandonada é a redução de recursos so
ciais, conforme denúncia do Tribunal de Contas da 
União. 

O México, a Argerltina e a Venezuela padecem 
das conseqüências de planos clonados pela transgê
nese do FMI. O imaginário colativo expressa o seu 
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desespero criando a mesma figura, o chupa-cabras, 
que globaliza simbolicamente as relações sociais en
tre os espoliados e seus governos, governados pelo 
ritual neoliberal. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Supli
cy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-5P. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Senador Ronaldo Cunha 
Lima, S~. e Srs. Senadores, em 1989 a Companhia 
Siderúrgica Nacional empregava diretamente 23.200 
trabalhadores. Quando foi privatizada, em 1993, seu 
quadro já havia sido reduzido para 15.750, sendo 
que atualmente é de 11.440 empregados. Estima-se 
que haverá redução para, aproximadamente, 10 mil 
pessoas. Esse processo se relaciona um pouco com 
o que o Senador Lauro Campos acaba de descre
ver, ao mencionar o fenõmeno do chupa-cabras, ou 
seja, em menos de oito anos, aconteceu um proces
so dramático de demissões no qual 11.819 trabalha
dores perderam seus empregos, de acordo com os 
dados fornecidos pela Companhia Siderúrgica Na
cional para a Abamec. 

No processo de privatização, 'ii CSN foi vendi
da por US$1,057 bilhões, sendo que, de acordo com 
a Gazeta Mercantil, apenas 3,8% desse montante 
foi pago à vista. Isto significa US$40 milhões dinhei
ro e os US$1,017 bilhões restantes em títulos de dí
vidas vencidas, cujo deságio médio à época era de 
50%. Com base nesses números, o capital efetiva
mente desembolsado pelos acionistas que a adquiri
ram foi de US$540,1 milhões. 

Considerando-se as informações constantes 
nos balanços da CSN de 1993 a 1996 e d., acordo 
com cálculos efetuados pelo Sindicato dos Enge
nheiros de Volta Redonda, a preços de dezembro de 
1996, a média anual de dividendos da empresa atin
giu US$86 milhões, significando um retomo sobre o 
capital empregado da ordem de 16%. Dados forneci
dos pela Diretoria da CSN, sem memorial descritivo, 
contudo, informam que essa rentabilidade foi de 6%. 

Ainda de acordo com dados extraídos dos ba
lanços da CSN, o custo dos produtos vendidos caiu 
de U$476/t., em 1993, para US$380/t., em 1996. Por 
outro lado, informações do Sindicato dos Engenhei
ros de Volta Redonda - SENGE-VR - dão conta de 
que todos os reajustes salariais concedidos aos tra
balhadores foram menores que a inflação do período 
e o incremento conseguido no custo dos produtos. 

Em 1996, enquanto o custo médio da mão-de
obra (incluindo todos os encargos e benefícios) era 
de US$15,30/hora na CSN; em Taiwan, para as si
derúrgicas, foi de US$21,80/hora; nos Estados Uni
dos foi de US$34,5/hora e na Alemanha atingiu 
US$40,20/hora. Informa a direção da CSN, por outro 
lado, que o salário base médio da empresa evoluiu 
de R$478,00, em 1993, para R$958,00, em 1997. 
Poderfamos ter melhor conclusão, caso também ti
vesse sido demonstrada a evolução do salário real 
médio, acompanhada da informação do valor adicio
nado por pessoa empregada naquela empresa para 
que tivéssemos de fato uma evoi).Jção do salário real 
médio versus a evolução dos ganhos de produtivi
dade. Mas essa informação ainda não foi fornecida 
para uma melhor análise. 

Pode-se constatar que a CSN vem alcançando 
resultados positivos com ganhos ano a ano, maivi· 
rentabilidade para os acionistas, maior produtividade 
daqueles que permaneceram empregados. Entretan
to, esses ganhos econõmicos não estão se traduzin
do em benefícios para a comunidade que gravita em 
tomo da empresa. Os Municípios de Volta Redonda, 
de Barra Mansa e outros da região vivem um mo
mento económico delicado. As inúmeras demissões 
deprimiram as vendas do comércio, o que implicou 
queda na arrecadação dos impostos e taxas munici
pais, contribuindo ainda mais para o agravamento do 
quadro-de miséria e desmotivação da população. 
Tomando-se como base v p~ríodo de 1992 até 
1996, o fndice de inadimplência do consumidor de 
Volta Redonda cresceu 286%. Já o número de ocor
rências policiais, que em 1993 foi de aproximada
mente 4.800, em 1996 atingiu 6.200, sendo que, em 
média, ocorreram 22 roubos e furtos por mês na ci
dade. Atualmente, 15% dos volta-redondenses estão 
vivendo em barracos em áreas de posse. A econo
mia informal tomou conta das ruas, e a bancarrota 
atinge o comércio e a indústria da região, conforme 
diagnóstico elaborado pelo Sindicato dos Engenhei
ros de Volta Redonda. 

Tendo tomado conhecimento dessa situação 
por intermédio do Presidente do Sindicato dos Enge
nheiros, João Tomaz A. Pereira da Costa, resolvi vi
sitar Volta Redonda no última sábado, 23 de agosto. 
Conversei longamente, por telefone, com o Presi
dente da CSN, Benjamin Steinbruch, e fui acompa
nhado numa visita à empresa pelo Diretor Superin
tendente, José Carlos Martins, e recebido por direto
res e gerentes responsáveis por cada unidade de 
produção, quando tive a oportunidade de conversar 
com os trabalhadores. Durante o dia estive também 



670 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 

com o Prefeito, Antonio Francisco Neto, e a Vice
Prefeita, Maria Aparecida Diogo Praga, que, além de 
me acompanharem na visita à CSN, levaram-me às 
áreas mais críticas da cidade, como por exemplo, ao 
bairro do Padre Josimo. Mantive encontros com o 
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta 
Redonda, Luiz de Oliveira Rodrigues, com repre
sentantes da "Oposição Sindical" e do movimento 
"Vamos Repensar Volta Redonda". Esse movimento 
engloba entidades como as associações comercial, 
industrial e agropastoril de Volta Redonda. Pude 
constatar que a preocupação com o problema social 
da cidade é geral. É preciso encontrar um caminho 
para solucioná-lo e superar os obstáculos naturais, 
diante de pontos de vista divergentes. 

Amanhã, 29 de agosto, haverá uma manifesta
ção pública na cidade com o apoio da Igreja, sobre
tudo do Bispo Dom Waldir Calheiros, para chamar a 
atenção sobre o esvaziamento econômico de Volta 
Redonda, em face do grande número de demissões 
e suas consequências. 

No domingo passado, em todas as igrejas de 
Volta Redonda, foi lida uma carta de Dom Waldir 
conclamando a cidade e todos aqueles que estão 
preocupados com a situação para amanhã participa
rem dessa manifestação e manterem o estado de 
alerta, para evitar que o progresso eventual da CSN 
signifique a retirada do pão de cada dia de tantas 
pessoas que antes trabalhavam na empresa. Todos 
devem ficar atentos para as repercussões que isso 
pode ter. 

Em virtude da degradação do quadro, organi
za-se um movimento envolvendo os mais diversos 
segmentos que desejam pensar em soluções para 
reverter tal situação, fazendo com que o sucesso 
econômico da CSN seja acompanhado de efetivo 
progresso social para toda a comunidade. Esse mo
vimento deverá incluir os Governos Federal, Esta
dual e Municipal, o Poder Legislativo em suas três 
esferas, os sindicatos de trabalhadores, a Igreja, as 
associações comerciais, a sociedade civil, enfim, to
dos devem envidar esforços para que, no mais curto 
espaço de tempo possível, um pouco da riqueza que 
se está concentrando possa ser melhor distribuída. 

Assim, venho fazer um apelo ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, a quem encaminho 
esse ofício, ao Governador Marcelo Alencar, ao Pre
feito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, à 
Prefeita de Barra Mansa, lnez Pandeló, à direção da 
CSN e a todas as entidades e sindicatos envolvidos, 
no sentido de que possam sentar-se à mesa o quan-

to antes e encontrar soluções para esse grave pro
blema. 

Desejo registrar que o Diretor Superintendente, 
José Carlos Martins, afirmou que a CSN está dispos
ta a participar e colaborar com esse entendimento. 
Foi também essa a palavra de todos aqueles com os 
quais conversei - inclusive a do Presidente do Sindi
cato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Luiz de 
Oliveira Rodrigues, bem como a das lidàranças sin
dicais, que são filiadas à CUT, que obviamente têm 
divergências. Mas ambos os movimentos querem 
reunir-se; também o Sindicato dos Engenheiros e os 
membros das associações comercial, industrial e 
pastorial de Volta Redonda, bem como o bispo Dom 
Valdir Calheiros consideram muito importante esse 
encontro. 

É preciso levar em conta o bem-estar de toda a 
comunidade e não somente resultados econômicos 
para uma melhor rentabilidade dos acionistas que 
adquiriram o controle dessa empresa, símbolo da 
história da industrialização brasileira. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT-DF)- V. Ex' 
permite-me um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT -DF) -
Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT-DF)- A im
portância do pronunciamento de V. Ex" encontra seu 
ponto crucial na preocupação em detectar as conse
quências sociais, o desgaste humano, o déficit cultu
ral provocado por esse processo de privatização. 
Congratulo-me com V. Ex" porque, como economis
ta, V: Ex' não cai naquele vício de muitos profissio
nais da área, que restringem seus calculozinhos 
apenas ao imediatismo econômico. Nesse universo 
mais amplo em que V. Ex" colocou o problema, 
como que procurando os rastros dos chupa-cabras 
que aí estão presentes, privatizando, sucateando, 
destruindo e doando para uns e levando, como V. 
Ex" mostra, o desemprego e o desespero à grande 
parte da nossa população. 

Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-5P)
Agradeço a consideração de V. Ex", Senador Lauro 
Campos, que percebe e aqui denuncia, com muita 
assertividade, alertando as autoridades, inclusive to
dos aqueles pertencentes - e aqui vou falar em ter
mos de símbolo - ao partido dos chupa-cabras, que 
é preciso levar em conta que não se pode simples
mente agarrar o pescoço das ovelhas indefesas, si
lenciosamente, durante meses. Não se pode alegar 
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simplesmente o fato de que algumas pessoas estão 
tendo direito à sobrevivência e a uma relativa segu
rança. 

Eu conversei com alguns trabalhadores, enge
nheiros da CSN, que informam que estão razoavel
mente satisfeitos com a maior produtividade da em
presa. Visitei diversas unidades produtivas da em
presa junto com a ex-Vereadora Maria das Dores, a 
Dodora, que observou que antes costumava ver 
mais trabalhadores em cada unidade produtiva. Pa
receu-nos que houve, de fato, um enxugamento, 
uma racionalidade crescente. 

Quero registrar que o Diretor Superintendente, 
José Carlos Martins, mencionou que há , agora, pelo 
menos uma atitude de maior respeito a esse movi
mento, que se fortalece, pedindo que não haja mais 
demissões. 

Registro que ele mencionou, a mim e perante os 
que conosco dialogavam - todos os aqui citados -, 
que não é mais intenção da empresa demitir, salvo 
no caso, digamos, de indisciplina ou de problemas 
que eventualmente ocorram. Então, não é uma nor
ma rígida, mas, de agora em diante, disse-me ele 
que apenas serão afastados aqueles que venham a 
atingir a idade de aposentadoria, que inclusive são 
em maior número do que a necessidade de trabalha
dores - algo em tomo de 2.300 para o próximo ano 
e meio- e, portanto, haverá necessidade de se con
tratarem novos trabalhadores. Faço o registro, por
que ele disse que não haverá novas demissões em 
larga escala. 

Gostaria de ressaltar algo que me veio à lem
brança: a Companhia Siderúrgica Nacional acabou 
ficando com todas as grandes áreas de terrenos -
mesmo aquelas fora de sua área industrial, como 
uma fazenda -, e disse-me o Prefeito, inclusive mos
trou-me, que todas as áreas vazias da cidade per
tencem à CSN. 

Quando o Governo vendeu a Companhia Side
rúrgica Nacional, não se deu conta de que talvez 
fosse interessante repassar essas áreas vazias para 
a prefeitura. O Prefeito disse-me que não tem muitas 
possibilidades, pois todas as áreas da cidade são da 
CSN, e que está em dificuldades; se houvesse um 
grande progresso na cidade, haveria uma grande 
demanda para a construção de novos imóveis. Al
guns estão sendo efetuados. Mas, se começa a ha
ver esvaziamento e desemprego na cidade, como 
construir novas unidades habitacionais? Há uma 
grande procura, inclusive por habitações populares; 
15% dos trabalhadores hoje estão em atividades in-

formais e vivendo em ocupações, em barracos ou 
moradias extremamente precárias. 

Indaguei ao Prefeito sobre o IPTU, e ele res
pondeu que o Governo Federal leva R$250 milhões 
de impostos, o governo estadual, um pouco menos e 
a Prefeitura, apenas R$20 milhões em impostos por 
ano. Destes, cerca de R$8 milhões são do IPTU, e 
80% advém da própria CSN. 

Estive pensando, naquele dia, e repensando, 
nos últimos dias, e também pensando no que Tony 
Blair fez recentemente na Inglaterra, de requerer das 
empresas privatizadas que paguem mais impostos à 
Nação a fim de fazer o contrabalanço. Quem sabe -
fica aqui a minha sugestão ao Prefeito Antônio Fran
cisco Neto - ele possa fazer uma reavaliação do va
lor venal dos terrenos e cobrar um IPTU mais de 
aeoido cOma necessidade clacidade e a responsa
bilidade da empresa, se é verdade que a CSN dese
ja o bem-estar da comunidade, e se o próprio Presi
dente e o Governador quiserem pensar numa solu
ção com vistas à Nação, e não apenas pensar na 
rentabilidade dos acionistas que ganharam no jogo 
da privatização. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Os Srs. Senadores Pedro Simon e Edison Lobão en
viaram à Mesa projetes de lei cujas tramitações, de 
acordo com o disposto no art. 235, inciso III, alínea 
a, item III, do Regimento Interno, devem ter início na 
Hora do Expediente. As proposições serão lidas na 
próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Albino Boaven
tura, Roberto Freire, Carlos Wilson e Carlos Bezerra 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados 
na forma do disposto no art. 203 do Regimento Inter
no. 

S. Ex-s serão atendidos. 

O SR- L0CIO ALCÂNTARA (PSDB-CI;) - Sr. 
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, anualmente, por 
ocasião deste 29 de agosto, Dia Mundial de Comba
te ao Fumo, trago reflexões ao Plenário, como parte 
da tarefa a que me impus, de integrar a cruzada dos 
combatentes dessa verdadeira "epidemia mundial", 
por julgá-la uma questão de saúde coletiva e não 
uma escolha pessoal que não admita a interveniên
cia do Estado. Como considerar de "foro íntimo" uma 
opção que atinge a saúde e a vida de outras pessoas? 

Aliás, percebe-se, ultimamente, que todas as 
entidades da área sanitária ligadas ao combate ao 



672 ANAIS DO SENADO EEDERAL AGOSTO DE 1997 

tabagismo estão dando uma ênfase especial ao cha- Um fato novo, neste tipo de pesquisa, é que, 
mado •tabagismo passivo• ou •ambiental•, que é pela primeira vez, estudou-se o tabagismo, no am-
aquele que ocorre com os não fumantes que são ob- ___ biente de trabalho, por tanto tempo e em número tão 
rigados a conviver oü trabalhar em ambientes conta- elevado de pessoas. Já se sabia que 0 tabagismo 
minados e pOluídos pelo tabaco. passivo, nas residências, é o responsável pelo au-

Recente investigação conduzida por pesquisa- menta do risco de várias doenças, principalmente 
dores da Universidade de Harvard, nos Estados Uni- em crianças obrigadas a conviver com adultos que 
dos, mostrou que o tabagismo _passivo é mais peri- fumam. 
goso do que se pensava até então. O estudo foi feito Esses dados têm sido considerados muito im-
por cerca de 10 anos com o acompanhamento de 32 portantes para um processo que está sendo movido 
mil mulheres saudáveis, que nunca fumaram, mas contra as companhias de tabaco, na primeira ação 
que, por terem de conviver com fumantes, ficavam coletiva baseada nos efeitos do fumo passivo. O 
submetidas à exposição regular da fumaça de outras caso envolve cerca de 60 mil ex-comissários e ex-
pessoas, em casa ou no trabalho. comissárias de bordo norte-americanos, que alegam 

A primeira coisa importante constatada foi que que foram prejudicaqos por fumantes nos setores 
a exposição contínua quase dobra o risco de doen- permitidos dos aviões. A maioria dos reclamantes 
ças cardíacas. As mulheres de 36 a 61 anos, no iní- têm câncer do pulmão ou problemas respiratórios e 
cio do estudo, sofreram 152 ataques do coração, estão pedindo, ao todo, bilhões de dólares de indeni-
sendo 25 deles fatais. zação. 

Extrapolados tais resultados para a população 
americana, calcula-se que pode haver até cinqüenta 
mil americanos morrendo, a cada ano, por ataques 
cardíacos provocados pelo tabagismo passivo. 

Outra pesquisa, promovida pela Faculdade de 
Medicina de Wisconsin, em Madison, revela que cer
ca de 6 mil e 200 crianças morrem, por ano, nos Es
tados Unidos, devido a problemas pulmonares e in
cêndios provocados pelo consumo de fumo por parte 
de seus pais. 

O estudo acrescenta que, aproximadamente, 
5,4 milhões de jovens norte-americanos sofrem ou
tras conseqüências não fatais do tabagismo dos 
pais, como infécções nos ouvidos e asma. O trata
mento desses problemas de saúde custa, anualmen
te, 4,6 bilhões de dólares, segundo os pesquisado-
res. 

Outra pesquisa na mesma linha, realizada pela 
Universidade de Chicago, mostra que o risco de um 
diagnóstico de dificuldades de conduta e de compor
tamento anti-social é 4,4 vezes maior nos filhos de 
mulheres que fumaram mais de 10 cigarros por dia 
durante a gravidez. 

Outro fato inédito, no cerco aos fumantes, foi a 
verdadeira •confissão de culpa• feitapelaJabricante 
americana -de· cigárrosllggett,- que, numa declara
ção oficial, admitiu que o fumo vicia, causa câncer e 
enfisema pulmonar, além de problemas cardíacos. É 
o que todo mundo já sabia, mas causou verdadeiro 
impacto nos Estados Unidos. As outras indústrias te
mem que o reconhecimento da Liggett possa servir 
de argumento juridico nos milhares de processos 
movidos contra elas por familiares de pessoas que 
morreram ou tiveram graves problemas de saúde em 
decorrência do cigarro. 

A Ligget, fabricante do L & M, detém 2% de um 
mercado que movimenta 45 bilhões de dólares por 
ano. É pequena e está quebrando. Seu proprietário 
imaginou que, com a declaração, conseguiria imuni
. dade contra futuros processos. 

Reforçando a observação de que novos proce
dimentos estão em curso na batalha contra o taba
gismo, as autoridades americanas e as principais 
multinacionais do tabaco anunciaram a possibilidade 
de um acordo histórico, que prevê as mais severas 
restrições já impostas à indústria do fumo no EUA. 
As empresas aceitaram criar um fundo de 368,5 bi
lhões-de dólares que será usado para uma série de 

Foram avaliadas 177 crianças, com idades en- medidas em benefício daqueles cuja saúde foi preju-
tre 7 e 12 anos, durante um período de 6 anos. Os _dicada pelo hábito de fumar. Foi a primeira vez que 
menores com problel']las de conduta aprese11tavarn_, ___ osiabr:icantes de cigarro admitiram que a nicotina vi-
de maneira freqüente e persistente, envolvimento cia, assumindo sua parcela de culpa em casos de 
em, pelo menos, três dos seguintes comportamentos câncer entre fumantes e ex-fumantes. Em troca, as 
anti-sociais: incêndios premeditados, vandalismo, gigantes do tabaco não poderiam mais ser alvo de 
crueldade física, estupros, roubos e assaltos. ações populares e ganhariam imunidade contra mi-
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lionários processos que estão sendo movidos por 40 
estados americanos. 

Segundo os procuradores dos estados ameri
canos, a indústria do tabaco terá um prazo de 25 
anos para financiar esforços antitabagistas, usando 
o dinheiro do fundo. A Administração de Drogas e 
Alimentos - FDA já anunciou que regulamentará a 
nicotina como uma droga e pode decidir bani-la do 
mercado até o ano de 2009. 

Os analistas económicos consideram que a ne
gociação foi uma 'jogada de mestre' das multinaCio
nais do tabaco. Apesar do aparente prejuízo ao criar 
um fundo, as empresas pressionadas pelo clima an
titabagista que tomou conta dos EUA - deverão sair 
lucrando, pois escaparão dos processos de fuman
tes e de estados, que vinham se tomando cada vez 
mais comuns no país. 

É uma briga de leões. Milhões de pessoas de 
um lado e bilhões de dólares de outro. O uso do ci
garro atingiu proporções monumentais. Dados da 
The Economist revelam que o mundo fuma 15 bilhõ
es de cigarros por dia! Só os americanos consomem 
mais de 1 bilhão. Essa é uma das indústrias mais 
prósperas. A Philip Morris fatura 36 bilhões de dóla
res anuais. • 

As empresas, por um lado, tentam acordos; por 
outro, questionam a relação causal entre fumo e 
doenças, argumentando que ninguém é obrigado a 
fumar, a escolha é livre. A questão é de alta comple-
xidade jurídica. -

O destino do cigarro nos EUA, provavelmente, 
sinalizará o seu destino no mundo. E qual será este 
destino? Parecido com o do ópio, que era permitido 
no início do século, foi proibido e nunca mais libera
do? Ou com o do álcool, proibido na década de 20, 
mas, após alguns anos, de novo legalizado? 

A indústria do tabaco é muito maior do que a 
do ópio e se compara à do álcool. Ela !atura 50 bi
lhões de dólares anuais. Embora o hábito de fumar 
SI'! tenha reduzido em 4%, nos últimos 32 anos, nos 
EUA, ainda há milhões de pessoas que fumam e 
não querem perder esse direito. 

A ocorrência do avanço das leis proibitivas do 
fumo assenta-se, basicamente, no conceito de que a 
liberdade individual deve ser respeitada desde que 
seu exercício não interfira no direito alheio. O suces
so da campanha contra o fumo beneficia-se com a 
obsessão pela vida saudável, que aumenta a cada 
ano, e com a tendência a se tentar impor hábitos 
medicamente recomendáveis a todos. 

Mas, sabemos todos, Sr's e Srs. Senadores, 
que, à proibição do cigarro, se a preocupação é a 

preservação da saúde, se pode seguir nova tentativa 
contra o álcool. E; depois, podern surgir investidas 
~contra a mámeigã, ~o-aÇúcaC o ~sal, os corantesiú1ifi~o 
ciais. Até o dia em que todos serão obrigados a 50 
flexões abdominais pela manhã e corridas de 5 km à 
tarde! 

Esse debate é o mesmo para oBrasil. Se é tão 
diffcil resolver o problema juridicamente, o que fazer? 

Se'levarrnos em conta que todas as socieda
des humanas permitem o consumo de algum tipo de 
droga por seus integrantes. fnclusive. como fórmula 
de escape das tensões coletivas, e que há um limite 
para o que se pode regular na vida individual, chega
mos à única conclusão possível, de que o que resta 
fazer é educar de maneira regular e contínua, até o 
fim da vida. 

Quando falo em educação, naturalmente, não 
me refiro apenas à mOdalidade formal, que se exer
ce na qscola e qne tem papel fundamental no caso, 
mas também aos meios de comunicação. E, aí, há 
muito por fazer. 

Nos l;:stados Unidos, os gigantes do tabaco es
tão dispostos a interromper o patrocínio de eventos 
esportivos e a não fazer propaganda a menos de 
330 metros de escolas e parques infantis. Estão de 
acordo, até, em retirar de suas peças publicitárias fi
guras humanas e desenhos de apelo juvenil como o 
'homem da terra de Marlboro' e 'Oid Joe', o camelo 
bonachão do cigarro Gamei. 

Enquanto isso, como é que vão as coisas por 
aqui, no Brasil? Diariamente, na televisão, nos carta
zes de rua, no cinema e em todos os lugares, conti
nuamos sendo assaltados por propagandas mentiro
sas, que desrespeitam a inteligência das pessoas, 
estimulando o vício do cigarro, ligando-o a pessoas 
saudáveis, bonitas, bem-acompanhadas, felizes, ri
cas e bem-sucedidas ... 

No entanto, a queda do consumo de cigarros, 
verificada no biênio 93194 de 119,5 para 109,2 bi
lhões de maços coincidiu com investida mais ousa
da por parte do ~ove mo. Federal na. veiculação da 
campanha antifumo, com uma mensagem objetiva e 
forte: 'fumar é prejudicial à saúde'. Quando o Minis
tério da Saúde passou a veicular uma mensagem 
mais dispersa e superficial, houve um considerável 
aumento do consumo em 95 subiu para 119,8 bilhõ
es de maços , tendência de crescimento mantida no 
ano que passou. 

Não tenhamos ilusões a respeito, Sr's e Srs. 
Senadores. Apesar de existir, no mundo inteiro, um 
processo em marcha de restrições ao cigarro, o con
sumo não diminuiu. O cigarro avança, principalmen-
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te entre jovens e mulheres. O número de fumantes 
no mundo está estimado em' 1 ,1 bilhão. A proibição 
radical, sabemos todos, só faria o cigarro aderir ao 
universo clandestino de outras drogas. 

Como já afirmei, resta o caminho da educação 
regular e contínua. É importante esclarecer as pes
soas sobre os perigos do fumo e ensiná-las a exer
cer a sua liberdade, o que significa desenvolver uma 
consciência capaz de resistir ao 'canto de sereia' da 
propaganda e do 'marketing'. É um caminho peno
so, sem dúvida. Mas é a única maneira de mudar 
hábitos e atitudes num regime de liberdade. É, tam
bém, o único caminho compatível com o sistema de
mocrático. 

Muito Obrig_ado. 
O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB-GO)

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, com a sua 
natureza exuberante e generosa, o Brasil é um país 
onde a vontade do Criador reuniu uma prodigiosa 
soma de privilégios para harmonizar o homem com o 
meio-ambiente. Temos uma costa marítima que é 
das maiores da terra, temos águas em abundância 
nas bacias mais caudalosas do mundo, temos um 
subsolo que guarda enormes patrimónios de rique
zas para as gerações futuras, e temos a cobertura 
florestal mais extensa do Planeta, reunindo as ricas 
diversidades da mata amazônica e das regiões dos 
cerrados. 

Com todo esse património físico a ser preser
vado contra as agressões, é natural que o nosso 
conjunto de leis ambientais evolua no sentido de 
conciliar o progresso com a proteção das águas, da 
flora e da fauna. Afinal, são dádivas de Deus que de
vem compor o universo homogêneo de vida em que 
o ser humano é o principal beneficiário, como consu
midor do oxigênio produzido pelo ar e dos alimentos 
retirados da terra. 

Esse objetivo de harmonizar o Direito ambien
tal com as metas crescentes de produção da econo
mia deve ser preocupação permanente das nossas 
instituições legislativas. Mas é incompreensível, Srls 
e Srs. Senadores, que em nome da indispensável 
proteção ao meio-ambiente, façamos leis que inibam 
a livre circulação da palavra de Deus. Não estou 
exagerando quando levanto a possibilidade desse 
risco, que é constatado hoje pelo conjunto das igre
jas evangélicas. 

O fato concreto é que o Projeto de Lei 1_.164, 
de 1991, de iniciativa do Executivo e já aprovado 
pelo Senado, tipifica como crime contra o meio-am
biente a poluição sonora que desrespeite normas so
bre emissão de ruídos e vibrações resultantes de 

quaisquer atfvldades, como penas de detenção que 
podem variar de três meses a um ano. Trata-se, no 
meu entender, de um princípio tão vago quanto 
abrangente, sujeito a uma infinidade de interpretações 
e sujeito a um sem-número de práticas arbitrárias. 

Imagine-se o exemplo concreto ,das atividades 
de culto religioso dos finais de semana. São os dias 
em que o comércio, a indústria e os serviços parali
sam as suas atividades, e os fiéis vão buscar o seu 
refúgio espiritual nos templos fechados ou nos locais 
de grandes concentrações de público, ouvindo as 
pregações evangélicas. Vivemos neste país um regi
me de amplas franquias democráticas, com inteira li
berdade de culto. Este é um direito constitucional que 
não pode ser repentinamente suprimido pela legisla
ção ordinária. Seria a quebra da hierarquia das leis, a 
regressão do Direito e a supressão das liberdades. 

Num pais onde as carências sociais se avolu
mam e onde o homem cada vez mais depende da fé 
e da esperança para recuperar suas razões para vi
ver e lutar; a palavra de Deus é o caminho, e ela terá 
que ser levada sem limitações de espaço e sem con
dicionamentos que a inibam. É a lei maior da própria 
existência, é a lei bíblica da alma, a lei das leis. Não 
vejo qualquer argumento que possa sacrificar o direi
to do homem de alimentar o espírito, na busca de 
ensinamentos para sua redenção. 

gJil'l~@Ji\'Q que todos nós nos debrucemos 
na análise dos efeitos da nova legislação sobre o 
meio-ambiente, que no seu conjunto é necessária e 
indispensável, mas peca neste detalhe que cabe ex
purgar, para ser legítirr.a, democrática e cristã. Te
nho consciência das dificuldades que os nossos de
putados evangélicos terão de enfrentar na Câmara 
Federal. Como substitutivo aprovado pelo Senado, 
as chances de modificação nas linhas essenciais do 
projeto ficaram distantes, senão impossíveis. 

Diante de impasses regimentais que estão ab
solutamente claros, não vejo outra alternativa, senão 
a de sugerir ao Sr. Presidente da República que 
tome a iniciativa de obstruir a tramitação do projeto e 
retirá-lo da pauta do legislativo. O dispositivo aqui 
questionado ganharia nova redação -na própria ori
gem, com aperfeiçoamentos que suprimam vícios e 
aclarem alcances, para_ tomá-lo exeqüível e incon
testável. Com um novo projeto encaminhado sob 
acordo político que garanta urgência na sua tramita
ção, os interesses gerais de uma política nacional de 
meio-ambiente seriam atendidos da mesma forma. 
Com esse gesto de renúncia e de humildade, o nos
so Presidente cresceria diante da enorme comunida-
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de de evangélicos deste país, sem prejudicar os ob
jetivos básicos e inquestionáveis da lei. 

Este o apelo que quero consignar, Sr. Presi
dente. 

Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, semana passada 
estive aqui falando sobre a importância do investi
mento em ciência e tecnologia para o desenvolvi
mento do Brasil num contexto globalizado e particu
larmente dos incentivos fiscais para o Pólo de Infor
mática do Recife e da região como propulsores do 
desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste. 

Ao lado das possibilidades abertas pela ciência 
e tecnologia, outra atividade se destaca pelo seu po
tencial econômico e social para nossa região e nos
so Estado: é o turismo, que nós brasileiros, apesar 
de toda a capacidade de expansão econômica que 
carrega, ainda vemos com pouca seriedade. O que 
sobra para o setor, como conseqüência dessa visão 
equivocada que o despreza como atividade geradora 
de trabalho, renda e efetivo impacto na melhoria de 
vida de nossas populações, são políticas miúdas e 
recursos escassos, que por sua vez provocam a 
atual situação em que nos encontramos: o pequeno 
turismo interno e a fuga do turista brasileiro para o 
exterior, propiciando lá fora trabalho e riqueza que 
poderiam muito bem ser criados aqui. 

É preciso ver a indústria sem chaminé do turis
mo com outros olhos, fundamentalmente porque pro
duz, se bem planejada e administrada, benefícios 
concretos e diretos para toda a sociedade. De fato, 
ela é a indústria mais dinâmica do mundo. Em 1950, 
o turismo internacional representava apenas 25 mi
lhões de pessoas e US$ 2 bilhões de receita. Em 
1993, o turismo representou um movimento interna
cional de 476 milhões de pessoas, gerando uma re
ceita de US$ 280 bilhões. Com esses números, o tu
rismo é maior do que toda a indústria eletrônica do 
Japão, maior que a indústria automobilística dos 
EUA e maior que a agricul1ura européia, e só não 
supera a economia dos Estados Unidos. Ela é um 
fenômeno econômico no mundo moderno, e tem a 
grande vantagem de não atender somente ao lado 
econômico: o turismo está ligado à parte mais lúdica 
do homem - o lazer, um direito a que todos têm para 
serem saudáveis e produtivos e que permite a plena 
expansão da criatividade humana. Um outro aspec
to, ainda, é o de que o turismo revela uma grande 
capacidade de, através do conhecimento mútuo dos 
povos, propiciar o intercâmbio cultural e de conheci-

mente humano> _gue CaJ[egam em si a possibilidade 
de construirmos sociedades mais íntegras. 

Uma das regiões brasileiras mais propicias ao 
· desenvolvimento da indústria do turismo é o Nordes
te. Suas potencialidades naturais e culturais são co
nhecidas. Um patrimônio histórico rico e atrativo, di
versidade folclórica, artesanato expressivo nacional
mente, uma faixa litorânea de. 2.500 km com sol o 
ano inteiro e enorme biodiversidade constituem uma 
inequívoca base sólida para o desenvolvimento de 
atividades turísticas. É bem verdade que algo já foi 
feito pois, comparada com outras regiões brasileiras, 
o Nordeste vem apresentando bons resultados na úl
tima década, principalmente no que diz respeito ao 
fluxo crescente de turistas estrangeiros e taxas de 
ocupação na rede hoteleira com média acima da re
gistrada no País. Mas tal realidade está ainda muito 
aquém de nosso potencial. 

-Em face -de tOdos Õs argumentos favoráveis, 
surge a questão: por que o Nordeste ainda não de
senvolveu em toda a plenitude o turismo? 

Isso se deve principalmente ao fato de que o 
Nordeste conta com infra-estrutura inadequada de 
serviços urbanos e-turísticos, com pouca qualifica
ção de mão-de-o.bra.!!. C<lr~ncia de recursos para fi
nanciar empreendimentos privados. Não há turismo 
sem um correto sistema de abastecimento de água e 
coleta de esgotos e de lixo, sem bons aeroportos e 
rodovias, sem luz, telefones e equipamento comer
cial e urbano. Também não o há sem serviços que 
atendam às expectativas do turista doméstico ou es
trangeiro, esse ainda mais exigente, donde a impor
tância fundamental dos recursos humanos. Resolver 
esses problemas resultará não só em um desenvol
vimento da indústria turística mas, o que é mais im
portante, em ganhos coletivos imediatos traduzidos 
na melhoria da qualidade de vida das nossas popu
lações. 

Outro impedimento ao desenvoMmento do se
ter é atribuído à abertUra ei::onõmica, que privilegia 
os deslocamentos ao exterior, com maior visibilidade 
promocional. O resultado desse fluxo de turistas bra
sileiros para o exterior é um déficit das contas cor
rentes nacionais: os brasileiros gastam mais lá fora 
do que os estrangeiros gastam aqui, provocando, 
com a fuga de divisas, um saldo negativo no balanço 
de pagamentos. 

Aqui caberia nos referirmos talvez à questão 
central, que exige a imediata intervenção do setor 
público: é a política de aviação comercial brasileira. 
A inexistência de uma política condizente com o 
crescimento do tráfego aéreo no pais é um fato só 



676 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO DE 1997 

explicável pela resistência dos operadores da avia
ção à descartelização da economia e à promoção da 
concorrência. E comum a prática cartelizada de pre
ços combinados e de reserva de mercado. Inúmeras 
são as distorções, porém a mais grave, porque cu
riosa, é a política tarifária com seu inexplicável preço --
de passagens aéreas domésticas. Pode parecer 
anedótico, mas tomou-se popular a prática, como 
medida de economia, de o viajante nordestino que 
pretende ir a São Paulo adquirir o bilhete de ida e 
volta a Buenos Aires, com direito a escala, por preço 
inferior ao bilhete doméstico de ida e volta ao seu 
destino real. Absurdos como esse são comuns na 
aviação brasileira e acaba ~sultando ser mais barato, 
para o cidadão de qualquer parte do País, ir para Mia
mi, Caribe ou mesmo Europa do que viajar pelo Brasil. 

Se por essa condicionante de tarifas e preços 
temos a fuga de turistas e divisas, por outro lado te
mos um baixo aproveitamento do turismo estrangei
ro. Isso se deve basicamente à má imagem que o 
Brasil adquiriu e que é fruto da violência de nossas 
cidades, da exploração sexual de menores e da vio
lação dos direitos humanos - imagem vergonhosa, 
ampliada mas não inventada. Infelizmente, tudo isso 
é conseqüência quase que direta das iniqüidades e 
das injustiças da nossa sociedade. É preciso elimi
narmos essas chagas sociais, e não para o bem do 
turista ou para os olhos dos que nos visitam, mas 
sim para nossa própria dignidade. 

Durante anos o mundo entendeu o turismo 
como atividade do Estado, e experiências fracassa
das sucederam-se mundo afora. Hoje, a parceria en
tre os governos e a iniciativa privada é a regra. Pro
mover o desenvolvimento econõmico, e a indústria 
do turismo em particular, depende hoje de um com
promisso coletivo entre esses atares e não da ação 
isolada de cada um deles, e deve envolver um pla
nejamento minucioso do crescimento dessa indús
tria. É preciso, enfim, gerar alianças fecundas, pro
dutivas, conscientes, para que o turismo surja com 
vigor, como uma nova atividade capaz de trazer ga
nhos econõmicos e sociais para todos. 

Nesse sentido há que se louvar a mobilização da 
Fundação CTIINE na busca de apoios para reverter 
essa realidade e no oferecimento de sugestões que, 
adotadas, incentivarão de forma decisiva e efetiva o 
desenvolvimento do turismo doméstico no País. 

Por último, é bom que se registre: o turismo 
deve ser fomentado democraticamente, respeitando
se o meio ambiente e nossa rica cultura. Democrati
camente porque não devemos correr o risco de in
centivarmos os enclaves turísticos e a conseqüente 

transforrnaçãó de espaços públicos em áreas priva
das. Isso excluiria de seu usufruto imensas quantida
des de cidadãos sem capacidade de pagar pelo seu 
acesso, elitizando e tomando o turismo um instru
mento de demarcaÇãooe -posiÇoes· sociais. Quanto 
ao-meio amblente-;-deve-se negar as experiências da 
década de setenta, com o planejamento de centros 
turísticos de grande porte, de que resultaram a de
gradação ambiental, a poluição e o desrespeito às 
biodiversidades, sem falar na queda da qualidade de 
vida das populações locais. 

O Nordeste deve promover a indústria do turis
mo respeitando o meio ambiente e a ecologia, e 
atrelando-a não somente à geração de rendas e re
ceitas, mas ao desenvolvimento econõmico susten
tável e ao bem-estar da sociedade. Em todo esse 
processo, a presélilaÇão da nossa cultura - instru
mento de reafirmação de nossos valores, formas de 
vida, conhecimento e história - é de fundamental im
portância, pois será ela, e não somente as águas 
quentes de nossas praias, a garantia de uma indús
tria do turismo permanente. 

- -O SR.- CAFfLOSWTLSON{PSOB--PE) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, nas economias 
dinâmicas e modernas, o turismo tem'se constituído 
um importante instrumento para atração de recursos. 
De acordo com dados divulgados pela Organização 
Mundial do Turismo - OMT, em 1996, foram 592 mi
lhões os turistas que se deslocaram pelo mundo. 
Essa massa de viajantes deixou nos países visitados 
recursos da ordem de 423 bilhões de dólares. 

Os .números traduzem um aumento de aproxi
madamente 4,5% em relação ao ano de 1995 e de 
7,5 % em referência ao crescimento das receitas 
provenientes do turismo. 

Lamentavelmente, apesar dos esforços em
preendidos pela Empresa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR e apesar das riquezas turísticas de que 
dispõe o Brasil, materializadas na sua natureza e na 
sua história, nosso País, no mesmo ano de 1996, re
cebeu modestos 2 milhões e 300 mil turistas estran
geiros, que aqui deixaram 2 bilhões e 353 milhões 
de dólares. 

Em relação ao turismo interno no Brasil, os re
sultados podem ser considerados desastrosos. Os 
países estrangeiros exercem um fascínio particular 
sobre os brasileiros. As praias de Cancún dão mais 
status do que as belas areias ou as tepentes águas 
dos mares nordestinos. 

Durante os últimos três anos, aliás, o Nordeste 
tem assistido à queda do número de turistas que o 
visitam. Dados processados pela Superintendência 
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do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, refe
rentes aos anos de 1994 e 1995 os últimos divulga
dos demonstram uma diminuição de 3,8 % na quan
tidade de apartamentos ocupados naquele ano em 
relação a esse. A tendência indicada pelos dados re
vela ainda a possibilidade de decréscimo desses va
lores em 1996 e no começo de 1997. 

Em conseqüência de tais fatos, vários estabe
lecimentos hoteleiros da região fecharam suas por
tas, provocando sérios prejuízos aos investimentos fei
tos e diminuindo á oferta de emprego e as receitas. 

As causas para o arrefecimento do setor no 
Brasil podem ser atribuídas. em síntese, a alguns fa
tores bastante conhecidos. Trata-se do baixo apro
veitamento dos fluxos internacionais de turismo, bai
xo desempenho do turismo doméstico e da inexis
tência de uma política modema no segmento do 
transporte aéreo comercial. 

No que se refere ao baixo aproveitamento dos 
fluxos turísticos internacionais, déve-se reconhecer 
que são diversas as circunstâncias causadoras do 
fenômeno, todas, em princípio, ligadas à conjuntura 
vivida pelo País. Uma conjuntura que, no setor, se 
manifesta na instabilidade na condução da política 
para o turismo e se na tibieza das ações governa
mentais na área. A imagem de país inseguro e vio
lento e palco aberto para a exploração sexual é ou
tra face do problema, que também tem contribuído 
fortemente para descaracterizar nosso País como 
pólo turístico de grande chamamento. 

A recuperação do ritmo de crescimento do tu
rismo internacional em nosso País requer um esfor
ço conjunto do Estado e da sociedade, em âmbito 
nacional, no sentido de divulgação dos valores brasi
leiros históricos e culturais, das belezas naturais pre
servadas na sua peculiaridade e riquezas específi
cas. No campo da educação, é necessário criar-se 
uma mentalidade de valorização, respeito e urbani
dade para com os turistas que para cá se dirigem. 

Quanto ao turismo doméstico, é imperioso es
tabelecer mecanismcs promotores dessa atividade 
de lazer e cultura. Para a região Nordeste, de acordo 
com informações divulgadas pela Comissão de Tu
rismo Integrado do Nordeste- CTI-NE, o turismo do
méstico é responsável pela ocupação de 95% da 
rede hoteleira regional. Mas, infelizmente, nunca foi 
implementada uma política capaz de incentivar o tu
rismo interno. Pelo contrário, na atualidade, o brasi
leiro que quiser viajar tem mais facilidade para diri
gir-se ao exterior do que para percorrer e visitar o 
seu País. A passagem para o exterior é mais barata 
do que a passagem interna. Casos há de executivos 

brasileiros que, para realizarem seus negócios em 
São Paulo, compram bilhetes de passagem via Bue
nos Aires. Passam o fim de semana em Buenos Ai
res e voltam por São Paulo. 

Fatos semelhantes produzem efeitos desabo
nadares para o País, desestimulam o processo de 

_ integraçã() nac;i()nal,_desanim<lm o_~egrnento voltado 
para a atividade empresarial no ramo e favorecem o 
déficit da balança de pagamentos por meio da fuga 
de divisas nacionais. 

No que diz respeito ao transporte aéreo comer
cial, é incompreensível que um brasileiro tenha que 
pagar passagem mais cara para deslocar-se pelo 
País do que para ir ao exterior. Várias iniciativas de
vem ser implementadas nesse setor pelos órgãos 
competentes, tanto para conrigir distorções quanto 
para inserir o Brasil, em condições competitivas, no 
campo da atividade turística internacional e doméstica. 

Não há como negligenciar esse setor, seja pelo 
potencial do Brasil para o turismo, seja pela dinâmi
ca que se quer imprimir à economia nacional, que 
precisa modernizar-se, projetar-se, criar empregos e 
auto-sustentar-se. 

Era o que tinha a dizer! 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. 

Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, a economia do Es
tado de Mato Grosso está fortemente assentada na 
agricultura. Temos, hoje, significativa produção de 
soja, milho, cana-de-açúcar e arroz, bem como de al
godão, que anda em ritmo acelerado de crescimento. 
No que se refere à pecuária, o que se busca, no mo
mento, é ampliar a participação da suinocultura e da 
avicuttura, ao mesmo tempo em que se ganha produti
vidade na bovinocultuia, que hoje é predominante. 

É consenso em nosso Estado que temos de 
buscar também o crescimento da agroindústria como 
forma de agregar valor à nossa produção ruraL 

Assim, aproveitando a existência, em Mato 
Grosso, de um estoque de milho - pertencente ao 
Governo Federal - iõla ordem de um milhão de tone
ladas, eu gostaria de sugerir ao Poder Executivo 
uma iniciativa que poderá incentivar não só a avicul
tura e a suinocultura como também evitará os pro
blemas com o armazenamento de milho, que devem 
ocorrer em breve. 

Vejamos inicialmente a situação do milho. Esti
ma o Ministério da Agricultura que, nos próximos 7 
anos, o volume de milho que será colocado à dispo
sição do Governo Federal alcançará 7 milhões de to
neladas. Para a safra de 1996/97, o armazenamento 
da produção mato-grossense não apresentou pro
blemas. Ocorre, porém, que haverá, daqui para dian-
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te, o acréscimo de um milhão de toneladas por ano, 
e o mercado nacional está bem abastecido. 

Para reduzir os estoques de milho em Mato 
Grosso, antes da próxima safra, o Governo Federal 
teria três saídas: a) leiloar o produto por preços se
guramente inferiores aos de mercado; b) subsidiar o 
frete do milho para colocá-lo em condições de com
petitividade em outras áreas de consumo; c) criar 
mecanismos para o consumo desse estoque dentro 
do próprio Estado de Mato Grosso. 

O terceiro item nos parece o mais lógico. E é a 
partir dele que sugeriremos uma alternativa. 

O que desejamos propor é que seja criado um 
programa de incentivo ao consumo internamente, 
no âmbito do Estado de Mato Grosso do estoque fe
deral de milho. Esse programa funcionará como um 
prêmio para quem agregar valor aos produtos ainda 
na zona de produção. 

O prêmio seria igual ao que hoje é pago em 
outros programas que visam à aquisição de produtos 
para escoamento. O valor seria estipulado por saco 
de milho consumido no Estado pela avicultura co
mercial, pelas indústrias de ração e de beneficia
mento de milho ou pela suinocultura tecnificada. 

O cálculo, para mostrar que é melhor exportar, 
por exemplo, carne de suíno desossada do que o 
próprio milho, é bastante simples. Peguemos, como 
exemplo, uma viagem de 3 mil e 500 quilómetros en
tre Mato Grosso e o Nordeste. Para levar grãos, um 
caminhão gastaria 1 00 reais por tonelada. Para con
duzir a carne, o frete, numa câmara fria, sairia por 
185 reais a tonelada. Ocorre, porém, que, para pro
duzir um animal de 1 05 quilos que renderia aproxi
madamente 60 quilos de carne , seriam necessários 
2n quilos de grãos. O transporte dos grãos, nesse 
caso, sairia por 27 reais e o transporte da carne por 
apenas 11 reais. Daí se conclui que o custo do frete 
da carne desossada acaba sendo 4,62 vezes menor. 

Além disso, é preciso considerar que os gastos 
do Governo Federal com o milho estocado são ele
vados. Estima-se que a despesa de armazenagem 
seja de 2,04 reais por tonelada/mês, que as despe
sas de administração/fiscalização sejam de 1,25 real. 
por tonelada/mês e que a despesa financeira seja de 
1,31 real por tonelada/mês. Total: 4,60 reais por to
nelada/mês. Como o estoque médio de milho em 
Mato Grosso, sob responsabilidade do Governo Fe
deral, é de um milhão de toneladas, pelo tempo mé
dio de 2,5 anos, teremos um custo de 138 reais por 
tonelada, ou de 8,28 reais por saco. 

Depois de analisarmos os custos de transporte 
e de armazenagem, conclui-se que é mais rentável 

- inc'entivar quem pode consumir o milho na região e 
exp-mta:r prodoto·de maíor valor agregado. 

Vejamos um exemplo de como seria pago o 
prêmio que estou propondo. Uma granja de 100 ma
trizes, com produção anual de 2 mil e 200 suínos de 
105 quilos, consumiria 7 mil e 700 sacos de milho. 
Se o maior prêmio fosse de 3,60 reais por saco, a 
granja poderia rece6er até-27 mii-720reais ao -ario=--

Para que essa operação seja fiscalizada, o sui
nocultor, o avicultor ou a indústria de beneficiamento 
de milho conforme o caso seriam cadastrados junto 
à Conab, indicando a sua base produtiva, o que per
mitiria a identificação dos recursos que serão desti
nados para o programa, por ano agrícola, no Estado, 
a serem dispostos mensalmente. 

Para fazer jus ao_ prêmio, o produtor deveria 
estar, também, regulari_zado junto ao órgão de con
trole ambiental do Estado. l>or fim, o benefício, é cla
ro, estaria vinculado à comprovação da venda dos 
animais ou dos produtos derivados de milho. 

Para concluir, eu -gostaria de listar aqui alguns 
dos benefícios reais de tal programa: a} reduziria a 
demanda por armazenamento; b) aumentaria a ge
ração de emprego e renda no Estado; c) elevaria a 
geração de impostos estaduais e federais; d) reduzi
ria os custos agregados ao produto com o consumo 
imediato do milho, com seu potencial máximo de 
qualidade; e) atrairia para o Estado investimentos 
dos verdadeiramente vocacionados para a produção 
de alimentos; f) diminuiria a evasão de impostos, de 
vez que o pagamento do prêmio estaria condiciona
do à apresentação de nota fiscal; g) contribuiria para 
a redução do déficit comercial, já que aumentaria a 
possibilidade de exportação de produtos de maior 
valor agregâdo. 

Como se vê, as vantagens - tanto para o Gover
no Federal quanto para o Estado de Mato Grosso e 
para seus produtores - são muitas. Assim, concluo pe
dindo a atenção das autoridades bra!\ileiras para essa 
questão. O Brasil precisa retomar o espaço que sem
pre ocupou, no eenárió iiitémacional, ·como exportador 
de produtos agrícolas. A iniciativa que hoje estou suge
rindo pode ajudar, verdadeiramente, nessa tarefa. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRES!DENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os tiabalhos~desígnando para a sessão deli
berativa ordinária de terça-feira, dia 2 de setembro, a 
seguinte 
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Dia 2.9.97, terça-feira, às 14h 30min: Sessão deliberativa ordinária 

Proposiçio 
(AutorfN• Orieem) 

[ 

Projeto de Resolu
ç;lon" 107,de 1997 

Comissão de As
suntos Econômicos 

ProJeto de Resolu
ção n" 100. de 1997 

Coaussão de As
suntos Econõnucos 

l 
Pro)eto de Resolu
ção n" 98, de 1997 

Conussão de As
suntos Económicos 

J 
ProJeto de Resolu
ção n° 99. de 1997 

Conussão de As
suntos Económtcos 

s 
Parecer n° 434, de 
1997 

Comtssão de As
suntos Econõmtcos 

6 
Parecer n° 4-35. de 
1997 

Conussão de As
suntos Econàmtcos 

Ementa /Instrução 

Aulonza a Prefeuura Muruc1pal dt! São Paulo a emitir. 
por mtennedao de ofertas pUbhcas. Letns FinanceiraS do 
Tesouro do Mumcip1o de S!ío Paulo (LFTM-SP), desu
nando-se os recursos ao g1ro de sua divida moblliána com 
venctmcnto no 2" scmesue de 1997 

Apresentado como conclusão do Parecer n<> -'29/97-CAE. 
Relator. Senador Gilberto M 1randa 

Autonza o Governo do Eslado do Rio de Jari:CirO a- eiCVar-
1cmporanamcn1e seus hmucs de enmvidamenlo para rea· 
I !Lar operação de crédtto JUnto ao E.J.IICO Nacional de Des
envolvimento EconõmiCO e Social • BNDES. desunada ao 
ProJeto de Ro:upcrnção OperacmM.: Consolidação e E'l:
pansáo do Metró - RJ 

Apresentado como conctus.io do Parecer n° 409/97-CAE. 
Relator: Senador Nc\' Suassuna. 
Autonza a elevação tempor3na d~ hmli-es de-endtVid<i~ 
menta do Estado do R.Jo·dc ];metro para que possa emtllr. 
atravCs de ofenas publicas. Letras Financeuas do Tesouro 
do Estado do Rlo de Janetro - LFJ1U. desunandcrse os 
recursos ao garo de sua divtda mobthária com vencimento 
no 3° quadnmestrc de 1997 

Apresentado como conclusão do Parecer n° ~07197-CAE. 
Relator Senador Ncv Suassuna 

Autonza a elevação tcmporana dos hmttes de endJvtda
mento do Estado do Rio de Janearo. para qoe possa con
u.aw O!)Cração de crcdllo JUnto ao Banco Nactonal de 
Desenvoivtmento Econômtco e SoctaJ - BNDES, no valor 
de cmquenta e sets mtlhõcs, noveccmos e setenta e sete 
mtl, oitocentos e cmquenta rc:us. a preços de 19 05 97, 
CUJOS recursos serão destinados à compra de cqutpamemos 
rc:lattvos ao ProJeto de Recuperação Operactonal. Conso-
hdaçáo e Expansão do Metró - R1. 

Apresentado como conclusão do Parecer n° 408/97-CAE. 
Relator: Senador Nev Sua_ssuna 
Sobre a Mensagem no--~~-1.--ciC 1997 (no-934/9"( ri.l On
gem}. de 21 de agosto do corrente. pela qual o Senhor 
Pre5Idcnte da RcpUbhca submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Dcmosthene5 Madureira de Pinho 
Neto para c...:crcc:r :1 função de Dtretor do Banco Central 
do Brasa I 

lnfonnaçõcs 

Discussão. em turno uruc~ 

Em regtme de urgência, nos 
tennos do Requenmento n" 
599197 - an. 336, "b" 

Poderão ser oferectdas 
emendas i matcna ate o en
cerramento da dtsCussão 

Em regtme de urgêncta. nos 
termos do Requcnmcnto no 
604197 - an. 336, "b" 

DiScussãO. em turno -uruco 

Em regtme de urgCnoa. nos 
termos do Requenmento no 
611197 - an. 336, "b" 

Dtscussão. em turno uruco 

Em regtme de urgênoa. nos 
tennos do Requenmento n° 
612197- an. 336, "b" 

(Votaçáo nonunal - secreta) 

!ncluido cm Ordem do Dta 
nos tennos do art 281 do 
Rc menta Interno 

Sobre a Mensa~em n" l-fi. de 1991 (ri0 935/<J7. ri3 On----uiSci.ISsão:em turno UrucXi 
gem). de 21 de agosto do corrente. pela qual o Senhor 
Prestdente da. RepUbhca submete a deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Sérgio Darcy da Silva Alve:~ para 
exercer a função de Dirctor do Banco Central do Brnstl 

{Votação nommal- secreta) 

Incluído em Ordem do Dta 
nos termos do art. 28 I do 
Regtmemo hnerno 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h15mín.) 
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Agenda cumprida pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães 

28/08/97 
Quinta-feira 

10:00 - Despacho interno 

11:00 - Senhor Seymour Mullings, Vice-Primeiro Ministro e 
Chanceler da Jamaica 

11:15 , - Senhor Ney Natal, Diretor-Geral do TSE 

11:30 - Senhor Vicente Chelotti, Diretor do Departamento de 
Polícia Federal 

15:30 

17:30 

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Senhor Giovanni Toniatti, Secretário de ~inas e 
Metaluraia do Ministério de Minas e Energia 
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Ata da 113ª Sessão Não Deliberativa 
em 29 de agosto de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Carlos Patrocínio, 

Ademir Andrade e Casildo Maldaner 

(Inicia-se a sessão às 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra· 
balhos. 

O Sr. 1 ° Secretário em exercício, Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

(•) MENSAGEM N2 500, DE 1997..CN 
(N2 955197, na origem) 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 

Art. 2~EsteJ2ecJeío_ Legislativo entra em vigor 
-nã data ãe sua publicaÇão: -

_Art. 32 Revoga-se o Decreto Legislativo n2 63, 
de 1995. 

CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO 
DAS CRIANÇAS E À COOPERAÇÃO EM 

MATÉRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL, 

Os Estados signatários da presente Conven
ção, 

- Reconhecendo que para o desenvolvimento 
harmonioso de sua personalidade, a criança deve 
crescer em meio familiar, em clima de felicidade, de 
amor e de compreensão; 

(•) PROJETO DE LEI N° 25, DE 1997-CN 

Estima a receita e fixa a despesa da União 
para o exercício financeiro de 1998. 

Recordando que cada país, deveria tomar, com 
caráter prioritário, medidas adequadas para permitir 

~~~~~~~~.a manutenção da criança em sua família de origem; 
(') Serão publicados em Suplemento à presente edição: Volumes Reconhecendo que a adoção internacional 
I, 11, III, E IV. pode d d f o· 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÃMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE í.JECRETO LEGISLATIVO 
N° 74, DE 1997 

(N• 397197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção Relati
va à Proteção das Crianças e à Coopera
ção em Matéria de Adoção lntemaci•:mal, 
concluída em Haia, em 29 de maio de 
1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o texto da Convenção 

Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação 
em Matéria de Adoção Internacional, concluída em 
Haia, em 29 de maio de 1993. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida Convenção, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 

apresentar a vantagem e ar uma am1.1a, 
permanente à criança para quem não se possa en
contrar uma família adequada em seu país de ori
gem; 

Convencidos da necessidade de prever medi
das para garantir que as adoções internacionais se
jam feitas no interesse superior da criança e com 
respeito a seus direitos fundamentais, a.c;sim como 
para prevenir o seqüestro, a venda t·:J o tráfico de 
crianças e, 

Desejando estabelecer para esse fim disposi
ções comuns que levem em consideração os. princí
pios reconhecidos por instrumentos internacionais, 
em particular a Convenção das Nações Unidas so
bre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 
1989, e pela Decl<3ração das Nações Unidas sobre 
os Princípios Sociais e Jurídicos Aplicáveis à Prote-

- Ção e ao Bem-Estar das Crianças, com Especial re
ferência às Práticas em Matéria de Adoção e de Co
locação Familiar nos Planos Nacional e Internacional 
(Resolução da Assembléia Geral 41/95, de 3 de de
zembro de 1986.) 

Acordam nas seguintes disposições: 
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CAPÍTULO I 
Âmbito de Aplicação da Convenção 

Artigo 1 

-A presente Convenção tem por objetivo: 
a) estabelecer garantias para que as adoções ,

internacionais sejam feitas segundo o interesse su
perior da criança e com respeito aos direitos funda
mentais que lhe reconhece o direito internacional. 

b) instaurar um sistema de cooperação _entre_ 
os Estados Contratantes que assegure o respeitQjJ.s 
mencionadas garantias e, em conseqüência, prévina 
o seqüestro, a venda ou o tráfico de crianças; 

c) assegurar o reconhecimento nos Estados 
Contratantes das adoções realizadas segundo '! 
Convenção. 

Artigo2 

1. A Convenção será aplicada quando uma 
crianças com residência habitual em um Estado 
Contratante (o Estado de origem) tiver sido, for, ou 
deva ser deslocada para outro Estado Contratante 
(o Estado de acolhida), quer após sua adoção no 
Estado de origem por cônjuge ou por uma pessoa 
residente habijualmente no Estado de acolhida, quer 
para que essa adoção seja realizada, no Estado de 
acolhida ou no Estado de origem. 

2. A Convenção somente abrange as adoções 
que estabeleçam um vínculo de filiação. 

Artigo 3 

A Convenção deixará de ser aplicável se as 
aprovações previstas no artigo I 7, alínea c, não fo
rem concedidas antes que a criança atinja a idade 
de 18 (dezoijo) anos_ 

CAPÍTULO 11 
Requesitos para às Adoções Internacionais 

Artigo4 

As adoções abrangidas por esta Conve11ção só 
poderão ocorrer quando as autoridades competentes 
do Estado·de origem: 

a) tiveram determinado que a criança é adotã-
vel; 

b) tiverem verificado, depois de haver examina
do adequadamente as possibilidades de colocação 
da criança em seu Estado de origem, que uma ado
ção internacional atenda ao interesse superior da 
criança; 

c) tiverem-se assegurado de: 
1) que as pessoas, instituições e autoridades 

cujo consentimento se requeira para a adoção hajam 
sido convenientemente orientadas e devidamente in-

formadas das conseqüências de seu consent'm:?r.tu 
em particular em relação à manutenção ou iJ. rupt11ra 
em virtude da adoção, dos vínculos jurídicos entre é. 

criança e sua família de origem; 
2) que estas pessoas, instituições e autonda

des tenham manifestado seu consentimento livre 
mente na forma legal prevista, e que este consenti
mento se tenha manifestado ou constatado por es
crito; 

-----B) que os consentimentos não tenham sidc ot.-
- tidos mediante pagamento ou compensação d<7 qua1 
quer espécie nem tenham sido, revogados, e 

4) que o consentimento da mãe, quanao e~;;:;, 

do, tenha sido manifestado após o nascimer.ro da 
criança; e 

d) tiverem-se assegurado, observada a idade e 
o grau de maturidade da criança, de: 

1) que tenha sido a mesma convenientemente 
orientaâa e deVidamente informada sobre as conse
qüências de seu consentimento à adoção, quando 
este for exigido; 

2) que tenham sido levadas em consideração & 

vontade e as opiniões da criança; 
3) que o consentimento da criança àac:loçãu, 

-quanâcr exigJd6,-!enha sicfo-aaifo-livremente, na ter
ma legal prevista, e que este consentimento tenha 
sido manifestado ou constatado por escrito. 

4) que o consentimento não tenha sido induzi
do mediante pagamento ou compensação de qual 
quer espécie. 

Artigo 5 

-A:saâoçóes por--esta Convenção só poderão 
ocorrer quanâo as autoridades competentes do Es · 
tado de acolhida: 

a) tiverem verificado que os futuros pais ado ti
vos encontram-se habilitados e aptos para adotar; 

b) tiverem assegurado de que os futuros pais 
adotivos foram convenientemente orientados; 

crtiverem vemicaoo que a criàllça foi ou será 
autoriZada á entrar e a· n3sídir- permanentemente no 
Estado de acolhida. 

CAPÍTULO III 
Autoridades Centrais e Organismos Credenciados 

ArtigoS 

1 . Cada Estado Contratante designará uma Au
toridade Central encarregada de dar cumprimento às 
obrigações impostas pela presente Convenção. 

_ 2. Um Estado Federal, um Estado no qual vigo
ram diversos sistemas jurídicos ou um Estado com 
unidade territoriais autónomas poderá designar mais 
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de uma Autoridade Central e especificar o âmbito 
territorial ou pessoal de suas funções. O Estado que 
fizer uso dessa faculdade designará a Autoridade 
Central à qual poderá ser dirigida toda a comunica
ção para sua transmissão à Autoridade Central com
petente dentro desse Estado. 

Artigo 7 

i . As autoridades Centrais deverão cooperar 
entre si e promover a colaboração entre as autorida- -
des competentes de seus respectivos Estados a fim 
de assegurar a proteção das crianças e alcançar os 
dema1s objetivos da Convenção. 

2. As Autoridades Centrais tomarão, direta
mente, todas as medidas adequadas para: 

a) fornecer informações sobre a legislação de 
seus Estados em matéria de adoção e outras infor
mações gerais, tais corno estatísticas e formulários 
padronizados; -

b) informar-se mutuamente sobre o funciona
mento da Convenção e, na medida do possível, re
mover os obstáculos para sua aplicação. 

Artigo 8 

As Autoridades Centrais tomarão, diretamente 
ou com a cooperação de autoridades públicas, todas 
as medidas apropriadas para prevenir benefícios -
materiais induzidos por ocasião de uma adoção e 
para 1mpedir qualquer prática contrária aos objetivos 
da Convenção. 

Artigo 9 

As Autoridades Centrais tomarão todas a medi
das apropriadas, seja diretamente ou com a coope
ração de autoridades públicas ou outros organismos 
devidamente credenciados em seu Estado, em es
pecial para: 

a) reunir, conservar e permutar informações re
lativas à situação da criança e dos futuros pais adoti
vos, na medida necessária à realização da adoção; 

b) facilitar, acompanhar e. ácelerar o procedi
mento de adoção; 

c) promover o desenvolvimento de serviços de 
orientação em matéria de adoção e de acompanha
mento das adoções em seus respectivos Estados; 

d) permutar relatórios gerais de avaliação so
bre as experiências ern matéria de adoção interna
clonai; 

e) responder, nos limites da lei do seu Estado, 
às solicitações justificadas de informações a respei
to de uma situação particular de adoção formuladas 
por outras Autoridades Centrais ou por autoridades 
públicas. 

Artigo 10 

Somente poderão obter e conservar o creden
ciamento os organismos que demonstrarem sua ap
tidão para cumprir corretamente as tarefas que lhe 

-possam ser confiadas. 

Artigo 11 

Um organismo credenciado deverá: 
.a) perseguir unicamente fins não lucrativos, 

nas condições e dentro dos limites fixados pelas au
toridades competentes do Estado que o tiver creden
ciado; 

b) ser dirigido e administrado por, pessoa quali
ficadas por sua integridade moral e por sua forma
ção ou experiência para atuar na área de adoção in
ternacional; 

.c) estar submetido à supervisão das autorida
_des.competentes do referido Estado, no que tange à 
sua composição, funcionamento e situação financei
ra. 

Artigo 12 

Um organismo credenciado em um Estado 
Contratante somente poderá aluar em outro Estado 
Contratante se tiver sido autorizado pelas autorida

- qg; ç_Qropeteotes de..ambos o.s Es_tados. 

-Artigo 13 

A designa~~5las ~utoricl?des_ _ç§lf1!~aLs e, 
quando for o caso, o âmbito de suas funções, assim 
como os nomes e endereços dos organismos cre
denciados devem ser comuni_cados por cada Estado 
Contratante ao Bureau Permanente da Conferência 
da Haia de Direito lntema.cionaiPrivado. 

CAPÍTULO IV 
Requisitos Processuais para a Adoção Internacional 

Artigo 14 

As pessoas com residência habitual em um Es
tado Contratante, que desejem adotar uma criança 
cjJja res_id~ncia llabij_yal_ seja em outro Estado Con
tratante, deverão dirigir-se à Autoridade Central do 
Estado de sua residência habitual. 

Artigo 15 

1. Se a Autoridade Qeot'"ª-'do_Estado_de r-co
lhida-considerar q-~e os solicitantes estão habilitados 
e aptos para adotar, a mesma preparará um relatório 
que contenha informações sobre a identidade, capa
cidade jurídica e adequação dos solicitantes para 
adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu 
meio social, os motivos que o animam, ~Uél_aptidão 
para assumir uma a:do:ção Tntemacio-nal, assim como 
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sobre as crianças de que eles estariarri-em-conoiÇO
es de tomar a seu cargo. 

2. A Autoridade Central do Estado de acolhida 
transmitirá relatório à Autoridade Central do Estado 
de origem. 

Artigo 16 

1 . Se a Autoridade Central do Estado de ori
gem considerar que a criança é adotável, deverá: 

a) preparar um relatório que contenha informa
ções sobre a identidade da criança, sua adotabilida
de, seu meio social, sua evolução pessoal e familiar, 
seu histórico médico pessoal e familiar, assim como 
quaisquer necessidades particulares da criança; 

b) levar em conta as condições de educação 
da criança, assim como sua õrlgem etriiCã,réligJosa 
e cultural; 

c) assegurar-se de que os consentimentos te
nham sido obtidos de acordo com o artigo 4; e 

d) verificar, baseando-se especialmente nos 
relatórios relativos à criança e aos futuros pais adoti
vos, se a colocação prevista atende ao interesse su-
perior da criança. --

2. A Autoridade Central do Estado de origem 
transmitirá à Autoridade Central do Estado de acolhi
da seu relatório sobre a criança, a prova dos con
sentimentos requeridos e as razões que justificam a 
colocação, cuidando para não revelar a identidade 
da mãe e do pai, caso a divulgação dessas informa
ções não seja permitida no Estado de origem. 

Artigo 17 

Toda decisão de confiar uma criança aos futu
ros pais adotivos somente poderá ser tomada no-Es~ 
tado de origem se: 

a) a Autoridade Central do Estado de origem ti
ver-se assegurado de que os futuros pais adotivos 
manifestaram sua concordância; 

b) a Autoridade Central do Estado de acolhida 
tiver aprovado tal decisão, quando esta aprovação 
for requerida pela lei do Estado de acolhida ou pela 
Autoridade Central do Estado de origem; 

c) as Autoridades Centrais de ambos os Esta
dos estiverem de acordo em que se prossiga com a 
adoção;e 

d) tiver sido verificado, de conformidade com o 
artigo 5, que os futuros pais adotivos estão habilita
dos e aptos a adotar e que a criança esta ou se·ra: 
autorizada a entrar e residir permanentemente no 
Estado de acolhida. 

Artigo 18 

- As Autoridades Centrais de ambos os Estados 
tomarão todas medidas necessárias para que a 

__ criança_receba a autorização de saída do Estado de 
origem, assim como aquela de entrada e de residên
cia permanente no Estado de acolhida. 

Artigo 19 

1. O deslocamento da criança para o Estado 
de acolhida só poderá ocorrer quando tiverem sido 
satisfeitos os requisitos do artigo 17. 

2. As Autoridades Centrais dos dois Estados 
deverão providenciar, para que o deslocamento se 
realize com toda a segurança, em condições ade
quadas e, quando possível, em companhia dos pais 

-adotivos ou futuros pais adotivos. 
3. Se o deslocamento da criança não se efeti

va_r, os relatórios a que se referem os a_rtigos 15 e 16 
serão restituídos às autoridades que os tiverem ex
pedido. 

Artigo 20 

As Autoridades Centrais manter-se-ão informa
das sobre o procedimento de adoção, sobre as me
didas adotadas para levá-la a efeito, assim como so
bre o desenvolvimento do período probatório, se 
este for requerido. 

Anigo21-

0uando a adoção deva =.rrer. após o deslo
camento da criança, para o Estado de acolhida e a 
Autoridade Central desse Estado considerar que a 
manutenção da criança na família de acolhida já não 
responde aó seu interesse superior, essa Autoridade 

_CentraUomará as medidas necessárias à proteção 
.da.criança, especialmente de modo a: 

a) retirá-la das pessoas que pretendem adotá
la e assegurar provisoriamente seu cuidado; 

b) em consulta com a Autoridade Central do 
Estado -de origem, assegurar, sem demora. uma 
nova colocação da criança com vistas à sua adoção 
ou, em sua falta, uma colocação alternativa de cará
ter duradouro. Somente -poderá ocorrer uma adoção 
se a Autoridade Central do Estado de origem tiver 
sido devidamente informada sobre os novos pais 
adotivos; 

~c) como último recurso, assegurar o retorno da 
criança ao Estado de origem, se-assim o exigir o in
teresse da mesma. 

-Artigo 22 

1. As funÇões c6nler1das à Autoridade Central 
pelo presente capítulo poderão ser exercidas por au-
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\aridades públicas ou por organismos credenciados 
de conformidade com o capitulo III, e sempre na for
rr><:~ prevista pela lei de seu Estado. 

2. Um Estado Contratante poderá declarar ante 
o depositário da Convenção que as funções confefi:
das à Autoridade Central pelos artigos 15 a 21 pode
rão também ser exercidas nesse Estado, dentro dos 
limites permitidos pela lei e sob o controle das autori
dades competentes desse Estado, por organismos e 
pessoas que: 

a) satisfazerem as condições de integridade 
moral, de competência profissional, experiência e 
responsabilidade exigidas pelo mencionado Estado; 

b) forem qualificados por seus padrões etrcos e 
sua formação e experiência para aluar na área de 
adoção internacional. 

3. O Estado Contratante que efetuar a declara
ção prevista no parágrafo 2 infomnar:í com regulari
dade ao Bureau Permanente da Conferência da 
Haia de Direito Internacional Privado os nomes e en
dereços desses organismos e pessoas. 

4. Um Estado Contratante poderá declarar ante 
o depositário da Convenção que as adoções de 
crianças cuja residência habitual estiver situada em 
território somente poderão ocorrer se as funções 
conferidas às Autoridades Centrais forem exercidas 
de acordo com o parágrafo 1 . 

5. Não obstante qualquer declaração efetuada 
de conformidade com o parágrafo 2, os relatórios 
previstos nos ::rt:g~s 15 e 16 serão, em todos os ca
sos, elaborados sob a responsabilidade da Autorida
de Central ou de outras autoridades ou organis-mos, 
de conformidade com o parágrafo 1. 

CAPÍTULO V 
Reconhecimento e Efeitos da Adoção 

Artigo 23 

1. Uma adoção certificada em conformidade 
com a Convenção, pela autoridade competente do 
Estado onde ocorreu, será reconhecida de pleno di
reito pelos demais Estados Contratantes. O certifica
do deverá especificar quando e quem outorgou os 
assentimentos previstos no artigo 17, alínea c. 

2. Cada Estado Contratante, no momento da 
assinatura, ratificação, aceitação, aprovação ou ·ade
são, notificará ao depositário da Convenção a identi
dade e as funções da autoridade ou das autoridades 
que, nesse Estado, são competentes para expedir 
esse certificado, bem como lhe notificará, igualmen
te, qualquer modificação na designação dessas aU' 
!aridades. 

-- Artigo ?4 

O reconhecimento de uma adoção só poderá 
ser recusado em um Estado Contratante se a ado

_ _ção Jor manifestamente contrária à sua ordem públi
ca, levando em consideração o interesse superior da 
criança. 

Artigo25 

.Qualquer Estado Contratante poderá declarar 
ao depositário da Convenção que não se considera 
obrigado, em virtudedesta, a reconhecer as adoçõ
es feitas de conformidade com um acordo concluído 
com base no_artigo 39, parágrafo 2. 

Artigo26 

c 1. O reconhecimento da adoção implicará o re
conhecimento: 

a) do vínculo de filiação entre a criança e seus 
pais adotivos; - -- -- - -

b) da responsabilidade paterna dos pais adoti
vos a respeito da criança; 

c) da ruptura do vínculo de filiação preexistente 
entre a criança e sua mãe e seu pai, se a adoção 
produzir este efeito no Estado Contratante em que 
ocorreu. 

2. Se a adoção tiver por efeito a ruptura do vín
culo preexistente de filiação, a criança gozará, no 
Estado de acolhida e em qualquer outro Estado Con
tratante no qual se reconheça a adoção, de direitos 
eqUivalentes aos que. resultem de uma adoção que 
produza tal efeito em cada um desses Estados. 

3. Os parágrafos precedentes não impedirão a 
aplicação de quaisquer disposições mais favoráveis 
à criança, em vigor no Estado Contratante que reco
nheça a adoção. 

Artigo 27 

1. Se uma adoção realizada no Estado de ori
gem não tiver como efeito a ruptura ao vínculo pree
xistente de filiação, o Estado de acolhida que reco
nhecer a adoção de conformidade com a Convenção 
poderá convertê-la em uma adoção que produza tal 
efeito, se: 

_a) a lei do Estado de acolhida o permitir; e 

b) os consentimentos previstos no artigo 4, alí
nea c e d, tiverem sido ou forem outorgados para tal 
adoção. 

2: O artigo '23-ãplfta-se à decisão sobre a con
-vers-ao. 
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CAPÍTULO VI 
Disposições Gerais 

Artigo28 

-A Convenção não afetará nenhuma lei do Esta
do de origem que requeira que a adoção de uma 
criança residente habitualmente nesse Estado ocor
ra nesse Estado, ou que proíba a colocação da 
criança no Estado de acolhida ou seu deslocamento 
ao Estado de acolhida antes da adoção. 

Artigo 29 

Não deverá haver nenhum contato entre os fu
turos pais adofivos e os pais da criança ou qualquer 
outra pessoa que detenha a sua guarda até que se 
tenham cumpritlo as disposições do artigo 4, alíneas 
a a c e do artigo 5, alínea a, salvo os casos em que 
a adoção for efetuada entre membros de uma mes
ma família ou em que as condições fixadas pela au
toridade competente do Estado de origem forem 
cumpridas. 

Artigo 30 

1. As autoridades competentes de um Estado 
Contratante tomarão providências para a conserva
ção das informações de que dispuserem relativa
mente à origem da criança e, em particular, a respei
to da identidade de seus pais, assim como sobre o 
histórico médico da criança e de sua família. 

2. Essas autoridades assegurarão o acesso, 
com a devida orientação da criança ou de seu repre
sentante legal, a estas informações, na medida em 
que o permita a lei do referido Estado. 

Artigo 31 

Sem prejuízo do estabelecido no artigo 30, os 
dados pe~:soais que forem obtidos ou transmitidos 
de conformidade com a Convenção, em particular 
aqueles a que se referem os artigos 15 e 16, não po
derão ser utilizados para fins distintos daqueles para 
os quais forem colhidos ou transmitidos. 

Artigo 32 

1. Ninguém poderá obter vantagens materiais 
indevidas em razão de intervenção em uma adoção 
internacional. 

2. Só poderão ser cobrados e pagos os custos 
e as despesas, inclusive os honorários profissionais 
razoáveis de pessoas que tenham intervindo na ado
ção. 

3. Os dirigentes, administradores e emprega
dos dos organismos intervenientes em uma adoção 
não poderão receber remuneração desproporcional 
em relação aos serviços prestados. 

Artigo33 

Qualquer autoridade competente, ao verificar 
que uma disposição da Convenção foi desrespeitada 
ou que 'existe risco manifesto de que venha a sê-lo, 
informará imediatamente a Autoridade Central de 
seu Estado, a qual terá a responsabilidade de asse
gurar que sejam tomadas as medidas adequadas. 

Artigo34 

Se a autoridade competente do Estado desti
natário de um documento requerer que se faça deste 
uma tradução certificada, ~sta deve@ _ser fornecida. 
Salvo díspensa, os custos de tal tr<!dução estarão a 
cargo dos lt.ituros pais-adotivos. _ 

Artigo 35 

As autoridades competentes dos Estados Con
tratantes aluarão com celeridade nos procedimentos 
de adoção. 

Artigo36 

Em relação a um Estado que possua, em ma
téria de adoção, dois ou mais sistemas jurídicos apli
cáveis em diferentes unidades territ_ori_ais~ _ 

a) qualquer referência à residência habitual 
nesse Estado será entendida como relativa à resi
dência habitual em uma unidade territorial do dito 
Estado; 

b) qualquer refe@ncié! à lei de_s§e_,Estado será 
-entendida comO n:ilativa à lei vigente na correspon
dente unidade territorial; 

c) qualquer referência às autoridades compe
tentes ou às autoridade,;; públicas desse Estado será 
entendida como relativa às autoridades autorizadas 
para atuar na correspondente unidade territorial; 

d) qualquer referência aos organismos creden
ciados do dito Estado será entendida como relativa 
aos organisfTlQS credenciados na correspondente 
unidade territorial. 

Artigo37 

No tocante a um Estado que possua, em maté
ria de adoção, dois ou mais sistemas jurídicos apli
cáveis a categorias diferentes de pessoas, qualquer 

_ referência à lei desse Estado será entendida como 
ao sistema jurídico indicado pela lei do dito Estado. 

Artigo38 

_Um Estado em que distinta_s_ unlct~des territo
riais possuam suas próprias regras de direito em 
matéria de adoção não estará obrigado a aplicar a 
Convenção nos casos _em que um Estado de siste
ma jurídico único não estiver obrigado a fazê-lo. 
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Artigo 39 

1. A Convenção não afeta os instrumentos in
ternacionais em que os Estados Contratantes sejam 
Partes e que contenham disposições sobre as maté
rias reguladas pela presente Convenção, salvo de
claração em contrário dos Estados vinculados pelos 
referidos instrumentos internacionais. 

2. Qualquer Estado Contratante poderá con
cluir com um ou mais Estados Contratantes acordos 
para favorecer a aplicação da Convenção em suas 
relações recíprocas. Esses acordos somente pOde
rão derrogar as disposições contidas nos artigos 14 
a 16 e 18 a 21. Os Estados que concluírem tais acor
dos transmitirão uma cópia dos mesmos ao deposi
tário da presente Convenção. 

Artigo40 

Nenhuma reserva à Convenção será admitida. 

Artlgo41 

A Convenção será aplicada às solicitações for
muladas em conforrnidade com o artigo 14 e recebi
das depois da entrada em vigor da Convenção no 
Estado de acolhida e no Estado de origem. 

Artlgo42 

O Secretário-Geral da Conferência de Haia de 
Direito Internacional Privado convocará peri
odicamente uma Comissão Especial para examinar 
o funcionamento prático da Convenção. 

CAPITULO VIII 
Cláusulas Finais 

Artlgo43 

1. A Convenção estará aberta à assinatura dos 
Estados que eram membros da Conferência de Haia 
de Direito Internacional Privado quando da Décima
Sétima Sessão, e aos demais Estados participantes 
da referida Sessão. 

2. Ela será ratificada, aceita ou aprovada e os 
instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação 
serão depositados no Ministério dos Negócios Es
trangeiros do Reino dos Países Baixos, depositário 
da Convenção. 

Artigo 44 

1. Qualquer outro Estado poderá aderir à Con
venção depois de sua entrada em vigor, confonne o 
disposto no artigo 46, parágrafo 1. 

2. O instrumento de adesão deverá ser deposi
tado junto ao depositário da Convenção. 

3. A adesão somente surtirá efeitos nas relaçõ
es entre o Estado aderente e os Estados Contratan-

tes que não tiveram formulado objeção à sua adesão 
nos seis meses seguintes ao recebimento da notifi
cação a que se refere o artigo 48, alínea b. Tal obje
ção poderá igualmente ser formulada por qualquer 
Estado no momento da ratificação, aceitação ou 
aprovação da Convenção, posterior à adesão. As re
feridas objeções deverão ser notificadas ao deposi
tário. 

Artigo45 

r. Quando um Estado compreender duas ou 
mais unidades territoriais nas quais se apliquem sis
temas jurídicos diferentes em relação às questões 
reguladas pela presente Convenção, poderá decla
rar, no momento da assinatura, da ratificação, da 
aceitação, da aprovação ou da adesão, que a pre
sente Convenção será aplicada a todas as suas uni
dades territoriais ou somente a uma ou várias aêias. 
Essa declaração poderá ser modificada por meio de 
nova declaração a qualquer tempo. 

2. Tais declarações serão notificadas ao depo
sitário, indicando-se expressamente as unidades ter
ritoriais às quais a Convenção será aplicável. 

3. Caso um Estado não formule nenhuma de
claração na forma do presente artigo, a Convenção 
será aplicada à totalidade do território do referido Es
tado. 

Artigo46 

1. A Convenção entrará em vigor no primeiro 
dia do mês seguinte à expiração de um período de 
três meses contados da data do depósito do terceiro 
instrumento de ratificação, de aceitação ou de apro
vação previsto no artigo 43. 

2. Posterionnente, a Convenção entrará em vi-
gor: 

a) para cada Estado que a ratificar, aceitar ou 
àprovar posteriormente, ou apresentar adesão à 
mesma, no primeiro dia do mês seguinte à expiração 
de um período de três meses depois do depósito de 
seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação 
ou adeSão; 

b) para as unidades territoriais às quais se te
nha estendido a aplicação da Convenção conforme 
o disposto no artigo 45, no primeiro dia do mês se
guinte à expiração de um período de três meses de
pois da notificação prevista no referido artigo. 

Artigo 47 

1 . Qualquer Estado-Parte na presente Conven
ção poderá denunciá-la mediante notificação por es-
crito, dirigida ao depositário. · 
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2. A denúncia surtirá efeito no primeiro dia do 
mês subseqüente à expiração de um período de 
doze meses da data de recebimento da notificação 
pelo depositário. Caso a notificação fixe um período 
maior para que a denúncia surta efeito, esta surtirá 
efeito ao término do referido período a contar da 
data do recebimento da notificação. 

Artigo 48 

O depositário notificará aos Estados-Membros 
da Conferência de Haia de Direito Internacional Pri
vado, assim como aos demais Estados participantes 
da Décima-Sétima Sessão e aos Estados que tive
rem aderido à Convenção de conformidade com o 
disposto no artigo 44: 

a) as assinaturas, ratificações, aceitações e 
aprovações a que se refere o artigo 43; 

b) as adesões e as objeções às adesões a que 
se refere o artigo 44; 

c) a data em que a Convenção entrará em vi
gor de conformidade com as disposições do artigo 
4ô; 

d) as declarações e designações a que se refe-
rem os artigos 22, 23, 25 e 45; 

e) os Acordos a que se refere o artigo 39; 
f) as denúncias a que se refere o artigo 47. 
Em testemunho do que, os abaixo-assinados, 

devidamente autorizados, firmaram a presente Con
venção. 

Feita em Haia, em 29 de maio de 1993, nos 
idiomas francês e inglês, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos, em um único exemplar, o 
qual será depositado nos arquivos do Governo do 
Reino dos Países Baixos e do qual uma cópia certifi
cada será enviada, por via diplomática, a cada um 
dos Estados-Membros da Conferência de Haia de 
Direito Internacional Privado por ocasião da Décima
Sétima Sessão, assim como a cada um dos demais 
Estados que participaram desta Sessão. 

MENSAGEM N2 1.035, 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, acompanhada 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto da Convenção 
Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação 
em Matéria de Adoção Internacional, concluída em 
Haia, em 29 de maio de 1993. 

Brasília, 25 de outubro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃõ" DE MOTIVOS N2 396, DE 18 DE 
AGOSTO DE 1994, DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO, DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Elevo à consideração de Vossa Excelência o 

anexo projeto de Mensagem pelo qual se reencami
nha à apreciação do Congresso Nacional o texto da 
Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 
Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, 
concluída em Haia, em 29 de maio de 1993. 

2. O presente texto substitui a versão, para o 
idioma português, sobre o mesmo assunto, encami
nhada pela Exposição de Motivos n2 456, de 5 de 
novembro de 1993, relativa à Mensagem de Vossa 
Excelência ao Congresso Nacional n° 865, de 22 de 
novembro de 1993, uma vez a citada versão conti
nha imperfeições de ordem material. 

Respeitosamente, - Celso L N. Amorim, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores_ 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
~75, DE 1997 

(NR 338197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Constitu
tivo da Auociação dos Países Produto
res de Estanho, celebrado em 29 de mar
ço de 1983, em Londres. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 FICa aprovado o texto do Acordo Constitu

ti\IQ da Associação dos Países Produtores de Estanho, · 
celebrado em 29 de março de 1983, em Londres. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquf!r atas que possllfT1 
r-eSultar· em revisão- do refendo 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
mônio nacional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicaÇão. -

ACORDO QUE ESTABELECE A 
ASSOCIAÇÃO DOS 

PAfSES PRODUTORES DE ESTANHO 
PREÂMBULO 

As Partes deste Acordo: 
Reconhecendo a importãncia do estanho, re

curso não renovável, para suas economias nacionais 
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em particular e para aquelas dos países importado
res em geral; 

Considerando a necessidade de manter preços 
remunerativos e estáveis para o estanho; 

Convencidas da necessidade de uma coopera
ção estreita entre os países-membros com vistas à 
salvaguarda de seus interesses em relação à indús
tria de exportação do estanho; 

Acreditando que tal cooperação irá contribuir 
para o aprimoramento do funcionamento e das con
dições do comércio mundial de estanho; 

Determinadas a incentivar e promover a inten
sificação da pesquisa e desenvolvimento e da disse
minação tecnológica a fim de expandir ainda mais o 
uso do estanho; 

Determinadas a promover o valor agregado 
das exportações de estanho através do processa
mento de' estanho nos países produtores; 

Conscientes dos interesses dos países impor
tadores em quaisquer esforços de cooperação desta 
natureza; 

Reconhecendo a igualdade soberana dos paí
ses- membros, 

Acordam o seguinte: 

CAPITuLO I 
Objetivoa e Funções 

ARTIGO 12 
Objetivoa 

Os objetivos da Associação são: 
a) obter ingressos remunerativos e eqüitativos 

para os produtores de estanho e ofertas adequada 
para os consumidores, a preços justos e estáveis, 
baseados no custo médio de produção e que levem 
em consideração as forças do mercado; 

b) facilitar a cooperação na comercialização do 
estanho; 

c) manter e ampliar o uso e a relação custo-be
nefício do estanho na tecnologia modema, através 
de pesquisa e desenvolvimento; 

d) estimular as atividades de processamento e 
manutatura baseadas no estanho nos países- mem
bros, com vistas à promoção de sua industrialização 
e ao aumento de suas receitas de exportação; 

e) promover maior auto-suficiência e flexibilida
de dos países-membros na indústria do estanho. 

ARTIGQ2!! 
Funções 

Para a consecução dos objetivos acima rela
cionados, as funções da Associação serão as de: 

a) promove erifoques conjuntos para a comer
cialização de estanho e melhorar as informações e 
as atividades de inteligência do mercado; 

b) coordenar medidas concebidas para promo
ver um crescimento dinâmico e continuo de rendi
mentos realistas para as exportações de estanho; 

c) estimular o desenvolvimento consistente das 
indústrias do estanho nos países-membros; 

d) tomar medidas apropriadas e estabelecer os 
arranjos institucionais e financeiros necessários para 
a solução dos problemas com que se depara a in
dústria dO es1anho; 

e) obter, para os países-membros, informações 
melhores e mais completas, além de estatísticas so
bre a posição mundial do estanho, e examinar os 
problemas de curto e longo prazo que a indústria do 
estanho enfrenta. 

I) empreender pesquisas e desenvolvimento 
conjuntos com vistas ao aumento da utilização do 
estanho nas aluais e novas aplicações, de modo a 
reforçar a pasiÇão competitiva do metal. 

CAPÍTULO 11 
Definições 

ARTIG032 
Definições 

As expressões empregadas neste Acordo têm 
os seguintes significados: 

"Conferência" significa a Conferência de Minis
tros a que se refere o Artigo 8º; 

"Ano Financeiro" significa o ano cronológico; 
"Membro" significa o Governo de um dos paí

ses relacionados no Anexo A ao presente Acordo, 
que tenha assinado este Acordo, nos termos do pa
rágrafo 3° do Artigo 6"; 

"Estanho" significa o metal estanho, qualquer 
outro tipo de estanho processado ou o conteúdo 
de estanho, de concentrados de estanho ou de mi
nério de estanho que tenha sido extraído de sua 
ocorrência natural. Para os efeitos desta definição, 
"minério" não inclui: (a) material extraído do corpo 
do minério para outra finalidade que não seja o be
neficiamento; e, (b) material descartado no proces
so de beneficiamento; 

"Total de Votos" significa o total de votos de to
dos os Membros, nos termos do parágrafo 1 º do Arti
go 18; 

"Votos Dados" significa um voto afirmativo ou 
negativo de um Membro presente e votante. 
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CAPÍTULO III 
Disposições constitutivas 

ARTIGO 42 
Do Estabelecimento da Associação 

1. Fica esta':1elecida, por meio do preseote 
llcordo, uma associação a ser conhecida como As
sxiação dos Países Produtores de Estanho, para 
administrar as disposições e supervisionar a opera
ção do r:resente Acordo. 

2. Esta Associação terá sua sede num país
membro. Sua localização poderá ser mudada por 
decisão unânime da Conferência, decidindo-se, na 
tportun;dade, as providências para a transferên
cia. 

ARTIGOS 52 
Capacidade Legal 

A Associação terá, no território da cada país
membro, a capacidade legal necessária para o 
exercício de suas funções nos termos do presente 
Acordo. A Associação será representada pelo Se
cretário-Executivo em quaisquer procedimentos ju
.-ídicos. 

ARTIG0 52 
Da Composicão da Associação 

1. Podem ser membros de associação os paí
ses relacionados no Anexo A ao presente Acordo. O 
Anexo A será revisto d~ tempos em tempos, pela 
Conferência. 

2. Se: 
a) a qualquer momento, antes de tomar-se 

membro da Associação um país relacionado no Ane
w A deixar de ser um exportador, líquido de estanho 
de1xará também de ser elegível membro da Associa-
ção; 

b) a qualquer momento depois de tomar-se 
membro da Associação um país relacionado no Ane
xo A deixar de ser um exportador líquido de estanho 
a Conferência determinará o término da participação 
de tal país na Associação. 

3) Os países que assinarem o presente Acordo 
nos termos do Artigo 24, tomar-se-ão membros da 
associação. 

CAPÍTULO IV 
Organização e Administração 

ARTIG072 
Organização e Administração 

A Associação funcionará por meio de: uma 
Conferência de Ministros, um Comitê Executivo e um 
Secretariado. 

ARTIGO 82 
Conferência de Ministros 

1. A autoridade suprema da Associação será a 
Conferência de Ministros, composta por todos os 
membros d~ ~~~9, 

2. Cada membro será representado na Confe
rência por um Ministro ou por pessoa por ele desig
nada, que poderá _Sfilr acompanhado de alternos OU-

i!._s_sessores. 
3. A Conferência elegerá um Presidente e um 

Vice-Presidente que exercerão também suas funçõ
es entre as sessões regulares anuais da Conferên
cia. 

--- 4. kCoriferência realizará sessões regulares 
uma vez ao ano. O focal das sessões será a sede da 
Associação a menos que a Conferência adote outra 
decisão. 

5. Sessões Especiais da Conferência poderão 
ser convocadas pelo Comitê Executivo ou por solici
tação de pelo menos três países-membros. O Comi
tê Executivo decidirá sobre a data e local das Sessõ
es Especiais. 

6. O quorum para qualquer reunião da Confe
rência será dado pela presença de uma maioria de 
membros com um mínimo de dois terços do total dos 
votos. 

7. A Conferência procurará tomar todas as de
cisões por consenso. Na falta de consenso, a Confe
rência votará nos termos do Artigo 18. 

8. A Conferência estabelecerá suas próprias 
regras de procedimento e as do Comitê Executivo. 

ARTIG092 

Dos Poderes da Conferência 

1. A Conferência será responsável pela orien
tação da Associação, exercerá esse poder e desem
penhará ou providenciará para que sejam desempe
nhadas todas as funções necessárias para a conse
cução dos objetivos do presente Acordo. 

2. A Conferência deverá agotaras regras e o 
regulãménto requ-endos-para a implementação das 
disposições desse acordo, assegurando-se de que 
sejam com ele compatíveis. 

ARTIGO 10 
Do Comitê Executivo 

1. O Comitê Executivo será composto por to
dos os merT1bros da Associação. Cada membro será 
representado nas reuniões por um representante no
meado ou por pessoa por este designada, que se 
poderá fazer acomjJªnl!ar d~_ a.Jiemos_ ou_ assesso
res. 
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2. O Comitê Executivo terá um Presidente e 
um Vice-Presidente, que serão os representantes 
dos membros que ocuparem, no momento as funçõ
es respectivamente, de Presidente e de Vice-Presi
dente da Conferência. 

3. O quorum para qualquer reunião do Comitê 
Executivo será dado pela presença de- uma maioria 
de membros com o mínimo de dois terços dototal 
dos votos. 

4. Respeitadas as disposições do parágrafo 1• 
do Artigo 19, o Comitê Executivo exercerá as funçõ
es da Associação entre as sessões da Conferência 
e, para tanto, reunir-se-á trimestralmente, ou confor
me venha a ser decidido. 

5. O Comitê Executivo procurará tomar todas 
suas decisões por consenso. Na falta de consenso, 
o Comitê Executivo votará nos termos do Artigo 18. 

ARTIGO 11 
Do Secretariado 

1. O Secretariado consistirá de um Secretário
Executivo e dos funcionários administrativos e de 
pesquisa, bem corno de outros técnicos que sejam 
necessários para o desempenho das funções do Se
cretariado. 

2. As funções do Secretariado serão as seguin-
tes: 

a) implementar as diretrizes da Conferência e 
do Comitê Executivo; -

b) prover as ligações necessárias entre os Go
vernos dos países-membros; 

c) preparar todas as reuniões da Conferência, 
do Comitê Executivo e dos Subcomitês, e secretariar 
essas reuniões; 

d) coletar, coligir e divulgar informações técni
cas e outras informações relevantes para os mem
bros. 

ARTIGO 12 
Dos Subcomitês 

1 . O Comitê Executivo poderá designar os sub
comitês que considerar necessários para estudar e 
informar os países-membros sobre diferentes aspec
tos da indústria do estranho relacionados com os ob
jetivos do presente Acordo. 

2. A composição dos subcomitês será decidida 
e variará em função dos respectivos termos de refe
rência. As reuniões dos subcomítês serão, entretan
to, abertas a todos os membros. 

3. As regras de procedimento dos subcomitês 
serão estabelecidas pelo Comitê Executivo. 

ARTIGO 13 
Do Secretário-Executivo e do 

Pessoal do Secretariado 

1. A Conferência designará um Secretário-Exe
cutivo para a Associação, para o período e nos te
mos que considerar apropriados. 

2. O Comitê Executivo aprovará a designação 
.do pessoal do Secretariado. 

3. O Secretário-Executivo será o principal fun
cionário executivo da Associação e será responsável 
perante a Conferência pelo desempenho das funçõ
es administrativas da Associação. 

4. O Secretario-Executivo organizará o trabalho 
do Secretariado, dirigirá o pessoal e administrará de 
maneira geral os negócios da Associação, de acordo 
com as orientações emanadas da Conferência e as 
diretrizes do Comiiê Executivo. 

5. O Secretário-Executivo também funcionará 
como Secretário da Conferência e do Comitê Execu
tivo. 

6. Nem o Secretário-Executivo nem o pessoal 
do Secretariado deverão procurar ou receber instru
ções do Governo de um pais-membro, nem de qual
quer autoridade externa à Associação. 

-7. Nem o Secretário-Executivo nem o pessoal 
do Secretariado p<iderã_c>J~r_ quaiSquer interesse_ fi
,anceiro·na indústria do estanhO~-no comérCio do es
tanho, no seu transpo_rt~_,_na_sua_ p_ul:llicjd_ad-ª., !lern _ 
em outras atividades ligadas ao estanho. 

8. O pessoal do Secretariado, exceto aqueles 
contratados em base temporária ou corno consulto
res, deverá, tanto quanto possível, ser constituído de 
nacionais -dos países-membros: 

CAPÍTULO V 
Disposições Financeiras 

~ARTIGO 14 
Do Orçamento 

1. Por ocasião de sua primeira reunião, após a 
entrada em vigor do presente Acordo, a Conferência 
aprovará o orçamento da Associaçãopara o período_ 
entre a data da entrada em vigor do presente Acordo 
e o término do primeiro ano financeiro. A partir de 
então, deverá aprovar um orçamento anual para 
cada ano financeiro, de acordo com as regras e pro
cedimentos financeiros a serem estabelecidos pela 
Conferência. Se, a qualquer rnoment;,, durante qual
quer ano financeiro, em razão de circunstâncias im
previstas surgidas ou suscetíveis de surgir, o saldo 
remanescente em conta resultar insuficiente para fa
zer face às despesas da Associação, a Conferência 
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poderá aprovar um orçamento suplementar para o 
restante do ano financeiro. ~ 

2. O Secretário-Executivo submeterá o orça
mento aprovado aos~ membros, e as contribuições 
devidas pelos membros deverão ser pagas à Asso
ciação em moeda conversível antes, do início do ano 
financeiro. 

ARTIGO 15 
Contabilidade e Auditoria 

1. O Secretário-Executivo deverá apresentar 
um extraio de contas das receitas, despesas e ba
lanço da Associação, para cada ano financeiro, para 
aprovação pelo Comitê Executivo. O extraio de con
tas, uma vez aprovado, será objeto de auditoria por 
parte de auditores indicados pelo Comitê Executivo. 

2. O extraio de contas, após a auditoria, será 
publicado, no máximo noventa dias após o encerra
mento de cada ano financeiro. 

3. A contabilidade da Associação será mantida 
pelo Secretário-Executivo. 

4. Para efeito deste Artigo, os fundos da Asso
ciação serão guardados e mantidos no banco ou nos 
bancos aprovados pelo Comitê Executivo. 

5. O Secretário-Executivo distribuirá a todos os 
membros e sem quaisquer delongas o extraio de 
contas anual, conforme certificado pelos auditores e 
publicado pela Associação. 

ARTIGO 16 
Das Contribuições ao Orçamento 

1. O orçamento anual da Associação a que se 
refere o Artigo 14, será rateado pela Conferência en
tre os membros, segundo seus respectivos números 
de votos, conforme determinado pelo Artigo 18. 

2• Se qualquer país-membro deixar de pagar a 
totalidade de sua contribuição ao orçamento, confor
me estimado, dentro de sessenta dias a partir da 
data de seu vencimento, os direitos de voto daquele 
país-membro serão suspensos até que a contribui
ção tenha sido paga. 

3. Qualquer país-membro cujos direitos de voto 
tenham sido suspensos nos termos do parágrafo 22 

do presente Artigo continuará, no entanto, responsá
vel pelo pagamento de sua contribuição. 

4. Sem prejuízo do poder de suspender os di
reitos de voto, conforme o parágrafo 2 do presente 
Artigo, e de determinar outras penalidades contra 
membros que deixem de cumprir suas obrigações 
nos termos do presente Artigo, a Conferência poderá 
impor a cobrança de juros sobre contribuições em 
atraso. 

CAPÍTULO VI 
Disposições Econômicas 

ARTIGO 17 
Medidas e Arranjos 

1. Em consonância com os princípios do pre
-sente-Acordo; a-Conferência terá o poder de tomar 
as medidas que considerar necessárias, mediante 
arranjos institucionais e financeiros pertinentes. 

2. Para os efeitos do;Jarágrafo 1 do presente 
Artigo, -e de forma ã pô-lo em prática, a Conferência 
poderá estabelecer as regras e regulamentos que 
sejam necessários e pertinentes. 

3. Os custos de financiamentos das medidas 
tomadas rios termos do parágrafo 1 do presente Arti
go serão rateados entre todos os países-membros 
de forma proporcional a suas respectivas percent
agens individuaiS -de produÇãO, conforme estabeleci' ~ 
das no Anexo 8 ao presente Acordo ou revistas de 
tempos em teinpos. 

CAPITULO VIl 
Assuntos Institucionais 

ARTIGO 18 
Votos e Votação 

1. Os membros terão, em conjunto, 1.000 vo
tos. Cada membro receberá 20 votos iniciais; o res
tante será dividido entre os membros da forma mais 
proporcional possível a suas percentagens indivi
duais~ de produção, conforme estabelecidas no Ane-
xo B aQ presente Aeorcto. - - - ~ ~ ~ 

~ 2. Para_9§_ef~itosdo_pr!!sente ~rtigo, por oca
sião de sua primeira reunião regular após a entrada 
em vigor do presente Acordo, a Conferência reverá 
as percentagens constantes do Anexo B. A partir de 
então, estas poderão ser revistas de tempos em 
tempos, conforme necessário, pelo Comitê Executi
vo, segundo as reg_ras estabelecidas pela Conferên
cia. 

3. Salvo disposição em contrário nestes Arti
gos, todas as decisões no ãmbito da Conferência e 
do Comitê Executivo serão determinadas por dois 
terços dos votos dados. 

ARTIGO 19 
Da Cooperação com Outras Organizações 

O Comitê Executivo poderá estabelecer um 
sistema de consultas e cooperação com outras Or
ganizações e Governos de países não membros, se
gundo diretrizes estabelecidas pela Conferência. 
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ARTIG020 
Privilégios e Imunidades 

1. A Associação concluirá, com o Governo do 
país-membro em que se situar a sua sede, um acor· 
do relativo ao status, aos privilégios e às imunida
des da Associaçã.:>, de seu Secretariado e de seu 
pessoal, conforme resulte razoavelmente necessário 
para o desempenho de suas funções nos termos do 
presente Acordo. 

2. O Governo do país sede compromete-se a 
firmar, tão logo possível, um acordo com a Associa
ção com a finalidade de dar cumprimento ao dispos
to no parágrafo 12 do presente Artigo. 

ARTIG021 
Solução de Controvérsias 

Qualquer controvérsia a respeito da interpreta
ção ou da aplicação do presente Acordo será solu
cionada segundo modalidade acordada pelas partes 
em litígio, ou, na ausência de acordo, a controvérsia 
será encaminhada à Conferência para decisão. A 
decisão da Conferência será definitiva e de cumpri
mento obrigatório. 

ARTIG022 
Obrigações de Caráter Geral 

1. Os membros aceitarão como de cumprimen
to, obrigatório todas as decisões da Conferência e 
do Comitê Executivo, nos termos do presente Acor
do, e tomarão todas as medidas pertinentes para as
segurar o cumprimento das obrigações derivadas do
presente Acordo. Os membros também deverão fa
cilitar a consecução dos objetivos da Associação. 

2. Cada membro compromete-se a respeitar o 
caráter internacional dos deveres do Secretário-Exe
cutivo e do pessoal do Secretariado, e a não tentar 
influenciá-los no dese111penho de suas funções. 

CAPiTuLO VIII 
Disposições Finais 

ARTIG023 
Depositário 

O Govemo do Reino da Tailândia fica pelo pre
sente designado depositário, para os efeitos do Arti
go 24 do presente Acordo, enquanto for membro da 
Associação. 

ARTIG024 
Assinatura 

O presente Acordo permanecerá aberto, junto 
ao Depositário, para assinatura pelos representantes 
devidamente acreditados dos países relacionados 
no Anexo A ao presente Acordo. 

ARTIG025 
Entrada em VigOr 

O present.:: Acordo entrará em vigor sessenta 
dias após a assinatura por países relacionados no 
Anexo B ao presente Acordo, . que representem no 
mínimo 66% da percentagem total de produção, con
forme díspo_sto_né!guele Anexo. A partir de então, en
trará em vigor, para <;8da novo país signatário, ses· 
senta dias após a respectiva assinatura. 

ARTIGO 26 
Término 

1. A Conferência poderá, <> qualquer momento, 
decidir, por maioria de dois terços do total dos votos, 
terminar o presente Acordo e dissolver a Associa
ção. 

2. Se a Conferência decidir terminar o Acordo e 
dissolver a Associação, ela deverá estabelecer um 
comitê para administrar a liquidação da Associação, 
o pagamento de suas dívidas e a alienação e distri· 
buição de seus haveres. 

ARTIG027 
Retirada 

1. Qualquer membro poderá retirar-se da Asso
ciação, a qualquer momento, por meio de um aviso 
prévio dirigido ao Secretário-Executivo. A retirada 
tomar-se-á efetiva noventa dias após o recebimento 
da notiTK'..ação competente. 

2. Qualquer membro que se retirar da Associa
ção permanecerá, no entanto, responsável perante a 
Associação por quaisquer de suas obrigações finan
ceiras pendentes até a data em que sua retirada se 
tome efetiva. 

3. O Comitê Executivo determinará quaisquer 
acertos de contas com membros que se retirem. 

4. Qualquer membro que S<;! tenha retirado da 
Associação, deixará de fazer jus a qualquer parcela 
do resultado da liquidação dos haveres da Associa
ção no caso do término do presente Acordo. 

ARTIG028 
Emendas 

1. A Conferência poderá emendar qualquer dis
posição do preserite~Acordo, por maioria de dois ter
ços do total dos votos. 

2. Qualquer emenda proposta deverá ser obje
to de notificação circular do Secretário Executivo a 
todos os membros, com antecedência mínima de 
trinta dias _com relação à reunião da Conferência. 
Qualquer emenda aprovada pela Conferência entra
rá em vigor na data que for determinada. 
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ARTIG029 
Registro junto às Nações Unidas 

Em conformidade com o Artigo 1 02 da Carta 
das Nações Unidas, o presente Acordo e quaisquer 
emendas a ele feitas deverão ser registrados junto 
ao Secretário-Geral da Nações Unidas. 

Em testemunho do qual, signatários abaixo re-
lacionados, devidamente autorizados por seus res
pectivos Governos, firmaram o presente Acordo nas 
datas que constam junto a suas assinaturas. 

Feito em Londres neste dia 29 de março de 
1983, no idioma inglês, num único exemplar, que será 
depositado junto ao Depositário, por quem serão trans
mitidas cópias autenticadas a todos os países signatá
rios. O texto será traduzido para os idiomas francês e 
espanhol, sendo a versão em inglês o texto autêntico. 

ANEXO A 

PAISES PRODUTORES E EXPORTADORES 
LiOUIDOS DE ESTANHO QUE SÃO ELEGIVEIS 

Membros da Associação 
País 
Austrália 
Bolívia 
Brasil 
Burma 
China 
Indonésia 
Malásia 
Níger 
Nigéria 
Ruanda 
Tailândia 
Zaire 

Nota de Rodapé - Este Anexo poderá ser revisado de tempos 
em tempos pela Conferência 

ANEXOB 

PERCENTAGENS DE PRODUÇÃO DE ESTANHO 

País 
Austrália 
Bolívia 
Indonésia 
Malásia 
Nigéria 
Tailândia 
Zaire 

Percentagem 
7,51 

16,10 
20,50 
34,84 

1,39 
18;29 
1,37 

100,00 
Nota - Os países relacionados no presente Anexo são os que 
participaram da Reunião Especial de Ministros de Países Produ· 
tores de Estanho, realizeda em Londres, de 28 a 29 de março de 
1983, e as percerrtagens se basearam nas cifras de prO<luçâó du· 
rante o ano civil de 1981. 

-- Nota de Rodapé - O Presente Anexo poderá ser revisado Ja 
tempos em tampos pela Conferência. 

MENSAGEM N2 40, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no artigo 49, in-

- ciso I, da__ Coostiluição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
cHi ExpOSiçãO dE! MOtivos ck> senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo Consti
tutivo da Associação dos Pafses Produtores de Esta
nho, celebrado em 29 de março de 1983, em Londres. 

Brasília, 13 de janeiro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 8/MRE, DE 8 DE JA
NEIRO DE 1997, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Em cumprimento às instruções de Vossa Exce-

lência na Informação n2 286, de setembro de 1995, a 
Delegação do Brasil à XIII Reunião de Ministros da 
Associação dos Países Produtores de Estanho 
(ATPC), realizada naquele mês, em Santa Cruz de 
La Sierra, Bolívia, anunciou a decisão do Governo 
brasileiro de assinar o Acordo Constitutivo daquela 
entidade, celebrado em 29 de março de 1983. 

2. filos termos do Artigo 6 do mencionado ins
trumento, somente são elegíveis Membros da ATPC 
os países produtores e exportadores líquidos de es
tanho incluídos em relação anexa ao Acordo, dentre 
os quais figura o Brasil. A Associação tem por objeti· 
vos promover:a) a obtenção de receitas remunerati
vas _para os produtores de estanho e uma oferta 
adequada para os países consumidores, a preços 
estáveis e equitativos, informados pelas forças de 
mercado; b) a cooperação internacional na comer
cialização do estanho; c) a ampliação, pela aplica· 
ção de pesquisa e desenvolvimento, do uso e da re
lação custo-benefício do estanho; d) o processa
mento e a manufatura do estanho nos países produ
tores; e e) a maior auto-suficiência e estabilidade da 
indústria. 

3. Para o fiel cumprimento da instrução de Vos
sa Excelência, submeto-lhe à aprovação projeto de 
Mensagem ao Congresso, acompanhado de cópia 
autêntiCa do texto em-inglês do Acordo Constitutivo 
da Associação dos Países PrOdutores de Estanho e 
da respectiva versão em português. 

Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

----(kComissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 76, DE 1997 
( n" 4!2/97, na Câmara dos Deputados ) 

Aprova CJ t•xto dõl Conv•nç.lo sobre a 
Marcac;:~o da Explos1vos Pláatl.cos para 
!1.ns de Datecç:io, asaJ.nada .m Mon
tr•al, Gm 1 o do l'n&rç:o da 1991. 

Art. 1 o • FJ.ca aprovado o taxto da Convan~o aobr. a 

Marcaçlo d• Exploa1.voa Pliatl.cos para !l.na de Detecç.io, 

aaal.nada .m Montreal, .m 1" de março de 1991. 

Par*qrat'o 

Con;reaao Nacl.ona.l. 

aprovaç.io do 

r.vl.a.l.o da r•~er.:td.a Convenç.i.o, b«n COIIIO qual.aquer aJUatea 

COC!plem.ntarea que, noa termos do 1ncl.ao I do art. 49 da 

COnatl.t.Ul.ç:.l.<:.> Federal. acarret~ 11ncarqos ou comprOdUaaos 

gravcaoa ao patrl.IDÕnl.o nacl.on&.l, 

Art. 2". E ate D•creto l.Gq.lalatl.vo Gntrii wn Vl.QOr na 

dab. de aua publ:u:açAo. 

CONVENÇÃO SOBRE A MARCAÇÃO DE EXPLOS!VOS PLÁSTICOS 
PARA Fn-IS DE DETECÇÃO 

Os Estados Partes da presente Convençlo, 

Conscientes das tmplicaçôcs dos atos de terrorismo na irea de 
segurança internacional~ 

Expressando profunda prcoc:upe.çlo com os ates terroristas 
destinados a dcstruiçio de aeronaves c de outros meios de transporte, além de 
outros objCUVOS~ 

Preocupados pelo fato de explosivos plásticos terem sido utilizados 
cm tats atos terrons~ 

Cons1dcrando que a marcayAo de tais explosivos para fins de detecçlo 
contribuiria de modo significativo para prcvemr tais atos ilíçitos; 

Reconhecendo que para a prevenç4o de tais atas iUcitos é 
urgentemente necessi.rio çnar um mstrumcnto antem11cional que obrigue os 
Estado3 a adotar medidas adequadas para assegurar a marcaç:lo dos explosivos 
plásticos; 

Considerando a RCJOluçlo 635 do Conselho de Segurança da.t 
Naç6es Unidas. de 14 de junho de 1989, e a RC30luçlo 44129 da Asxmbléia 
Ganl das Nações Unidas, de 04 'de dezembro de 1989. as quais instam a 
Orgeiz.açlo da Aviaçlo Civil Internacional a intensificar suas: atividade:s com 
vistu a estabelecer um regime internacional de man:aç1.o de explosivos plásticos 
ou cm limina pua 6ns de dctccç.lo; 

Tendo cm VJSta a Rcsoluçlo A :27-S &dotada (X)r unanimidade pela 
21• scsslo d.t Assembléia da Organizaçlo de Aviaçlo Civil Internacional a qual 
aprovou. como prioridadll:l absoluta. a p~çlo de um novo instrumento 
mtcnwaonal relativo à man:açlo de explosiVOS pláslic:os ou em limina para fins 
de d.otocçlo; 

Obxrvando com satisfaçlo o pt;pcl d~penbado pelo Conselho da 
Orpnizaylo de Aviaçlo Civil lnlem&Clonal. durante a elaboraçlo da Convençlo., 
bem como teU dC3Jejo de assumir funções relativas a apiicaçlo desta Convençlo; 

Convencionaram o scguUltc: 

ARTIGOt 

Para os fins desta Convençã.o 

"Explostvos" stgmfica os produtos e~eplos1vos comumcnte conhectdos 
como "e>eploslvos plâsl!cos", mclu:uw: os expiOSlVOs em IOrma de líim1nll tlexivel 
ou alásiiC&. descntos no Anexo Técnico desta Convenção. 

2. "Agente de detecção" ~tgntfica a substônc1a descnta nv Anexo 
Tecntco desta Convenção, a qual C introduzida em um cx:plosiVo para toma-lo 
detectavel 

3. "Marcaçllo" stgnilica a tntroduçã() no eKplostvO de um agente de 
dctecçAo segundo o Ancx:o Técn1co desta Conw:nção 

4 "Fabnc.nç;do" stgmfica todo () processo, mclustvc o rcp~ocessamento. 
que resulla em eXplosivoS. - -

S. "Atte!Ütos militares devtdamente autonzadt1s" mclu1. sem que esta 
ltsta SCJil cxauslt\18. cartuchos, bombas, pWjtlets. mmas, miSSCIS, IClt[UCICS, CSIOJUS, 

granadas e perfuradores lilbricados exclusivamente para l'ins mthtarcs ou pohctats 
segundo as lets c regulamentos do Estado Pnrte 

''Estado produtor" stgnitico. qualquer Estado cm CUJo tcrnt()rttl süu 
fabncndos explos1"os 

ARTIGO ti 

Cada Est<~do P:nte adotarn as mcd1das neccssanas c etic::t7.es para 
pr01b1r e 1mped1r a tDbnc:açdo cm seu tcmtóno de cxplos1vos sem marcação. 

ARTIGO lU 

Cada Est::tdo P<~rte adot.nr.ia as medtdas ncecssanas e dica7.cs para 
pro1bir e 1mped1r a enuada ou saida de seu lemtório de explosivos sem marc:~ç:lo 

t) para~mtO ontenor não se aplu:ara ao deslocamento. para fins que 
mio SCJ<Im mcnmpUtivcts com os objehvos desta Convenção. pelas autondadcs de 
um Estado !'arte que desempenhem funções militares ou policiais de exploswos 
>Cm nt:ucaçüo. sob o controle daquele Estado Parte segundo o paragratO l do 
Art1go IV 

ARTIGOtV 

1 Cada Estado P::trte adotara as med1das noccssanas para exercer um 
conlrole estnto c cl'et!VO sobre a posse e a transferência da posse dos cxplostvos 
sem marcaçllo que tenham stdo fabriçados ou mtroduztdos cm seu tcmtono ames 
da entrada em vagar desta Convenção com relaçio a la! Estado. para 1mped1r seu 
apoderamento ou sua utilização para tins incampaüvcts com os obJettvos desta 
Convenção 

2. Cada Estado Parte adotarâ as medidas necess.ãrias para assegurar que 
todos os estoques dos explosJvos mencionados no panitgrafO l deste Arttgo que 
mio cstE..,erem em poder de suas autorid&dcs: no excn:icio de funyO.Cs mihtan:s ou 
pohçtais seJam destruidos ou Utilizados pan lins que n4o seJam mcampstlw:ts com 
tJS objetivos desta Convençio. marcados ou tomados pennanentcmcnte mertes 
dcnlro de um prazo de qumze anos a partir da data de entrada em vtgor desta 
Convenção com relação a ral Estado 

Cada. Estado Parte adotarã. a'> medidas nccc:ssãrias p.nrn que todos os 
estoques dos explosivos mencionados no panitgn!O I deste Arttgo que cstCJ:..m em 
poder de suas autondadcs no cxercicto de funções m1iilares ou policiais e que não 
li.CJam pane mtC!rnnte dos l!.nr;t_o_tos nuhtnres __ Qçllt<hJ,m(!ntc autonzados SC:Jam 
destruidos ou utthzo.dos para I1<1J que não SeJam mcompative1s com os Objctt .. c:. 
desta Cou'w'cnçdo, marcados ou tomados rc:nnanentcmcntc mertes, dentro _de um 
prazo de qutnze anos contados da data de entrada em vtgor desta Convenção com 
rclaçio a lal Estado 

Cada Est<~do Parte" adotani. as medtdas neccssán11.s para destrutr, na 
breVIdade poss111Cl. em seu lemtôrio. os e:<plosi..,os sem marcação que seJam 
descoberto e que n3.o tenham stdo menctonados nos parágrafos antcnores deste 
Art1~o. salvo os estoques: de explosivos sem marcação cm poder dJs suas 
autondades no excrcicio de funções milllan:s ou policiais que torem pane 
mtcgrantc dos anetluos mtlitares deVIdamente auton.zados na data de entrada em 
lltgor desta Convenção no que se refere a tal Estado 

Cada Estado Parte adotarli as med1dllS nccessarias para exercer um 
controle cstnto e clettvo sobre a posse c a trnnsiCrCnc1a da posse dos explost'w'os 
mcnctonados no paragrato 2 da Parte I do Anexo r êcmco desta Con~~cnçáo para 
C\'tlar seu apoderamento ou sua utthz.açdo para lins mcompat1ve1s com os 
objettvos desta Convenção. 
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Cada J·,t:.uJo P:u1c aJutara .:~s mcdu.l:.t~ rtc~c5o:.:ma~ p:Jra Jcstrmr. na 
hrc1td:u.lc: t'l<'..,SI\cl_ cm seu 1emton11, u:. c'lplostvc)~ sem maro:aç:i\llabncadus UJll.lS 
t ~·ntraua cm qt!ctr dcst:l t:nnv~nç:io no tJUt:' se retere a tal t.stado Que n:io estctam 
•ocurrorado.'> 'cl.!undo c-srcctlic.odu nu tt~:m "J" Jn panuualo 2 J:..r. l'::&nc I Jo 
\tte•m lc~n1Co desta Con1·enção e os explostvos sem marcação que não cSICJ;.~m 
!IJCÍUldos cm cHJ..tro !tem da paragralo 2 mcncmnado 

ARllCi< I V 

l'ela presente Con\enç,l!o c <.nada a l'llmt~s:'io /ccrm;a latcmae~ona! 
'>llbre l·_-:ploSJ\O'i (daQUI pm dtantc relenda cumn ··c.,mtss:io"t !mmaJa 1l0r "" 
IIUnl!n<J qum7e e no maXJmCJ dc7.enove membrtl'i ll<lmeados pelo Consell\\l J:..r. 
Orgamzncdo Uc J\vJação Ctld lnternactunnl {daqu• rm d1ante r<.:lendo cumu 

(oJlsclltu 'l'nlre ns cunJ1dntos prt.liJI.lStos pelos L~t.:1dos Par1cs 111:\la Cunnmçàv 

( )'Sl membro'> Jn Cmms~àcJ \crao pcnl<l~ que tcnh.un C'(p~.:ncm.:u• d1rcta 
<: ~>l.ihdn cm ussnnJos relah"us 11 tabncu~llo llU Jct.::<.:çà~J Jc C'(f'(O~IV\1~. u11 a 
pesqtu:.a )obre e.'(piu'Slt\VS 

I h membro~ tla Cun11ssão pre~tariio "en.tto) fl•Jf um pcnodo de 
.mo~ c poJe r :lu ~cr obJel·.) de tliJ~a numca~Uu 

!\~ S(!~)ÔC<; da \..\JtnJS'>:iO ">Cf;j<l \:<111\e>C:.tú.lS pclu tlH:IUI\ uma \C7 ,J<l 

.1111111J <;e\.le tla Oq:.aml.u~:lll de 1\.,.ta.,:Eiu Ci\lllntem:J<.:Jtl!llll ou <::111 )o.;.;.!l~ c Jata-. a 
wrcm dctcnmuaJcJ) 110 aflHl\aÚu~ pd<J t;,m~lho 

Consclla1 

1\H ll<it J VI 

/1. l"unussãu a\altara a t:luln~iio tc<..mca rdatll"a ;1 !:.~bm.:a~au 

m.:uca~:lu c detecção de c'tplosiVtls 

,\ C...:omiS\:ill pur meto du l...unsdhcl. co~munt~·ara ~u;Js tJmdusóes :lO!> 

l )t:Jdm l'anes c aos or~amsmos tntemnctullaJs mteresSáJ\ls 

\cmprc IIII C nc-.:c:osartt), a lunuss:io laru rctomo:ndno,/Jes au i_uu~cllw 
p:.tru a l'mcnd.J Jo Auc-:11 lccmco JcMa Convençju A t.:om1ss.J11 tentara ncJul:H 
por consca~o ~ua~ dcc1~úe~ sobre t:l.IS recomcnJa~ôe~ Na lalta lk C<H\Scn~'\- a 
LlJ!IU'\<;:iu :ILlotnr:t tal~ úcc,~i1t"'i0 f"lllr 11m a m:uon:1 de dlll~-ll'r\1'~ lk ~cu..; mcmhn•<; 

j J Cun\dho puJcr;.~ p11r rc..:omcnd:.tção Ja t"ml~s:i11 prnpc1r ~'" 

I staJo.., l':lrtes t:m~adas du Anexo I ecmcu dcst:! C...:umcnçjo 

ARTIGO VII 

Todo E.sl.lldo Par1e pudera levar ao conhcctmemo do Conselho seus 
comentnraos. dentro de um pro.zo de no~ntn dms contados da data de nouíicaçdo 
de uma proposta de emenda do Anexo TCcnlco desta Convenção. U Conselho 
comumcara estes comcntanos a Com1sslio, na brev1dnde poss1vel. para que t.ol 
nrgão os eXll.mH1c. U Conselho conv1darâ. qualquer Estado Parte que comente ou 
que se oponha 4 proposta de emenda a cono>ultar a Com1ssão 

A Comissão e:"Ul.mmarn os pareceres dos Estados Partes lormulndus 
segundo o paragrafo antenor c os relatara ao Conselho O Conselho. :~pus 
cxammar o relatono da Com1SsAo, c tendo cm VISta a natureza da emenda c os 
comentanos dos Estados Partes. mc!us1ve dos Estados produtores. podera propor a 
emenda a todos os Estados Partes para sua adoçilu 

:Se a proposta de emenda mlu lor recusada pur cmco ou mats Estados 
Partes mcdutnte uma notalicaçdo por escnto no Conselho. no prll..lo de noventa d1as 
contados da data de nollticação da emenda pelo Conselho. esta será adotada e 
cntntra em vagar apos 180 dtas ou npos qunlquer outro pcnolio li"I(Jldo na propost.a 
de emenda pnra os Est.ados Partes que não lhe tn·crcm teltO ob!cçào expressa 

( )-; Est::l.dos Partes l!Ue uvcrcm apresentado uma ub1cç:io de maneJru 
expresS:l. a proposta de emenda podcnlo. postenonncnte. mcd1ante o depos1t0 úc 
um Instrumento de acettnçtio ou aprovnç:lo. mamfcstnr o consentimento p;.~ra 
acctlar o d1sposto na emenda 

:;e cmcu ou ma1s Estados !'artes tiverem apresent:ld() ~lbjeçllo n 
rroposta de emenda. o Conselho a encammhara ã Comassãu para exame ultenor 

C1 Se n propost:1 de emenda mio ltvcr s1do adotada sc~undo o p:1ragrato 
~-Jeste Anu;zu. u Conselho lambem poderá convocar umn tonlerêncm de todos o~ 
Estadus Paries 

ARTIGO VIII 

Os Estndus Partes transmtlirão. na medida do possJvcl, ao Conselho. 
m!Onnnçüo:s que nJudem a Comtssão a desempenhar su:J.s !unções segundo o 
paragralu \ Jo Arugo VI 

1 h Estados Partes m:J.nteráo mtOrrmtdo o Conselho qunnto :1s mcd1das 
IJIIC ll\crem :.zd<.ltadu para lazer cumpnr as disposições desl!l. Convenção O 
l ,,n\dh11 !.:tlmUmtara tnl mliJnnaç:lt.~ a todos os Estados Partes e aos orgnmsmos 
mtcm:~~.:•unac•<Jnais Interessados 

ARTIGO IX 

O Conselito, cm cuopcraçdo com os Estados Partes e orgamsmos 
111temat1onats pertmentes. :J.dotara as med1das apropnadas para tacJhtar a 
..~pllcaçdu Jesta Cunvençllo, mclusl\"c a prestação de ass1stênc1a técmca c as 
mcd1das pnra o mtcrcãmblo de mforma.çio rclactonada aos avanços têcnicos em 
termos de murcnçdo e dctccçio de ex:pios1vos 

() /\nexo tecmco dcstll Convenção ccmstttutrá parte Integrante da 
mesma 

ARTIGO XI 

As d1vergCnctas que possam surgtr entre do1s ou ma1s E~t:J.dos l'.:~rtcs 

!l(l que se retere a Interpretação ou ap!1cação desta t:onvenção e que nllo fKlsso.m 
v;: r suluc10nad:J.s pu r me10 de negoc111.ÇÕCS serlio subme!ldas a arbilrngcm. a pedtdo 
Jc: um daqueles Est.ados Se. num prazo de seis meses contados tla data de 
..1presemaçtlo du pedtdo de arbttragem. as Partes não concordarem quanto a !Orma 
Ja mesma. ljUaiQuer uma das Partes poder!l. submeter 11: '-ilvergt:nc1a a Corte 
lntcrnac10nal de Justiça. mediante um pedido apresentado segundo o Estatuto tia 
\..urte 

l"udo Estado Parte. nu a~stnatura. ra.tJftcaçãu, accttação ou aprovoçào 
dcst:l c~.mvcnç:áo ou no ato de adesão a mesma. podera declarar que não se 
ct.mstdera obngado ao parugrato anlenor. Os demats Estados Partes não estarão 
ubng:J.tlos ao paragrn!O ontcnor com relação a nenhum Estad~ Parte que tenha 

- f,,rmul:J.âOGJ reserva 

rodo Estadu Par1e que ttver tOrmulado a reserva prevtsta no para@raiO 
:mtenor pudera rctlra·la. a qualquer momento mediante noulicaç:Ao ao L)c:posatnno 

-- ·-l\.RTIGO XII 

,'-;Jl\·o o disposto nu Arugo XI. a presente Cum·enç;lo não pudera ser 
"hJel<J de: rcscrvns 

ARTIGO XIII 

I A rrcscntc Convençtio estara aberta a assmntura em MontreaL cm I 
Jc man;o de !IJ91. 1105 Estados pnrtlctpantes dn LunlcrCncm lntemac1onal de 
D•re110 Aereu rcul~Zada cm Montreal de 12 de ICvcretro a 1 tlc março de 1991 
.\pus l Je março de 1991. n Convenção estara aberta a assmatura de todos os 
Estados na Sede da Orsamz.açio de Avu1çilo Civll [nternactonal em Montreal ate 
~ua entrada cm v1gor segundo o paragrafo 3 deste Ar1tgo. Os Estados que mlo 
;~ssmarem a presente Convenção poderlio adenr a mesma a qualquer momento 

,\ presente Cunw:nç4o estara SUJeita a ralllicaçdo. acc!taçil.o, 
.lpro•açâu uu adesão Jos Estados. Os mstrumento$ de ratdicoçdo. a..:eLt.aç4o, 
aprovnç:io c1u atlesil.o serão dcposat.ados na Orgamzaçllo de Avtaçdo Ctv!l 
lntemacwnal. a qnal pela presente se tlcstgna Dcpmutana /\o dcpos1tnr seu 
mslrumcnlo de ra!Jiicaçdo. accuaç4o, aprovaçio ou adcsllo. cada C:slado tleclarara. 
~c e ou ndo btado produ1or 
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A prcs.cnle ..:tmvençdo cnlr<~ra em vtgor no se)C.Ilge:nmo dt.3 contado da 
Ju1.1 tll.." Jcpc'Jsltu du trigeainro quinto mslrumcnto de rattlicaçiitJ. Jccltaçào . 
• tpro,..:u;átt nu udc.•;.:iu runlo D lkposiuirw.. contanto que no mtnuno cmco dentre 
tms I· ~1.:1dos th:dn~m. sc~undo o p:~nl.graiO 2 deste Artigo. 4ue !>;ín blados 
pmduwn:s. Se 3 5 instrumen1os li.! rem depo~Jitados nntcs de cmco Estados 
produtores dCflelsitamn seus n~strumcntos. cstll. Convenção entrara cm ~·•gur no 
'le)CD_tzcsrmn d1a Cl)ntodo d4 dalll de: depós1to do inslrumcnto de r:uuicação. 
ucclt;~yãu, :.~pnwaçdo ou aodcsio do quinto Estado produ1or. 

l'ara tiS dcm11i1 Estados. a presente Cl.lnvcnç;l.o entram cm vtgor 
o;c<~senta Jms .:após :a d11t11 de dcpólulo de seus mstrumentos de mhticação . 
. tcctt;:~çàu, aprovaçdu uu adcaio. 

I :lo hl'lfO 11 rwnente C.:onvcnção cnU'e czn '\.'tgor. n Deposaulnn a 
rqustnma sclttmdo" Ar1130 102 cU Cdtta dns Nações Uoídas c scgundu o Amgo 
~1 da ~.,u\·enç.do sc~n: A\'1~ Civillntcma.caonal (Ch1ca~o. l t)44) 

ARTIGO XIV 

o.;Jtqunnto Jurem uuhlUJ\)S Dar a • ,., tins eSJlCCllicndos a :.ellmr. 1m enquanto 
r(:rm:nH.:cerem mcurporatJJJs como espCCIIicaUu aJI.1Qte. ou SeJa.· os explosivo< que 

.:JI seram tatmcntios 1111 •;uc e'Ostam cm quarll!dadcs hmttadus 
tmtcamcnle para us~l. com o dev1da auton..::J.çau. cm pcsqtltsa. desenvolvtmcnto (lU 
teste de explosn·m llOHlS ou modtlic!!.dus: 

h~ sctam t.Jhncadn'> 1m que e'ttstam em quanttdadcs hmttadas 
lllllCamcnle para uso. 1.om a dc\'ld~ ni.Hortzação. no lren113mcnlo de detecçdo de 
c-cpiGstvo~ e ou an Jcscn\·olvmlcnto ou lés!e de cqutpamentos Jc detecção Je 
c-.:plost~os. 

c 1 SeJam tnbncados uu que CXlstam em quanttdades Jimt!adas 
umcnmcnte p:na uso, com n dcv1dn autonza.çãu. para os tins das Clênctas 
auX!hares da admmtstração Oa JUSllç:a, ou 

J 1 SC):lm dc:.tmado-. n tn~·orrora'fãll. c que se Incorporem. cumo parte 
mrc~rantc tl11~ anetatos m•lllarcs devtdamente auton7:~Jus no tcmtóno do Estado 
produtor n11~ trCs :mns subsequente~ a entrada cm VIIZOr desta Com·ençllo no que 
,~.relere a la! !·st::~Jo lh a.netaws produ..:tdos neste pcnoJo de três anos scráo 

1\ De 14 d · · · ed od . ,<~1\Mderadlb ar1CI:llnS nuhtares devtdamcntc ::tutonzados SeBundo o paraBralo 4 
l.stadm; Partc.o; •pnst na ever11 not!ltcar 1m 1atamencc: n 1 os us ~ngnatanos .:_ ___ J,J-Arttg() IV Jc:.ta LtJll\'enção 

~ 1 Lad:~assmuturu da Cunvcnç:iv c o dUta correspondente. 

~ C:1da dcpositu Jc um •nstrurâc:nlo de r:1t1licaçáu. .><.:ctUiçíio. 
arr(l\'tu,::iu 11U ::u.Jcsdo c :t data corrc:~pondc:nte, mdtcando c:<pressamcnte se o 
l·.stado dL-clarou ser Estado produtor, 

J, A data de ennad. em vigor dc:slll Convenção, 

4 A data de cnlnda cm vigor de qualquer emenda a esl.a Convenção 
ou a seu Anexo 'l't~~;nlca, 

5 QualqU(f dcnUncltl eletu.d.a çom buc no Artigo XV. c 

XI. 
Qualq~ter ~ cfctUadu. c;om base no paragraiO 2 Jo Arttgo 

ARTIGO XV 

I l)ttalquc:r f..51ado P•tte podc:ni dcnunc1ar a prescnre <.:onvençdo 
1mxlmutc nutrúcnç.5.o pore:tCntoencfcteçada • Deposttâna. 

A denuncia cera elic.ito 180 dtu ~-~' :;~; <!ala na qual a Ucpostt.ina 
receber n nutltK..çilo. 

Em testemunho do que. os Plenipotenctartos ubaJxo·nsstnados. 
dcvtdamcntc auton.ra:iol pdos respec:llvos Governos, asstnam :1 presente 
Convenção. 

fc::rto cm Mot~tr'eal cm primaro de março de mtl nov«emos c 
noven1a. e um. cm um exctnp1u orisin&l. c clnc;o te:rttos autênllcos. nos tdwmas 
J r:1ncC.s. mglCs, espnnhol, ru~ e .ãrabe. 

ANEXO TECNJCO 

PARTE! 
Oc:tc:riçio dos Explo.savos 

c >s cxplosi\'01 mendon.dos no parag.ratO I do Art1gu l Jesta 
Convenção Sl!o. 

n' os que contêm mt sua fónnula um ou mais e1Cploslvos de grande 
potCncta. us qu.llls cm :LIU. fônnut. pun têm uma p~silo de vapor mtcrtor a 10-' 
Pa em uma tcmperatun de25 C, 

b) os que coniCift cm sua IOnnula um plnstl1icante. c 

c I us que. uma vez misturados. s.ão ma!ci.ve1s ou l!eXJ\'CIS em 
tcmpcrntLJra :unbrenle normal. 

li. , Os ~:B:UUHc:s e,;:pknl\105.. mamo respondendo a Jcscnçdo Oos 
c~rlosn·us Clllllrda no f'=I111S1111o I desta Pllr1e. ndo senlo cora1derados e~plosuo~ 

III Nesta Parte 

.:l expressão "~om a Jc\1da auton:tação" uulrzs.da nos ucns a J. bJ c c 1 
Jo paragmlo Jl stgmti<:a rw:rmtt1do<sJ segundo as hm e regulamentos do Estado 
Parle em lJUCstdu. c: 

d c::<press:io ··c-.;olosn1>~ Jc grande potCLteul.·· mdw mas nàu se: ltmrta 
a ctclotelramettlcntetranttramJna 1 fiMX). o letranLtrato de pentacntntol ( PETN) c 
a ctclotnmcttlentnmtr:lmtna IRDX) 

PARTE JJ 
!\gentes de !Jct~:cç:lu 

Enlendc·sc f'H>r :Htenle de detecção qu:.~llfuer tlm:J J:.~s ~ttbstün(;!U!> 
prcscmcs na t..tbda ab.JIW 1 h a~enle.s J\,' dctccçih> Je~cntos a~sta t;J.ix:-Ja 
Jcstm.nm·~c a rncllwn.tr a JclcclabLiJdudt.: di!~ 1:'\plost~Os f'H'r meto Ju JcL~Çãt• Jc 
l:lf'IOr~·~ J m ~;.u.ia ca~o o .>~ente Uc lh:teq.ãP ~l.'ra mtrudu7tdll 11•1 cxplo.~t\<1 Jc 
1111Klo a wr JtslnbutJo J,· I<Lrma homo!olenea tto produto lcrmmaJo \ 
~oncculr:lçào Jt\lllllllU Jo ul.!.cnlc:: Oc tktccç:l<> no produtt> tcmunuJo scra. nn 
mumentu tla tabmaçã<l. aquelu md1cad.a na tabela 

lA B E I.,\ 

f)ual4ucr (:'<plm>n·o que. ~.-umo resultado Jc sua IPrmula rrorn•al 
mclutr qu;.~tsquer agentes de dctccçdo 110 tm·elnHnuno Je concentr:lção requtstt:ldu 
oullCIIIL:.t de~tc estara apto a marcação 

HDfSAGEM lU 1.176, DE 15»96 

s.Mora Membros do (OfiiRUO NICIOII&l. 

O.~ com c ~ct PC uUgo -49. ina10 I. da Ccn.IMÇJo Federal. 

~ a ckvada c.onllda'a(.lo de Vouas ~"- acompsnhado de: ExpoAÇlo de Mouvot de 

SeMot ~ de Eatado d.u Rtbções Extmores, o texto da C~ sobre 1 M~ de 

~vosl'iUucoapara f1nsdc ~cc.çio. UIIMd.aem Monrrulcm J•dciiW'Ç:Ode 1991 
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E't?OSICAn [lE I!OTJVOS ..,o ~91/~lRE., [)[. 13 OE '10\'E:IBRO OE l!J9b, no SENIIOR 

'-I!NISTRO DE .E:STr\DQ fJAS Rh.\ÇOES f:XTERIORF.S. 

~xcolent.l$5.1.r:IO Senhor ?r~sJ.dent.e da Repilbll.C4, 

O BrlUJ.l toJ. \!III. dos quarenta pa.1.1a1 repra•ont.ad~n na 

Conter6nc:J.4 Internacaonal Ce ou·e.1.to A.6reo, rlilal.l.:tad.a e111 Kont.raal 

no pt~r1odo da Ll da teverolto a 10 elo março de U'L 1ob oa 

auapic::ioa da Orqan.I.'ZIIÇI.O de Avl.ac;4o Civil Int:.ern~~ocl.onal (OACI}. 

lllaquala oportunul. • .cl.c, to.1. nprcvada, por cona•nao, 4 Conva~:~ç:ao 1otlra 

• K&rcaçlo c:lo UpiOIJ.VOI i?U.at.J.C:OI para P'lnl da Oat:ac::ç&o. ao 

e•nu.no da Conter6ncl.A, o Cb0!11 da Delaqaç&o craa1.la1.ra a1a1.nou • 

Convanço!oo, com raaarva 110 par4qra:Q 19 do art.J.qo X.I, o qual Giapõa 

sobre procedlme:u:os para Boluç4o àe controvérsHI.S, 

'· ;. marcaçáo ele exploc.Lvoa const.Lt.I.IJ. r.ara.a bastant.a aana1va1 

responsava.Ls paJ.4 saquranç11. da aviaç .. o ca.vil o diiM 

11.aroport.oa, os qua.Ls reconhecem noJ. convançao 

ele prevençAo c:te atantados tarrorJ.at.aa e ela ates Llicitoa 

correlates. 

). 

l!:xccrlt=ncJ.4 .1 anexa m1nut.a do Hlllnsaqem ao conqraaao tlacioaal. 

lllnC:IllfiJ.nhanoo o texto c:ta Convanç6o em apraço para a nacaaaAria 

aprovaç6o 1egJ.s.l.at.J.va, pr6via .l ra~ifl.c&çlo. 

1 A (omissã0 de Relaçôco; F.>:.tenores e Defesa Nacional) 

PARECERES 

PARECER N2 439, DE 1997 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA, sobre Proposta de Emenda à 
Constituição n" 12, de 1991, tendo como 1• 
signatário o Senador Maurício Corrêa, que "cria o 
Conselho Nacional de Justiça e dá outras 
providências .. , nos termos do Requerimento n2 

1.360, de 1995, de reexame. 

RELATOR SENADOR JOSAPHAT MARINHO 

RELATÓRIO 

Por força oe requenmento. formulado nos termos do art1go 315, 

comb1naoo com o art 279. Q. § 3", ª· do Reg1mento lnterrio, retomou a CCJ a 

PEC no 12!91, qu;--<·cna o Corise:ho Nat.tonal de Just1ça e dei outras 

prov1dénc1as" 

A proposta em reexame ObJeii'J8 a ad1ção, após o arl 135 da 

Sonstltu1ção Federal do segu.nte ar11go 

"Art 135-1 F1ca cnado o Conselho Nac1onal de Justl!;:a, que !era 

como competêncL_a_ o controle externo da atw1dade admrmstrat1va e do 

desempenho dos deveres functona1s do Poder Judtct3no " 

Também estabelece, em parágrafo úmco, que "lei Complementar 

def1mra a sua orçamzação, funcionamento e compos•ção. assegurada, quanto 

c1 e~la. d j.JartiUIJ<JÇâo c.Je mayrstrdtlu:.. nremiJrus do Mrnrst&rro PubliCO c 

·advogaaos " 

3 Sobre o tema, Jâ t1vemos oportunidade, ma1s de uma vez, de 

expres$at nosso pensamento Em recE-nte conferênCia profenda sobre 

"Controle do Poder Judiciário," sal1entamos· 

''SOb O titulo "Dos PnncíPios Fuodamentars", a 
Constituição de 1988 abre seu te)(to declarando. no 
crt. 1• .. que a Repribhc.:~ Fedomhva do Orasil se 
.caractenza como_"Esta.do Democrático de Direito .. , e no 
art. 2•., que "são Poderes da União. Independentes e 
hnrmOn1cos entre s1, o lc~is!otivo, o Executivo e o 
Judlcié.no" ___ N....Q. .. .§ 4". inciSO III, dQ. art.. 60, pr01b& 
"deliberação" sobre proposta de emenda const1tuctonal 
"tendente a õ1bol1r ., scparoçl10 dos Poderes" Eleva, 
ess1m. a cláusula pétrea, portanto metingivel, o 
pnncip1o dos poderes d1st1ntos, embora coordenados. 

-1. Em Con~ggu~nc.~ de_ll,~ ..... J29-~~ _bMiJ~!M. ~ 
quando o-e"onslltUinte delmeou o capitulo "Do Poder 
JudtcuYJo", a começar do art. 92, Já hav1a tornado 
expliCita o tgualdoc.!c Uos Poderes entro SI, ou SCJa, D. 

pandade de Situação no plano politico-lnshtuclonat 
Não obstante ISSo, reforçou a postção do Poder 
Juc.Jiciârio com a Dcjoçilo de normas espeoa1s, ora 
d1v1sando a função runsd1C1onal. ora a de índole 
admtmstrallva. de qualquer modo o abroquelando 
contra o arbítno Enumerou os órgãos componentes do 
Poder Judiciáno - Tribunats e Juízes (art. 92) Atribuiu 
ao Supremo Tnbunal Federal a 1mciat1va de lei 
CQmp!ementar que dtsponha sobre o Estatuto da 
Magistratura (art. 93), e cpm o CUidado de ind1car 
"pnnclp1os" a ser observados, entre os quars o de 
motivaçêo das "dectsões administrativas dos tribunais, 
sendo as d1sc1phnares tomadas pelo voto da ma~oria 
absoluta de seus membros" (inc. X}. Prec1sou as 
garantias que protegem a individualidade funcional dos 
Juizes, genencamente considerados (art 95), 
estabelecendo a vedaçao dos atas ou procedunentos 
suscetíveis de enfraquecê-los (parágrafo Un1co). 
Dtstribuiu competênCias a Tribunais o Juizes, inclusiVe 
pelo cnténo da espec1ahzaçAo (arts. 96--126). Ainda o 
Constituinte Julgou próprio realçar outros aspectos 
sobre a dimensão do Poder .• Assegurou autononua 
admtmstratJVa e frnancetra ao Poder Judtc1áno (ar1. 99) 
Oefenu aos 1nbuna1s, .a par_ de outras tarefas. a 
tncumbénc1a de "organ12·ar suas secretanas e serv1ços 
aux111ares e os dos JUIZOS que lhes forem vtnculados. 
~etando peta exerci.c1o da Sl1v1dade COfTOietona! 
respectiva" (1nc I, b, do art . 96). Proclamou que 
compete ao Supremo Tnbunal Federal, 
"prec-Jpu"3menle. a gu~rda da Constituição" (art_ 102). 
Ampliou a relação dos titulares da ação de 
•nconsiiiUCionalldade (art 103), prop1ctando ma1or 

. ""ijôfi..iiiié. "de apeto·s-;r·corte -s-uprema POr-·s.u"â vez.· ó 
legislador de reforma acaba de cnar a "ação 
deci:Jrat6na de conslltuclonahdade", alargando mats a 
competénc1a do Supremo Tnbuna! (EC n" 3 de 1993. 
art 1• de referência ao art 103 da CF , a que se 
acresceu o § 4° ) 

__ No_ta:~s~-- que ___ a__ _C.onslltwção, assegurando 
prerrogativas aos mag!stradQS, por 1gua1 os submeteu-
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u1zes ,:;: ·n~morcs c;r)s T•r:Junats • a ~ g'_g_ 
~~spor•Sf!O•I••!,lZ? rr::'li dehntção da respectiva 
':':lmpet~noa o:~ra 1-'mre~sa-los e 1ulgã-los. sem om1t1r 
FI relat1va aos d<:.>lltos ~QL11!::!!::!1 (art 9'5. III, art 102, I. c. 
.-:m 105 1 ;J an 10A I al 

5 Loqo ,, ·~onslltumte gtzou a estrutura e a 
•:ompetê-nr•n <Jr::s oraãos do Poder Judtctãno. bem 
r.omo pr#'>viu ;:, forma de diSCJpltnar e punrr os seus 
I 'lembras rn•.it.JSrve mea1an1e o "exerctcto c:a at1v1dade 
,·orretcronal' o processo por cnme de 
responsabilidade tudo dentro da orcem h1eràrqu1ca 
;;:nada Reservou·lhe, enf1m com a 1ndependéncta 
~IJ§! e a au1onom1a adm1ntstrat1va e ~. o 
oesempenhc do camro!e interno do prcced1men1o de 
seus 1nteqrames sem pre1uizo da part1c1paçao 
1•scaLzadora da soc1eC!ade e prevendo uma regulação 
1ega! ~deou:Joa 

Estatuto da Magrstratura 

•> A Const1tU1Çdo no art 93. além de exrg1r "le1 
t:ornplementar" para compor o Estatuto da 
Magrstratura 1tm1tou a 1nrctatrva dela ao Supremo 
Tnbunal Federal e ordenou a observãncra de 
''princ1p1os' '"1Uet enumerou Desse modo. submeteu a 
d1sc•o11na do as<Sunto a 1e1 que e aprovada por "ma1ona 
absoluta" dos membros de cada Casa do Congresso 
Naceonal 1an 69), ong1nàna da Corte Suprema e 
su1e1ta a "prmctpiOS" enunctados que abrangem desde 
o tngresso na carretra 11nc I) até a determinação de 
serem as occ1soes "d,SCiphnares" tomadas pelo voto 
r:!a ma1ona Cios memoras dos tnbuna1s (tnc X) ASSim 
l)•spondo a Conshtu1ção prescreveu a elaboração de 
d1ploma de mcdlf•cação dlfic1l, confertu ao Supremo 
Tnbunal <.~mplo poder re<;~ulador e revestiu a 
magtstrat• 1rrt de d1re1tos e oeveres 1nsuscetive1s de 
alterações por me1os ordtnános Vale d1zer 
estabeleceu rf"qUISIIOs condtções e parâmetros 
res•stentes ao arb1tno de legislador 

Alento a esse comande normativo supenor. o 
Supremo Tnbunal Federal encam1nhou ao Congresso 
Nac1ona1 t>m dezembro de 1992 o Protelo de Let 
r:omplementar ryue "t1iSPÕe sobre o Estatuto da 
"'lagrstratura Nacranal" e que recebeu o n° 144 na 
Câmara r:lcs Deputado'> onde se encontral 

A exposiçflo CP. mot1vos que o acompanha. de Jnic1c 
salienta "o ::arater nat:Jonal do Poder Jud1C1áno", bem 
como sua "untdade" no plano federal e estadual, 
delineada "t"m tomo de pnncip1os e valores 
rundamenta1s e de cnténos comuns de organ1zação'' 

"Dessa v1su:::~l1Zaçào do Poder Judtctárto • prossegue 
a expos1çác de mot1vos . na perspect1va de sua 
1ndependénr:1a como Poder Politico. de sua autonom1a 
admlntstrahva e flnancetra e de seu carater nae~onal. 
resulta que . definido em estatul..; própno o reg1me 
JUridiCO da Maa1stratura bras1le1ra. da LJnrão e dos 
Estados. drsllnto do estaluto dos servidore-s federa1s e 
estaduais . de acordo com a vonl3de da ConstlluiçâO, 
hão de C~"der espaço a-s d1sc1phnas de !eQisfaçáó 
oratnana federal não autonzadas na Lei Complementar 
prevista no refendo art 93. ou de 1e1s toca1s sobre 
rnag1strados. em ambos os casos. desde que em 
t:Onlltto com os preceitos e dtspostções do Estatuto. 
edrlado por rmperOiiVO de art 93 da Le1 Magna" 

Para que não ha1a dUv1da sobre a d1mensáo da 
umdade" do Poder, a fundamentação do PrOJeto 

acentua 
'DISCIPlinado em Estatuto propno o regune rurid1co 

da Magtstratura nac•onal de todos os graus e 
categonas assentam.se, ·nesse diploma. ass1m 
tambem os pnnCiPIOS e parametros a serem segutdos 
na lf"g1slação ao'i Estaoos sempre que diSPOSIÇões 
desse plano se tornarem necessanas a efet1-..a 
oJpllcaçào de normas constantes da Le1 Complementar 
em reterencra». 

Regime d!SCtollnar e ConselhO da Jusllca 

7 Ao lado de outros esclarecimentos, alguns dos 
qua1s amda setáo postos em relevo a expos1çâo 
acentua. a propostlo do G.:lpttuta Vlll. "Do Reg1me 
DiSCIPlinar". a ".Jutonom•a" extstente entre a 

responsabrlrdade dts_crpl.nar a crvrl e a cnmrnal dos 
magrstrado~ e~m ~rg,orQsa srntoma c~om _o ProJeto. que 
díspõe, lrmrtªl_!_'!'~fl!~m~_. oo 

"art. 49 Ç_ste çapttulo regula a responsabrlrdade 
drscrplmar do magrstrado sem pre;urz.c da 
rasponsabrlldade crvrl e cnmrnal" 

Dentro desse contorno. o ProJeto precertua. no art 
53, que 

"a.atlvrdade censórra dos Trrbunars e seus órgãos 
drscrphnares sera exercrda por membros vrtalicros" 

prevendo no art 54 penas de adverténcra. censura 
'-drsponrtnlrdade e demrssào Adrante, conjyganÇio _ a 

--:"":atiVfdadã.-drstfplli'i8r- COrTI --à-de- -comarldQ gerat dO 
Po_der. rnfarma a ;ustrficaçâo do pro1eto sobre a cnação 
do~~ de Admrntstracão da J~ 

"Srtuado no plano admlntstrahvo do Poder 
JudiCiano. o Conselho proposto em nada afetara a 
Intocável 1n_~ependênc:1a _ dq;s _ magiStrados. 
SlnQUiaTrnente cOMs1derãdOs.- oU dos tnbvna1s. no 

· tr><-Mo:.io:uo da sua competência ]unsdlctonat A 
tnde-penáénc~a doo: Juizes, no desempenho da 
atNJdade de d1stnbu1r JUSuça. nc.., (j:. •v•'• ,a rr.~ ..... 1a .. a 

__ censura: ao. cantráno, órgãos de um das F'oderes u,.. 
Estado, cumpre-lhes dar cantas dos serviços que lhes 
1ncumbe prestar, com probidade e eftC1énc1a Integram· 
se, todav1a. em uma estrutura hterarQUICa Seus atas 
estão sujeitas a recursos e reclamações previstos na 
Const1tu1çtiO e nas Je~s. Não é poss1ve!, no Interesse 
dos Cidadãos, CUJOS d1rertos. liberdades, garant1as e 
prerrogativas são amparados. precisamente. pela ação 
Independente dos magistrados e dos tnbuna1s. que 
órgãos estranhos ao Poder Judtc1áno ou 1ntegraaos 
por autondades não-JudiCiánas logrem condições de 
e_xer~r_qu~y_gr fçr_m_a d_e c_onstrangrmento. 1nfluênc1a 

- ou pressáo no fm1mo dos JUlgadores. Já pela 
fiscalização do merec1mento das dee~sOes. Jil pela 
atenção da seu conteUdo, com base em razões de 
conveménc1a po!ihca ou, o que sara a•nda p1or por 
fundamentos IdeológiCOS De outra parte. é certo, 
exis~em órgãC?~ cen~ôn~s. nos tnbUnaJS, abertos c;~ 

__ Ql(el~_as_ das _!;!'~fi'~ e @_$_e_u_s=_ r.ePresentantes pelo 
-prõCeduT!erltO dos magistrados As cones. a seu turno 
guan.~::to __ sollcttadas. prestam a oprmáo publica 
e~clare_clmentos s_obre $91..!S~_aJJJS e .dec1s6es que hão 

---"~8 5ef5erJ1R~ :m_Q~.'!féi.\ÍOS. de acordo com o art 93, X, 
-dáCOr1stltlJiçào Releva, a1nda, notar, no que C0"1C"'"'~l1e 

ã at1v1daC!e admm1strat1Va, que os Tnbuna1s de Contas 
da_ Un1ã_o __ e a_os Estados. no desempenho de suas 
_atpbu.çõe.s,_ pgdem__:·_roeall<:~r. QQf !O!Ciattva própna. da 
-Cámara dos Deputados. do Senado Federal. de 
Com1ssão técn1ca ou de mquénto. 1nspeçóes e 
aud1tonas de natureza contàb1l. f.nance~ra e 
orçamen_t:ana.~operª-ç•pnaJ ~ patnmomal, nas un1dades 
admtn1strat1vas elos. Poderes LegislatiVO, E.xecutwo e 
Jud1c1àno", conforme dispõe o an 71. 1nc1so IV, da 
ConstlluJçáo" 

___ 8_ .ComO-Instrumento de ação do Poder Jud1c1âno. 
no domin10 admlntslrat1vo. o Conselho sugando sera 
composto de 1 1_ (onze) membros da magistratura, 
compreendendo a fedefal e a estadual (art 81) 
Exercera. entre outras. segundo o art 82, as funções 
de 

"I - zelar pela autonomia do Pod~r JudJCJáno_ bem 
como pelo respe1to as prerrogativas e pelo 
cumpnmento dos deveres da magistratura. 

__ li -_coordenar. no âmbito adm1mstrat1vo. a aplicação 
deste estatuto pelos tnbunats federaiS e estaduais. 

UI - connecer de questões relativas a 1nteresses de 
ordem iOSIIIUclonal do Poder JudiCiáno" 

É ev1dente que o Conselho, zelando "pelo 
cumpnmento dos deveres da mag1slratura" e devendo 
"conhecer de questOes relativas a mteresses de ordem 
inSIIIUcionat de Poder Jud1C1ánc". o que 1a envolvera a 
coordenação na prat1ca do Estatuto. não trata apenas 
nem preponderantemente. de direaos ou prerrogativas 
dos JUIZes. Pode submeté-tos, não ranJ, a ve(lhcações 
destinadas a resguardar o Poder Jud1C1áno. a 
soCiedade ou dlftittos _ de_ c•dadãos. mesmo que a 
função PuOIItva -seja reservada ao órgão diSCiplinar 
e5pecif1co 
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Para garant1r orec.samente a participação da 
comun1dade na função de controle o Proreto 
estabelece. no art 83 que "poderão d1ngrr-se ao 
Conselho sobre qualquer matêna de sua 
competénc•a~. alêm dos lnbunats e de orgãos 
representatiVOs dos Estados. o Procurador-Geral da 
República o Procurador-Ger.:al da Justtça_dos Estados 
e do Otstnto Federal e o Conselho Federal ou 
secctonal da Ordem dos Advoqados do Brasil Os 
órgaos do Mlntsteno PúbliCO e os Conselhos da Ordem 
dos Advogados pelo oue lhes rncumbem a 
ConsiJ!UJçâo e as lets na defesa da ordem Juridtc.a e 
dos drretlos soc•a•s e rndL\ILduaJs {C F. arts 127 e 133 
e Ler 4 215. de 27-4-53 an 15 I e arts 20 e 28. 1), se 
revestem da condtção de delegados da soc1edade e do 
CLdadao E o Conselho lhes aeve comunrcação das 
deliberações consoante obnga o art 84 do Protelo oe 
Let Complementar 

Desta sorte, entrelaçadas. a "atiVIaade censona" e ª 
função de admtnrstraçáo da tustrç.a coordo.-rorn-se· para 
garantrr a ação adequa<;ta doe ,.,-,o:~camsmos do Poder 

1ndependenc1a do Jud1qano e con:role_tntemo 

9 Como sa vê. o Supremo Tnbunal - "guarda da 
ConstitUIÇão" e lhe cumpnndo a "vontade" - preserva a 
1ndependflnoa e a autonomta do Poder Judtcrâno 
IncluSIVe em beneficto da comun•dade e do rndrviduo e 
srmultaneamente ressalta a 1mportàncra da função 
d1scrphnar e da admrn1strauva, 1nd1ssoc,ávers por seus 
ob)elrvos tdênttcos de resguardar a ordem 1nSt1tuoonat. 
o Poder Judtct<ino e os drrettos dos Cidadãos 

A atrlude da Corte, preservando com equtlibno a 
Jndependéncta do Poder Jud•oãno. sob(e ser fundada 
na ConstJtUJçáo respousa no lastro doutnnâno que 
caractenza a moderna ordem turidr~ democrática, Já 
em 1975, o professor Pabto Lucas VeroU. examinando 
"a luta pelo Estado de O~re•to". com suas 
transformações depors da ült1ma grande guerra, s1tuou 
entre as pnnc.pats "afirmações" dele a "separação de 
poderes como garantia da liberdade ou fre1o de 
possrvers abusos"• 

Esta afrrmação nutrrda sobretudo pela reaçâo aos 
excessos do poder autonlárJo no periodo-lntermedJO 
aos dors conflrtos mund1a1s somente se tem 
consot•dado. depors- de 1945 Recentemente. o 
professor MattHtas Herdeqen. em conferéncra de 1991, 
salrentou Que "o pnncipro do Estado de Otretto não vrve 
de proclamações abstraias no teKio consl!tucronal. mas 
de suas man1festações concretas nas nonnas de 
organtzaçào do Estado e no àmbllo dos direitos 
fundamentars" Em desdobramento dessa tese "de 
uma perspectrva hrstónca", e nAo por sr~ples 
convrcçao, realçou ··o núcleo do pnncipio do Estéido dO 
drre1to", entre CUJOs "componentes formars" inclutu "a 
dtvisão de poderes" e "uma JUSttça tndependente" 
Asseverou, com firme:ta. que 

"O ptlar do Estado de D•rerto é uma justrça 
tndependente e efictente. que proporc1ona proteçAo 
também contra atas do poder pUbhco. AqUI, a pos1ção 
JUrídica pessoal do JUIZ reflete a posrção da justiça na 
eslrutura da ordem estatal e soctal'-s, 

Não obstante a cntenosa ressalva constante do 
Ululo do estudo, de que se trata de "uma per:spechva 
atema", na verdade retrata a concepção generalizada 
dos elementos formadores do Estado de Oire1to Tanto 
que o catedrátiCO de Oiretto Admlntstratrvo Luaano 
Par&JO Alfonso. no prólogo ao l1vro "Estado de Oerecho 
y Contrai Judrcral", do professor Allan 8r6wer Canos, 
observou. em 1987, ·eom a conctsi1o de um mestra 

"A extstàncra de um poder Judtctal rndependente. 
capaz de controlar realmente o exercicro do poder 
pUbhco e de oferecer aos crdadãos tutela e proteçào 
ef1cazas a seus dtrertos. conslltut um raquiSIIO 
rndrspensave! à rea!tzação dessa capttal concepç,ão do 
Estardo'" 

Importa acrescentar que a questão da 
re~- ")nsab1lrdade diSCiphnar do mag1strado não fere 
f'l 1usttfica que se pretenda fenr essa tese na sua 

irldade Jóg1ca. A autonomia do Poder naa ha de 
~r fratura por efetto de ação drSCIPitnar sovre 

pessoas e ::::os que 1ncrc:lem na sua •rrecusaver 
cçmpetãnc1a Sat:>mo Alvarez Gend•m rnforma oue na 
Espanha :-.a Real Academra oe Jurrsprudêncta e 
legrslação r::l :nrcro do curso · 1958-59. Don Manuer 
de ta Ptaza es_clareceu a resperto da responsabdtdade 
drscrphnar a·.1e se oecrd•ra "confrar sua extgéncta aos 
própCIOS .:..·g:aOJSmOS jUdiCISIS (CUSiodeS !.QâQ.§ 
custodes(. a frm de "pór a salvo o prrnctpro 
constrtucronar o e tnamovrbilrdade dos /urzes. e com ele 
o de sua mdependéncta funcronal" Na França. o 
testemunno oe Chartrer, Pum estudo em obra coletrva 
de 197 4.- asstnata aue a mstltUJÇâo ao Consetno 

---Supenor da Mag•stratura. com a presença. na sua 
composrção ae membros do Mrntsteno PUblico 
(parque!). acesar da ··axceteme rntençáo" de oferecer 
garan11as. ~:e)udtcou a completa 1ndependencra e 
wnrodade oe f1m dos JUizes proprramente ditos" rnwt lé 
;~us31 a 1a complete 1Mepenaance et un•ote de 
préacupatJon des JU99s propremenl drtes_ ceu:x assrs)8 

1_Q,__Reternotadas essas noções fundamentars em 
tentativa oe corrrgrr equívocos ern curso. e certo 
afrrmar-se oue a rndependéncla do Poder Judtctano 
_rep~te_._a_ª-.X.,_s_téncta~.M sua-organ•zacão, de conselho 
!]l!gQ, ou. fonLdela~®- qualquer enttdade, de carater 

- -drscrphnar. com a partiCipâção de representanteS"dê 
outros Po~ere.s:_ ou •_nstiiU!Ç(Ie_s _Supenormente não o 
perm1te ~ r~,~nç.ã.a JUíiS.dtctonal do Poder, que para ser 
exercrda com real autonomia e tranQurltdade somente 
f:tá __ d_e ___ ~t,tPQf_Qmar.~se â ordem legar e hrerarqwca 
fundada na Consttturção Sena anomalia que 
•nveslrQassem - o Poder tnsttlutções CUJOS 

representantes exercem atiVrdades que se v1nculam. 
amplamente aos órgãos hs~lizados. e com 
•ntereSSes. mu1taS vaZces,_ contrastantes, __ como o 

- -MrnlsteriOPWO/rC0-6 _a Ordefn dos Advogadas 
Em parecer que emrhmos, em 1989, par soholaçào 

da- Associação dos Mag1s1rados da Bah1a e em vrrtude 
de.JJayer.Qa AS~_I1l:b.le1a C_onstrtutnle do Estado a rdé1a 
.- ar.nar deSprã.zãda- ,.-da cilaçào de- COf!Sel/10 dsssa 
indole, frxamos a mesma condusão. ora sustentada 
Escrevemos. então; 

"Conselho desse ttpo assemelha~se aos "controles 
tnlerórgãos", só <i!dm•sstvets, em reg•mes 
conslttucronats como o nosso de tndependéncra dos 
Poderes, quando cláusula expressa do própno texto 
maror o perm1ta. ou se não hã •ncompatrbtlrdade com a 
índole da •nstr!Utção sobre que rnctde a ftscallzaçao 

Karl Loewenstetn. que estuda largamente essa 
espécta de controle. demonstra, com clareza e 
segurança, a JflJPOSSibrhçfade de aplicâ-la ao Podar 
Judicláno. Assrnala, de prrnclp1o, que 

"A independéneta dos JUIZes no exercicro das 
f~~_!_q~_lb_e_s_lém s1do atnbuidas e sua Jrberdade 

diante de todo trpo de mterferéncra de qualquer outro 
detentor do poder consttluem a pedra bástca no 
ediflcio do Estado democrâhco constrtuoonat de 
d1re1to" 

Observa. em segu1da, que "a independência 
tradiCional dos Juizes tem um s1g01frcado pessoal e 
functonal", empresta reJevo a garant1a de que se 
reveste a ocupação do cargo, e ressalta. 
conclus,lvamente: 

"A ·lndãptihdéncia- da fUr1çAo- -judld•l stgntftca, 
ademaís, que o JUtZ no cumpnmento de IUI tarefa hi: 
do esttr livre do tnfluéncta e mtervenç.to estrann ... 
quer provenham do governo. do par11m1nto, do 
eleitor1do ou do op1nt.lro pUblíca" 

E esei&IWC8: 

"A reme111 det um caso pero trrbunal de apelação ao 
Tribunal rnfenor para nova sentença, a ordem dada por 
um tribunal de rev1s11o p__!!:B .IJ~rmn_a.r::-1"~- pJ,Ltr_a_ vez uma 

·sttoaÇAO.Oe aCOfdo C!?-m a eX1g6ncra legal obngatôna. 
e a observância da regrB_ cje a,tart_ d.~.clala onde esta 
iiilstit. sãá-~l'lsB(iUê_Oct~ çl_~ çÕntigyr_açáo JUrid•ca do 
prOcesso ju-diÓa( é -não •nfl.uéOCIªS __ estran_h_as ou 

-,ncmrsna lnc:tepen-dêilCiadOsiUIZ.eS"-- -- -----

No mesino Darec:;er lJeoa1s de ass1m fr:-r11:':!c1do o 
_r_a_o_o.cJmo~e cgra ·.l·~~~:·..:r.',t;<..· 'l'.l"e n('I•.J".'€ r"JtJa1:;:<l na 
Assembl€:1a ·-~ Jc;:;')i'ª.!.- '.' .. J". ;·::u.nta .;~ >988 
.:!Ci"i!iScent.a:nÕ:: · 
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"t'or essas razões, decerto, é quEt a Assembléta 
Nactonal Consututnte abandonou a tdéta. constante 
dos Projetas tntctats. de cnação do Conselho Nactonal 
de Justtça, como "órgão de ccritto\e da atJVtâade 
admtmstraltva e do desempenho dos deveres 
functonats do Poder Judtct.ãno e do f;lhntstêno PUbhco" 
(por ex_, Pro,_ -A-da Com. de Ststemattzação. art. 15) 
Por tguàl mdttvolerâ desprezado o tex.to que prevfa a 
cnação do Conselho Nactonal de Justtça tnc:umbtdo. 
em forma genenca. "do controle externo do Poder 
Judtct<lno", e _dos __ conselhos Estaduats a semelhança 
daquele (Prot Subst. do Relator. arts 172 e 173)"11 

11 O Constllutnte, pots, tendo repelido a tmctatlva 
da cnaç.ão de Conselho heterogéneo. ao lempa em 
que retraçou o pnnclpJo da separaçáo de poderes e 
envolveu o Judic1âno na armadura da 1ndependênc•a 
descr1ta. sob a proteção declarada do Estado 
Democr<ltJco da Dire1to. 1mpOe slléncro sobre a 1dé1a 
adversa ao reg1me estabeleCido. E não será 
damas1ado lembrar que as dectsões de tal Conselho 
estanam SuJeitas à aprec:Jaçâo dos orgãos 
competentes do Poder Jud1C1áno. em decorrênCia do 
postu.lado tnscr1to no art 5° , 1nc1so XY.Y..V. da 
ConstitUição, que não exclui desse . exame "qualquer 
tesão ou ameaça. a dJre1t0" 

O controle exlemo legifimo 

12 A Impugnação a Conselho ou ôrgão dJSc!plJnar 
de natureza estranha à vJncu!açáo h1erãrqu1ca não 
s1gn1f1ca. porem. que o Poder Judtcláno seJa ou deva 
ser tmune a contrate extemo 

A Constltutção prevê ambas as formas de controle. o 
1ntemo e o externo. abrangendo os atas 
administrativos e os JUnschclonaJs. O que não admite é 
um Conselho esdrúxulo como ve1culo do controle 
externo 

Prevé o cc::'ntrole Interno. pnva!lvo dos órgãos do 
Poder Jud1c1ario. para apuração do procedimento e 
dos atas de seus rntegrantes e servrdores O art 93 
estipula a elaboração de Estatuto da Magistratura. com 
espeCificação de pnncipiOS a resperto do Ingresso e 
ascensão na carretra e de ex1gêncras sobre as 
decisões de índole judtctal e as de natureza 
admrn1strahva, nomeadamente as drscrplinares O art. 
96 abnga ao exercrcto da attvldade corre1qonal (rnc. I, 
b). O art. 105 ordena. no parágrafo ún~co. que 
"func1onara Junto ao Supenor Tribunal de Justiça o 
Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma 
da ~e1, exercer a supervisão admimstrat1va e 
orçamentàna da Just1ça federal de pnme•ro e segundo 
graus", 

No campo propnamente JUdicial, por me1o dos 
recursos mtertJostas petas partes. na JuStiça comum 
como nas Justiças espectahzadas -a elettoral. a m1htar 
e a do trabalho ~. segundo prev1sto na Constttu1ção e 
nas leis, cada Tnbuna!. de acordo ccim sua 
competéncta, frscallza outro órgão. confirmando. 
revendo ou anulando Julgados. E em rev1são cnm1nat e 
em açáo resc1sona cada Trtbunal pode reexammar e 
mochflcar seus propnos JUlgados (C.F. art 102. I, J, art. 
1a5, l, e, art 108. I, b). Se panes ou rntere:ssados 
1nterferem necessanamente nos recursos JUdtcials e 
podem fazé-lo nos processos admrnistrat1vos, não 
deshguram o controle tnlerno. antes conf•rmam sua 
Jeg1hmrdade e ellcâcJa, com parttclpação adequada do 
me1o soc•al 

13 No ámb1to do controle externo. a Constlturção. 
ao garant1r recursos das partes entre as 1ns~ànc1as (art 
102. li e.lll. art 105, 11 e III, art 108, III). ou ao prevê
los conforme dispuser a 1e1 (art. 113. art. 121. art 124). 
propicia Intensa attvtdade ftscahza.dora aos advogados 
a aos membros do Min~stérro Público, que 
desenvolvem livremente argumentos e criticas. 
abrangentes_ muttas vezes. além da matérta astnta do 
processo. de comportamento censurava! de JUIZOS e 
tr1buna1s 

Cons1dere-se, de modo espec1al, que o Mlr'liS'ti3riõ 
Públlc.o, a "que cabe "a deftrSI da ordem )Urid1ca. do 
regrme democrcltrco e dos Interessas soc1ars e 

IndiVIdUaiS lndJsponJVOIS (art 127), e a Ordem dos 
Advogados porque o advogado fo1 erguidO a categona 
cons.t•tuc1onal de fator "1nd1spensavel a adm1ntstração 
da JUStiça" (art 133) sâo órgãos qual1ftcadamente 
pnv1legtados a1nd~ a margem de processos 
pendentes. para representar ou recle~mar a (u1zes e 

~t!:!Qu_naJ~ ... - pletteando prov1dênc1aS corretiVas de 
1rregutandades No que concerne a admm•stração 
f1nance1ra e orçamentana_ o Poder Jud1oáno esta 
SUfelto, como os demars Poderes. a flsca!Jza.çào do 
Tnbunal de Contas da Umão. por Jnlclatrva própna ou 
ong1nána da. Câmara dos Oeputaoos ou do Senado 
Federal {art 71.1V). 

Também a ConslrtuJção. no art so . assegura a 
"todos" o ''d1re1to a receber dos õrgàos publ1cos 
1nformação de seu 1nteresse particular. ou de 1nteresse 
colettvo ou geral" (tnc XXXIII) assrm como o dJre1to de 
-petrção "em defesa de dtre1tos ou contra rlega!tdades 
ou abuso de poder" (rnc XXXIV) - o que há de ser t1do. 
em pnncipto. por exll§óstvo ao Poder Judrctárto quanto 
ao procedimento de ·suas énttdades componentes. com 
as restnções orrundas da na1ureza e da fase dos 
processos De esquecer não é. 1gua1mente. a 
lnfluêncta da l1berdade de crit1ca, sobretudo a dos 
me1os de comunlcacfip soc1al (art so , IV, e art. 220). 

Essas formas de. ágrr e pedtr perante os órgãos da 
Justiça, ou de ftscahzéi-1os. umas de carater espec1ftco 

_ ~~tra~ __ g~f)~r.!Ql.~,_ ____repre1i_'?f!.liiiTL __ .rufeJ.entemeote. 
express1vos modos de controle externo. sem 
necess11iàde de-Um conselho anãmaro nem ofensa a 
autonomia do Poder 

A1nda a Const1tu1ção tmpõe a partiCJ8açãC? da Qrdef!l 
dõs AdVOgadOS-ao -sras,r-em tod'is as -f.isas do 
concurso pUbltco para_mgresso do ctdadáo na carre1ra 

de JUIZ .. (a~ 9~ ... _l}__e __ co_n~tÇ,tO.D.C! __ a IJ91Jl!'<:I~O do_:;; 
Mlmstros para os Tnbuna1s Federats Supenores a 
prévta aprovação pelo Senado Federal (art. 101. par 
únrco: art 104, par un1co. art 111, paf úmco: art 123. 
par ún1co) 

Náo 'há que arguir. portanto no qúadro JUndtco e 
rnstJiuCJõtiãr· Drasflelro-;-e ·para- cnãÇão· de· Coriselho 
extravag:mte. falta de mecamsrnos de controle do 
Poder Juâlc•áno. nein srtuaçâo de rrresponSablltdade 
d_os Juizes. Antes m~s_l}'l_O_ ~~ ÇqnstJtt,Jr~o d~ 1988, a 
Lei Orgàn1ca da Mag1stfatura • Let Corriptementar n° 
35, de 1979.- tâ estabelecra a responsat?tlidad~ CIVIl 
ctos magistrados por "perdas e danos-(árt 49) 

-,4 Assegr.lf"i.idó:- como- eStá.- em o focma 
constttucJon;~J, o controle externo. reclamações, 
pedrdos e sugestoe·s de ,prov1dén<::tas podem ser 
dmg1dos aos órgãos do Juchc1áno. segundo sua 
compet~ncta O Mlr'llslt?fro PUblico e a Ordem dos 
Advogados - rep1la ·se - são mstJ!uJções especta!mente 
habilitãaas-a:o exerciCiO-direto-·-e--Cõ-ora-enadordessa 
tarefa. a um teompo, frscahzadora e de cooperaçao 

Converter a função de controle externo em exagero 
nela convém-· ao interess·e pUbliCO. ·até--pata ··que. 

-·a·m•.rnhã, não se-prelehda -ramoêrrf -crtal"-ófÇaOs 
estranhos. como o eiãininado. para fiscalizar o Poder 
LegislatiVO ou o Mmlstéllo PUbhco" 

J E pr6pno relembrar que a ConstitUição estabelece no ~n 93 que 

"lei complementar, de 1nlciat1va do Supremo Tribunal Federal. dtsporá: sobre o 

Estatuto da Magistratura" E detf'rmrna que se1am observados os prmcip10S 

que enumera. sobre a maténa. compreendendo 

-"! 1ngresso na carre•ra. CUJO Cargo rmc1al sera o de JUTZ 
subsiLtuto através de concurso pUbliCO de provas e títulos, 
com ll ·p3rt1c1paç:!'J da O(dem do~ Advogados do Bras11 em 
todas as suas tases. otJedecendo se nas nomeaçóes a 
ordem de classlfJC<3Ção. 

IV prevrsão de cursos ofictals de preparação e 
aperle1çoamento de magistrados como requiSitos para 
1ngresso e promoção na carre•ra 

VIII o ato d"t remoção d1o;;pon1biltdade e aposentadona 
-do magistrado, por mtetesse pubhco. fundar-se-a em 

dec•silo põt -v·ot Clé -dó1S--terços-·oo- feSpettiVõ"-frlbuflal, 
assegurada ampla defesa. 
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IX. lodos os JUlgamentos dos órgão do Poder JudtCtãno 
serão pubhcos e fundamentadas todas as dec:tsões. sob 
pena de nuhdade, podendo a let, se o 1nteresse oubltco o 

e..:1grr hm•tar a presença em determinados atas as própnas 
partes e a seu$ advogados ou somente a estes 

X as dectsOes admtmstrallvas dos lnbunats serão 
motivadas sendo as dtSCJplinares tomadas pelo vot da 
matona atJsolula de seus membros. 

XI nos tnbunats com nUmero supenor a vtnle e crnco 
Julgadores, podera ser consl!tuido órgão espectai, com o 
mrnrmo de onze e o máxtmo de vmte e ctnco membros, para 
o ekerclcto das atrrbUições admmtstrattvas e Jurrsdtctonats 
da competéncta do tnbunal plano " · 

Tanta asstm que o prOjete fiUIIulo da UagJstratura. proposto 

pela Suprema Corte, em 1992 (Pro,eto ... ei Complementar n- 144. de 1992), 

e que se encontra na c amara doa 08P' . ~ os . .-.cerna dtspo1uç0es sobre todas 

essas maténas, sncJus1ve quanto 110 re; f1 dilciplirw" • •s penas respectiVas. 

Acresce ver que, a essas · .t.PCJA;6u. pode o Poder Leg1slat1VO 

a-ditar as qi.uflf!e p<irOCãrem "adeqUâda~ :, -~a ~o -dos trabalhos 

do Poder Jud1c1àn~. · sem exclu1r as rei-.: • .,as • dlsQpWla dCts magtstrados 

Como se vê, no Estatuto da Magtslratura, de rn1cra!Jva reservada 

à competênc1a do Supremo Tnbunal Federal. devem estar diSCiplinados todos 

o:s fatos e relações que dizem respeito ao Poder Jud1C1éno, •nclus1ve a_ 

regulandade dF! seu funcronamento e os vic1os que possam alcançá·IO 

s Nestas cond1Côes. ·- .parec:a"fiOI que o pro;elo, além da 

•ncanstuuclona!, é incoovensente. 
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\ oto í'm :O,rparadt.f' do Scnadur . -~ Edu:u·do Dutra a Propo~t:1 ·;.::. 
Emenda a ( oushluiçJiu u" 12, úc !IJJI, n;~ ( omi!.:oilu de.• ( onstlluu;ãu, 
.lust1ça l~ Chladanu1 - l·sw propt~>l· ao. ~ok uH<.:t~liVit dtl t.:lll:iu :-,cnaJor 
Maurrcto CorrCa. postcnonncutc M1t•· ,no d,t Jusuç,, t.: ltu1c Mrm:.uo Ó(l 

~upremu Tnbunal Federal, vcr!.a ~vbn• :.1 t.:tlaçà(l c.Jn l'on~elho N.Lt.:tonal de 
JustiÇa. em i'unbrto t.:on.sltluclt.m.Jl, qu• ti.!IJil como t.:ompcu!nua 11 ~.:on1role 

externo da allvtdadc ac.Jmnustmt1va c du c.h:scmpcnhn du:-; d~.:vcr<.:s ht 11 ~.: 1 un;u.<:. 
do Poder Judrctano A prupos1ção la2: rcuuss~1\ lllÚ<J a Ulllil lct <.:omplcutemm 
que defimrm a sua Or!!amzaçàu, ltmcltlllíllllC" o c composJç;io. iiS~ct:ur<Jda 
quanto a esta, a p<~nlcJpação de ma!!tsuados. nu!mbros dll Mm1s1cuo Pubhcn 
(,!advogados 

Cumpre sallenl.o.r, prclnmnarui(.!I\(C', que .... lli.O.ICrJ:l rui 010 P!cnano. amd~ 
em I 99 I. sem p.o.rcccr de conussão 1 a cpoca de sua aprcsentaç;io, Comissão 
[!specl.o.l. a partu da Rcsuhu,:âo u" 891?2, que ahcrou a rcUa~ão t.lu a11 .156 do 
Rcgunento lnlemo. Comtss<io Uc Cunstllmç:iu, Justtçn ~· CtUaúa.ttta) 
Postenonnentc. fo1 converttda em Propos1a de Eme.1da RCVI!!.Ioual tl99.1). 
sendo que o Congresso Nacional Rcvtsor não logrou aprccm-1<~ E:: nup01tante 
registrar, lambem, que a marena. apesar de sua nuportâncta. de acordo com 0 

processado. nJá tor t.ii.Htlftdu .. \Ctflll.'r por 11111 linno \t'!Wdur Desta forma. c 
absolutameme convementc que. sobre a proposta, mamfe~lc-sc íl CCJ, como 
de fato esta ocorrendo 

No merno. lembramos que esta queslân con~rlllu·sl.'. :.t.:m sombra t.lt.: 
duvtdas. um<J t.las matares polêml~.;<t~ tb allm!Jd~~c lk um l<1t.ln ha o 
mcontOnmsmo dJ opnlliJt) p1tbln:a contra a tiiuro~tdaUr.: dJ prestação 
Junsd1c1onal. contra a selellvldaUc que se estDbelcce no acesso a IIISilça, pela 
desestruturação e metictêncta tios orgãos de t.lefcnsoua ~mbhca c pela 
cobranya d(,! custas e ta."(as JUdlct.inas, contrn o nepottsnto pra11cado nos 
orgãos JUdacantes. pnnctpalmcntc tttbunats. contra o dcspcrdtcto com a 
construção de obras faraómcas, remuueraçôes e ólposcntadonas c\orl>Jtantes 
de magistrados e de cenas segmentos Lle sel"\l1dores do JudJc1ano. contra a 
J':J.culdade de JUtzes, cm alguns Estados, oblcretn cmprCstnuos subs1dtados 
De outro. hã um tmperatiVO de ottlcm dcmocrãttca que deve ser preservado: a 
aulonom1a da fudtcaiUra no e~erc1c1o de sua!> atnbU1ções 

A polêmtca assume tão elevado ~;rau de conflttJvtdadc que ate mesmo 
a respetta\.·cl A.'i.\'O<.'Iw,úo .Jui=t:s pllru c1 !>t•nwtrw .. w mlo cottSC!-(mu t!cfimr 
uma postçilo a esse respeno. Os emmenlcs magistrados Antomo Carlos Vtllen 
c Oyrceu A~u1ar D!as Cmtra Jluuor. cm ensam publicado na revJst<l./11.\II('CJ c 
l >~:nwc:raua, ressaltam, porem, que" ate mesmo o~ .~.~soctados da .lub•,\ pura 
u I >emorroua Que são contra a liscah:wçào extema llldcpcndentementc de 
seus contornos -- ulet.ade deles --, entendem que a postçào hcrmetJca da 
magtstratura, não adtmtmdo parttctpar de táo relevante discussão, e 
ltnponderada Não e posstvel tgnorar que há forças politicaS lutando naquele 
senudo, :is vezes com ponderãvets argwnentos. outras com mconfcssâvets 
propostlos" (C 'rmtroll.! l:'xl!.!mo t: lnternr1 dn Jud1C1cirm- () Omlrvli! l'n/íllcn
ldeoláglt'rJ 1.! (1,\' Súmulus l'mculunttts' m Ju\'fl<.'u t' l>t:nwcruçw. Sit_o_P.Jlu!~:t.~ 

Revtsta dos Tnbuna.s. 2" sem. 1995, p. 34) 
A reststêncta ao debate dctxou-se transparecer, em mator medida, por 

ocastão da posse do novo Prestdente do STF. Ministro Sepulveda Pertence. 
Ao saudar o novo Chefe do Poder JudJculno Nactonal, o Mnus1ro Carlos 
Mâno Vel!oso não se furtou a deaxar constgnado naquela solemdade, sua 
posaçào so se cmthece controle externo em pmses de tradição 
parlamentansta. onde não hã uma nitida hnha dJVisóna entre os poderes 
ansutuc1onaas, C da essêncta de ststemas prestdencialístas. como o Bras1l, a 
tndepcndêncta entre os poderes, Poder-se-ta deduzu das palavras deste 
emmente magiStrado mmetro que o controle ex.temo, se concebido como um 
tnomtoramento dos demats Poderes sobre o Judacaãno, sena tuna VIolação ã 
tnpart1ção tmagmada por Montesqu1eu. qualquer emenda nesse sentado. 
destane, ma de encontro a vedação mscnta no elenco das chamadas clausulas 
petreas (art. bO,§ 4°, mc1so III, CF) e. portanto. passiVei de declaração de 
mconstttue1onahdade pelo STF 

Uma ev1dênc1a de que esta questão e relevante pode ser 
observada na mda!;iição tOnnulada pelo Mmistro Sidney Sanches. por ocas1ào 
do cncerramemo oticial do Con~resso realizado pela Assoctaç:io Paultsla de 
Mag1strados. em dezembro de I 992 Naquela oportumdJd~. o wstgne 
magistrado do STF, conv1clo de que .alguma fonna de controle externo sena 
mtroduztda na revtsào consutucJonal. sugena que os Juizes se perguntassem a 
razão pela qual a 1déaa tem s1do tão d1ssemmada. 

Para nos suuannos no debate. alb'UIIS prt!ssupostos de\ICtn ser 
esrabelectdos: 

i) a natureza cocrclllva Jo Estado 1mpõe. cm uma democrac1a. a 
mstuue10nahzaçâo d~ controles dcmocrat1cos sol:ire esse mesmo Estado, ou 
seJa, ê própno c 111separavc! ao unpcratJvo t.lemocrattco. 

2) o esrabelecunemo de mecamsmos t.le contro.le sobre as d1versas 
instânciaS do poder estatal vtsa a afem, crmcamente, o funciOnamento das 
instttu1çàes. obstando-lhe dcsv,os e gargalos. cfettos perversos. que surgem 
de tendênciaS burocraustas ou corporattvastas. 

3} esses Sistemas de momloramento. não apenas râorçam o 1mpcrattvo 
democrattco. como tambem r.:onrnbuem para unpnmtr ma10r elicac1a as 
própnas msttll•tçàes e ao funCionamento do Estado de OtreJto 

Nes1e contexto, o Poder Jut.ltctano não pode ficar unm1e ao controle 
democrattco, pane que r.: do estamcnto estalai O J<i cuado Dyrccu Agmar 
Dtas Cmtra Jumor. alinna. com pcrcuc1Cncta. que e "unponderada" a posJçfio 
de certos segmentas c.Ja mat,;Jstralura que sunplcsmente recusam-se a d1scut1r 
o tema. E acrescenta: "No Estado democrauco de dtretto e mconceb1vel a 
ex1stêncm de poder estatal auto~sufic1ente na venficação da regulandade de 
sua atuação" (A (jw.:.\lürJ do ( 'rmtroh• l:':r:temo fn··[rlhttnu di! MCJ!!I\Iraturo. 

Janeiro/fevereiro 1993). 
Mas, ·• perb•tmtamos -~ ll Poder JudiCiárto Bras1letro encomra-se, ho1e. 

Jtnune, henncllco ao controle exlcmo? A resposta e negat1va. Ja há, em nossa 
ordem JUridtea. proeedunentos de controle democrattco da magistratura 
Outra questão e saber se eles 1em s1do razoavelmente eftcazes. E .aqut a 
resposta, lamenlavehnente, tambe1n e nega11va 

Para suslentar estes argume!llos. prcc1srunos discorrer. brevemente, 
sobre os controles J<l extstentes 

O ststema JUdtc1al brasilc1r0 encontra-se, na t.Jtualtdade. submeudo a 
três modahdades de comrole. um controle mtcmo tcchado. um controle 
mtemo pubhc1zado, e um com role cxlcmo 

O conuole mterno fechado. ou seJa, aquele que allta no mtenor da 
própna mstatutção, submeudo n sua propna dtreção e as pnondades por ela 
fixadas. se dá, atuahnenle. atraves dos órgãos corregedores e também. a 
nosso ver, pelas escolas JUdiCiaiS. 

Como ststema de controle mtemo pubhc1zado. tSto e. aquele que se 
processa pela propna estrutura da Julitcatura. ll\as por mterventêncta ou 
acompanhamento de segmentos que lhe SCJ3m ex1enores. podemos enumerar 
a garanua do duplo grau de JUnsdlç<io ldtreuo de recurso), o pnnc1p10 da 
pubhcidade dos aros JUdlctats (audtênctas de pnme1ra mstãnc1a e sessões dos 
tnbunats. ressalvas Situações expressamente prevtslas em let)~ o pnr.c1p1o da 
fund~entaçào e mouvação das dcctsões; e a publicação de estatístiCas 
relat1vas ao movunento processual de pmneua e segunda mstàncms, com 
mdtcaçào comparauva de prazos processuais e ind1ro:s de produuvidade por 
magtstrado 

Por controle externo tem-se o SIStema de mvest1gação, 
acom~~mh:u!!~_!l!9·. pr~C?S!Ção e d~c1são. CI.!JQ cçntrosltua~Ji~Çl_@_Qo_4J.!l.P_I_t_q_ 

dõ JudiCíâriõ-õlrerentê.mente da postção do M1mstro Carlos Mano Vclloso, 
entendemos que os sistemas pres1denetahslas de governo, em razão do 
me:camsmo de frems e c:ontrapesos que lhe e merente: -~ c.hcá.~ und haluno.:,,, 
no dtzer de James Madtson --. possuem uma complexa rede de expedaentes 
que molda, democraucamente, o exercJcto da at!VIdade judtcml. 

I ) Os membros de todos os tnbunats supenores, ou seja a cUpula do 
Poder Judiciãno, são md1cados pelo Presidente da Repúbhca e seus nomes 
~ubmettdos a aprectaçào do Senado Federal. após avaliação do curriculo e 
JllqUinÇào pela Comissão de ConslltUtçào, JitSttça c Cldadama; aqUI cabe um 
parentese, mdagando-se nos. ;ulg:adores do valor da md1caçào. 
representantes da vontade popular. temos cumpndo es1a função a comento, 
com o devtdo ngor, ou nossas sabatmas têm s1do mera fonnahdade. lllll!OJ.!O 

de <.·c: na com c. md1cado? 

2) Os Mmtstros do Supremo Tnbunal Federal são julgados, em crnnes 
de responsabilidade pelo Senado Federal 

3) Ao Poder Legts!at1vo compete, com o auxlho do Tnlmnal de Comas 
da Umão, a fisca!1zaç:io rmancetra, c:omãbtL orçamentana. operactonal e 
palrnnomal Uo JuUJcl<ino, ,11C111 de atnblllr-lhe. nos termos J;:~ le1 
orçamentana. os recursos para a consecução de suas funções. 

4} Na ãmbi[O estadual, compete ao Poder ExecutiVO, dentro de uma 
hsta que lhe e apresentada pelo tnbunats, e:,colher os JUIZes mtegrantes dcsta9 
Cortes 

5) Ao Mm1stcno Públ1co c a Ordem dos. Advogados do Brastl cabem 
md1car IIS das vagas compotJeltlcs da cada tnbunal JUdiCIO.I 
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IJ) Na base do Judtcmno. o mgresso ha de ser fc1to, sempre, por 
concurso de provas e utulos, com a pa.rttCJpação do Muustcno Pubhco e da 
Ordem dos Advogados do Bras ti nas bancas exammadoms 

Vê-se, portamo, que h<i. um mstrumcutal que toma o Pod~r JudJclimo 
penneavel aos dem:us poderes politicas. que se constitUem pelo voto 
democrattco-popular, e js mstttulções essencaaJs ao funciOnamento da 
Justiça 

Todavta, devemos estar atentos, para que o controle politico, sob a 
egtde de postulados democraucos, não se transfonne em mgerêncta mdevida 
Por que 10deVJda? Porque hã. uma cspecJflctdade da Função Jud!cante a 
determmar sua não-suJeição as oscilações da dtreçào política prevalecente na 
socaedade em uma dada epoca, 

Não obstante compartilhemos do entendunento de que não hã 
neutralidade absoluta, e que, portanto, todo md1viduo e portador de uma 
concepção Jdeoló~!ca, de cnténos onentadores de valoração de fatos e de 
nonnas, o l!xerclclo da atiVIdade JUÓICI<ll só pode ser atnbuida a quem se vê 
constranb"''dO cm relação aquelas faculdades fundamentons assecuratónas da 
hberdadc mdlvldlaal Assun. ao JUIZ e pr01b1do. dentre outras vedações. 
exercer, amda que em d1spombahdadc. outro cargo ou função. s<J.Ivo uma de 
mag1steno. ded1car-se a attv1dnde pohuco-pamdãna: exercer o comerCIO ou 
cargo de d1rcção ou tccmco de soc1edade CIVIl. assoc1ação 011 fundação, salvo 
de classe e sem remuneração; mamt'estar. por qualquer me1o de comumcação, 
sobre processo pendente de Julgamento, seu ou de outrem 

Estas resrnçOes encontram mot1vação no fato de que o magtstrado, 
esclarece-nos Maur1c1o Godmho Delgado, 

"con.çuh.\·wnc:uJ, no plano 111.\utuc:wna/ Je uma .w(.;tcciadc 
dcmocrauca, o mwrprctr: ("(mc/u.~rvo d11 Otrr!llo. o úlllmn lettor <! 
cnnc:rcn::ador da norma {ttridu:a à .\lluaçdn jállt:a l.!{t:ttvada. Em 
decorri!ncta_ l!merge c.:amo 1ilt1mo ltHIUnll! m.wruc:wnai de reujir.:açiJo 
I! re~guardo de drrellm 11:.\adru nu rJrb1ta de .wJc:u:dude e i~sta_do 
resp<!f.'tlvo.\ 1:.\).:0ftJdo 1.'\,\t' ln\'Junw. e·o;gmu-.w: ,: ord~m JUddiC:a. c:om o 
mic:w. .1-1.! for 11 ~u.wJ, r!tJ duwdo.\o e.,paç:o da~ mtervem,:ries niio
rm>IIIIIf.'IOnal.\ I! mio-dl.!mocrcJIIcu.~. b.'ie carciJer d_e derrad~:1r0 /c:mplo 
.J uudti!.m:u.J, n•/Ü:xiio c Jef.'tsào MJhre dtretto.\ ruim por h:,\ut.lo.\', 
mclu.uvr:, ~.:vemualmc:nw pdu proprw h,\tado. ~_·onfae U {unt,:iio 
tUdlcantl.' tJ ""''1!,\',\Um.J garantia tn\·muc:uma/ Ju mdcpemiCnt.:ta. 
l'rmc.:t{'<Jimc:ntc: mJI!penJI:IIf.'UJ perwttc o J:",tudo. m pndcroso.~ de 
wtU..\ a' vertemc.\ ;.' o\ modernn.1 grupo.\ de pre.\,\ÕO cc:onúmu.:a, 
politica e cnrporatlva A mdepend&nc:w emer,::c, pm.~. t.:omo c:ondu,:àtJ 
r;h;euva rmpre.\(.:mclivd ~.w-~xer<:Kw du jum;iio Judu:anw. pJu,·mando
\1.:, na pe.uoa do MagutrudrJ. tumhénr ~_·omn atnhuw ,\·uhfel1vo O 
ejet:vaçiio da JUdtwtura " 
Prossegue o bnlhante J u1z 
"a par d1:ün, o Magmrado lida, hu.\IC.'aiiWnW, r.:om rdaç:tie.\· ;urítllctL\ 

pvlarc.~·. cm que a.\· iJtlca.~· e tundamc.•nto.\' de: mtcre.o;.\'C:S ,,·e c:ntrc:dwcam 
á.\ ve:c:.~ de modo tm.:onc.:r/uJvc:i. {' e.\·.w.:nc.·wl à .wim:VIvê:nf.'IU da 
\QC.'lt:tiade J~nux:rO!/r.:a que .H.' a,\,n1.ma c.omo pre.\'SUfHJS/rJ t.m c.xcrc..·ic.'w 
da funçãn de dmmtr mnj/lln.~ (da função Judu:antc. portanto) tJ 
JI.Wancramenw. a cquanm11dade. u t.w:nçiio e a tmpuff.·wluiade do 
mtdrprete f.'Ondu.wvo elo 01rerw. A }!.Orantla de condu;iics ohfellvos de 
!mparclabdadc e t.\ençiltJ un MOKl.\'lrado .\ÜU meta.\ murrcdáw:ts de 
qualquer ordem denwaáttc:a, c.rm..,olandtJ·.~C.' em atflhuw.~ .\·uh;cliWJ,"i 
fundamemat.\' ir pes.\oa do fUIKador " E condu1: .. ,,uaiquer mccamsmo 
que, por ,\Ua at.\ti:nt'IU e dmümt1.a de atua~,-·cJo, reduza ou :ruprtma as 
cond1çiH:s I!.\',\C.'I1C.'lal.\ ao c.xerdc.·m tlq ftmt,.·ilt) tudtc.·an_tc:_imdcpendêncra. 
t.w:nç:ào. tmparc:wftdude. dutancwmenw ,. equanmmiadc_ dmi JUi:e . .;) 
am.1p1ra. frunta/nu:nrr:. r..·vntra o cumprimento das finuiuiudc."i 
m.\'llluc.·umatl' e .WC/at,\' do Judu:1úrw ( 'onslltUt-.\1!, pot."i, em 

mc:cam.\mo de mtervent,.·ii•' e I.'Ontmle externos que mwah1il::a a 
prápna pre.'itat,.'ilu Ja .lu.\llçu" flJemvaat :a e Ju:W(,.'a • Sulema 
ludrclal c C 'on.~truçilo [)emtH..'ráttf.'U no Bru.\11 São Paulo, Ltr, 1993, p. 
43-44 e 59) 

Um exemplo de mdev1da mgerênc1a, que poderiamos aqw menCIOnar, é 
a que se matenahza na pamc1pação dos chamados JUizes-da.sslstas, não 
togados, na Jushça do Trabalho, agravada, notonamente, pela mex1stênc1a 
de um cnteno democratlCO na escolha destes Julgadores, onundos de uma 
estrutura stndical parafasc1sta. 

Quanto a proposição, propnamenre. cumpre esclarecer o segutnle: 
a) a Emenda ConStitUCIOnal ll0 1n1 (pactJIC de alm() foi a pnmeira 

concretrz.ação nonnat1va de um conselho com atnburçóes de fiscalização 
admmtstrattva e d!sc1phnar do aparelho JUdlcií!mo, composto por sete 
mmtstros do Supremo Tnbunal Federal (art. 120, CF/69), 

b) a Let Orgâmca da Magistratura. postenonnente, estruturou seu 
funcionamento (arts. 50 a 60 da Lei Complementar na 35, de 1979); 

c) a Carta de 88 e om1ssa a respeito. razão pela qual o proponente teve 
a 1mcmt1va desta matena, mas o Projeto de E~latuto da Magistratura, 
elaborado pelo STF, fez referCnc1a a um novo argolo que, não abrangendo 
todas as comJJCtênclas daquele prevtsto na Emenda n° 1177 e· englobando 
mmtstros e desembargadores de outros tnbumus, lena por escopo exercer as 
funções dtsc1plinares. 

__ P_!!çç~_-nos_ q1,1e h{i,_ t!_eces_s•9.Ê-_9~_dç _QI.!~- ~e_ cr!e _l!ln_ org~o _ d~ c_cmtr9le 
disciplinar e JUd!Ctal para venficaçãio. naS palavras do Senador Mauricio 
Correa, "da attv1dade admmtslrauva e do desempenho dos dew funclonats 
do Poder Judiciáno" Este acompanhamento, contudo. 11ão lc fcnr as 
cond1ções essenctats da função JUdlcante. Este órgão deve ter< adade e ser 
suficientemente mdependente para que possa: 

a) superar a mCrcta denvada da prevalência do vu!:s corr 1sta; 
b) retilicar medidas punitivas aplicadas por mer ,mcho ou 

faCCIOSISmo; 
c) democratizar os cntCnos de pumção, de sorte a que não se 

estabeleça um clima de mor.:am.mm apenas sobre os JUIZCS de pnmen 
instância: 

d) aa;ir, como mecamsmo de controle externo. para que possa, 
eventualmente. reparar abusos de tnbunats, no exercic1o de suas atnbutçõcs 
de controle mtemo fechado. 

A propo::açõi~l. salvo melhor IUIZU, ú01 conta. eqmhbradamente, destas 
necessidades, sem v1olnr o pnnc1p10 t.k aultmmma Uo a~ente nwcst1do de 
pOO.eres ,lunst.hciOilill~ A presença de membws da AdvocaCia c llo Muustenu 
Púbhco, no_ conselho proposto, ~arantc sua pcmlc~bllut..tc.l_~: púbhca. como líl 

só1 acontecer,- sem fenr a clausula- pe1rea dt: se;iariiçào dos poderes. na 
med1da em que constltuctn funções esscnc1a1s ii Justtça (an$ 127 c I JJ. CF) 

Finahzanúo, ao proponnos a aprovnç:i.o (.b f>EC n'' 12. de 1991, 
cllamos o Mimstro Waldemar Zve1tcr. do STJ, que alinnou havc...'f 
necessidade da mstttutç<'so de um orgão p.:ua que "wm 11 prt:I'CIIC:nnu da 
esrr/1 Ju ,·nrn.,· .;_.xerç·u t.."Wllrn/1.' _ cáll.'lflh_!ror t' 1'"-''c.'ltJf âo.1 fliÍ;:es l' ou tÚt 

ma~l.\'lralllru ,·mtw 11m wdo, [1fll.\ mio ,\1.' podr: c.·wneht·ra tdt~IU ,/u edtçÚ() cio 
E\·tullilil tlu Mugt.wrwuru Cflll!. eMuhdec.·endo Jeva~·1 t' dtrr:flm. r:m 
ohedti:nclu ao urt 1)3, com o,\ lmeumr:nfo.o; 1.k· .~,·us mnw.~. da ( 'on.'iiJ{Uf4.'im 

Federal. niw prove{u, rumhtJm, .~unr..·tk.~. qucmdtl 11~/nn~tdu.~ ,\UU.\ norma' .. 
(ill O conJrole Jo }'uder .ludlc.'/Úrm, ReviSta da / .. JCiaçdo dos Magistrados 
Mme1ros. Belo Honzonte, v XXI, ano XII. )Wtho. 1992, p. 348) 

Por todo o exposto. c pedindo licença ao Nobre Senador Josapha1 
Marinho...._em que pesem seus eruditos ar~:'tnncntos. suSicmamos a <lprovaçâo 
da presenle propos1ção 

Sala das Sessões, em 20 ~e agosto de I 90·, 

LEGJSLAÇÁO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
·-- -.-,- ~.:-.-.----- ------ j,lii.M,._- --------- ---------
Ar1. t• A Rcp6blica Fcdcdliw do llmlil. formlda pela anilo IDdisllalúod doo- e Mwliápioo e do Dillrilo Felk:ral, OCIDIIiiW-teem Eaadoclemo-
cddc:o de din:í1o e tem como 6jn 1enj '114 ir 1 
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I -a sobennia: 
[l - a cidadania~ 

m -a dignidade da pessoa humana; 

IV- os valores 50Ciais do trabalho c da livre iniciativa; 

v- o plmalismo polltioo. 

Panlgrafo únl"'. Todoopodaemana oo poYO,queo=.pormcio 
:~~eleitos OU~ DOS termos desta CollSIIIIliçlo. 

. 1t. ztt S1o Poderes da Unilo. independentes e barmônioos eo.tte si, o Leg:is.
'Jtivo, o Exco.ttívo e o Judiciârio. 

!" n.. SV Todos sOO iguais perante a lei, sem distinçlo de qualquer natureza., 
~arnntlndo-se aos bt3Slleiros e aos estrangeiros residemes no Pais a inviolabi~ 
Idade do dJ.rettO il vida, ã liberdade, à igualdade. ;à segurança C ,à propriedade, 

•los tennos V-t?.uintc:s: 

rv- é ll"'le a marufesta.çâo da pensamento, sendo vedado o anonimato: 

xxxm - todos tém clireno a receber dos órgaos públicos informações 
de -.~u mteres~ ;)J;nicular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão presta· 
ca.:: no prazo .:i.l lcl. sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sur •o seja 1mpn-sct.ndivel à segurança da sociedade e do Estado~ 

XXXIV- são a todos assegurados, mdependentemente do pagamento 
a~ uxas: 

a) o due1to de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou 
contra !legalidade ou abuso de poder, 

b) a obtençio de certidões em repartições públicas, para defesa de di.re.í
lO! -= esclarecimento de siruações de interesse pes.soa.l; 

XXXV - a lei na o excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 

!.r • .. 9.É da competência c:'Cdusivado Congresso Nacional: 

I- resolver definitivamente sobn: tratados, acordos ou atos iJúemacio
na~s que ac:a.rretcm encargos: ou comprcmissos gnMlSOS ao pauimOOio naciooal~ 

II-aut<>rizar o P=idcnte da República a declarar guerra. o ccldJrar a 
t'az, a permitir que forças esuan.geiras transitem pelo IC:nitório D:ICioaaJ ou 
~~e oermancçam temporari.amente. ressalvados os c::asos pft:Vistos em lei com
'l~ementar; 

m - autori2ar o Presidente e o Vice--Ptesidenle da República a se au
'"'"=9o~quaudo a ansênà• ..coder a quillzedia<; _ 

IV - aprovar o estado de defesa e a iDte:v<s>çlo f<diru, autóriiàr o 
=ao de oltio, ou suspeodcr qualquer uma dessas medidas; 

V - susw os atos ootmativos oo Poder E=tiw que exorbitem OO
"'""' o:gul3memor ou dv.; limites de dclegac;ao Ieg;slativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede~ 
VIT - fumr idêttica r<muneroçlo para os Deputados Federais e os Se

~.:tdores. em cada legislatwa,. para a subseqOente., obSerWdo o que dispOeul os 
..rts. 150, n. !53, m, e !53,§ 2•,1; 

VIU - ftxar parn cada cxercicio financeiro a remune:ação do Presiden· 
t:: c do Vicc·Presideme cia República e dos Ministros de Estado, OOservaóo o 
·tUe dispõem os aru. 150, II, 153, fii, e 153, § 2'~~, I~ 

IX-julgar anualmente as contas prestadas pelo P=idente da R<públi
'-1 e apreciar os relatarias sobre a e,'(ecuç;lo dos planos de governo~ 

X- fisciliz.ar e controlar, dirctamente. ou por qualquer de suas Casas. 
'-; atos oo Poder Exccutiv<>, incluídos os da .administração indircta; 

Xl - zelar pela preservaç;Io cit: sua competência legWauva o:m tace da 
' nbuição normativa dos outros Poderes; 

XII- apreciar os a tos de COno:ssâo e rcnovaçio de concessão de emis· 
. .JJ3.S de rádio e tclevis:ao; 

XnJ -esaJiherdois t«çosdos membros do Tribunal de Contas da UoiJo; 
XIV - aprovar iniciativas do Poder E,'(ecutiw rcfetentcs a atividades 

'luc:J.eares-, 

XV- autorizar referendo e convocar plebiscito; 

XVI- autorilar, em tc:ms indfgenas.. a exploraç:io e ~aproveitamento 
· c recursos hldricos e a pesquisa e lavra de riquezas miDefaJ..S: 

XVII - •P""'"'· pmoiamenre, a alienaçao ou c:cncessllo de terras públi
cas com área superior a dois mil e quinhentos hecwes. 

A.rt. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante pwposta: 

§ ... mo será objeto de deliberaçao a propostl de emenda tendente a 
abolir: 

!U - a separnção dos Poderes; 

Art. 69. As leis complementares -aprovadas por maioria absoluta. 

Art. 71. O ?Ontrole externo, a cargo do Congresso Nacional. ser.i: exercido 
com o awdbo do Tn'bu.nal de Contas da UniJo. ao qual compete: 

IV- realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Se· 
nado Fcden!. de <XX11issao ttatia ou de inquc!rito, inspeções e auditorus de 
oatllrCZ.a cootábil, liiWIOeia. orçamemána, opet>Cional e patrimoa;.al. nas uni· 
dades adminisumivas dos Poderes U:gistatiYo, E=nivo e Judiciârio. e demais 
<Dtidades referidas no inciso U; 

Art. 92.. Sla órglcs do Poder Judicitrio: 
l-o Supremo Tributta! Federal; 
n .: o s uperiÕr Tributta! de 1 ustiça; 

m-os Trillwlais Regiooais F-e I ui= Fedenús; 
N- 01 Trillwlais e Julzcs do Trabalbo; 
V- oc Tribcmais e Julzcs Eleitorais; 

V!- os Trilxmais e lulzcs Mllitl=. 
W-OITIIbuuaiseiuúJ:It!oo-edo_DillrilDFedemle~tórios. 

- Ptii'Ógrtlfo úico. O Supremo TlillaDal F<deod e oc 'I'IibuDais Superio
ta r!m Ride ua Clpilal Fodeal e jariodlçlo em todo o t<:rrWlrio aacicul. 

Art. 93. Lei""""*"""' de ini<:!aiMldo Supremo TlillaDal F<denl. dispo
rj RJbn: o EsUiuroda~.-'l'ldol os...,mt.esprinápios: 

[ - iDgres:oo Da comm. cujo CIJ!IO inidal sed o de juiz substituto, 
&b1IVés de CXIDCID1IO públloo de pnMS e t1tu1oo. com a participaçlo da Ordem 
doo MYOgldoo do lllliSil em tcdas IS -làses. __.,..., ... DtKDCa· 
Ç>ilel. • -de d•ssifirw;io: 

n- pniiDOÇio de eatdDCia p&nt CDldnt:ia. oiiemod•""""• por ann
gOidadc e -ec:imeutu, llleDdidas IS quiales D<ltlllO<: 

a) é obript6ria a promoçlc do juiz que figuze por~ v=:s ccn=uti
"""oucincoa!temadasemlislademe=imcuto; 

b) a promoç;to por merc:ci.mento pressupõe: dois anos de exercicio ll:3 
rcspcctiva ent.rincia e integm' o juiz a primeit:t quinta parte da lisu de anu
guidade desta. salvo se aJo houver c:om La1s fC({UlS:llOS quem acc:ttc o lugar 
vago; 

c) al<:riçlo 00 - pelos crumos da presteza e segun.uça no 
l:ltlCrt:lciodajurisdiçloepc!a~eaprtM:itamcatoemCU~WSr=>nhe
cidos de aperfeiçoamento; 

d) D& apuroçloda anlig1lid>de. o tril>unsl ,,,.,,., .. poderá= o juiz 
mais antigo pelo voto de dois terçOs de seus ~ros. cxmformc procedimento 
próprio, repetiDdo-sc a \'OiaÇio att finr« a ~; 

m-o """""- tribuDais de _..., gnu f':aMe-« por anligüidade e 
merocimeDto alterDadameme. çamdos ua última CllldDcia ou. oDde bouYer. 
oo nibuDal de Alçada. qullldo JC tmar de promoçlo p&nt O Tribunal de Jus
tiça. de &a>rdo oom o iDciso n e a~ de ongcm; 

N- P"Vislo de cunoc oficiais de p~ e operfeiq>amtDto de 
magiSI!lldos <01110 n:quisilos p&nt ln8r<:= e promoçlo aa oarmra; 

v -01 ,....;"'"""'doo IJli&ÍSII'Ido' scrfo ~com difem>ça Dllo 
wperior • dez por c:euto de ..... p&nt .,._ das _... da camu1l. Dllo 
pot1eat1o, a dllllo oealmm, c:xa:der os dos MiAisttos do Supa:mo Tribonal 
Federll; 

VI-• opovntadoria oomproveatcs iDtegiais é compulsório por ÍJMIÜ
dez<Ml 101 -""""de idade, e l'aalllltiva aao triuta ._de ocMço. após 
cinco aoos de e=dcio efi::tivo aajudloatma; -

vn - o juiz titular n:sidicl .. r:espoctiva ccmarca; 
vm -o ato de~. di5polllbilidade e aposeatadoria do magistra

do, 1..- públioo. 1\mdar....,... em decislo por wto de dots terços do 

~ tribtmal, ._,..sa ampla defesa; __ .,~~- -"li 
IX- todos os julgamentos dos éqlos do Poder I~., scrfo,...., .• 

000, c fhndamndadu- asdcc:is6:S. """pena de n~,~a ~ 
"' o intezesse póblico o ..,.;gir. limitar • P""""""' em """'~ atos. 
próprias panes e a oeaaltlwgadoo. ou_., a estes; . 

X-IS<Iot:is&:swfmini-dostribunaisstD>mativw'IS.oendoas 
dUicipli.Jw<s tomadas pelo wto da maioria absoluta de ocos membros; 

XI - aoc tri1:omail com liÍilDel'O ""'"'fÍ'l' a vil1le e cinco julgadores, 
· ........,. ____._, m!nin>O de ome e o oWci11lo de 

poderá scrc:oostJh!fdo -o-v~ c;:amo • --'-:-:_....,_.. . 
vime e c:iDoo........,..,.. pant o exordcio das atrihuiç6es ~-·~e JU· 
riatli.cioaais da mp:'! cia do tribuaal pieuo. 
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Ar:t- 94. Um qUinto do~ lu~ICS dos TribUil3lS Regtonais fe4o;:r.us. dos tribu
nats dos Estados, e do Distnto Feder.tl e Territórios ser.a oomposro de mem
bros do Ministério PUblico, com mais de dez anos de carreira, c de advogados 
de no16rio saber juridico e de rcpnta<;ao ilibada, com mais de d~ anos de 
deriva auvtdade profiss.ional. indicados cm !tsta s.êJ..-tupla pelos órgãos de re
prqentação daS respecuvas cbsses. 

Parágrafo Umco. Re:ccbidas as indicações, o tribunal formará H~ tri
p1icc. envJando~a ao Poder Execuuvo, que. nos vinte dias subseqUenle:s. esco
lherá um de seus i.ntegranles para nomeação. 

Art. 95. Os juízes gozam das sc:guillies garantiaS: 
I - ,·ilalicied.ade, que, no pnn:teito grau, só será adquirida após dois 

anos de exerci cio, dependendo a perda do cargo, nesse periodo, de delibernç:ão 
do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos ckmais casos, de sentença 
JUdicial transatada em JUlgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de inleresse público, na forma 
do an. 93, VIl!; 

m- irredutibilidade de o~encimentos, observado, quanto à remunera
ção, o que dispõem' os arts. 37, XI, ISO, U. IS3, ru, e 153, § 2',!. 

Parágrafo único. Aos juizes é vedado: 

I -exercer, ainda que em disporubllidade. outro cargo ou função, salvo 
uma de Ill3gtsténo; 

II - receber, a qualquer titulo ou pretexto, cu.stas ou parucipação em 
processo; 

m- ded.icar·se a: ativ;dadc: poUtia)..partidária. 
Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 

a) eleger seusórg.ilos d.iretivoseel.aborarseus regimentos internos, oom 
observância das normas de processo~ das garam1as processuais das ~n'?5. 
d~SJ;>On~o sobre a competência e o funcJonamento dos respecovos org.ilos JUns
diCIOnaiS e adnumstr.auvos; 

b) orgamzar SU3S so:n:tarias e seiVI~ auxil~rc:s e os dos. ju..i.zos que 
lhes forem vtnculados.. velando pelo c.xerctcto da auvidade corretcional res· 
pccuva; 

c) prover, ":3 fonna prevista nesta ConstitUição, os cargos de juiz de 
carreira da respecuva jurisdiça<>; 

d) propor a criaçilo de novas varas judiciárias; 

e) prover, por concurso pUblico de provas. ou de proY3S e tJtulos, cbcde
cido o dispost.o no art. 169, paiágrafo único, os ca.cgos necessários :l &dminiJ
traçào da Justica. exocto os de confiança assim definidos em lei; 

J) concedet líoe.nça.. férias e outros afastamentos a seus membros e 1o01 
juizes e servidores que lhes forem i.mcdi.atamesue vinculados; 

TI- ao Supremo Tribunal Fedem, aos Tribunais s._;ores e aos Trl· 
bunais de Justiça propor ao Poder !.qislativo respectivo, observado o clispooU> 
no arL 169: 

a) a alteraçlo do número de membros dos uibunais inferiores; 

b) a cnaçio 'e a~ de carp c a fuaoçlo de vencimentDo de...,. 
membros, dos juizes. inclusi"" de< 1IÜlUDaili infcrior<s, oade houYcr, doloer· 
viços auxilW'cs e os dos juizos que lht:s forem viDculados; 

c) a criaçio ou extinçlo dos 1IÜlUDaili inferiores; 

d) a ai~ da orpnizaçlo c da clivislo judiáárias; 

rn - lOS Tribuoais de Justiça .íulgar os íu12ics esladuais e do Disuito 
Federal c Territórios. bem oomo os membros do Minlaério Público, 11011 cri
IIICSCXXDIUIS ede~ljdwlc I<SSIMdaa !'Xlr!J!>""nd da Justiça ElcitodL 

Art. 97. Somcruc pelo wto da maioria absoluta de seus membros ou dos mem
bros do respcaivo ó<giO c:spcàal pode1Jo os tribunais dec:lar3r a inconstituci
onalidade de lei ou ato IIOrtDIIÍVO do poder públioo. 

Art. 98. A unao. no Distrito Fedcn.l e aos Territórios,. e os t:.5 ... Jos criulo: 

1-juizadol; especiais, providos por .íul= iitogados e leigos. 
competen.tes paraaooncil.íaçlo. o julgsmc:ntoe a dec::aus:as c:i\'ei$de 
menor oomplcxidade c ín1i>çi!es pcmís de mcoor · c(cusivo, mcdianJ.e 
os pnxcrltmenloC om e sumarilssimo. pc::rmitidos. • previstas em lci. 
a lrllnsaçio e o .íulgarnento de """""' por l!!mllS de primciro gr.~u; 

n -justiça de paz. remuncmia, composta de ádadlos eleitos pelo voto 
direto. universal e sccn:t:o, com mandAto de qu.atro anos e compc:WK:ia pan, 
na fonna da lei, c:eleb= casamentos, verificar, de oficio ou CID Caoc: de impug
~ apresentada. o processo de babilitaçio e <oceroer atribuições ooacil!ató
rias. sem carátcc jurisdicional, al6n de ouU>S P"""- IU!Iegislaçlo. 

Art. 99. N> Poda Judiciário t~lutorJOJJUladministtalivae~ 

§ t• Os tribunais elabornrão suas propostas orçamentárias dentro dos 
limitc:s estipulados conjunaamc:ntc: cOm os demais Poderes na lei de d!retnz.es 
orçamc:ntàrias. 

§ 2• O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais inte
ressados, coaqx:te: 

I- no ~ito da UniJo, aos Presidente<> do Supremo Tribunal Federal e 
dos Tribunais Superiores. com a aprovaç;1o dos respectivos tribunais; 

II - no âmbito dos Estados c no do Distrito Federal e Territórios, 
aos Presidentes dos Tribunais de: Iusliça, com a aprovaçlo dos respectivos 
tribunais. 

Art. 100. À c:xccçlo dos cr6:1i.tos de narureza alimentícia. os pagamentos devi· 
dos pela Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, em virtllde de sentençaju· 
dici.ári.a. fa.t-$0-lo -eXclusivamente na orCem cronológica de ap~ç:ao dos 
prccalórios e à conta dos atditos respectivas, proibida a designaçlo de casos 
ou de pessoas nas dotaçÕeS orçamentárias e nos crtditos ad.iciooais abertos 
para OSlO fim. 

§ t• É obrigatória a inclusão. no orçamento das entidades de direito 
público. de verba nc:o::ssária ao pagamento ~e seus débitos conswues de ~re
atórios jud.ic:ürio:s. apresentados até t• de Julho, data ern que tcrSo atuali.Za
dco seus valo=, ...-...:o pagameruo até o final do exerdcio ocguiJ!lC. 

§ 2" M. dotaçlics orçamentirias c os créditos abertos scrio consignados 
ao Poder Judiciário, m:oiiJendo-<e as imponáncias rcspc<:t!vas * r<paniçao 
oornpeoente. cabendO lO Plo$i_dente cio tribtlna1_que profcrir•_Mj_~ ~' 
da di:iCrininar o pagamento, segundo as poss!bilidail<S do dcj)ósifu; c autonzar, 
a I'1:'JC)\II!rimo do aedor e c:xdusi~ente parn o caso de preterimeato de seu 
direito de oreccdCncia. o SI:Qúestro da Quantia no::essâria ã satisfa:;::!o do dc!bito. 

Do SUPREMO TRJBUIIAL FEDERAL 

Art.lOl. O~rcmo Tribunal Fc:denlcompõe-sc: de onze ~.-escolhi· 
das den~_ o:~ _Ç9.m_ _çis_ dc: __ tri_nr.a; e cinco e menos de sessenta e cinco 
aDes ôC idade, de notável sabc:t- jurídico e reputaçao ilibada. 

PIH'ágrafo único. Os Ministros do Supremo Tnbull31 Federal sedo no
meadol: pelo Presidencc da República. depois de aprovada a escolha peJa rruu
ona abcoluta do Senado Federal. 

Art. 102. Compete lO Supremo Tribun2l Foderal, ptecipuamen•• a Moo.da da 
Coasâtuiçlo, c:oheaclo-lhe: - o-

I - pnxasor e julpr. originariamenlc: 

a) a açlo direta de i.ac:onstitucionalidadede lei ou ato normativo federnl 
ou ectldual e a açlo dc:c:lant6ria de c:onstirucionalid.ade de lei ou ato DOrma.tivo 
foclonl; 

b) ou intraçOel poaals c:omuns. o PJ<Sidente da lkpública, o Vic:e
l'rclldenbo, oo !DCIIIbral do eoc.,...., Nadona~ seus próprios Ministros c o 
Pn>c:wador-<lcral do Replbllca; 

c) ... lnfnlçees pesWs COII!IJIIS c - cri!I!CS de rcsponsai>Uidade, os 
M1Dislroo de-_ ressalvado o dispoou> no on. 32. I, os membros dos Tri
-. Supcriaca, os do Tribunal de CoDI:IS da Uoilo c os cbcfes de missao 
dlplocn'tinJ de- pcrml!leJ!Ie; 

41 O-corpus, scOOc> paeicnt<:quolquerdos pessoas referidas nas 
.u-.--; o mandado de~ e o h4Utu tk>t4 OOJliJa 1r.os do 
Pnmdcldio da lopública. doi Meas do C1<Jwa de< Dcpulados e do Senado 
Federal, do~ de Caalu do Uoilo, do Ptoc:uraãor-G<ral do República e 
do (l<ÓilriO a_., TriiJwW POib:ol; 

•J o lidllo _, J!ado es1t11J81:iro ou ozganismo inlunaci0na1 e a 
U!IÜO, o Estado, o Dim* fodel:ol ou o Território; 

J) IS -oC!Iamllltos cntte 1 U!Uio e os Estados, a U!Uio e o Disui
to Feden.l. oa _, uns e- inclusive IS respectivas entidades da admi
nistraçao iDdirla; 

g) a exll1ldiçlo solicitada por EsUdo csu.ngeiro; 

h) a bomolop;fol das.....,.... csttlllgeiru e a«>-do cuqua
tur is carus rogatórias. que podem ser ccnfcridas pelo tq!imeDio interno a seu 
Presidenlc; 

i) o lrabea.r ccrpus, qu.aodo o coa10r ou o pacic:ntc for tribunal. auto ri~ 
dade ou funcionário rujos atos c:steja.m sujeitos clireta.mellle • jurisdiç1o do 
Supremo Tnbunal Federal, ou se trate: de crime sujeito à mesma jurisdição em 
uma Uni:ca i:nst1nci.a; 

j) I revido criminal C a açlo n:seisiJria de SOIS julgado<; 
I) a~ para a ~de sua rompeltnda e pru~do da 

aUIOridade de suas d<cisl!es; 
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m) a execução de sentença nas causas de sua competência oilginária. 
facultada a delegaç:;Jo de atribuições para a prática de atas proo::ssu.ais~ 

n) a ação em que todos os membros da mag:istrarura sejam direta ou 
indin:lamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do 
tribunal de origem estejam Impedidos ou seJam direta ou indiretamente inte
ressados; 

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e 
quaisquer LribWtais, entre Tribunais Superiores., ou entre estes e qualquer ou
tro tribunal~ 

p) o podido de medida cautelar das açóes diretas de inconstitucionalidade; 

q) o mandado de injunção, quando a elaboraçOO da nonna regulamen
tadora for atribuiç:lo do Presidente da RepUblica. do Congresso Nacional, da 
Cámara dos Deputados, do Sen2do Fedenl, da Mesa de uma dessas Casas 
LegislatiYaS, do Tribunal de Contas da Unilo, de um dos Tribwws Superio
res, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 

rr- julgar, em recu.rso ordinário: 

a) olrabeasccrpus, o mandado de segurança, ohabeasdataeo manda
do de injunção decididos em única instânCia pc:los Tribunaís Superiores. se 
dencgatória a docisao~ 

b) o crime politico; 

III.:- julgar, mediante recurso extraordmári.o, as causas decidtdas em 
única ou ui uma instância, quando a dedsão .recomda: 

a) contrariar disposmvo desta ConstitUição; 

i:; declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal~ 

c) julgar válida lei ou ato de governo local· contestado em face desta 
Constituição. 

§ 1° A argUição de: descumprimento de ·preceito fundamental, decor
rente desta Constituição, será apra:tada: pelo Supremo Tribunal Federal na 
forma da lei. 

§ 2• As decisões definilivas de mérüo, proferidas pelo Supremo Tribu
nal Federal. nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato nor
mativo fedem!, produzitao eficácia c:onua todos e efeito viuculant~ relaliva
meme aos demais 6rg:ãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. 

Art. 103. Podem propor a ação de incoru1itucionalidade: 

I -o P=idenle da República; 

II- a Mesa do Senado Federu; 

m -a Mesa da Cámara dos Deputados; 

IV- a Mesa de Assembléia Legislativa; 
V- o Governador de Estado; 

VI -o Procurador-Gemi da República; 

VU- o Conselho Federal da Onlem. dos Advogados do Brasil; 

vm- panido politico com repo:scnlação no Coogr<sso Nacional; 

IX- confcdernçio sindical ou .cmidade de classe de imbilo nacional 
§ 1° O Procurador-Gemi da R<pilbUca deved """ previamente ouvido 

nas açOes de ínconsti.tucionalidade e em todos os processos de competéncia do 
Supt<mO Tribunal Fcdcral. 

§ 2• Declarada a inconstitucionalidade por omisslo de medida para 
tornar efc:tiv.a. norma c:anstitucionai, seri dada ci&lci.a ao Poder c:ampetente 
para a adoção das providéJ<:W nec:essárias e, em se lmlUido de ócglo admi
nistrativa, para fazê-lo em trinta dias. 

§ 3• Quando o Supr=o Tnbunal Fedenl apn:ciar a inconstitucio:u!li· 
dacle, em tese, de norma legal ou ato oormatíw-, citará, pteriamente, o A.dvo
g;ado-Geral da Unilo, que defenderá o alo ou"""" impugnado. 

§ 4° Ação declantóri.a de a>ostituc:ionalidade poderá :oc:r proposla pelo 
P=ideme da República; pela Mesa do Senado Fcdc:ral. pela Mesa da camara 
dos Deputados ou pelo Proc:ur>dor.(leral da R<pilbtia. 

Art. 104. O Supenor Tribunal de Justiça compõe-se de., no mirtimo, tnnta e 
três Ministros. 

Pardgrajo irmco. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça ser.'lo 
nomeados pelo Presidente da República. dentre brasdeiros com maiS de trin1a 
e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico c reputação 
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. sendo: 

l - um terçrJ dentre JUÍzes dos Tribunaas Regionais Feder.tis e um terço 
dentre desembargadores dos Tribunats de Justiça, indicados em lista triplice 
elaborada pelo próprio Tribunal; 

ti- um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Minis
tério Público Federal. Estadual. do Distnto Federal e dos Territórios, alterna~ 
damente. indiCidos na forma do art 94, 

Art. 105. Compete ao Superior Tribwtal de Justiça; 

I - proc:essar e Julgar. onginanamente: 

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Fede
ral, e. nestes e nos de responsabilidade. os desembargadores dos Tribunais de 
Justiça dos Estados e do Distnto Federa!. os membros dos Tribunais de Contas 
dos Estados e do Distnto Federal, os dos Tribunais Regionais fcdelills, dos 
Tribunais Regtonais Eleitor.us e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou 
Tnbunais de Contas dos Muru~pios e os do J\.I.inmeno Público da União que 
oficiem pernnte tribunais. 

b) os mandados de segurança e os habea.s data contrn ato de Ministro 
de Estado ou do próprio TribunaL 

c) os habeas corpus, quando o coator ou o pJctente for quaisquer das 
pessoas mencionadas lt3 alinea a, ou quando o coator for Ministro de Estado. 
ressalvada a competCncta da Jusuça Eleitoral, 

d) os conflitos de oompetencia entre qu.a1squer tnbunaas, ress.aJ.,ado v 
disposto no att. 102,1, o, bem como entre tnbunal e Juizes a ele não vinculados 
e entre Juizes vinculados a tnbunais diversos; 

e) as revisões cnminais e as açõcs resctsónas de seus julgados; 

./) a tedamação para a preservação de sua compctCncia e gar.mtia da 
autoridade de suas decisões; 

g) os amflltos de atribwções entre autoridades administrativas e judici
árias da União, ou entre autondades judiciárias de um Estado e administrati
vas de outro ou do Distrito Fedc.ral.. ou entre as deste e da UniJo; 

h) o IIWJdado de:: injunção, quando a elaboraç:ão da norma regulamenta
~r.a for ambuição de órpo, enudadc ou alllOridad~ federaL da admini.stracão 
dima ou tndirtta, excetuados os C1!m de oompc;:;,~9Q..S.uprCIDCJ Iribunal Fe~ 
dernl e dos órpos da Justiça Militar, da Justiça Eleitornl. da Justiça do Trabalho 
e da Justiça fed=I; 

II -julgar. em recurso ordinário: 

a) os htJbeas corpus dc:cididos em lmica ou última instância pelos Tri
bunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal 
e Territórios, Quando a do:isa:o for dcncgatória; 

b) os mandados de segurança decididos em Unica tnstância pelos Tribu
nais Regionais Federais ou pelos tnbunais dos Estados. do Distrito Federal e 
Territórios. quando denegatória a decisão; 

c) as causas em que forem panes Estado estrangeiro ou organismo in~ 
temacional. de um lado,c, do outro. Município ou pessoa residenle ou domici
liada no Pais; 

III- julgar, em recurso especial, as causas decididas. em Unica ou Ulú
ma instáncia, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tnbunais dos Esta
dos. do Distrito Federal e Temtórios, quando a decis:fo n:c:orrida: 

Q) contrariar tr.nado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei 
federal; 

c) der a lei federal interpretação divergemc da que lhe haja atnbu.ído 
outro tribunal. 

Ptll'dgrafo único. Funcionará junto ao Superior Tn"'bunal de Justiça o 
Conselho da Justiça FederaL cabendo-lhe. na forma da lei, exercer a supervi~ 
sao adntinistt>tiva e orç:unentária da I I!Siiça F cderal de primeiro e segundo graus. 

S""-'õ IV 

Dos TRIBcnws REGIONAIS FEDDWs E oos JulZES FEDEIU.IS 

Art. !Oó. SJo ótgaos da Justiça Federal; 

I- o:; Tn'bunais ~onais Federais; 

rr- os Jul.z.es Federais. 

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de. no mínimo, sete 
juízes. recrutados., quando possível, na respectiva região c nomeados pelo Pre~ 
sidente da Repüblica dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta 
e cinoo anos. sendo: 

_ _ I- um.quinto dentre advogados com mais de dez anos de efctiva ativi
dadc profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos 
decantin; 

U- os demais, mediante promoç:Jo de juízes federais com mais de cin
co anos de exeidcio, por antigüidade e merecimento, alternadamente. 

Pardgrafo imicc. A lei disciplinarâ a rcmoç;lo ou a permuta de juizes 
dos Tnõunais Regtorws Federais e detemunari sua jUOSdiçao e sede. 

Art. 108. Com.peac aos Tribunais Regionaxs Federais: 
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l-proct:SS:H e julgar, originariamente: 

. . a) os ju~ fedc:rais da irea de sua jurisdiça:o, incluldos os da Justiça 
Militar e da lusuç:a do Trabalho, nos crimes comuns e de rtspansabilidade, e 
os membros do Minist<!rio Públioo da U niao, <=IYada aoompo<õncia da Jus
uça Elotora.l; 

b) as revísões cnminaís c as ações rescisórias de jttlgados seus ou dos 
juizes redera1s da rcgi}O; 

c) os mandados de segurança e os hab~as data contra alo do próprio 
Tribunal ou de juiz federal; 

d) os hab~as ccrpus, quando a autoridade coator.1. for juiz federal; 

bunal ~)os conflitos de competência entrC juius federai.$ vinculados ao Tri~ 

II-j~ em gnu de roc:urso, as callSõlS decididas pelos juíz.c:s federais 
e pel~ julzes ~ no CJ(etciao d2i c:ompcténÇia fc:deral da àrea de sua 
Jurisdição. 

Art. 1~. Aosjul= fcdczai5ccii1P<I< processare julgar: 

I -as Cl.usu em que a Unilo, entidade autáxquica ou emptes:~. pública 
fcdetal forem I~ na~ de autoras. rés. ~esouopone11~ 
1C1.. = as de foi~ as de aâdeotcs de u.balho c as sujeitas à Justiça 
Eleircn! e à JUstiça do Tl>balho; 

. «.- U c:aus:a ~ Estado estmigc:iro ou organismo internacional e 
Munidpio ou-doauciliacll ou I<Sidenle no Pais; 

fi!- u ausa: fu..nd.ad.u em tratado ou OJtttrJJO da Uni.lo com Estado 
estraDgciro ou orppi.aDo incemacioaal; 

IV -oscrimes_pollticoseas ~penais praticadas cm detrim<nto 
de bem....._ ou m- da Uruao oo de.,... emi<bdes autázquk:as ou 
-públicas, exduú!as as"'~ e r=oivada a oompctêPci2 da 
Jldtiça Mililar e da Justlça Elcüoai; 

. . Y- os crimcf previstos em lra1ado ou c:o~ internacional, quan~ 
do. inieiada a """""""' no Pois, o f<SUII.ado lenha ou deYesse ter OaJrrido no 
estmigc:iro, ou rcciproc:ameoie 

VI-?" crimes ccotra a ocpai::açio do tnbalho e, nos cuos ddcnni· 
nados por lei,. coaua. o JlSimla fina.acc:Uo c a ordem CICOQ6núco.financ:eim; 

vn -as·- corpuz, cm--de ... com~ 00 quando o C:CnsttaDgÍIDe<ltO p!OIIier de autoridade c:tJjoo atas n!o ...,,.;._ dlr<-
WIIelllt: SU)Cltoc. outrajurisdiçlo; --,..... 

. vm- os mandados de segurança c os ItaMar da14 conua .ato de aula--
- fcdcnl,- os cuco de oodlpOI!dcia dos tnÕU!llliS fcdczai5; 

IX-oscrimescotDetidosa botdodena.icsou liCti>UOYeS.tessalvada a 
~da Justiça Militor, 

X- os crimes de iDgresso cu perma~ in<gular de cstr>ngciro, a 
cxocuçlo de <arta roptória. após o .uquatur, e de senlenÇa estr.m&<ira. após 
a homologaçlo, as caU11:1s n:femttes ;, naciomlidade. inclusive a respectiva 
opçlo, e à natullllizaçlo; 

XI- a disputa sobre direitos indígenas. 

§ t•Ju causas em que a Unilo for autora ser.'lo aforadas na seç;lo judj~ 
ci.iria onde liYer domidlío a outra pane. 

§ Z" As.,._ inlelltad.as con112 a UniJo poderllo ser aforadas na soção 
judiciária cm que .fordomlcili.adoo auto<, naquela onde ltouYctOCXJrrido o ato 
cuútoquedeuori3<màdemandaouondeestejasituada aooisa, ou, ainda, no 
Distrito Fcdcnl. 

§ J0 Serioproc<:uadasejulgadas naJustiçacswlual, no foro do domi
cilio dos lqiUOCioo ou beudiciários, as causas em que fo<em paruo instituição 
de pcevid&x:ia ooc:ial e IC!!drado, semp~ que a oomarea nllo seja sode devora 
dQ julm fcdcnl.e, se -meada esoaoondição, alei poded permitirqoe OOiniS 
.,.._ ocjam IU1btm pi'OOI:ISIItlu e julgadas pela Justiça ..WuaL 

§ 4° Na hip6les<o do pat;lgrúo anterior, o = cabivel senl sempr<: 
-o Tribunal ReP>na1 Fcdcral na á1ea de jiUisdiçlo do juiz de primeiro grnu_ 
Art. 110. Cada Eslado, bem oomo o Distrito Federal, constituiri uma scçllo 
j\k!icWia, que 1ert poc ....,. ""lJlC!iva capiw, e voraslocalizadas segundo o 
<Stabe!ecido em lei. 

Parôgrafo Wtico. Nos Territórios Fedetais. ajurisdiçao e as auibuiç.ôe$ 
oomo:ôdasaos ;úz<s c.dcrais Clbcrlo oas juiz.cs da Justiça local. na lOnna da Jel 
Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho 

[-o Tribunal Supc:nor do Trabalho, 

II -os Tribunais Rc:gionats do Trabalho; 

Ill -as Juntu de Conctliaç;Jo e Julgamento. 

§ 1' O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vin~ e sete Mi· 
nistros. escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e cinco a;;$. nomeados pelo Presidente da Reptil:>lica após aprovação 
pelo Senado Federal. sendo; 

l - dezessete togados e vitalícios. dos quais onze c:sco1hidos denue Jl.l.i· 
zes de carreira da magistratura trabalhista, tl'Cs clentn: advogados e três dentre 
membros d.o Ministéno Público do Trabalho; 

II- dez c:::lassisaas temporários, com representação paritária dos traba
lhadores e empregadores. 

§ 2• O Tribunal encaminhará ao Presidente da República lístas m'pli
o:::s.. observando--se. quanto às vagas destinadas aos advogados e aos membros 
do Ministério ~lico. o disposto no art 94. e. para as declassistas. o resulta
do de indic::aç1() de colégio eleitor.d integrado pelas diretorias das confedera
ções nacionais de trabalhadores ou empregadores. cotúortne o caso; as listas 
trlplices para. o t>rovimc:nto de cargos destinados aos juízes da magistratura tr.l
balhisu. de carreinr deYedo ser elaboradas: pdos Ministros togados c vita.Ucios. 

§ l" A lei disporá oobre a competência do Tribunal Superior do Tcab>lho. 
Art. 112.. HaYer.i pelo menos um Tnbunal Regional do Trabalho em cada 
Estado e na Distrito FederaL. e a lei inst.itn.icl as Juntas de Conciliaçlo e J•Jiga
mcnto, podendo. nas (X)tn3.n::3S onde Mofo~ instituídas~ atribuir sua juris
diçlt) aos juizes de ditei to. 

Art. 113. A lei. disporá sobre • col&itui~o. investidura. jwisdi~o. competCn
cia, pnntiu econdio;<les deexen:lcio dos órg;los da Justiça do Tl3balho, asse-
8tuada a paridade de rq>nzentaçlo de trabalhadores e empregadores . 
Al't. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar ejulgarosdlssldlos indivi
duai:i e coletivos entre trabal~ e empregadores. abrangidos os entes de 
direito público externo e d.a administraç;ao pública diteta eindireta dos Muni
cípios, do Distrito Fedcrn1, dos Estados e da Ultiao. e, na forma da lei, outras 
~ dc:conentes da refaçlo de trabalho, bem c:amo os litigios que 
tenham origem no cumprimento de suas pcóprias ~ inclusM: oolctiv.ls. 

§ 1° Frustr>da a negociação ooletiva, as partes ~eleger àtbiuos. 
§ 2• Rci::usando-<e qualquer das panes à negociaçlo ou à albitragem. é 

facultado - n:spcçtiYOS sindicatos ajuizar dissldio ooletivo, podendo a J usti
ça do Trabalho est.abel=r normas e oondio;<les, respcUadas as disposio;<les con
YCOciorutis e legais minímas de proteç;lo a.o tr.tbalbo. 

Art.. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho seria compostOS de juizes no
meados pelo Presidente da República. sendo dois terços de juízes togados vtta~ 
Ucios e um. ten;a de juizes classistas temporários, obserYada. entre os juizes 
togados, a propomonalidade ostabeledda no ast. 111. § 1•,1. 

Pardgrofo únia>. O, magJstr.ldosdosTrillunais Regionais do Tnbolbo""""": 
I -juizes do trabalho. escolhidos por proll"IOÇão. alternadamente, por 

antigüidade c merecimento; 

II- advogados e membros do Ministério .Público do Trabalho. obedCCJ· 
do o disposto no an. 94; 

UI - classistas indicados em listas lrlplices pelas din:torias das falera
ç:Oc:s e dos sindicatos com base territorial na região. 

Art. 116. A Junla de Concili.açOO e Julgamento ser:i composta de urn juiz do 
llabalho, que: a presidiri., e dois julzes cla.ssi.stas tempor3rios. repn::scntantes 
dos empregados c dos empregador<s. 

Parágrafo ti nico. o, julz.es olassisus das Juntas de Conciliação < Jul
gan,en!o serão nomeadO$ pelo Presídenle do Tribunal Rogional do Trabalho, 
na forma da lei, pemútida uma I"CCXJndução. 

Art. Jt7. O mandato ck>s representarn.c:s classist.as. em todas as instâncias, é de 
três anos. 

Part!rgrajo U.nico. Os represc:ntantes classist.u ter-lo suplente;. 

A.rt. 118. São órgãos da Jusliça Elciloral: 

I -o Tribunal Superior Eleitoral; 

ri- os Tribunais Regionais Eleitor.us. 

lll- os Juizes Eleitorais; 

IV -as Juntas Elei.t:arais. 

Art.119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se.-á. no mínimo, de sete mem
broo, escolhidos: 

I -mediante eleiçO!o, pelo voto socrcto: 

a) trts juízes dentre os Ministros do Supremo Tnõunal federal; 

b) dois juizes dentro os Ministros do Superior Tn'bunal de Justiça; 

fi - por nomeaç::lo do Presidente da República, dois juizes denll"t: seis 
advogados de notável saber jwid..ico e idoneidade moral. inWcados pelo Supre~ 
mo Tribunal Fcdcral. 

- Ptll"ágrajo único. O TnÕWlal Superior Elei!oral eJegerá SQI Presidente 
e o Vi<c-Prcsidenle dentn: os Ministros do Supremo Tn'bunal Federal, e o 
<X>Q<gcdoreleitor>l deotn: os MinUtros do Superior Tn'bunal de Justiça 

I 
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Art. 120. Havera tun Tribunal fu:gtonal Eleitomt na capual de cada Estado e 
no Distrito Feden.l. 

§ t• Os Tnõunais RegionaJ.s Eleitorats compor-se-ão: 
C- mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) de dois juízes dentre os descmbargadore~ do Tribunal de Justiça; 

b) de dois juizes, dentre juizes de direito, escolltidos pelo Tribunal de 
Just11;a; 

ll- de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do 
Esl.ado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal. escolhido, em 
qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respoctivo; 

. m-por nomeaç;lo, pelo Presidente da RepUblica, de dois juizes dentre 
set.S advogados de notãvel saber jurid.ico c tdonetdade moral. 'ndicados pelo 
Tnõunal de Justiça. 

§ 211 O Tribunal Regional Eleitoral clc:ger.i seu Prestdcntc e o Vict
Prtstdente dentre os desembargadores. 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organi.zação e competCncia dos 
Tribunais, dos juizes de direilo e das Juntas Elcitorats. 

§ 1°0s membros dos Tribunais.. os juizes de direito e os imegrantes das 
Juntas Eleitomis. no exerdcio de suas funções, c no que lhes for aplicável, 
goz.ar.lo de plenas garnntias e serão inamovivcis. 

§ 2• Os juízes dos Tribunais Eleitorais. salvo mouvo justificado, servi
rão por doiS anos, no minimo, e nunca por mais de dois biénios consecutivos, 
sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo proces.so. cm 
nUmero lgu.al para ~-ad11 categoria. 

§ 3• São irrecorriveis as decisões do Tribuna[ Superior Eleiloral, salvo 
as que contr.lriarcm esta Constituição e as denegatôrias de habt!as corpus ou 
mandado de segurança. 

§ ( 11 Das decisões dos Tnõunais Rt:gionais Eleitorais somente caberá = qll>l'odo: 
1- foo::m proferidas contra disposição expre:ssa desta Constituiçàooo de ~L 

U- ocom:r divergê.nc1a na interpretação de lei enue dots ou mais Tri
bunais Elc:ilorais: 

III-versarem sobre lnc:legib!lidade ou expc:dJção de: diplomas nas c:lc:i
çóeS federais ou es~duais~ 

IV- anularem diplomas ou docretarcm a perda de mandatos eletivos 
federais ou estaduais; 

V- denegarem habt!as corpus. mandado de: segurança. habeas data ou 
mandado de injunçilo. 

Art.. 112. São órg.aos da Just1ça Milttar. 

I -o Superior Tribunal Militar~ 

II- os Tribunais e Juizes Militares msl!tuidos por lc:1. 

. Art. 123. O SupcnorTnbunal Militar compor-sc-á de quinze Ministras vitah
cios, nomeados pelo Presidente da Rcpübhca, depois de aprovada a indicação 
pelo Senado Federal. :oc:ndo trC:s dentre oficiais-generais da Marinha, quatro 
dentre oficiais-genctaJS do E.'\:ército, três dentre: ofidais-genernis da Aeronáu
tica. todas da ativa e do posao mais elevado da carreira, e cinco denlre Clvis. 

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente 
da República dc:ntn:: brasileiros maiores de: trinta e cinco anos, sendo: 

I - três dentre advogados de notório saber j11ridioo e conduta ilibada. 
com mais de dez anos de efetiva atividade profissional; 

H -dais. por escolha paritiria.., dentre: juizes·auditores e membros do 
Miniscério Público da Justiça Militar. 
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e jtligar os crimes militares 
definidas em lei. 

Parágrafo tinico, A lei disporá sobre a orgamzação. o funcionamento e 
a competência da Justiça Militar. 

&ç.io Vllf 

Dos TRJBl.JNAJS E JuizEs DOS Esr.wos 

Art. ll!S. Os Estados organizar.lo sua Justiça, observados os pnncipios estabe
lcetdos nesta Constiluição. 

de Justiça c:. cm segundo, pela propno Tribunal de Jusuç.a, ou por Tribunal de 
Justiça Militar nos Estados em que o c:fetivo da PQiícia m•htar seJa supenor a 
vinte mil intc:gr.tnles. 

§ 4• Compete á Justiça Militar e:sca.dual processar e julgar os policlai!> 
militares c: bombdros militares nos crimes mtiitares definidos em lei, cabendo ao 
tnbunal competc:ntc decidir sobre a perda do poS10 e da patente dos oftcialS e d.J. 
graduaç;lo das praças. 
Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designara 
juízes de entrânda especial. com competência e..:dusiva para questões agràn.as 

Parágrafo ÚniCO. Sempre que necessáno a eficiente: prestação jUrisdicio
nal, o juiz far-sc-á presente: no local do htig1o. 

CAPirut.O IV 

DAS FUNCOES EssENCJA.JS A JusnçA 

SEI;ÃO i 

Do M!NISTERJO P(JBUCO 

Art. 127. O Ministáio Públioo t instituição pcnnanente, essencial à função 
jurisdicional do Emdo, iocumbindo-lbe a defesa da ordc:mjuridica, do regime 
democrático e dos intctesses sociais e individuais indisponiveis. 

§ 11 Slo prindpios institucionais do Ministério Público ~ nnil'bM :a 

indivisibilidade e a indqlen<ICncia funcional. 
§ :zt M Ministério Públioo é assegurada autonomia funcional c ad.ou

nistntM. podeudo, obse<Vado o disposto no an. 169, propor ao Poder Legis
lativo a criaçi1o e ~o de """c:argos e =viços auxilian:s, pn>YCD<fo.os 
poc CXH1Q1n10 públioo de provas e de praYllS e titulas; a lei díspoti sob"' sua 
~·funci~. 

§ 3• O Ministl!rio PúbliO> clabowá sua proposta orçamentária dentro 
dos limites CSI2belecidos na lei de diretri= orçamentárias. 

Art. 133. O advogado é indispensável 3 adnúnistraÇáo da jusuça, sendo inví~ 
lávd por seus atos e nwufestações no exercicto da prof~. nos limites da let. 

Art. 220. A manúestação do pensamento, a criação, ac:xpressáo e a informa~o. 
sob qualquer forma. processo ou veículo, não sofrerão qualquer rcstnção. ob
servado o disposto nesta Constituição. 

§ 1° Ncnhtlma lei comerá disposiuvo que possa constituir embar.lço à 
plena liberdade: de informação jornalística em qualquer veiculo de: comunica
ção SOCial, observado 0 diSpostO 00 an_ :5°, (V, V. X. XIll C XJv. 

§ 2° E vedada toda e qualquer censura de: natureza politica, ideológica c: 
artislica. 

§ JW Compete ;\ Jej federal: 
I- regular as divcrsOes e espetáculos públicos, cabendo ao poder públi

co infonnar sobre a natureza deles. as faixas etárias a que nlo se recomendem. 
tocais c horários em que sua aprcsentaç;lo se mostre inadequada; 

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à ~milia a 
possibilidade de se deferuten:m de programas ou progrnmaçócs de rádio e tcle· 
visio quo contrariem o dísjloSiO no art. 221, tem como da propagancia de 
produtO!. práticas e sc:rviças que possam .ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

§ •• A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agro<óxi· 
cos, mo:.icamentos e terapzas C$Ulá sujeita a restriçsks legais.. nos tt"rmos ~o 
inciso r: do parágrafo anterior, e conterá, sempre que nc:c:essário, aU ... C4i.énct.a 
sobre o; maleficios dc:comntes de seu uso. 

§ ~·Os meios de oomunicaçlo social não podem, direta ou indirc:ta
mente, ser objeto de monopólio ou oligop61io. 

§ 6' A publicação de: vcicu.J.o impresso de comunicaç;lo indcpendc: de 
licença de autoridade. 

§ 1• A compd.ência dos tnbunais será definida na Conslituiçolo do Es-
tado, sendo a lei deorganizaçaojudiciáriade miciativadoTribunal deJllSliça. República Federativa do Brasil 

§ 2• Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucio- c t" t • -
nalidade de leis ou atoS normativos estaduais ou murucipais em face da Cons- o n s I u I ç a o 
tituição estadllal, vedada a atnbuiçao da legitimação parn agir a wn úníco órgão. 
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§ J"' A lei estadual podccácriar, mediante proposta do Tribunal de Jus-
tiça,aJustiçaMilitarestadual,constituida,emptimeirograu, pelos Conselhos _ ~- _________ --- ______ j~~.ll_- ------------------
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EMENDA COSS1TTUCIONAL r(2 3, DE 1993 

A5 Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos rennosdo 
§ )Q do art, 60 da Constindção Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto 
consutac10nal: 

Art. 19 Os dispositivos da Constituiç:;lo Federal abaixo enumerados passam a 
\..:gorar com as seguintes alterações: 

"Art.lOJ .......... - ........................................................ . 

§'4·.-:~·;ç;i~-d~i~·~·tó~-d~·;;,;~;t~~"r~·;iid:;d;--~;.i·;;;,.;---
posta peJo Presidente da República, pela Mc:s.a do Senado Fede
ral, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador
Geral da República." 

LEI N, .C.ll!. - DE 77 DE ABRIL DE lPG:l 
Dispõe- sóbft' o Eltatuto da Ordcsn do• Ad•orad.ot do Br"UU. 

ArL 18. Compete ao Conselbo Pbderal: 

I - dcúeoder & ofdem JUdd.J.ca. e a Constltwçjo d.a Repdbi.Jea. ~ plll.l. 
boa llPllcaçl.o das leis e pela nlplda. ad!n1nistr.ç&o da Ju.st:k;& e contribUI(' PIP' 
o &perfelçcamcrnto das tnsU.tutçóea Jurldtc:u u:t.. us) 

Att. 211. Compete ao Conselbo SeodOD&I: 

I - cumprir e ~. no tl!lrritórlo da Seçlo, 03 ~ e atribulçóa ro
ferldc» DO art,. 18, l.nc:isa. 1 & V deaa lei: 

LEI COMPI..:E3dENTAR N. 35- DE 14 DE KAR.QO DE 1.9'79 

JM.plo .abNo a r..t Ora'l.llka 4a ~ N~ 

PARECER N• 440, DE 1997 

DA COMISSÃO DE CONSTITI)IÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA, oobro o P~ de Emendo à 
Con.titulçio n2 21, de 1995, tendo como 1• 
algnatário o Senador Antonio C.rfoa Valadares, que 
"altera diapositivo• da Constltulçiio Federal". ' " 

RELATOR Senador. JOSÉ lCNÁCIO FERREIRA 

-RELATÓRIO 

A propOSição eplb'T'afada, da iníciaUva do tlustre senadO! 

ANTONIO CARLOS VALADARES, pretende nova redaçiio para o mctso H 

do a11 I 19 e para o mctso III do § 1 o do art. 120 da Constllmção Federa! 

A redação atual dos referidos dtsposuivos e a scgum1e 

.. Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor
se--:í, no miníma, de ute membros, escolhidos: 

..................... --...... -•·····--··-·····-·-····----·~"-·------
II ~ por nomeaçAo do Presidente da República, 

dois juizes dentre seis advog1dos de notável ssber 
juridico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo 
Tribunal Federal." 

"Art.' IiO ................ -·········-····-----·-·-··"-'-... -................ -............................ -.............. ,:... .... -.;;.:~~~-

lo Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-
!'>r-io: 

III - por nomeaçio, pelo Presidente da 
República, de dois juízes dentre seis advogados de 
notinl saber juridico e idoneidade moral, indicados 
pelo Tribunal de Justiça." 

A proposla de emenda em tela assim eslabelece: 

"Art. 119 ....•............•...•... --·········-··············--······ 

11 • por nome~ do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, dois juízes dentre seil advogados de 
notável sab~r jurídico e idoneidade mor.l. indicados 
pelo Conselho Ftdcnl da Ordem dos Advogados do 
Brasil, mediante ~colba realizada em t!leiçlo por voto 
secre-to." 

"Art. 120-············-··---····-··-··-········-················ 

§ I'··················-························--········-·-·····-······ 
lll - por nomeaçlo~ pelo Tribuaal Superior 

Eleitoral, de dois jui:u:s dentre seis advocados de 
nod:VC'I saber jurídico e idoneidade moral, indicados 
pda St-çio Rqional da Ordem dos Advocados: do 
Brasil, mediante e~colba realizada em Assembléb 

- Genl, pelo voto sei:rtlo." 

Temos, portanto, que as mudanças são as seguintes: no art. 119, II, 

os dois juizes oriundos da advocacia para a composição do Tribunal Superior 

Eleitoral nilo senam mais nomeados pelo Presidente da República, mas pelo 

Presidente do Supremo Tribunal Federal; por oulro !ado, a lista sêxtupla da 

qual ~o escolhidos os dois advogados não seria mais indícada pelo SuJ!.temo 

Tribunal Federal. mas pela Ordem dos Advogados do Brasll-OAB, mediante 

escolha reahz:ada ern eleição, pelo voto secreto. No art. 120, § I", lU, os dot.s 

JUizes oriundos da advocacia para compor o colegiado dos Tribwws 

Reglonats Eleitorais não seriam ma~s nomeados pelo Presidente da RepUblica. 

porém pelo Tribunal Supenor Eleitoral; de outro lado, a lista séxtupla 

~!l~ _ _!:l_ei:tana de _ _ser indicada pelo Tribunal de Justiça respectivo, para 

sê-lo pela Seção Regional da OAB, mediante escolha realizada em 

Assembl~ia Geral, pelo voto secreto. 

Na justificação correspondente, o ilustre autor da proposíção em 

pauta argumenta que ela "t~m por obj~tivo primordial aiJJu que lraja 

in11!rf~rincia po/últ:a na indicaç_~_tt_no_ltf_#J}Ç~Q_!ll jul~pa_r_a_p D:_lb_u_IJ.al_ 

f.up~or ~I~(I(Jr_q!_ ~pari! _D$ Tr..ibu_n_f!is.f!q_ionais_ Eleilorais. " 

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e C1dadama opmar 

sobre a constitucionalidade, jundicidade e rc:gtmentalidade da matêna e 

tam~- quantQ._ao -~~.u: -~1Q..:o~LC!!llruL.flQ§.._3fi§..,.J5_Le. . .segwntes do 

Regimento lnlemo . 

É o relatório. 
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!l-VOTO 

No que diz respeito aos pressupostos de admissibilidade mscntos 

r10 art. 60 da ConsUtUJção Federal, não vemos óbice que possa 1mpedtr a hvre 

tramitação da propos1çilo em exame. Também quanto a sua JUndicidade e á 
sua regtmenralidade nilo enxergamos nenhum obstáculo ao prosse;tumento da 

sua tram•tação. 

Quanto ao merito, opinamos confonne ora se expõe 

É tradicional em nosso direito- desde 1934- o tnstituto que já se 

convencionou chamar "Qttinto constitucional", que garante aos advogadas e 

aos membros do Ministéno PUblico um quinto dos lugares dos Tribunais 

Rcgionats, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios- (an. 

94 da CF). bem como participação na composição do Superior Tnàunal de 

Jushça (art. 104, panlgrafo único, II) e nos Tribunais do Trabalho (art t 11, § 

ID,J, e art. 115, parâgrafo Umco, II). 

E quanto a esta matéria reg~stre-se que' a Constituição Federal de 

1988 estabeleceu importante inovaçllo ao finnar que as indicações dos 

advogados e membros do Minísréno Público para comporem os tnbun.a:is 

judiciários acima arrolados ser.lo feiras cm duas elapas. Na primeira delas, o 

órglo de representação da respectiva classe: elaborará lista sêxrupla a ser 

encaminhada ao correspondente tribunaJ que, por seu turno, formará lista 

triplice a ser enviada ao Poder Executava federal ou estadual, confonnc for 0 

caso. para creito de nomeaçillo de wn dos nomes. 

Já no caso especifico do Tribunal Superior Eleitoral - TSE c dos 

TribllOaJs Regionais Eleitorais - TREs o constituinte estabeleceu fonna de 

escolha diversa no que ~ • refere aos advogados que compõem essas cortes de 

justiça. Com efeito, como está posto nos arts. 119, 11 e 120, § 1°, III, da Lei 

Maior - supratranscritos - cabe, respectivamente, ao Supremo Tribunal 

Federal e ao Tribunal de Justiça do Estado correspondente elaborarem a lista 

de sc:is advogados da qual o Presidente da República nomeará dois nom .. 

pata cad.a tn bunal. 

Ocorre que li exclusão do órgAo representativo dos advogados 

quanto à escolha de membros da classe que comporão a JUS11ça eleitoral se 

nos afigura inadequada e mesmo contraditória com o processo de escolha 

inscrito no art, 94 da Leí Maior. 

Com ereito, se os: advogados que comporão os tnbunaJs da justiça 

comwn, da justaça Federal c da justiça trabalhista devem 'ser escolhidos 

previamente pelo seu órglio de classe, com mais razao devem também ser 

escolhidos por seus pares os advogados que compOc:m os tribunais eleitorais. 

Isso porque. no caso dos tribunais eleitom1s, os magistrados 

oriundos da adVOCIIcia não adquirem a VItaliciedade no cargo, como os SCU3 

colegas que integram os tribunais sujeitos ao quínto constitucionaL Com 

efeito, como é sabido, os nossos mbunais cleatora!S não são compostos por 

juizes próprios, mas por magistrados integrantes de outros órgãos do Poder 

Judiciário e que servem a Justiça E!eítoral por período detenmnado. 

Assim, o art. 121, ~ 2°, da Lc1 Maior, prece1rua que os "juizes dos 

tribunais eleilorais, salvo moti\lo justificado, servirlo por dois anos, no 
mfnimo, c nunca por mais de dois bi~nios consecutivos, sendo os 

substitutos escolhidos na mesma ocasiilo e pelo mesmo processo, em 

nUmero igual para cada categoria." 

Portanlo, os advogados que são mstados a serv1r aos lnbWlais 

eleitorais o fartio pelo prazo de dois ou quatro anos, ao fim dos qua1s deixarão 

os respectivos lugares c o próprio Poder Judictàno. A propósito, MANOEL 

GONÇALVES FERREIRA FILHO esclarece que eles, embora mtegrantes de 

pleno direito dos tribunais cleitorats, n.:m por isso se tomam magisrrados (Cf 

C'omi!tttáno." à C'omlifulçdo Bra.'õ1Ü!1ra de /988. Ed. Sara1va, 199-1, Volume 

3, p. 17) 

Ora, se o processo de escolha de advogados que se tornarão juizes 

vitallcios conta com a participaç.ao da OAB, conforme visto acima, com mais 

razio - e também cm maior extensão - o processo de escolha de advogados 

para compor os Tribunais Eleitorais deve contar com a atuaçilo do seu órgão 

de classe, uma vez que, reptta-se, esses advogados não se tomarão 

magistrados vitalicios, servindo à Justiça Eleitoral por um periodo de do1s ou 

quatro anos (art. 121, § 2°), após o que retornarão à sua condição de 

Sendo assim, parece-nos adequada a presente proposição quando 

objetiva repassar aos legitimas mteressados - os advogados enquanto classe 

organizada - a atnbuição de elaborar as listas sêxruplas destina~ ao 
preenchimento das vagas de juizes eleitorais que lhes são atribuidas pela Lei 

Maior. 

De outra parte, transferir a escolha final e nomeação dos juízes 

eleitorais oriund~ da advocacia, hoje na órbita da competência do Prestdente 

da RepUblica, pan. o Presidente do Supremo Tribunal FederaJ, no caso da 

composiça:o'do Tribunal Supenor Eleitoral, e para a mais alta Corte Eleitoral. 

no caso da composição dos Tribunais Regionais Eleitoraas, parece-nos medida 

inadequada. 

[sso porque tal alteração implicarà desequalibrío no processo de 

freios e contrapesos entre os Poderes, a que o proVImento de magtstrados 

componentes de tribunais eslá tradicionalmente VInculado no dtreito pátrio. 

De fato, a doutrina dos freios e contrapesos - tnfonnada pelo 

principio da harmonia entre os poderes - e que implica o controle reciproco 
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entre e~ses, cmbasa a regra de que os membros dos tribunais Judiciários 

Jevem ser nomeados pelo Chefe do Poder Executivo após a aprovação da 

respect1va IndiCação pelo Poder Leg~slativo. 

Alem d1sso. regtstre-se que todos os demais membros dos Tribunais 

Supenores do Pais conl!nuanam sendo nomeados pelo Presidente da 

Republica, o que unplicaria mcoerênc1a 1rracJonivel. 

Acrescente-se. amda, que a proposta de substituição da autoridade 

mcumb1tla de escolher e nomear os advogados que devem compor os 

Tribunais EleJtorazs, tal como se encontra elaborada, guarda uma contradição, 

em preJmzo da sua Simetria lógica. Com efeito, quando o texto que se 

pretende adorar para o mc1so H do art. 119 dispõe que o TribW18.1 Superior 

Eleitoral será composto, dentre outros, por dois juizes, nomeados pelo 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, dentre se1s advogados indicados 

pela OAB. subentende-se que não apenas a nomeação. mas também a prévia 

escolha dos do1s advogados entre os seis mdicados, ficará sob a competência 

do Presidente do Pretóno Excelso. 

Por outro lado, diferentemente, quando, no inciso UI do§ lo do an. 

120, escreve-se que os Tribunais Regionais EleitoraiS seli:o compostos, dentre 

outros Juízes, por dois dentre seis advogados indicados pela OAB e nomeados 

"p~lo Tribunal Superior El~ítoraJ", sUbentende-se que a escolha prCvia será 

fe1ta pelo pleno desse Tribunal Superior, cabendo ao Presideote, enquanto 

autondade representante do Tnbunal, apenas os atas de nomeação, que ficam 

vmcu!ados à escolha do pleno. 

Portanto, !1á entre as duas formas de escolha sobreilitas uma 

diferença significativa. enquanto no primeiro caso, escolha dos dois juizes do 

Tnbunal Supenor Eleitoral provenientes da advocacia., o Prestdenle do 

Supremo Tribunal Federal os escolhe e nomeia a panir de lista sê:ttupla; no 

segundo caso, escolha dos doJs JUizes dos Tribunais Regionais Eleitof!js. o 

Prestdente do Tribunal Supenor Eleitoral apenas nomeia, ~a vez que a 

escolha ficana a cntêrio do pleno daquela corte eleitoral. 

Por outro lado, na diSCussão da matêria nesta Comissão. no dia 20 

de agosto próximo passado, resolvemos acatar a subemenda apresentada pelo 

Ilustre Senador LÚCIO ALCÃNT ARA, que agora anexamos à nossa emenda 

mscnta abaixo. 

Com efe1to. parece-nos relevante o c:ntendimento de Sua Excelência 

no sentido de que a forma de mdicação dos advogados a serem escolhidos 

para compor os Tribunais Eleitorais deve seguir o procedimento previsto no 

art. 94 da Le1 Matar. que preve duas etapas para tal escolha: na pnmeara o 

órgão de classe elabora lista sê::ttupta para cada vaga a ser ocupada c a 

encammha ao Tribunal par<~ o qual se está fazendo a escolha; na segunda 

etapa o Tribunal, recebidas as mdicações, fonna lista trlplice para cada vaga e 

a encaminha ao Po<ter Executivo que, de cada rol de três nomes, escolherá wn 

para nomeação. 

No entanto, para que na aplicaç;lo do an. 94 não haja incoerencia. é 

necessário ressalvar o seguinte. Na proposta original. contida na PEC em 

pauta, bem como no texto constituciOnal ora vig~!J!e._ C? _ P_9<ier Judiciário 

eScolhe e encaminha se1s nomes ao Presidente da RepUblica, que escolhe dois, 

procedimento diverso do previsto no an. 94 que, confonne visto no parágrafo 

acima, estabelece consecutivamente uma lista sê:rc.tupla e uma lista tri~çe 

para cada vaga. 

Sendo assim, para hannomzar a fonna ~e_ c~olha_do art_. 94 com a 

pfOPosiçljo conllda na presente PEC, faz-se necessário suprimir a expressão 

'seis' do texto original proposto tanto p~ o inci,so rr do art. 119 como pano 

irleiso IH do § J• do art. 120 da Lc1 Maior. Do contrário, o Presidente da 

República escolheria dois nomes de uma lista trlplice, o que não nos parece 

11120ável. 

Ante lodo o exposto, votamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituiçllo n° 21, de 1995, com a segwntc emenda: 

EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÁO N' Zl, DE 199S 

0!-se a seguinte redaçlo ao artigo Unico da Proposta de Emenda à 
Constituiçilo n' 21, de 1995: 

"Artigo único. O inciso II do art. 119 e o inciso lii do§ 1" do art. 
120 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. Jl9 ·-··· .. ··---····-·-----------

U • por rtomeaçlo do Praideate da 
Repúblic1, dois jufu:s dentre advopdos de notírvd 
saber juridico e idoneidade monl, indicados. na forma 
·do art. 94.' 

Ari: 120 ................................. - ................ - ... . 

§I • ···--.. ···-····--···-·-··-... 

U. doi• )uiz•• ol .. nue advo<Jadoa de nor;.-ivel aAJ:>er j\.lr!d1o::o e ! 

oo ... 1dado ~~~~;~ra.L, l.ndlo::ado• na !<>r.._ do ut, 94'." 
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( ..... ~ . .... - .... ..; 
~ . ......__.._ =- -~ 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÂO, JUSTIÇA E C1DADAI'<IA 

IJC : IG~AC 
AJ :AI ~ 

BE ' VEilAS 
c~· ~:'~:u,._.u '·" 
~ 

FREIRE (PPS 

ur.!l. I .:b 

_A1'.ll!' 
! EPITAC :AFETEIRA 

• REGINA A ;sUMPCA· I y.. 

I- RELA TÓRIO 

VOTO EM SEPARADO 

Na Comi53io de Constituiç.lo, Jusdça e 
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à 
Consntutção n° 21, de 199S, que "Altera 
dsspO.'ílfiWM da Constftutçllo Federal". 

A propostção em tela., da imctat:lva do tlustre Senador ANTONIO 
CARLOS VALADARES, pretende nova redação para o mctso n do art. 119 e 
para o InCISO m do§ 1° do an. 120 da ConstJnnção Federal. 

A redaçao atul dos referidos d1spos1tivos é a segwnte: 

GC 

~a 
~?.~~~~--~~~~----r---,_-----; 

>ARRUDA 
tARDIAS 

'. BLOCO Ol'O>l~AO >I '1 

'VY 

(PSB: 
OCHAIPDTl 

(PT) 

Ull'<'T ANILHA 

~!IR C I.MPELO 

r~' r , c. "" --- ___ L_ ____ _ 

"-l,rt. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se--j, 
no mrnimo, dr setr mm~bros, rscolhld05: 

11 - por nomraçJo do Preídente da República, dois 
jufzes dentn seis ad'lopdos de nod.vfl saber juridico c 
idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal 
Federal." 

"Art. I lO ...................................................... - ........ _ 

§ J• Os TribunaiJ Regionais Eleitonis compo.-..se-lo: 

III - por nom~aç.lo, p~lo Presid~nte da República. 
de dois juizel dentre seis advogados de notivel saber 
juridico e idoneidade rnonl. indicados pelo Tribunal de 
Justiça." 
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A proposta de emenda sob exame asstm estabelece 

.. Art..l19 ....................... ___ .• .,. •••••••• -.----.. ~-"""' 

....... - .................... """ • ..,., •• _,~.,......, • ...,.,.. ... ~~ ..... ~..,_·"'!.~~'!.·-~~~":'Z:: 

II - Por nomea('ào do Presidente do Supremo 
Tribunal F ederat, dois juiZes dentre seis advogados de 
ootável saber juridico e idoneidade moral, iodicados pelo 
Conselho federal da Ordem do.s Advogados do Bnsit, 
mediante escolha realizada em eleíçio por voto secreto." 

.. Art. 120 ........................ _ .. ___ ........ _ .................... _,_!!_, 

········§·j:·:::::::::::::::=::::::::::::::::=:::::::~-··-·::==-:::::::. 
.................................... .....,.._ .......... _ ...... _ .... _._._._._..._ ... _, ..... ,~~J,~ 

rn · por nomc-açllo, pelo Tribuna( Superior 
Eleitoral. de dois juizes dentre seis advogado.s de noti:vel 
saber jul'ldico e adoneidadc- moral, indicados pela Seçio 
Regional da Ordem dos Ad\'ogDdos do Bnsil, mcdi1ote 
escolha realizada em Assembléia Geral, pelo voco 
secreto." 

Observa~::;e, portanto. que as mudanças são as segumtes: no art. 119, IT, 
I)S do1s JUizes onundos da advocacia para a compos1ção do Tribunal. Supenor 
Eleatoral não senam rruus nomeados pelo Presadente da RepUblica. mas· pelo 
Presidente do Supremo TnbunaJ. Federal; por outro lado. a list;t sê;,;tup_l;~ da q~_ 
são escolhtdos os do1s advogados TJilosertª rn_rus ~n_Q_1çada_pelo Su~.remo TribUnal 
Federal, mas pela Ordem dos Advogados do Brasil - oAB.- niedlãn'le-escolha 
realizada em eleição, pelo voto secreto No an. 120. § 1°, rn. os dois j~ 
.:mundos da advocacia para compor o coleg~ado dos Tribunais Reg~onrus 

EleitOraiS não senam ma1s nomeados pelo Prestdente da RepUblica, mas pelo 
Tribunal Suoenor Eleatoral: de outro lado, a lista sêxrupla respe_ct:tva _deixana_ de 
ser mdicada pelo Tnbunal de Justiça respectivo, para sê-lo pela SeçãÕ R.C"giana:I 
da OAB, medtante escolha reahzada em Assemble1a Geral, pelo v9_l_()_~_c~t<!~--

Na JUS!llicaçâo correspondente, o tlustre autor da proposição em pauta 
.Lrgumema que ela "tem por objetlvo primordial n•1tar que ftaja inrerferência 
nolitica na mdica,·ão e nomeação de juius para o Tribunal Supertor Eleitoral 
I! para os TribunQu RegionaiS. Eleitorau." 

(abe ;a t:sta Com1ssão de ConsutUtçâo. Jusnça e Cidadama o~mar 
~i.lbre a cl.lnsumctOnaltdade, Jtlndtctdade e re1.rtmentahdade da materia e tarnbef!l 
quanto ao seu menta. nos tennos dos arts. 354 e se~:'Umtes do Regtmento Interno 

E o relatono 

!l-VOTO 

Quanto aos pressupostos de admiSStbtltdade prevtstos no art. 60 da 
Constatutção Federal, não vemos ób1ce que possa tmpedtr a livre trarmta~o --~ 
propostçào em exame. Também quanto a sua Juridtcldade e a sua regimentaii~de
não vemos nenhum obstáculo ao prossegu_n:n~ntq da ~':!~ ~~~~ção 

Quanto ao menta, opmamos nos tennos que se seguem: 

AsSim. se a escolha dos_advogados que se tomarão JUtzes 'lltalicios 
.:ama com a p<irtlctpaçào da OAB, com mats razão a1nda a escolha de advogados 

' para compor os Tnbunaas Ele11ora1s devena cflntar com a aruação do seu órgão 

=de classe. po1s 1a1s advogados retomarão a essa condição apos um penado de 
doas ou qua[l'o anos 

Dessa forma, como Jà diSsemos acama, em boa hora o nosso nobre 
colega ANTONIO CARLOS V ~AD~S teve _a miciatwa de corrigir essa 
i.mpropnedade ao propor a inclusão- da OAB no processo de- escolha dos 
advogados que devem compor as cortes eleitoraiS do nosso Pais . 

• tll!õ"Senããaeqüãdo- o afãStmneom 
dOITnbunms de Jushça Estadüã1Sâo processo de-

De fato. se estamos propondo a partlctpação da OAB no processo àe 
escolha dos advogados que mtegram os Tribunais Eleitorais porque esse processo 
destoa do aplicado para os demais Tribunais, que garante essa participação (v.g. 
art. 94 da CF), parecc·nos mcoerente exduir desse processo de escolha os 
Tribunais refendas no parágnlfo antenor, UJlUI. vez que ele conhnuaria sendo 
uuhzado para os demaiS Tribunrus (v.g. art. 94 da CF), o que gentia nova 
tncoerênc1a. 

Ass1m. como já consta da redação atual dos arts. 119,li. e 120, § 1", 
m. da Lei Maior, cremos que Supremo Tribunal Federal e os Tribtmats de Just1ça 
dos Estados devem continuar partic1pando da escolha da lista de advogados que 

-compõem a Justiça Eleitora!. 

Apenas entendemos que não devem participar com ex:clustVldade, mas,
-Stm, em parceria com a OAB. Assim. segundo estamos propondo neste voto cm 

separado, o rimai de elaboração da lista de advogados que devem fazer parte dos 
Tribunais Eleitorais se dan\ em duas_ etapas. 

Niip~ -delaS.;-Oórgãode-representação da resp«:tiva classe 
elaborara lista sêxtupla. que sem.- encammhada ao corresp<)ndente tribunal 
(SupremOTnõiinafFeaerat:-no·castnJolribunal Superior Eleitoral, ou Tn'bunal 
de Jusnça Estadual. no caso de cada Tribunal Regional Eleitoral). 

Numa segunda etapa, o Tribunal fonnar.l lista triplice a ser 
encaminhada ao Presidente da RepUblica, para efeito de nomeação de um dos 
tndtcados 

Já no que se refere a proposta conflda na PEC ora em d1sçussão. no 
::.enndo de transfenr a escolh:i finâi e a nomeação dos JUizes ele1torats onundos 
Ja advocacJa. hoje na orbtla da competência do Prestdente da RepUblica. para o 
Prestdeme do Stipremo Tribu.nai-Fêderal, ·na caso da composição do Tribunal 
S!l_penQr E~itq~l. e ~li!:':_ a m~is al!a ~~_rte Eleitoral. no caso da compostção dos 
Tribunats Reg~onats Eleitorais, estamos de acordo com a postção do ilustie 
relator -

Como Sua Excelencia, acredttamos que tal alteração implicará. 
desequtlíbrio no processo de freios e contrapesos entre os Poderes, a que o 
Pr<>0_J?eflto_ de ri13gtstTã:d0s - Compoflentes -de tribunats está tradicionalmente 
vmculadõ ilo-dlrCitO pâttio 

Isso porque parecem-nos convincentes as suas ponderações no senndo 
de que a doutrina dos freios e contrapesos -pelo principio da hannonia entre os 

Segundo entendemos, merece lodos os encóm10s a miciatwa do ilustre poderes- e que tmpltca o controle rec1proco entre esses, embasa a regra segundo 
·;enador ANTONIO CARlOS VALAOARES no senndo de tomar a Ordem dos a qual os membros dos tribunais judiciários devem ser nomeados pelo Chefe do 
Advogados do Bras11 partictpe do processo de escolha dos ãdVÕgadoS quC-dC~ --- Poder Execunvo após a aprovação da respectiva indtcação pelo Poder 
compor os Tribunats Elettora1s. Legislativo. 

Com efeito. se a corporação dos advogados parttclpa da escolha dos 
membros da classe que compõem os Tribunais de Justiça dos Estados e os da 
Justiça federal, com mats razão amda deve partiCipar do proc_~ss~ de __ escolha dos 
que compõem os Tribunaas Eleatora1s. 

A propostto, o 1lustre relator da matena. Senador JOSE IGNÁCIO, 
bem d.lsse que, no caso dos tnbuna1s eleatora1s, os JUizes onundos da advocacaa 
não adqutrem a vttalic1edade no cargo, como os seus colegas que mtegram os 
tnbuna1s SUJeitos ao qumto consmuc1onal. 

Eles apenas cumprem mandato de dms anos e não podem ser 
recondUZidos por ma1s de dois biênios consecunvos. conforme firma o art. 121, 
§ 2<:>, da Le1 Matar, retomando aos seus afazeres advocaticios uma vez 
transcomdo o seu tempo na Justtça Eleitoral 

Propomos, po1s, a manutenção da escolha final e da nomeação dos 
advogados que compõem a Justiça Eleitoral pelo Prestdente da R~Cpúbtica. 

Enfim. como conclusão do que argumentamos, votamos pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Consntulção n"-rC-dCf--H980Stermos--do se-gumte 
substitunvo: 

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÁO N'21 (SUBSTITUTIVO), DE 1995 

Altera dr.spOsmvos da Can.~ttrwçdo Federal 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos lennos 
do art. 6~ da Constituição Federal, promulgam a segumte emenda ao texto 

_ c_onsntucJonal: 
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"Artigo Umco. o inCISO rr do art. 119 e o mciso UI do § )0 do srt. 120 
da Consfltmção Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 119 .............................. - ..... - ............. "''-

.......... ---····--·-·····-·······-·····----·-····· .. ···-'••-;;; .. ;. 
11 - por nomeaç.t.o do Presid~nte da República. 

dois juiz~ dentre advogtdos de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados da seguinte form•: 

a) para cada uma das vagas, o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil encaminhará ao 
Supremo Tribunal Federal lista sêxtupla escolhida 
mediante eleição por voto secreto; 

b) recebidas as indicações, o Supremo Tribunal 
Federal formará lista triplice enviando-a ao Pr:>Sídente da 
República para a escolha e nomeaçio na forma deste 
artigo. 

'Art. 120 ............................................................... .. 

§I • ........................................................................ . 

III - por nomeação do Presidente da República, 
dois juizes dentre advogados de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados da seguinte forma: 

a) para cada uma das vagas, o Conselho 
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 
encaminhará ao Tribunal de Justiça lista sêxtupla 
escolhida mediante eleição por voto secreto em Assembléia 
Geral; 

b) recebidas as indica~ões, o Tribunal de Justiça 
forntará lista triplice enviando-a ao Presidente da 
República para a escolha e nomeação nos termos deste 
artigo." 

Sala da Comissão, em 20 de agosto de 1997 

VOTO EM SEPARADO 

Na Conr.ssAo de Cc:/lJstrll.JiÇdo, Jl.JsbÇa e 
Qdadllme :sobro a Proposlll de Emendllll 
CoMirtl.JIÇ40 ~ 21. de 1995, 

A Proposta de Emenda à Constituição no 21, de 1995; tem 
os segu1nles ol.lret1vos 

1 ~ a exclusão da parttapaçao do Presu:Wnte da República 
na nomeação dos ~izes do Tribunal Supenor e:leitoral (TSE) e dos Tribunars 
Reg1ona1s Elertorats {TREs), oriundos da dasse dos advogados: 

2 ~a ind_usã_o da On:lem dos Advogados do Brasil (OAB) 
no processo de mdtcação, mediante hsta sãxtupla: 

.. --·· 3.,.. a .etteração da atnbuu;;ão do Supremo Tribunal Federar 
(STF) e do TSE de md1cação _cJa hsto triplica para a nomeação dos JUízes 
indicados dentre os advogados 

A PEC 21195, CUJO pnmMo signatárro é o Senador Antonro 
Cario$ Valadares. é justificada com a assartwa segundo a c;ual a Proposição 
• tem ·por objeltvo primordtai evrtar que haja rnterferênc1a politica na 
ind1caçAo e nomeoçAo de JUÍzes para o Tribunal Supenor Ele~toral e para os 
Tribunats Regiornus Eleitonms". Com esse ObJOIJvo a PEC 21!95 contempla 

-a!leraçAo na red&Çéo doa art1gos 119 inaso 11 e 120, § 1"', InCiso III 

Foi mULto bem observado pelO Relator da Proposu;.ão. 
Senador José lgnáCio Fern11ra. em seu Relat6no, que desde a Const1tu1ção de 
1934. é assegurada a partrcipaçào dos advogados na composição dos 
Trii:ulals do Judtciário 

O ReJator da matéria também observou que com relação à 
Ju1t1ça Eleitoral essa participaç:êo néo se dâ mediante Indicação da OA8. isto 
tt. nAo se aphca o disposto no art1go 94 do Texto Ma1or, que alberga regfa de 
cunho geral 

Concorda. pors. o nobre Relator com a tdéia esposada na 
PEC 21195 dtscordando. no entanto. da proposta de nomeação pelo Suprem(' 
Tribunal Federal ou Tribunal Supenor Eleitoral, conforme o caso. com 
fundamento na doutnna dos tre1os e contrapesos 

Por essa razão, o tlustre Relator da PEC 21195 apresenta 
Substitutivo quo mantendo a adéra da partrc1paçào da OAB • com a redação 

onginal, rsto é, designando o 6rgao competente para a uldica~o e a forma de 
escolha ~ retoma a redsçêo do texto constitucional v1gente, estabelecendo que 
a nomeação dar-se-é pelo Presadonte da Rep-UbJJca, e suprame a partiCipação 
doi dema1s. ·, 

Entendemos que o Substitutivo apresentado pelo nobre 
Relator aperfe1çoa a Proposta, ao manter a competênCJa do Presidente oa 
RepUblica para nomear os membros da Justiça Ele1toral, onundos da classe 
dos advogados. Porém, lamentamos que o SubstJtullvo mantenha a prev1são 
dO órgão de dasse competente para fazer a mdicaçáo e a fonna como se dará 
essa tndicaç4o, ao invés, de. Simplesmente. fazer remtssão ao arttgo 94 da 
Constttuiçlio Federal ~ a exemplo do que é fe1to com raferénc1a ao STJ (art 
104} e Justiça do Trabalho (arts. 111. § 2" e 115. parágrafo ún1co, 1nc•so 11) -e 
suprima a participação dos TribunaiS nessa lnctica~o 

Assim, vtsando a cerração dos aspectos supra .no.cados 
no Substitutivo do Relator oferecemos a segu1nte Subemenda· 

SUBEMENOA À EMENDA À PROPOSTA DA EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N' 21/95 

06--se ao InciSO 11 do at1. 119 e ao InCISO III, do § 1°, do art 
~-::..!ZQ~_Co_ns:tJtuição-Federal. na redPçao o~JtBCI!;I~ pela Emenda apresentada 

pelo Relator é Proposta de Emenda à Constll~l~ n~ 21. dQ_1995. a seguinte rtldaçAo: - - ---- -

·Artigo único ~ ... 

Art.19· .. 
III· .. 

Art. 120 ~ . 

§ 1• •. 

tU- ... 

. ... indicados na forma do art 94 

... mdtcados na forma do art 94 

_Sala das Se_ssões. em 20 de agosto de 1997 

~~ 
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U<X:l'MENTOS ANEXADOS PEI..A SECRETARIA-GERAL DA MESA. NOS 
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO. DO REGIMENTO INTERNO' 

I -RELATÓRIO 

RELATÓRIO 

Da COMISSÃO DE CONSTITU/ÇA-0. 
JUSTI(' A & C/DADANJA sobre a Proposta df! 
Emenda à Consl1tulçào n° 021. de /995. que 
"Altera du:posmvos da Consruutçda Federai. " 

Temos, portanto, que as mudanças são as segwntes. no art. 119, Il, 
os dois Juizes onundos da advocacia pa.r.t a composição do Tribunal Supenor 
ElettoraJ não senam maiS nomeados pelo Presidente da Replibhca, mas pelo 
Prestdente do Supremo Tribunal Federal; por outro lado, a hsta sêxtupla da 
qual são escolllldos os dois advogados não sena mais indicada pelo Supremo 
Tribunal Federal, mas pela Ordem dos Advogados do Brasii-OAB, mediante 
escolha rea.lizada em eleição, pdo voto secreto. No art. 120, § 1°, III, os doas 
juizes oriundos da advocacia para compor o colegíado dos Tribunais Reg~onais 
EleitOfaJ.S não senam uws nomeados pdo Prestdeole da RepUblica, porêm pelo 
Tribunal Supenor Eleitoral, de outro lado, a lista sCxtupla respectiva de1xana 
de ser indicada pelo Tribunal de Jusuça respectJvo, para sê~lo pela Seção 
Regjonal da OAB, mediante escolha reab.zada em Assembleia Geral, pelo voto 
secreto 

Na JUStificação correspondente, -;-ilustre autor da propostçào em 
pauta argumenta que ela .. ,~, por objetiWJ prinwrdia./ fi'ilar que haja 
intnferlncia politica na indicaçtJo e nomeaçdo d~ juizes para o Tribunal 
Su~rior Eleitoral e pttra os Tribunais Regionais Eleitorais. " 

A proposição epigrafada. da iructlltiva do Ilustre: Senador ANTONIO 
CARLOS V ALADARES, prelende nova redação para: o mctSO II do art. 119 e 
para o mctso III do§ i" do an. 120 da Canst.J.twção Federal. 

Cabe a esta Co!lllssão de Consntwção, Justiça e Cidadarua opmar 
sobre a consl!tucionaildade, juridicidade e regunentahdade da matena e 
tambem quanto ao seu ménto, nos tennos dos arts. 354 ~ segwnt~s do 
Regunento Interno 

A redar;::ão atual dos referidos dtspostovos e a segwnte 

"Art. 119. O Tribuoal Superior Eleitonl compor
se-i, oo mínimo, de sete membros. escolhidos: 

··--·····-· .. -·······--·---.;.õõ=. ..... -...... ;.. ............. .-.:::...,.. .. -"~..: . . ---········---··--· .. ·-·-···············-··--.. ···-··---··--··-......----
II - por nome.oç.io do Presidente da República, 

dois juíus deotre seis advogados de notá:vel saber 
jurídico e idoneidade mon~ indicados pelo Supremo 
Tribunal FederaL" 

"Art. 120 ................................................................ . 

§ I" Os Tribunais Regionais Eleitorais compor.,.._ 
ão: 

lU - por nome.aç.io, pelo Presidente da República, de 
dois ju~ dentre seis advogados de notável saber 
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo TribUDal 
de Justiçà." 

A proposta de emenda em tela assim estabelece: 

"Art. 119 ........................................................................ . 

11 - por nomeaç.io do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, dois juizes dentre seis advogados de 
nod.Vel saber jurídico e idoneidade monl, iodiudos 
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, mediante escolha realizada em eleiçio por voto 
secreto." 

"Art. I20 ....... _ ................... - ...... - ... -·--·-·-· 

É o relatóno 

II- VOTO 

No QuC 'diz respetto aos pressupostos de admisS1bihdade in.scntos no 
an. 60 da ConstJtwçio Federal, não vemos óbtce que possa impedir a livre 
tnurutaç.ão da proposição em exame. Também quanto 3 sua Jundictdade e a sua 
reguneatahdade não enxergamos nenbwn obstaculo ao prossegulmento da sua 
II'amltaçio. 

Qwuno ao merito, opinamos conforme a seguir. 

É tradictonal em nosso direno • desde 1934 ~ mstltuto que jâ. se 
convenctonou chamar "qwnto consuroctonal'', que garante. aos advogados e 
aos membros do MmlstC:no Público, wn qwnto dos lugares dos Tribwws 
Regsona.~s, dos Tribunazs dos Es~s. e do Disrnta Federal e Temtórios (att. 
94 da CF), bem como partictpação na composição do Supenor Tribunal de 
Justiça (an. 104, paragrafo Umco, II) e nos Tribwws do Trabalho (art. lll, § 
I", I, e an. 1 I5, paragrafo imlco, II). 

E no que se refere a esta matC:na registre-se que: a Consnttução 
FederaJ de: 1988 estabeleceu unponantc: movaçào ao fumar que as mdtcações 
dos advogados e membros do Muusteno Púbbco que compor.lo os tnbunaJs 
JUdlctános acuna arrolados sc:n:o feitas em duas etapas. Na pnmcara delas, o 
orgão de represenraçáo da respecuva classe elaborara hsta sextupla que sera 
encarrunhada ao correspondeme tnbunal que, por seu rumo, formara hs1~ 
tripbce a ser encanunhada ao Poder Execunvo federal ou estadual, confonne 
for o caso. para efeito de nomeaçJo de um dos nomes. 

Ji no caso especifico do Tribunal Supenor Eleitoral-TSE e dos 
Tribunais Reg~onats Eleifonus-TREs o constituinte estabeleceu fonna de 
escolha drversa no que se refere aos advogados que compõem essas cortes de 
justiça. Com efeito, como està posto nos arts. 119, Il e 120, § 1°,UI, da Leí 
MaJor- supratranscritos • cabe, respectivamente, ao Supremo TribWJal Federal 
e ao Tribunal de Justiça do Esrado correspondente elaborarem a lista de scts 
advogados da qual o Prestdente da República nomeara dois nomes para cada 
tribunal. 

·················--·······--·-··········-···---·-·-----·-- ~~- g:ue a exclusão do órgão representativo dos advogados 
§ 1• ••.•.•••.•.•• _ •.•• - ...... --·-------------·~- ___ q~toJI~~J~-d~ __ J11_eiD_bros da cJasse que comporão a Justlça eleitOral se nos 
...................... -··-···-·-----·----····--::_:.____ afigura in.aOCquada e mesmo contrad.!tóna com o processo dt.: escolha mscnto 

III - por oomeJiç.lo, peJo Tribual Superior no an. 94 da Lea Maior. 
Eleitoral, ife' dois jufus dentre seis advogados de 
notável uber jurídico c idoneidade moral. indic.do-s 
pela Seçio Regioul da Ordem dO!: AdvogadO!: do 
Brasil,. mediante es;colha realizada cm Asscmbl~a 
Geral, pelo voto secreto." 

Com efeito, se os advogados que devem compor os tnbunats da 
JUSOÇ& comum, da justiça Federal t.: da jusnç.a traballusta devem ser escolhidos 
prevwoente pelo seu órgão de classe, com maJS razão devem rambém ser 
escolhldos por seus pares os advogados que compõem os tnbunais elcnoraJs 
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Isso porque. no caso dos tnbunrus eleuoraJS. os mag~strados 
onundos da advcx:ac1a não adqwrem a V1talic1edade no cargo, como os seus 
colegas que mtegram os tnbunais suJeltos ao qwnto constituCIOnaL Com efeito, 
como e sab1do, os nossos tnbunats eleitorais não são compostos por juizes 
propnos, mas por mag:Jstrados mtegrantes de outros órgãos do Poder Judiciãno 
e que servem i Jusnça Ele1toral por period.o determinado 

Assun, o art 121, § 2", da Le1 Ma.tor, preceatua que os "juízes dos 
tribunais eleitorais, salvo motivo jusrific:ado. serviria por dois anM, no 
mínimo, e nunca por mais de dois biênios cons~utivos, sendo os 
substitutos escolhidos na mesma oculio e pelo mesmo processo, em 
nUmero igual para cada cate-goria. n 

Portanto. os advogados que são mstados a semr aos tnbuna.Js 
eleitora.ts o farão pelo prazo de dois ou quatro anos, ao fim dos quais deixarão 
os respecnvos lugares e o próprio Poder Judiciário. A propósito, _MANOª 
GONÇALVES FERREIRA Fll..HO esclarece que eles embora mlegrantes de 
pleno dire1to dos tnburws eleitoraJ.s nem por asso se tomam magistrados fCj 
Com~ntârros à lonstttutçdo Brasllerra de 1988, Ed. Sarorvo, 1994, Volt~me 3. 
p. 27) 

Ora, se o processo de escolha de advogados que se tomarão juizes 
v:i.taliczos conta com a pamcipação da OAB, conforme vtsto acima. Com mats 
razào - e também em mwor extensão - o processo de escolha de advogados 
para compor os Tribwws EleitoraJs deve conw com a atuaçào do seu órgão 
de classe, wna vez que, repita-se, esses advogados não se tomarão 
magtstrados vualic10s. servmdo a J usnça Eleitoral por wn periodo de dois ou 
quatro anos (an. 121. § 2°) apos o que, retomarão a sua condição de 
advogados. 

Sendo assun, parece-nos adequada a presente propostção quando 
objenva repassar aos legit:unos interessados - os advogados enquanto classe 
orgaruz.ada - a atnbuição de elaborar as listas séxtuplas destinadas ao 
preenchunento das vagas de JUizes ele1toms que lhes são atnbuídas pela Lei 
Mruor 

De outra parte, transferir a escolha final e nomeação dos JuizeS 
eleitoraJs oriundos da advocacaa. hOJe na órbita da Cúl!lpc.'~~·•cia do Presidente 
da RepUblica, para o Presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso da 
compos1çolo do Tribunal Supenor Eleitoral. e para a mats alta Corte Eleitoral, 
no caso da compostção dos Tribunws Regionws Ele1tor.us, parece-nos medida 
madequada 

Isso porque tal alteração implicara desequilíbrio no processo de 
fretas e contrapesos entre os Poderes, a que o pro'Vlmento de magistra*'s 
componentes de tnbunrus está tradicionalmente vmculado no diretto pâtn!!.,.[ I\ 

De faca, a doutnna dos fretas e contrapesos - tnformada pelo 
pnncípio da hannorua entre os poderes - e que unplica o controle recq>roco 
entre esses, embasa a regra de que os membros dos tribunalS judicíârios devem 
ser- nomeados pelo Chefe do Poder Execuuvo após a aprovação da respectiva 
indicação pelo Poder Leg~:slativo. 

.Além disso, regJ.stre-se que todos os demaiS membros dos Tribunais 
Su:penores do Pais perm.anecenam sendo nomeados pelo Presidente da 
República. o que imphcaria mcoerência irractonável 

Acrescente-se, ainda. que a proposta de modificação da autondade 
que deve escolher e nomear os advogados que devem compor os Tribuna.ss 
Eleuorats, tal como se encontra elaborada. guarda wna contradição, em 
preJwza da sua stmebla lógica. Com efeito, quando o texto que se pretende 
adotar para o mctso II do an. 119 dispõe que o TribwW Supenor Eleitoral sera 
composro, dentre outros. por dms JuizeS.' nomeados pelo Prestdente do 
Supremo Tribunal Federal, dentre se1s advogados indicados pela OAB, 
subentende-se que não apenas a nomeação, mas também a préV!a escolha dos 
dois advogados entre os seis indicados, ficará sob a competência do Presidente 
do Pretóno Excelso. 

Por outro lado. diferentemente, quando .. no mc1so III do Q lo dQ art. 
120, escreve-se que os TribunMs Regwnrus ElenoraJ.s serão compostos. dentre 
outros Juizes, por dots dentre se1s advQgados mdicados pela úAB e nomeados 
"pelo Tribuu.i Superior Eleitora i". subentende-se que a escolha prevm sen 
feita pelo pleoo desse fnbunal Suoenor. cabendo ao Presidente. enquanto 
autondade representante do Tribunal, apenas os ates de nomeações. que ficam 
vmcuJados à escolha do pleno 

Portanto, há entre as duas fonnas de escolha sobred1tas uma 
diferença s1gnificattva: enquanto no pnmeuo caso. escolha Jos do1s JUizes do 
Tnbunal Supenor Eleitoral proventetues da· advocacia. o Presidente do 
Supremo Tnbunal FederaJ os escolhe e nomeia a pamr de hsta sêxtupia. no 
segundo caso, escolha dos dms JUizes dos Tnbuna1s Regtona1s Eleztor<us. u 
Presidente do Tnbunal St1penor EleitOral apenas nomem. uma \e7. fe a 
~scolha ficana a cnteno do pleno daquela corte elenora! 1 1{.1 

Por cons-cguuue, esi.ãinos PrOpondo emenda mod1ficanva para que a 
escolha final e respectiva nomeação dos advogados que comporão os mbtmazs 
eleitorazs permaneçam a ~arg_o _do Prestdente da Republ!c~ 

Ante todo o exposto, votamos pela aprovação da Proposta de 
Emenda a Constmução n• 21. Je 1995, com a segumte emenda· 

EMENDA Á PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 
N• 21, DE 1995 

Dê-se a segwnte redação ao amgo umco da Proposta de J;menda_ !i 
Con5tttm-çã0n"2-i:ae 1995____ - -

"Artigo iuuco. O inciSO 11 do an 119 e o 111CISO III do § 1° do art 
120 da Consttnrição Federal passam a vtgorar com a segumte redação. 

'Art.119 ...•.............................•......•...••• -·······-··· 

II- por nomcaç:io do Presidente d• Repllbliu. 
dois juizes dentre seis advo~1dos de ootivel saber 
jurídico c idoneidade moral. indicados pelo Consclbo 
Federai da Ordem dos Advogados do Brasil. mediante 
C3colha realizada cm elricão por \tJto secreto.' 

1
f:k..--L 

'Art. 120 ............................................................ . 

§ 1 • .................................................................... . 

III - por nomeação, pelo Presidente da 
República, de dois juízes dentre seis advogados de 
notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados 
pela Conselbo Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, mediante escolba ealizada em Assembléia 
Geral 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
-------------------- __ J~,!l.ll=----~ -=~= --,-.-~"'-

Art. 119. O Tribunal Supenor Eleitoral compor--se-é, no mini mo, de sete mem
bros, escolbtdos 

li - por nomeaçilo do Presidente da República, dois juizes dentre seis 
advog:1dos de nolâ.vel saber JUrid!co e idoneidade moral.tndicados pelo Supn:
mo Tnbunal Federal, 

~obi~to":~ra~.nrTribunaJ Rt2ion.al Eleitoml na capital de cada Estado e 

§ t• Os Trihnnllis Regionais Eleitorais comoor.-se-41o: 

lH -por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juizes dentre 
'SCtS advogados de noUvel saber juridico e tdoneidade moral. indiados pelo 
Tribunal de Jusl!ça. 

Art. 121. Lei complementar disporá sobn: a orgsmx.açlo e rompcléncia dos 

§ 2~ Os juizes aos 1 nt>unats Eleitora.tS. .salvo motivo justificado, servi
rio pordots anos. no mini mo, e nunca por nws de dois bi!nioc ~11vos, 
sendo os substitutos escolhidos na IIM"Sma OC!lsilo e pelo mesmo pfuêesso, em 
número 1gual para cada categona 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos TribwWs Regionais Fodcnis., dos tribu
nais dos Estados, c do Dtstnto Fedc:a! e Territórios será c:omposro de mem
bros do Mi.nisterio Públicc, com m:us de dez anos de carreUa, e de advogados 
de notório saber Jllrldko e de reputaÇão ilibada, com mais de dez anos d<: 
efetiva auv,dade profissJOnal, tnd!cados em ltsta séxtupla pelos órgãos de re
presentaÇão das respecuvas classes 

Parágrafo único. Rea:b1das as tndicações. o tnbunal fomwi.Iista trl
plioe,. envtando-a ao Poder Exec:uuvo, que. nos vinte dias subset!Oentc:s, esco
lherá um de seus tntegrames para nomeaç:Ao 

PARECER N" 441, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de Lei da 
Cimara n• 82, de 1995 (n" 3.016192, na Casa de origem), 
que "Dá nova redação ao art. 58 da Co~ das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I' de 
maio de 1943". 

Relator: Senncior VALMIR CAMPELO 

1- RELATÓRIO 

em enunciado do Tnbunal Supenor do Trabalho. os trabalhadores. na ma10na, 
nao estão vendo este d1reíto reconhec1do. Isto decorrena da ausenc1a de norma 
com força de lei. Para o cômputo deste tempo despendido a d1spos1ção dos 

empregadores, então, os empregados dependem de demoradas demandas 
trabalhistas. 

Na Câmara dos Deput~dos a maténa foi apreciada e aprovada pela 
Comis.slo de Trabalho, de_ Administr.lção e Serviço Púbi1co e pela Com1ssão de 

c="'Con'Thtii--tçT~----"R--e'doção. 

É o relatório 

11- VOTO DO RELATOR 

Trata-se de diSCiplinar, medmme lc1. o cômputo das horas in itinrre 
na jornada de trabalho dos empregados que e:oterçam suas atiVldades em locats de 
diflcil acesso e para onde s1io transportados em condução da empresa. ou 
traball1em em locats mlo sei"VVdos por transporte público regular 

Esta medida deCOrre de regra celetistª-_gue afirma 

"Art. 4• . Con!!liden-!lr como de servito detivo o 
~riodo em que o emprqado "trja • di!lpO!Iitio do eomp~ador, 
apndando ou executando ordens, salvo disposiçio especial 
er.pn3samrnte consignada." 

O mérito maior da iniciatiVa está em tomar clara a detc:nmnação no 
sentido do cômputo do tempo despendido pelo empregado para chegar ao local 
de dtficíl acesso. Como os ennnc1ados não vmculam as mstâncms infenores 
multas vezes os empregados são obngados a demandar um longo tempo em JUiz~ 
pelo reconhecimento deste diretto 

A pr~ça de uma norma legal efetiva a respe1to da maténa, por 
outro lado, traz constgo matar segurança juridtca. A modificação de let ex1ge 
tr.Jmitação legislativa e análise ponderada dos legisladores, enquanto os 
enunciados podem ser modificados no ãmbtto do própno Tribunal Supenor do 
Trabalho. 

O texto da iniciativa apresenta, também, no segundo parágrafo, 
dispositivo consentâneo com retterada JUnspmdênc•a de nossos tribunais. Ass1m, 
por exemplo· 

. 1. Hnra.o; exrra:r; de tran.tpnrte. J:':r:wmdo trampnrte 
- regular piÍhlicn em parte do pcrcur.tn entre a re.wdilncta e n local 

Je frahalhn do arrtnr, .mmcntc pcln trcchn dessen.•1dn pnr ele cahcm 
a.<: hora.o; extra.f de tran.tpnrre (TRT da j• Rq., 1• T. RO 1.64&138, 
DJ MG 10.1.89, R~/.: Juir. Josl Maria Caldeira) 

2. Hnra.f ;, itln~r~ No ,·a.to de cnfmr n tram;poNe 
príhlicn regular parte do traJelo percnrndn pela cnnduçdo 
fnrm!ctda pelo Rc-damadn. a.ç hnro:r; in itinere devem .~C? llmlfar ao 
pcrt:flr.m por aquele ndo ahranguln. Rl.!vT.tla conhecrda. porr!m 

1 

dl!.'fpmwda. no pantcular (TST, RR 6.569.!9.1, 1• T., 1.190, DJU 
d~ 19.12.90, R ti. desig.: Min. Josl Aj11ricaba) 

A maténa esta em consooânc1a com os ditames constitucionais no 
que díz respeato à competencia (;:nt. 22, I, "in fine", combinado com o art. 41. 
"caput"). A inicialiva a respe1to cabe aos membros deste Congresso (art. 61, 
"capat"} Também. em relaç~o à Juridicidnde e regtmenta!idade não há reparos a 
fazer. 

Na redação da proposta. entretanto, ho11ve erro na transcnção do 
O presente prOJeto, de autona do ilustre Deputado Luiz Carlos texto dõ" Enuncmdo n" 90 do calenda TST. A expressão "ou" deu lugar a nma 

Santos, pretende acrescentar dois paragrafas ao art. 58 da Consolidação das Le1s virgula. com o que introduziu-se uma omção rcstntiva da regra jurisprudenciaL 
do Trabalho. O pnmesro paragrafo pretende levar a regrn do Ennnciãdõ-li"-90, dO -- ·como em-neillliim-m-oinento-dalramuaçaoleg!S!ãtiva dO -processaôó-hOUVC-
TST, para o lexto de lei O se~undo traz dispositi-vo prevendo que "ivn.( cã:tO."t-d""e -mãOifisfilÇ--:\0-rlO Serit1do de reSfMgn o-óirili- as-·ilOr.i-s-iPilírle~-:-entendemos-

percurm parcialmente .çcrv1dn pnr rromportc púhllco. cnmputa-.te 11a JOrnada que se trata de mero erro d::~l!lob.,-afico 
opena.t n trcchn por ele nifo mcmilcl<JM ~ 

A JUstificatiVa básica em que se ampara a proposição prende-se • 
morosidade da Justtça do Trnbalho Embora a maténa esteja claramente exJ)O'ta 

Sendo assam. opmnmos pela aprovação da nucmt1va. dadas as razões 
de mérito e o atendimento aos reqmsitos de jundic:idade e consttiUCionalidade, 
com a emenda de redação a segmr transcrita: 
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EMENDA DE REDAÇÃO N" I -CAS 

Dê-se ao § t•, ac~cido ao art. S8 da 
Consolidaçlo das Leis do Trab11lho ~lo .rt. t• 
do Projt"lo de Lei da Câmara n• 082, de 1995, 
a squiniC' rcdaçlo: 

§ 1"- O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida 
pelo empregador, até o local de tr.~balho de dlficil acesso, ou não servtdo por 
transpone público, e para o seu retomo, é compulil.Vel na JOrnada de:: trabalho." 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"082. DE I995 

ASSINARAM O PARECER. EM R.EUNI;l.O DE 06 DE AGOSTO DE I997, OS 
SENHORES SENADORES. 

01 • ADEMIR ANDRADE- PRESIDENTE 
02-VALMIRCAMPELO- RELATOR 
OJ ·JONAS PINHEIRO 
04 • CARLOS BEZERRA 
OS ·BENEDITA DA SILVA 
06 • MARLUCE PINTO 
07 • W ALDECK ORNELAS 
08 • BELLO PARGA 
09 ·OSMAR DIAS 
IO • LEOMAR QUINTANILHA 
li · ABDIAS NASCIMENTO 
12 • NABOR JÚNIOR 
ll · OTONIEL MACHADO 
14 • JOÃO FRANÇA 
IS· JOSÉ ALVES 

DOCUMENTOS ANEXAOOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA. NOS 
TERMOS DO ART. 2SO PARÁGRAFO ÚNICO.DO R.EGIMEm'O IN1'EP.NO. 

RELATÓRIO 

REQUERIMENTO N' 

Requeiro nos tennos do artigo I 72, I, do R.I. do Senado 
Fecknl, a inclusllo cm ordem do dia do Projeto de Lei da C!nwa n' 082, 
de 1995 , que "DA nova redaçlo ao art. 58 da Consolidaçlo das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I" de maio de 1943." 

Sala das sessões em 

#r--
Senador Bcni V eras 

Presidente da Comisslo de assuntos Sociais 

OF N' SF/252197 Em. I~ de março de 1997 

Senhor Presidente, 

Ao final da Sessão Legtslativa anterior foram 

en~ílminbados ãr Socretmia-Geral da Mesa os projetas constantes da relação 

anexa, com a solicitação de serem inciuidos em Ordem do Dta. nos termos do art. 

172, I, do Regimento Interno 

Tendo em VISta que todas as propostçõcs Ja estão 

irutruidas com relalónos encantinhados pelos respecnvos relatores para l.llciusão 

_na pauta dessa Comissão, encareço a V Ex' submeter os projetas em referC:ncta 

a- eSse -ói'gio tecméo;~ a ~fiirl-de sC:ieffi ~pOstCrloiTneflle apreciados em Plenáno 

~eyj(fâineiite tristruiOõS cOm ~i.!$ pár~cer'es 

Atenclosamorltc. f.;i2:.~_ _: .i;;---
senaaor:#~~o~ti es 

/ · Prestdenl 

/ 

Exmo. Sr 
Senador Ademn Altdrade 
Presidente d.a Comtssão de Assuntos SocJaJs 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA--GERAL DA MESA 

CONSOLIDAÇÃO 
DAS LEIS 
DO TRABALHO 

Art. 51, ~ k Preri4tad& Boalal, por NUS drdol: prdpr!OI', a "fmUI· 
caçlo, Junto .. ~ do cwnpl"'mmm.to do ~ noa ~ t.• e 22 deMe 
~. ~. em Dame do BNB. ao lnanta.mento ~ dtbttOII por. 
voatura a:Utc* • b ~\'&I. oabnnçu ac.1zUJnlltraUn. e )Udid.al, ata D& 
JUICJça de T'rab&lbO, pai& m.msa forrua • com 011 tnCIIn10C J)T'IT1l6ci01 du 0CIIltti
bu1Q5u. dnid.u k PrnldiDei& Sodal, podendo putldpu do lelto, n& qualld&do 
cio li~, O~ bl~ OU NU B10cl1o&to. ' 

I 1.• Por acordo eatN o Baaoo N&donal de Habi~ e o Dtlp&rtamcnto 
NadOCSl da PrfttdiDCta Social. aari. f1uda uma taxa nA.o u.oed.ento a 1 ~ hun 
por cento) 110bn 011 dllpódto. ~. como rmnuneraçlo k Pnrrtd6Dc1a Socia1 
pe1oc. ~ qua lbe do &t:1~ lle:lt4' arttzo. 

- RcdiiÇio date padcrllfo de 8oC:IOtdo com o decreto n.• 61.405. de 28-9-11167-;-
- O OcpanarDI:liiO NadonaJ da P~ Soela! foi n:tbno pelo decreto a.• 69.014, 

de 4 de lfiOIIkt"' 1971. 

f 2,• No euo &o oobrança Judl.daJ, ficará a empru.a dovedora obrlp.da, tam
bém. ao ~to da Las& r.nUDUatórta dll que trata o f 1.·. du eunu o du 
~tacms JucUc!a1a. 

I S! As la:l.port~acta~: oobndu peta Prnid6acla 8odal n. tonna c2ede &r· 
UIO .ado d1~ diiPOàtldu nu l'OIS*Una ooat.u TinC:UWilL&, dodul:tda, 
11!%1 tamr d&quala. a tua ~tórt& r.ferlda noe. U 1.• • 2.• 11 obedootdu 
&I.~ ~ do Pr.eabl ~to. 

1 f. • Para er.a:to do d1ÇOIIto DO a:rttco. & em~ &pnMDtará ~ tlacaiJ.uçio 
do laG!tuto Nad.Cm&l da l'rn1d.IDcta Soc:W CIN.t'H> compro't'l&Ote de eteançto 
do dç6J;tto baDoNio oon•s .....,,. a aa,; (Olto por cento) da tem& da ooltma 
·ref...UO ao moatant. dOI aalUlol; pqc» &011 ernp~. constante da fol.ba &I 
sa.tirii:» preparada na forma c1o lnclao I do art. ao da Ld. n.• :t.IO'l, de 28 da 
&cQ~J.Q_de 1100, na ~ qu. lhe foi dada pelo a.rt.. ::u do Decnto-lci n.• la, 
d.ll 2l da DOWmbro de lMa. 

- Compet.bcU; arual do lAPAS. 
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República Federativa do Brasil 

Constituição 
-----~-----~-"~~~-~JJ!ll.ll~=~~=~~=~=~---~· 

Art. 22. Compete privauvamc:nte â União legislar sobre: 
1-dueuo CIVIl. comercial, penal, proo::ssual, eleitoral, agrário, marltimo, 

acronáuuco, espactal e do trabalho; 
H - desapropriaçAo; 

UI - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em 
tempo de guerra; , 

IV- águas, energia. informática, telecomunicações e radiodifus.ao; 
V - serviço postal; 

Vl- Sistema monetário e de medidas, ti tuJas e garanuas dos metais; 

VII - politica de credito, câmbio, seguros e transferéncia de valores; 

VIII- comércto exterior e interestadual; 

IX- dlretrizes da política nacional de transportes; 

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, maritima, aêrea e 
aeroespacial; 

XI- trãnsuo e transporte:; 

XII- jwdas, minas, outtos recursos minerais e metalurgia; 
XIH - nacionalidade, cidadania e naturalização; 

XIV- populações ind.igenas; 

XV - ernigraçilo c imigração, entrada, extradição e expulsão de 
estrangeiros; 

XVI - organização do sistema nac:aonal de emprego e condições para o 
exerCICIO de profissões; 

XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensaria 
Púbhca do_ Distrito Federal e dos Territórios, bem como organizaçlo 
admirustrauva destes; 

XVIII- sistema estatistico, sistema c:anognífi.co e de geologia nacionais; 

XIX- sistemas de poupança. captação e garanua da poupança popular, 

XX- sistemas de consórcios e saneies; 
XXI- normas gerais de organização, efetivos, material bélico, ~· 

convocação e mobilizaçaodas policias mihtarcs e corpos de bombeiros militares~ 

x:xn - competCncia da policia federal e das pollcias rodoviária e 
ferroviá.na federais; 

XXIII - segurldade social; 
XXIV- diret.tizes e bases da educação nac1onal; 

XX:V - regiruos públicos; 
XX VI - auvidades nucleares de qualquer naru.re:za; 
XXVII- normas gerais de licitação e con~tação, cm todas as modali

dades, para a adminisuaça.o pUblica, d.ireta e indireta. incluidas as fundações 
instiru.ldas c mantidas pelo poder público, nas diversas esferas de· governo, e 
empresas sob seu controle; 

XXVIII-defesa territorial, defesa ae(ocspacial, defesa maritima. defesa 
civil e mobihzação nac1onal; 

XXIX -,propaganda comerciaL 
Parágrafo úmco. Lei complementar poderá autorizar os Estados a 

legislar sobre questões especificas das maténas relacionadas neste a.rugo. 

Art. 41. sao estávClS, após dois anos de efetivo ex:ercicio, os servidores nomeados 
em vinude de concurso público. 

§ I•Oservidorpúblico estável sóperderáocargoem vinudede senteDÇa 
judicial transitada cm julgado ou mediante processo adrninistrauvo cm que 
lhe seja assegurada ampla defesa. 

§ 2R Invalidada por sentença judicial a demissao do servidor estável, 
será ele reintegrado, c o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de 
ongcm. sem dueito a mdcnização, aproveitado em outro cargo ou posto em 
c!Jsporubilidadc. 

§ 3• Extinto o cargo ou declarada sua dcsnecessidade. o servidor cstavc1 
fica.rá cm disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveu.amcnto em 
~u:ro_ ~o._ ~ _________________ "0"---==-~-~ _. 

Art. 61. A -inicíatiVã das leiS coffi-Picmentares-c ordinárias cabC a qualquer 
membro ou comissa.o da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da Repúbüc:a, ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos Tribunais Superiores, ao Procwador-Geral da República e aos cida
dãos. na forma c nos casos previstos nesta Consútuiçlo. 

§ P' São de iniciativa privauva do Presidente da República as leis que: 
I -fixem ou modifiquem os r:Ictivos das Forças Annadas; 

II -disponham sobre: 

a) criac;lo de cargos, funçOes ou empregos públicos na administraç:lo 
direta e autárquica ou aumento de sua rcmuncraçl[o; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orça
mentária, serviços públiC<lS e pessoal da admillistração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurldico, pro
vimento de cargos, estabi..lidadc c aposentadoria de civis, reforma e uansferén
ri:. de militares para a inatividadc~ 

d) organização do Ministério Público c da Defensaria Pública da Uniao, 
bem como nonnas gerais para a organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação, esuururaçllio e atribuições dos Ministérios c órglos da adnu~ 
rusuaçio pUblica. 

§ 2• A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentaçllio à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, um por cento do 
eleitorado nacional, d.istribuido pelo menos por cinco Estados, com não menos 
de tr!s décimos por cento dos eleltores de cada um deles. 

PARECER N" 442, DE 1997 

Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre a 
lndlcação n• 8, de 1995, que soficlta estudoo visando a 
Instalação do Sistema de Transmissão V enezuela-BrasU de 
utilização de energia.. 

Rela1or Senador Romero Juci 

A presente lndic.aç!o, de autona do nobre Senador Josê Agnpmo. 
tem por finalidade sollcnar desta Com1ulo providencias no scnudo de proceder os 
estudos e ana.luar as med1d&S cabwets para a urgente instalaçJo do Sistema de 
T~ansnussio Vene.zuela-Bras1l. com a ut1lu.ar;.io d& .energia ger11da pela Usina 
Hidre_létnca Raul Leom (GURJ) no supnmento de Boa V1sta e Mmaus. já. d1sporu\ld e 
de blll:r;o custo 

A Regiio da Amazôma Ociderual, e notadamente o novo Estado 
de Rorairm tem tido no fornecimento energ~a e!etnca um dos entraves para o seu 
desenvoiVJmes~to 

Com uma matriz energCtíca voltada pa.ra a produçio termoeldrica. 
portanto. de alto custo e bat.lta confiabilidade. com o agrav.anle de poluiçio ambaemal. os 
Sistemas de energaa d~o Regslo sio obsoletos e custam mutto i. N1.çlo 

Em 1994, durante a campanha presidencial. o eotlo c.andldllo 
Fernando Hennque Cardoso, entendendo a urgencia e a imponincia d1. questio. 
rqpstrou no seu programa de campanha a construçlo da linha de transnusslo de Guri. da 
Venezuela ate Maru.us, como forrm de inserir uma nova venente energeuca na Rqpio. 
supondo u ddicienciu de Roraima. e também de Manaus, Capn.al do Estado do 
Amazonu 

Numa prime~ra etapa o Ministêrio de Mmu e Energia, &traves da 
ELETRONOR TE. con.strutu uma. soluç..lo têcmca que pos:nbtltta, a um CUSlo ra.wavel 
(cerca de 60 milhões). a construçlo da linha de tran!mtulo de energta em 230 KW da 
fron1ora do Brasil com a Venewda. na localidade de Pacuaima.. 1tC Boa Vista, numa 
extenslo de 200 km 

Os estudos tecmcos foram realizados e u negoc1ações sobre o 
valor MW estio se desenrolando a contemo. devendo no exercicio de 1997 ser~ 
assinado! .os dOOJmentos oficiais da aqutsiç.lo de energ1a e construç.lo dH. qu 
deveri ficar a cargo da ELETRONORTE, or~io federal que Ja gera e dm 1 ergi 
em Boa V ma 

Peuoalmente, temos acompanhado o desenrolu dos 
en1end1mentos e tnfonnamos que esles se encontram ba.slante adiantados. com preVIsio 
ÓQ IJliCIO da eltC'CUÇiO para JUlho de \997 
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Penamo, somos não so favora\I~S a presente lndtcação. como 
lemos defendtdo a urgencta da referida ohra mclustve na campanha realizada ao Senado 
em JÇQ4, quando em ap01o a ele1ção do Prestdenle Fcrn<UJdo Henriq~ Cardoso 

PARECER N• 443, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n" 48, de 1996, que 
~'Altera o art. 57 da Constituição Federal." 

RELATOR: SENADOR JOSAPHAT MARINHO 

RELATÓRIO 

A presente emenda altera o art. 57 da ConsUtulção Federal, 

dctennmando: 

""Artigo único: O art. 57 da Conslttwção Federal, aJterado 
em seu~. e acrescido de um § 1", renumer.uios os§§ 
1" a 7" para § § 2" a 8", passa a VIgorar com a scgumte 
redaç1o: 

Art. 57 O Congresso Nactonal reumr-sc-á. anulameme. na 
Capital Federal, de 15 de feveremo a JO de ;unho e de 1 o 

de agosto a 15 de dezembro. salvo o drsposto no* I" 

§ l" Nos anos eleitorais. o recesso que tena luga1. no mês 
de Jl!_lho~ç_ra ~nmsfe_o_I,:!Q ~-a.(a _o penodo de tnnta dtas q~c 
anteceder a reahzação do pnme1ro tumo das ele1ções " 

O proposllo da emenda e eilmmar o chamado "recesso branco." 

que pern'lltc: ãos parlamCn!arCs pamciparem- ifa-s Ca1T1panhas eleltOraJS em suas 

bases Joca1s--. tanto nas ck!ç:óes ltaclonaJs_ quanto nas mluuçtpats-

provocando. em corlsequênCtà. a parahs1:l das a11vadades !e~tslanvas 

E o rc:latóno. 

:UISCUSSÃO 

3. Quanto à admtsslbthdade da presente proposta. obedec1dos os 

pressupostos constantes da art 60 da Constituição Federal-assmaturas 

SUficientes c respcno as cláusulas petreas nela tnscntas--não ha qualquer abtce a 

sua trarmtação, nem quanto 3 jundicidade e a regtmentahdad~ 

4. O mc!:rito da proposta obedece ao pnncipio econôm•co, eVJtando uma 

passivei convocação extraordinâria, com ônus para os cofres pUblicas, como uma 

forma de compensação pelo chamado "recesso branco" e que penmta a 

tramltação de matC:nas relevantes não exarnmadas naquela oporrumdade 

S. lndubit~yelmente, deve o par!ament?I pan1c1par das campanhas em 

- suas bases eleitorais nos períodos que antecedem as pleitos, porem, esta 

al.lvidade não deve const!IUH·se em õnus para o Poder Leg~slativo 

D.antc do exposto, somos pela aprovação da proposta. conforme 

formulada 
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CO,ttSSAO DE CO"iSTITUIÇAO. Jl!STIÇA E CIDADA:"IA 

!.1ST\ DE\ OHçAO :'<0~11:-õ.-\L ,.'~:C : -'i f-71. 
/; . .-4;,7(_--( ._ •. _,:_ 

"1'\1 'ÁO \l'IH::" \0 

---·~ "<O 

fi ri 1-~~;~;fl~~~ .. (~~~~;l .... l(." Ü) SL'JiU:~~~i~~IÇAO ~i\! :",\O ,\U • ..,H.'(, .\0 

I\:\ ·''11) c ;.R[ill. ... -\LÃ(),GH:S(J'SBJ ADa!.! R ANDRADE t'PSB) 

ROBERTO f11EIRE tPPS\ SEBÃSTIAOROCHA O'DTI 

. EG1SL.\ÇÁO CITADA, ANEXA.DA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
__________________ j~~~----------------------. - -

Art. 57. O Congt=o Nacional reunir-se-à, anualmente. aa Capital Fedenl, 
O.: lS de fevereiro a 30 de junho e de 19 de agosto a 15 de: dezembro. 

§ 1• As I<Uiliões man:adas para essas dataS sedo uansferidas para o pri
-,etro dta úul subsequente. quando rt:eairem em sábados. domingos~ feriados. 

§ 2e A sessão legislativa n.!lo será interrompida sem a aprovaç;lo do 
~roy:to I!~ lei de diretrizes orçamentárias. 

§ JR Além de outros casos previstos nesta Constituiçi.o, a Câmara dos 
· 'eputados e o Senado Fcden.l reunir ..se-lo em sessão conjunta para: 

l-inaugurar a sess!o legislativa~ 
Il- elaborar o rcg.unc:ntoeõiiüiin'e rcgul.ar a criaçlo de serviços co

:>l:IIlS as duas Casas; 

m- receber o compromisso do Presidente c do \'ice-Presidente da Rc~ 
'Jública.; 

l V - conbc:cer do veto e sobre ele deliberar. 

§ 4• cada uma das Casas rcunir-se-á c:m sessões preparatórias, a partir 
·it- 1 a de feven:uo, no primetto ano da legislawra. para a posse de seus mcm· 
bros e eleição das ~ Mesas, para mandato de dois anos, vedada a 
recondução para o mesmo cargo na eleiçlo ímediawneote subseqilente .. 

~'f\1 "0 

-"" 'i,\0 ,\1):-rtJ.:' .<> 

/(/C 1/..L 

§ 5" A Mesa do CongieSSO Nacional "'rá pi'Sidida p:lo Presidente do 
Senado Federal, e os demais <OJ&t< sedio ex=idos, altanadamcale, pelos oou
pani<S de cazgos equivalentes na Cimara dos [)q>ltados e DO Senodo Fedenl. 

§ 6' A convocação extraon!inária do Congresso Nacional far-se-á: 

1-peloPresidentedoSenadoFederal,emasode~deestado 
de defesa ou de úitcrvenção federal, de pedido de autoriDÇio para a decreta-
çlo de estado de sítio e para o CXJmpromisoo e a passe do Pl<sidenle e do Více
Presidenle da Rqlública; 

11- pelo Presidente da República, pelos Presidentes da amara dos 
Deputados e do Senado Federal. ou a requerimento da maioria dos membros 

_ ~bas ~_casas. em caso de urgéncia ou interesse público relevante. 
§ 7" Na~ legislativa extraordináiiâ.-o Conirc:= RaCionai so:

mentc deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. 

PARECER N" 444, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n .. 22, de 1996 (n• 177195, na Casa de origem) que 
"altera ·o art. 2• da Lei n• 8..501, de 30 de novembro de 
1!192, que dispõe sobre a utilização de cadáve.-.s não 
reclamados para fins de estudo ou pesquisas científicas e dá 
outras providências". 

RELATOR: Senador LÚCIO ALCÂNTARA 

1- RELATÓRIO 

A Lei n° 8.501, de 30 de novembro de 1992, visa a disciplinar a 

deslinaç:ão, para fins de ensino e pesquisa. de cadáver não reclamado Junlo às 
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autond.ades pUbhcas. Ela estabelece que cadáveres se enquadram nessa 

SituaÇão e os procedtmentos a serem adotados e o prazo a ser cwnprido pela 

autoridade, nesses casos, definindo que a destinação dos cadáveres não 

reclamados seJa as escolas de med1cma, "para fins de ensmo e de pesquisa de 

car.íter cientifico". 

O proJeto de lei ora em apreciação propõe a redefinição do texto 

do art1go 2o da Let n° 8.501, de 1992. Nesta alteração, o cadáver nAo 

reclamado Junto às autoridades pUblicas, no prazo de trinta dias, poderá ser 

destmado .âs escolas de medzcma, odontologia e outras relaczonadas às 

czêncw.~ da saUdc, medzame exzgêncra currtcuiar, para fins de ensino e de 

pesqutsa de carater ctentifico 

O proposttor Jusnfica - com mwta propriedade - a 

necesstdade de alterar a lei que discrimina as faculdades de odontologia e 

dema1s escolas da área de saUde que, por ex.1gência cumcular, necessltam do 

corpo 0\1 de peças desse para fins de pesquisa e ensino. 

O ProJeto meret:eu o apotamento da Cãmara dos Deputados, 

onde teve ongem, lendo sido aprovado por unanimidade pela Comissão de 

Segundade Social e Família. pela Comtssão de Constituição e Justiça e 

Redaçào e pelo Plen3no daquela Cas.a. 

Vem a aprec:aação dessa Comtssão de Assuntos Sociais onde, 

passado o prazo regunental. não recebeu emendas. 

11- VOTO 

Em realidade, não só o curso de Medicina esteia·sc Sobre 

conhecimentos de Anatomia Hwnana mas. também, os de Odontologia. 

Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física. e Fonoaudiologia. 

E. ass1m, ineg;lvel a pertinência da proposta de modificação do 

texto do artigo 2o da Lei n° 8.501/92, sendo necc:ssârio, no entanto, manter a 

perspecliva, em pnmelto lugar, das grandes diferenças quanto ao enfoque, o 

volwne e o nlvel de aprofundamento dos conhecimentos de An.atom1a 

necessanos ao ensmo e a prat1ca das diferentes ciências e profissões de 

Saúde. 

Por outro lado. há. que cons1derar a extstência ou não, na reg~ão, 

de cursos umversit3nos como os Ciladas, o nwnc:ro de lllSUtuiç.Oc:s de ensino 

que os oferecem e de alunos em cada um deles, e a relevância das pesquisas 

por elas realizadas. 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da 

Câmara n"' 22, de 1996, na fonna do segwnte 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N" ll (SUBSTITIITIVO), DE 19% 

Altera o art. 2" da U1 n" 8.501, de 30 de 
novembro de 1992, que cúspi)e sobre a 
uJdizaçdo de cadáveres ndo reclamados para 
[liLr de estudo ou puquuas cJentlfir:a.s e dá 
outras prowdhtc1as. 

Art. I' O art. 2" da Lei n• 8.501, de 30 de no,.,.,bro de 1992, 

passa a vigorar com a seguinte redaçlo: 

"Art. 2° Os cadaveres não reclamados junto as autoridades 
pUblicas, pelo prazo de tnnta dias, encontrados em hospitais, asdos, 
institutos médíetrlegals., serviços de verificaçlo de óbito e outras 
instituições congCneres, seria encaminhados as instituições de ensmo 
superior situadas na respectiva regilo e que mantenham wn ou nws 
CW'SOS de ciências da Saúde, mediante gu1a assinada pelo dirct:or ou 
responsável. 

§ I o Na hipótese de haver mais de: wna mstitwçio de ensmo 
supenor ou ma1s de um curso de ciências da Saúde no município ou na 
re:gíilo, a distribuição de cadáveres nAo rec:Üi..aiiados, entre eles, será 
regulada pela Secretaria de Saúde da unidade federada onde se sirucm. 

§ 2° Apenas poderão receber cadáveres para ensino e pesqwsa 
instituições de ensmo e cursos previamente inscritos e credenciados para 
tanto pela Secretaria de Estado da Saúde da unidade federada em que se 
localizem e que atendam os requisitos detenninados por aquela 
autoridade sanitária. 

§ 3° A distribuição a que se referem os parâgrafos anlenorcs 
levarâ em .conra os cursos de ciências da saúde oferecidos, o nUmero de 
alunos d~ cada um deles e a relevância dos estudos e pesquisas efetuadas 
sempre que passivei ooservau8. a alternância entre esses cursos 

§ 4° Fica vedada a percepçao de quaisquer vantagens financelra.s 
na entrega e utilização de cadaveres." 

Art._2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua pubbcaçlo. 

Arl J• Revogarn·se as disposições cm cont:nlrio. 

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 1997 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 022. DE 1996 

ASSINARAM O PARECER. EM REUNIÃO DE 20 DE AGOSTO DE 1997. OS 
SENHORES SENADORES 

O I -ADEM IR ANDRADE· PRESIDENTE 
02 • LUCIO ALCÁNT ARA- RELATOR 
03 -CARLOS BEZERRA 
04 -JOÃO FRANÇA 
05 • BELLO PARGA 
06 • BENEDITA DA SILVA 
07 • V ALMIR CAMPELO 
08 • OSMAR DIAS 
09 • ABDIAS NASCIMENTO 
lO· CASILDO MALDANER 
li· LEOMAR QUINTANILHA 
12- SEBASTIÃO ROCHA 
13 ·JONAS PINHEIRO 
14 • EDISON LOBÃO 
15 • NABOR JUNIOR 
16 • OTONIEL MACHADO 

DOCUMENTO A}'.;EXADO !'."OS TERMOS DO ART 250. PARAGRAFO ÚNICO, 
DO REGIMENTO INTERNO 

PLC N" 22/96 

Autor : Dep Coracl Sobrinho Relator: Sen LUcia Alcântara 

Ementa:" r...ltera. c a.rt . .:·' da i...-:1 ~~a H.50l/92, que dispõe 
:>obre 'l. utlllzacélo Ot" caaaV"e~ r.ao r~clamaoo. para f1ns ae 
~stuaos ou p~sqL11sas ..::1entUJ.~d.s, dâ. c(,ltra.s 
prov1denc1a.s." 

A Le1 N° 'd.~Olt9.<. deStJ.r.a os cadàve:-es não 

reclamados unl.camente p.lra a.s el!'lcolas de medl.cJ.na. O Depu

taco Coracl. Sobrlnho propóe que a :::iestlnacão t.amoer:~ possa 

se dar dS ••colas da od.ontoloqJ.a e outr.as relacJ.onad.as ias 

c.J.inc.J.as da saUdg, rt~edlantP. P.XlqêncJ.a .:::ucrJ.cular. 

O Sen Luc10 Alc~nta.ra r'!conhecel.l que não so o 

;;ur:so ae Medl.Clna '"~t_ela._::_se :;core_..:Q~'?Çlme!"~Os de 

Anatom~a Humana rt~as, tamoem, ~~ ~e 0donto!ogla, Enfermagem, 

fJ.sloterapla, E.àucaçáo F1s1ca e fonoaucJ.o!ocpa", op1nando 

favo~ave!mente sobre a pertlnencta da proposta. 

O Re!ator, no entanto, t~J.sou as "dlferencas 

quanto ao n1vel de aprotundamento 1os co:J.hecunent.os de 

Anatcmta necessárlO.S ao ensu:c e a pr<J.tJ.ca oas dJ.!erentes 

c1ênc.las e prof1ssões de ::auae", alem da necessJ.dade de 

-:onstderar exlsténcJ.a ~u n~o. reql.ào, de cursos 

untversttàrJ.os como os cttados, ~ numero de lnStltU1C6es ~~ 

en:uno que os oferecem, e ce alunos em cada _um_ o~l~s,_ !?-~-~ 

':0:00 relevancJ.a das pesqutsa.s por elas reallzadas. 

1\prese:J.tou,por 1sso, Uit\ Substlt.l.ltJ.vo, no :.ntul.to q.'ª-_ «!_e_!~<?!_ 

atender as d1ferencas e SltUaçOes assinaladas. 

Tal SubstltUtJ.vo atrlCUl <J. SecretjHl_a oe __ S'ª~~e 

E-stadual. a tar~fa de requiar l aJ.stnbt.lJ.çao o~ cadáye!:~_s 

r1ào reclamados para as :.nstJ.tulcOes de ens1no s·.1perJ.or 

~>ostentes no munl.Clplo ou na :reo1ào. 

Sem sombr-a r.:e ouv1das. "'sse Subst.lt'.ltJ.vo mu1to 

..:ontrlbUlU para o apr1morarnento dO proJeto or:.q:.naJ.. 

NQ entam:o, sabemo~ das àl_ficuldades dos cur:so:s 

supra-rn"encJ.onados no que -tãnqe· -a dnlponJ.bilJ.zaclo desses 

:::aa.âveres,- pr:.nc1patmente porque o curso de MedJ.cina,a.té 

_bem J->0\.lCO tempo atrás, era tJ.do como o de mill.Or excelênCia 

em r_el_a_ç_.!_Q_--ªQ_S: o;!.ema~-~ oa_____-ª~~ o:;! e_ -~~-~e. __ 1\ __ e_~_E_r~_a _ _!.~_l: ___ gue 

trata do assunto comprova o que ora Afirmo~ 

. _____ C~llQ~_p_ç_r ___!_§~_!_-~~r- ·n~c:;e-:!_s_!r_l~-- ~c~~~"-~~--~~ 

um crl. t•rl.O de dl.atrl.bul.ç.lo de~ :ses cadáveres: o da 

alternãncl.a.Ou seJa, proponho uma nova redaçâo para o 

paragrafo ) 0 do SubstltUtJ.vo: 

Subernenda n° O I 
dl.atr.J.bUl.~o que •• refe~ oa 

par,qrafos antarl.ores lovarã am conta oa curaoa do ciincl.aa 

da aaUde oforocl.doa,o nUmero de alunos de cada um deles, a 

re\.ev.incl.a doa estudos e ~aqul.aas ef•tuadaa pelos meamoa 

Q, sompre quo poasivol. observa~á a alternânc.1.a entro ••••s 
curaoa. 

Ben~a Silva 

PTIR.J 

PARECER N• 445, DE 1997 

-Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1997 (n .. 

-1.621/96, na Casa de origem), que uacrescenta parágrafo ao 
art. 2.--dOI>ecreoo:-I:el~li.--2~236~ âe 23 -de janeiro de 1985, 
que altera a tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo 
art. 131 da Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 1980". 

RELATOR Senador JOSÉ AGRIPINO MAIA 

Nos tennos das d1sposaçóes reg~menta1s pertmentes a tramitação da 

matCna constante na proposição em apreço, encammha-se a esta Comtssào de 

Relações Extenores e Defesa Nactonal o presente Projeto de Let da Câmara 11° 

23, de 1997, que "acrescenta paragrafo ao art. 2° do Decreto-Let n° 2.236. de 23 

de Jane1ro de 1985, que altera a tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo art 

131 da Letnc 6 815. de 19 de agosto de 1980.' 

Trata-se de liberalidade _concedida a estrangetros portadores de VISIO 

pennanente no Brasil, declarando-os dJspensados da renovação da cedu!a de 

1deotidade e do recadastramento. nas condações ObJeUvamente defmidas pelo 

texto ~egal proposto. 01..1 seJa. desde que possuam sessenta ou mats anos ou que 

seJam portadores de deficténc1a !istca 

Com o mruno de poupar esses estran~Zetros do grande sacnlicm 

representado pela necess1dade de novo recadastramento e subsiiiUtçào de cedu.las 

de 1dent1dade. o presente -ProJeto d-e Le1 da Câmara possu1 eVldente sent1do 

hwnan1tano. Por outro lado, tal dtspensa n.ão traz qualquer comprometimento a 
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eventual projeto de recadastramento e de nova identificação de estrangeuos, 

levado a efezto pelo Depanamento Federal de Just1ça, do Mirusténo da Just1ça, 

Julgado oportuno e converuente aos mteresses nacioriajs 

E, de resto, o ProJeto de Le1 da Câmara 0° 23, de 1997, sob exame, 

conststuCIOnal e legal, sendo amda versado em bo,, tCcruca legislatJva, pelo que 

somos pela sua aprovação 

Sala das CorrussOes, em 14 de 1190sto de- 1997. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 23, OE 1997 

ASSINARAM O PARECER EM 14 DE AGOSTO DE 1997, OS 
SENHORES SENADORES: 

I -JOSE SARNEY, PRESIDENTE 

2 -JOSE AGRIPINO. RELATOR 

l - ROMEU TUMA 

4- CASILDO MALDANER 

5 - BERNARDO CABRAL 

6 - JOSE BIANCO 

7- HUGO NAPOLEÃO 

8 - BENEDITA DA SILVA 

9 - EMILIA FERNANDES 

I O- OTONIEL MACIIADC 

li - JADER llARBALHO 

12- JOEL DE I!OLLANDA 

PARECER N" 446, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.. sobre o 
Projeto de Lei do Senado 0

6 257, de 1996, de autoria do 
Senador Roberto Requião, que dispõe sobre o direito de ...._ .. 

RElATOR Seoador LI CIO ALCÁNTARA 

1-RELATÓJIIO 

N('ls tennns das __ disposiçõeS regtr, :nws ~entes a t:ran:uta~o 
da m.a.ttnã ·constante üãProposiçãO einãPfeÇo, encanunh~~~ ;:;t; C~;ã-; d~·
Constituiçao. Justiça e Cidad.:u!Ja o presente ProJeto de Le1 do Senado n'" 257, de 
1996. 

Acompanha o texto ongmal do referido proJeto jusnficação de 
seu ilustre autor, na qual são arroladas as razões que o levaram a propô-lo fal 

j~~çao está _vazadan~~-se~-~~~ lertiJQS,_ 

"A proposição que ora submetemos .i aprecmçào desta Casa tem 

por ObjetiVo- Oferecer riio esPec1al e- celere às- respostas a ofensas 
levadas a mid:!a que, hoje, são submelldas a Lei de Imprensa (Lei 

0° 5.250, de 1967). com suas alterações pelas Le1s n"s 7 300/85 e 
ú "i-tl)n9 e pelos V!!aetos n<)s 20716 7 e 510/69 

Na verdade, a Le1 de Imprensa foi concebida sob a msptraçáo e 
reflexos do Estado Novo, e vem sendo utthzada consoante sua 
concepção. Assim, sua flextbilid<!de_ e nenhuma. Sua aglltdade e nula 

Sua aph(;,çãó. un~ss1vel. VeJa~se, por exemplo, que a exceção da 

verdade, ali cootida. é frontalmeme contrána ao precetto igualitário 
eswnpado no art. 5 .. , caput, da Constituição Fedem!; no entanto, na 
prática, perp:rua--sc a norma legal e não a que lhe é hiernrqwcameme 

superior, com o que se contraria .. C&ú a.m.bém em relaçlo ao an. 59 
e sew: incisos. 

O projeto que or:a trazcm.os à apreci.açól.o, no ennmto, não tem po:r 
escopo fUinww a anW Lei de lmpreusa. Na veniadc, o intuito únioo é 
pcrmítir, desde já, Q1IC as ofe0sas veiculadas pela midia- em qualquer 

u<ie_ .... _modalidades - .~ _Ú!II!O!!l11!1JlUDCS, mas teolwn, de &to, • 
oponunidade de~ 

O projetO coutcuq:li.a, ainda, o prec-~·to constitucicoal que gamme 
o direito do' coatraditório, llrt. "i 0 inciso ·.V, ela Lei Maior, permitindo 

-que a pane atin~ aprer~ tlialeticamcnte suas razOes, a bem da 
...-dado dos &tos c da~ da SC[l\llmlÇ8 c da paz sociaL 

Esclareça-se que este projeto tem fundamentO constituclonal., 
cooforme se observa no art. 5"', cujo JIJCLW V prccei~ 

'Art. !§• ............................................................................. ~ ...... .. 

V- I aueptodo o dJnuo de l"'f!:rposta. proporctonai ao agrapo, 

ai~'!!-t!!z '"'*'!!~por dano matenal,_ moral ou à tmagpt. ' 

E porque a resposta CQI1StJtUJ. direito fundamental, não se deve 
admitir contornos e desvios que a 1mpeç.am.. ainda que estes se 
eõeõattem-cm normas ICgais~ Taí~OesViOS SOãietite iVtdenCwn que as 
normas onde se mserem estão Oa.grantemente superadas A 

cltCUJlStância fuadamcntadora desta proposição, por seu turno, 

encontr.t fulcro no§ 1° do mesmo art. 5o da Consanul(aio Federal. 

§ la A.s normas defimdora.s dos dtrettos e garmmas 
fimdamemau ttm aplzcaçdo tmedtata. " 
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II- \'OTO 

incumbe a esta Corrussào de Coosatwção, Jusuça e Cidadarua -
( CJ apreciar pnomanamente a constitucionalidade e Jundlcidade das propostas 
legJ.slatlvas a e!a submetida, bem como exammar questões referentes a técnica 
teg~.sla.tlva empregada. 

Também não pode eximir-se a CCJ, como corolário da 
apreczação tecnica a que procede, de apreciar a coovemêncta e opOmlWdade da 

proposta sob exame, na qual podem Incluir-se fatores provenientes das mazs 
dúerentes ongens. 

O proJeto de lei do Senado ora apreciado, consoante a própria 
JUStlficação ut supra, e de todo conforme ao pemnssivo coostnuctonal brasileiro, 
e contempla mclustve a possibilidade do exerctcio do pn.nczpto do contraditório, 
para que, de fato, se venfique a devida compensação à lesão injustameatc 
p<rp<uada larts 3" e s•, §§ r· e 2"). 

Busca, ainda. o projeto obedoceT ao princtpio da 
proporctonalldade (an. 1°, §§ 1°, 2°, 3°, e an. 4°, parágrafo Umco),limitando--se, 
outtosstm, ao esmto âmbito do ex.ercicio do direito de resposta., conforme 
expressa salvaguarda (art. 8", par.igrafo Wuco), que excetua as questões 

denvadas de reparação por danos moms e matenais, bem como as correlatas 
questões de narureza penal que se possam produzir. 

Estunamos, oo entanto, co senudo de apn.morar a 

proporc10nahd.ade entre a lesão causada pela matéria ofenstva e o dirc:.ito de 
defesa e esclarecunemo do ofendido, que se reduzam os acresc~mos ao tempo de 
exercJcto do duetlo de resposta., por ofensa prodUZida por tmagem e por ofensa 
produztda por som. preVlstaS no art. 1", § 1 ", mcisos II e rn. para dois mmutos e 

..:rnco m1nutos, respecttvamente. 

Contando com exaustiva guanda consntuctonal, o projeto atende 
unda ao pnnc1p10 da Jundlctdade, esta redtg:tdo em boa técmca legxslativa, e e 

"POOLUlO c ~.:onvemente aos mteresses nactona.~s, haJa vma as mgentes demandas 
,jtantc de: mumeros abusos que quotidtanamente se venticam em relação a 
matena de que trata 

Por ledo o exposto. somos pela aprovação do presente Projeto de 
Let do Senado o" 257/96, com as duas emendas apresentadas abaixo 

EMENDA N" r -CCJ 

Dê-se a segwnte redaçào a v t.nciso U do § l" do an. I": 

"Art. J• 

§l" ..... 

[! -.se po~ unagem, a duração da _Ill_!le~~ ~nçinal, ~r~~~~ de_ 
âOiS Infrtütoc·-

romutos." 

EMENDA N" 2 - CCJ 

Dê-se a segumte redação ao UlCISO m do§ I" do an. J"· 

"Art. r•. 
1 r• .. 

m - se por som. a duração da matéria ongmal. acrescida de cmco 

SaLa das Corrussões en<: ;.:;/ot/'7 1-

~·•~•deme ~~~~ 
. : • · LuciO. Alcãntara ' 

COMISSAO DE CONSTITUIÇÁO, JUSTIÇA E CIDADANL\ 

,".., 7 /~-, 

rOT -'.L _{L__ 51:".-1 10 -...\0_-_.\BS.::i._ 
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TEXTO FINAL IIPROVAOO PELA CU!liSSJ'i.O DE CONSTITUICÁO E JUS'i'IÇA E 

CIOADl!.NIA,AO PRO.n:TO DE LEI DO Sf.t!ADO N<;> 257, DF: 19')6,-'I')UE DI~ 

POE SOBRE O DIREITO DE RESPOSTA 

0 CONGllL:SSO NACIONAL l,kc.lcla 

Art. I" Ao oi'cudu..lo cm matCria clivulgaUJ cm veiculo de 
comumcay.io ~ocmlli~.:a assegurado o d1rcilo de resposta 

§ t• A 1csposla oi.Jscrvanl: 

l - se 11:.1 m1prcm;:1 cscHta, as mCSJII<lS dunc1l:.õcs Uo1 111:.1LCI'ia 
que a ongmou, 

tJ - se por uuagcm, a duração da matcna OIIIJ.lllal, acrcsçu.Ja 
dois LliLIIUIOS~ 

III- se por som, a úuração'da matCna ongm<.~l, acrcscu.hi de 
c.1nca. mmutos. 

~ :-• O ofcm.lu.Jo podcJ'â requerer que ,\ tc!>pO::.Ia :;çja 
public.ac.la no mesmo dia da scmaua, horário c espaço cm que o fiJL a o!Cnsól.. 

§ )• O pcdu.lo Uc tc::.posta, quando fonuulatfo l:Om llasc ncst:1 

Lct, scci cncaminhatlo tliretaJIICUlc ao veiculo de camlnucaçào cu1 que !Oi 
divulgada a 111a1Cna oli:us1va, mJcpendeutementc tle quem tenha pt'ataçado a 
ofensa. 

A1·t. 2" .Se o vckulu tle eomum~.::I~O u:io dP,..ul~,;al' a 1e::.po::.La 
cm sete dias, a comar do pnJtocolo do rcqucnme!UIJ, cabet:l a~J.o JUl.lll.:&al. 

1\i'l. J~ Ao OlJUI~II' a a~ào, O ;.1\L[Of a UISIIU!IJ \:.UIII :1::. plOVa.s 

da ot'easa c o pcJu.Jo de ,·cspu::.la não alcmhtlo. 

Art. 4• E competente pnm conhecer o fcuo o Juizo Civcl do 
domiciho do ofendido, ou, se cSic prefc1 Íl', aquele onde a ofensa tenha 
causado 1muores danos. 

JlarágrofiJ Umc.v. Se a divul~ç.ão t1vcr ocomdo cm cadeia 
de r.idto, lclevisJo, ou na imprensa escnta, para mais de um Estado, de igual 
fonna e alcance scr.i a resposta. 

Art. 'r Não são adnutidos a reconveução e o lillscousórcio. 

-Art.- 8" Na aç.ão de que trata esta Lei, ObJetlvando a 
oportunidade de responder a ofensu, não ê pcpnuid01 a cumulação de 
pedidos. 

PariJKrafu úmc:o. Os pedidos de reparação de danos morais c 
materiais, c os de ordem penal, f<U"~sc-ào cm nçõcs propnas. 

Art. 9• Esta Lei obedece íl ruo cspccm!, c o curso d.a .Jção, 
desde a data do <lJUI:z.amcnto atC a dcc1são, n.:lo poder.i ultrapassar a trinta 
dtas. 

Art. lO. As açõcs de que trata esta Lei têm curso nas fCrias 
farenses. 

Art. 11. Ao optar pelos prccenos qcsta Lei, o ofendido, 
tacitamente, renwtcta aos da Lc1 11° 5.250, de 09 de feverc1ro de 1967 

ArL 12. Esta Lc1 cntm cm vigor na datada sua publicação. 

Art. 13. Rt;vogam-se :J.S dis~içc}c____! C!!!L@mirio. ºccto ~ __ 
contidas nas Leis no 5.250, de 09 de fevereiro de 1967, e ne 7.30Ü. de 28 de 
março de 1985, que continuam em vigor, observado, quanto à sua aplicaçlo, 
o disposto no art, 11 desta Lei. 

Sala das Reuniõ_es, em 20 de agosto de 1997 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

Senhor Pres!denl.e, 

Art. s· - O Juiz., após auv1r o veiculo de comwti~. em 
até 48 horns, conhecerá do pedido liminannente e fixar.i a data para a 
publiCõJ~o da rcspostól, cm prazo não superior a dez dias. N01 termos rogmentats COITIIJillCO • v ex- que em rOI.Oio real~ -

§ 1° Se descumprida a determinação JUdicial pelo órglo de 
comunicaçlo, o mesmo juiz que decidiu o feito fixara multa. cm favor do 
ofendido, em valor conespondcntc a I% (hum por centO) ao dia do 
fatw<unento bruto verificado no balanço do ano anterior do veiculo de 
comunicação, comgido monctanamentc. 

§ 2• Persistindo a recusa, após dez dlas da dctenninaç.io 
judicial, o mesmo magistrado dctcnninani o fechamento do órgão de 
comunicação, enquanto durar a recusa. 

Art. 6• A resposta, publicada pelo veiculo de comWlicaçao, 
iUendendo D pedido, na fonna do art. 1°, ou por detcnninação judieicl, não 
importa despesa para o ofendido. 

Parágrafo Wucu. Não se mcluem na grn.tuidade as custas 
processuais nem os õnus de sucumbêncm processuaL 

20.08.97 esu.Comcssio dc1J.berou pela &prov«cio com a• Em-n

oã• n9• 1 • 2 ....:::c.:r, do Projeto d• Lei c:lo sen-.do n9 257, de 1996, 

d• .autoria do s.na4or Roberto Requiio, que d1s9Õ'f sobre o <llreito 

.~emaf~~ Cabr~! 
Pres~e-o orm:ssão de Cons11lu1ção, Jusuça e C1daóan1.S 

Exm•sr 

Senaaor ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

DO Pres•det1le do Senado FeóMal 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, Projetas de Lei do Senado que 
serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Jefferson Péres. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 180, DE 1997 

Disciplina a apresentação e a divul
gação do relatório resumido da execução 
orçamentária de que trata o art. 165, § 32 
da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O Poder Executivo Federal publicará no 

Diário Oficial da União e disponibilizará na rede de 
comunicação Internet, até trinta dias após o encerra
mento de cada bimestre, relatório resumido da exe
cução da despesa e da receita orçamentária, nos 
termos desta lei. 

Art. 2" A execução da despesa dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, eliminadas as duplici
dades, será demonstrada segundo: 

l-órgão; 
11 - unidade orçamentária; 
III -função; 
IV - programa; 
V- subprograma;~ 
VI - grupo de despesa; 
VIl -fonte de recursos. 
§ 12 As despesas com pessoal e encargos so

ciais serão discriminadas de modo a evidenciar os 
quantitativos despendidos com vencimentos e vanta
gens fixas, despesas variáveis, encargos com pen
sionistas e inativos e encargos sociais para as se
guintes categorias: 

I - pessoal civil da administração direta; 
11 - pessoal militar; . 
111 -servidores das autarquias; 
IV- servidores das fundações; 
V - empregados de empresas que integrem os 

orçamentos fiscal e da seguridade social. 
§ 2" O demonstrativo do grupo Investimento 

evidenciará as aplicações nas regiões macroeconô
micas do País, ou em nível nacional, quando não 
couber a regionalização. 

Art. 32 O relatório de que trata o artigo discrimi
nará, para cada urna das categorias: 

I - os valores dotados na lei orçamentária 
anual; 

11 - os valores dotados atualizados, conside
rando-se a lei orçamentária anual e os créditos adi
cionais abertos; 

III - os valores empenhados no bimestre; e 
IV- os valores empenhados no exercício. 
Art. 42 O demonstrativo da execução da receita 

dos orçamentos fiscal e da seguridade social discri
minará os impostos, as contribuições e demais rubri
cas principais, distinguindo: 

I - os valores estimados na lei orçamentária 
anual; 

11 - os valores produzidos por eventuais reesti-
mativas; 

III- os valores realizados no bimestre; e 
IV - os valores realizados no exercício. 
Art. s• Os relatórios de execução da despesa e 

da receita apresentarão, em demonstrações separa
das, os valores relativos ao refinanciamento da dívi
da da União. 

Art. 6" A lei de diretrizes orçamentárias poderá 
incluir outros demonstrativos da execução da despe
sa e da receita orçamentária no relatório de que trata 
a presente lei. 

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Entre os princípios orÇamentários mais antigos 
e, igualmente, mais importantes, está o da publicida
de. A exigência da divulgação do orçamento não de
corre apenas do fato deste ser lei e, corno as demais 
leil;, cl~ve sec dada e._ con_necimento de todos os ci
dadãos. A lei orçamentária tem enorme significado 
por ser o documento-síntese dos aspectos mais rele
vantes que caracterizam a relação entre o Estado e 
os cidadãos. Os aspectos mais relevantes são, de 
um lado, os recursos que as instituições do Estado 
retiram da sociedade na forma de tributos e demais 
contribuições e, de outro, as realizações desenvolvi
das em benefício da cidadania. 

Uma lei com tais predicados não deve ser ape
nas divulgada quando de sua promulgação. Indis
pensável passa a ser, também, a ampla divulgação 
dos resultados alcançados com a execução da recei
ta e da despesa públicas. Assim, esteve certo o 
Constituinte de 1988 ao estabelecer, através do art. 
165, § 32 , a obrigatoriedade da publicação a cada bi
mestre, por parte do Poder Executivo, de relatório 
resumido da execução orçamentária. 

As leis de diretrizes orçamentárias - LDO -
têm cumprido o papel de regular a referida disposi
ção constitucional e vêm estabelecendo as caracte
rísticas e o conteúdo dos relatórios bimestrais. 
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O presente projeto de lei que tenho a honra de 
trazer consideração dos nobres senhores senadores 
tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, disciplinar 
em bases permanentes o relatório resumido estabe
lecido na Constituição Federal. Em segundo lugar, 
pennitir que a LOO, dispensada de tratar, a cada 
ano, de tema de caráter pennanente, possa dedicar
se a outras questões relevantes da elaboração orça
mentária. 

O projeto de lei ora proposto, em boa medida 
aproveita as regras estabelecidas nas LOOs, ao 
mesmo tempo que introduz novas disposições com a 
finalidade de aperfeiçoar esse importante mecanis
mo de transparência das finanças públicas. Dentre 
as inovações trazidas pelo projeto, destaco duas: na 
primeira, exige-se que, além da publicação do relató
rio bimestral no Diário OfiCial da União, os dados e 
elementos informativos sejam disponibilizados na 
rede de comunicação Internet; a outra inovação de
tennina que o demonstrativo das despesas do grupo 
Investimento detalhe as aplicações segundo as re-
giões macroeconõmicas. - - - -

A importância dessas duas regras é bastante 
evidente. A revolução que vem multiplicando os 
meios de democratização das informações deve es
tar, também, a serviço das funções de Estado, em 
especial daquelas que garantam maior transparência 
às ações de arrecadação e aplicação de dinheiros 
públicos. Por outro lado, a regionalização da progra
mação orçamentária tem sido um desafio desde que 
a Constituição Federal, no art. 165, § 72, estabele
ceu que, entre as funções dos orçamentos públicos, 
está a de reduzir as desigualdades inter-regionais. 
Há, certamente, um longo caminho a percorrer neste 
campo, sendo recomendável que se comece a exi
gir, dos relatórios oficiais, pelo menos as informaçõ
es sobre a destinação, em base geográfica, das des
pesas de Investimento. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1997. -
Sanador Edison Lobão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO 11 
Dos Orçamentos 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 
11 - as diretrizes orçamentárias; 

III- os orçamentos anuais. 
§ 12 A lei que instituir o plano plurianual estabe

lecerá, de fonna regionalizada, as diretrizes, objeti
vos e metas da administração pública federal para 
as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração conti
nuada. 

§ 2" A lei de diretrizes orçamentárias com
preenderá as metas e prioridades da adminitração 
pública federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subsequente, orientará a 
elaboração da lei orçametária anual, dispora sobre 
as alterações na legislação tributária e estabelecerá 
a política de aplicação das agências financeiras ofi
ciais de fomento. 

§ 32 O Poder Executivo publicará, até trinta 
dias após o encerrame:1to de cada bimestre, relató
rio resumido da execução orçamentária. 

§ 42 Os planos e programas nacionais, regio
nais e setorias previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonãncia com o plano plurianual 
e apreciados pelo Congresso Nacional. 

§ 5• A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis
tração direta e indireta, inclusive fundações instituí
das e mantidas pelo poder público; 

11 - o orçamento de investimentos das empre
,;as em que a-União, âTreta ou1ndTretamente, dete
nha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abran
gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo po
der público. 

§ 62 O projeto de lei orçamentária será acom
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrentes de isen
ções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia. _ 

§ 72 Os orçamentos previstos no § 52 , I e 11, 
deste artigo, compatibilizados com o plano pluria
nual, terão entre suas funções a de reduzir desigual
dades inter-regionais, segundo critério populacional. 

§ a• A lei orçamentária anual não conterá dis
positivo estranho à previsão da receita e à fixação 
da despesa, não se incluindo na proibição a autori
zação para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por 
antecipação de receita, nos termos da lei. 

§ 9º Cabe à lei complementar: 
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I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigi
gência, os prazos, a elaboração e a organização do 
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 
da lei orçall)entária anual; 

-- 11 - estabelecer normas de gestão financeira e 
patrimonial da administração direta e indireta, bem 
como condições para a instituição e funcionamento 
de fundos. 
................................. ,.-.... -.. -.; .. -~~-~--~-..................... -~-----~---·-· 

À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 181, DE 1997 

Autoriza a União a constituir memo
rial em homenagem ao ex-Presidente Ge
túlio Vargas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a as

sumir, como depositário legal, o acervo histórico e 
pessoal do ex-Presidente Getúlio Vargas. 

Art. 2º Entende-se pelo acervo todos os obje
tos e documentos que foram de propriedade do ex
Presidente Getúlio Vargas, que hoje encontram-se 
sob a guarda de seus familiares e amigos, e que se
jam por eles disponibilizados para os fins desta lei. 

Art. 3º O Poder Executivo selecionará, dentre 
os prédios públicos ligados à vida de Getúlio Vargas, 
um que possa ser destinado a abrigar o acervo em 
questão e constituir o Memorial Vargas. 

Parágrafo único. Não havendo disponibilidade 
de edificação- pública para o fim previsto no caput, 
deverá ser estudada a construção de um edifício 
para esse fim. 

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

Apresento a meus ilustres pares proposiÇélO 
que objetiva autorizar a União a recepcionar acervos 
documental e material que pertenceram ao ex-Presi
dente Getúlio Vargas para, após estudo e seleção 
de material, constituir-se memento em sua homena
gem. Para tanto, estipulo providências visando sele
cionar, dentre os edifícios públicos ligados à vida de 
Getúlio Vargas, um que possa ser destinado à cria
ção de um Memorial Vargas, onde sejam preserva
dos documentos e objetos ligados à História do Bra
sil, nos períodos em que este País teve, à frente de 
seus destinos, esse grande homem público. Não ha-

vend_o um edifício disponível, que seja estudada a 
construção de um, com e_ssa destinação. 

De acor'do corri recentes declarações de sua 
neta, Sr" Celina Vargas do Amaral Peixoto, à im
prensa, nos-últimos dias,_ e cootatos que com ela 
mantive, é sua intenção destinar a esse memorial to-

_dp_s os documentos e_objetos pessoais coletados du
rante-a vida de seu ãvô e preservados por sua mãe, 

'Sr" Alzira do Amaral Peixoto. Este acervo poderá ser 
acrescido de documentos-e- objetos preservados por 
outros cidadãos. 

Creio, ser esta uma oportunidade ímpar para 
que os Poderes Legislativo e Executivo comparti
lhem iniciativa que, certamente, será grandemente 
apoiada e reconhecida pela opinião pública em geral 
e, em particular, pelos trabalhadores, que tiveram 
em Getúlio Vargas uma das expressões mais altas 
da defesa de seus direitos e sua efetiva integração à 
vida deste País. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1997. -
Senador Pedro Simon. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os pro
jetas serão pubficaâos e remetidos à comissão com
petente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, ofício quE) SE!@ lido~ ~IQ $_r._lº_ Secretário em 
cexéreléio~ Senidor Gados E'atrocínio. 

É lido o seguinte: 

OF.GSGM Nº 95/97 

Brasília, 26 de agosto de 1997 

Senhor Primeiro Secretário, 
Em atendimento ao OF. n• SF/814/97, dessa 

. Primeira Secretaria informo a Vossa Excelência 
que concordo com a dilatação na entrega da res
posta por mais 30 dias, referente ao Requerimento 
n• 421, de 1997, de minha autoria, em que solicito 
informações ao Ministro de Estado de Minas e 
Energia. 

Sem mais para o momento, renovo a Vossa 
Excelência meus protestos de estima e considera
ção. 

Cordialmente, - Senador Gilberto Miranda. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe

diente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 

Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 
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OF. N" 105/97/CCJ 

Brasília, 20 de agosto de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 

em reunião realizada em 20-8-97 esta Comissão de
liberou pela aprovação com as Emendas n2s 1 e 2 -
CCJ, do Projeto de Lei do Senado n2 257, de 1996, 
de autoria do Senador Roberto Requião, que dispõe 
sobre o direito de resposta. 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

Com referência ao expediente que acaba de 
ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que, 
nos termos do art. 91 , §§ 32 a 52 do Regimento Inter
no do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso por um déci
mo da composição da Casa, para que o Projeto de 
Lei do Senado n• 257, de 1996, cujo parecer foi lido 
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Men
sagem n" 500, de 1997-CN, lida no Expediente, en
caminha o Projeto de Lei n• 25, de 1997-CN, que 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1998, e vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Nos termos da Resolução n• 2, de 1995-CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para 
tramitação do projeto: 

até 319 - publicação e distribuição de avulsos; 
até 17/9- prazo para realização de audiências 

públicas; 
até 2219 - prazo para apresentação do parecer 

preliminar, perante a comissão; 
até 2519 - prazo para apreli9ntação de emen

das ao parecer preliminar; 
até 12/10- prazo para votação do parecer pre

liminar com emendas pela comissão; 
até 16-10- prazo para apresentação de emen

das perante a comissão; 
até 21/1 O - prazo para publicação e distribui

ção de avulsos; 
até 11/11 - prazo para apresentação, publica

ção, distribuição e votação dos pareceres setoriais 
pela subcomissão; 

até 26/11 - prazo para apresentação, publica
ção, distribuição e votação na comissão do parecer 
final; 

até 5/12 - prazo para a sistematização do pa
recer sobre o proieto, e seu encaminhamento à 
Mesa do Congresso Nacional; 

até 15/12 - prazo para a sistematização das 
decisões do Plenário do Congresso Nacional e gera
ção do Autógrafo._ 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Foi en
caminhado à publicação Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania que conclui pela 
inconstitucionalidade da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 12, de 1991, que cria o Conselho 
Nacional de Justiça e dá outras providências. 

Uma vez que o Parecer não foi unânime, a 
Presidência determina a abertura do prazo de dois 
dias úteis previsto· no art 1ó1; § 1•. combinado com 
o art. 254 do Regimento Interno, e com o art. 4° da 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal, para 
interposição de recurso de um décimo dos membros 
do Senado, no sentido da continuação da tramitação 
da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nos 
termos do art. 376, c, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995, do 
Senado Federal, os Projetes de Decreto Legislativo 
nOs 74 a 76, de 1997, lidos anteriormente, terão, pe
rante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o prazo de cinco dias úteis para recebi
mento de emendas, findo o qual a referida Comissão 
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual perío
do, para opinar sobre as proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - -0 Pro
jeto de Lei da Câmara n• 22, de 1996 (n• 177195, na 
Casa de origem),- o Projeto de Lei da Câmara nº 
23, de 1997 (n" 1.621/96, na Casa de origem), e o 
Projeto de Lei da Câmara n" 82, de 1995 (n" 3.016/92, 
na Casa de origem), cujos pareceres foram lido ante
r:Jormerrte, ficarão perante a Mesa durante cinco dias 
úteis a flfTl de receber emendas, nos termos do art. 
235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com o art. 
4° da Resoíução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgo
tou-se ·ontem o prazo previsto no art. 91, § 3°, do 
Regimento lntemo, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado n• 1 06, de 1990, de auto
ria do Senador Waldeck Omelas, que altera a Lei n• 
8.036, de 199Q, que "dispõe sobre o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço e dá outras providên
c~·. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusi
va pela Comissão de Assuntos Sociais. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
nº S/68, de 1997 (n° 2.629/97, na origem), encami
nhando, nos termos da Resolução n° 69, de 1995, 
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão re
lativa à solicitação do Governo do Estado de São 
Paulo para que possa emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de São Paulo- LFTSP, cujos re
cursos serão destinados ao giro da dívida mobiiiária 
vencível em setembro de 1997. 

A matêria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.507·23, adotada 
em 26 de agosto de 1997 e publicada no dia 27 do 
mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre medidas de 
fortalecimento do Sistema Rnanceiro Nacional e dá 
outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Bello Parga 
Francelino Pereira 

Jader Barbalho 
Ney Suassuna 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Freitas Neto 
RomeroJucá 

Gilvam Borges 
Fernando Bezerra 

Beni Veras Jefferson Péres 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Jóse Eduardo Du1ra Sebastião Rocha 
PTB. 

Valmir Campelo Odacir Soares 

Deputados 

Titulares 

PFL 

Manoel Castro Raimundo Santos 
Luciano Pizzatto Ciro Nogueira 

Bloco (PMDBIPSDIPSL.JPRONA) 

Gonzaga Mota 
Luís Roberto te 

EdinhoBez 
Hermes Parcianello 

PSDB 

Veda Crusius Sílvio Torres 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

PL 

Eujácio Simões Eliseu Moura 

. De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-8-97- designação da Comissão Mista 
Dia 1"-9-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 1•-9-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 1 0-9-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-9-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nO 1.511-14, adotada 
em 26 de agosto de 1997 e publicada no dia 27 do 
mesmo mês e ano, que 'dá nova redação ao art. 44 
da Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965, edis
põe sobre a proibição do increme~to da conve~~o 
de áreas florestais em áreas agncolas na Reg1ao 
Norte e na parte Norte da Região Centro-Oeste, e 
dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a eo.-,issão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

·Titulares 

Bernardo Cabral 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

RomeroJucá 
Jonas Pinheiro 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Jefferson Péres 

-BióCOOposição (PTIPDTIPSBJPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitacio Cafeteira .Leomar Ouintanilha 
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Titulares 

Rogério Silva 
Osmirlima 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Murilo Pinheiro 
Maria Valadão 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA) 

João Thomé Mestrinho 
Mário Martins 

Celso Russomanno 

PSDB 

José Priante 
Confúcio Moura 

Luiz Fernando 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Aldo Arantes .Aicides Modesto 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-GN, 
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-8-97- designação da Comissão Mista 
Dia 12-8-97- instalação da Comissão Mista 
Até 1°-9-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 10-9-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-9-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.52:)-11, adotada 
em 26 de agosto de 1997 e publicada no dia 27 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 §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

RomeroJucá 
José Alves 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Coutinho Jorge 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Bello Parga 
José Agripino 

GersonCamata 
Carlos Bezerra 

Artur da Távola 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Camoelo Odacir Soares 

Titulares 

Roland Lavigne 
Murilo Pinheiro 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Lael Varella 
·Luiz Moreira 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA) 

Pedro Novais 
Colbert Martins 

PSDB 

Ricardo Rique 
Pedro Yves 

Sebastião Madeira Ceci Cunha 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

PMN 

Bosco França 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN. 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami· 
tação da matéria: 

Dia 29-8-97- designação da Comissão M1sta 
Dia 1"-9-97- instalação da Comissão Mista 
Até 12-9-97- prazo para recebimento de emen· 

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 10-9-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-9-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.524-11, adotada 
em 26 de agosto de 1997 e publicada no dia 27 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a extinção de 
cargos no âmbito .;,. Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e dá outra_s provi
dências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Bianco 
Freitas Neto 

SENADORES 

PFL 

Suplentes 

José Agripino 
Bernardo Cabral 
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Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Vanessa Felippe Raimundo Santos 
Magno BacelarSilvemani Santos 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Roberto Valadão 
Teté Bezerra 

Danilo de Castro 

PSDB 

NeU1o de Conto 
José Aldemir 

Edson Silva 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1 , de 1 989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Titulares 

Waldeck Omela$ 
Francelina Pereira 

Ney Suassuna 
Marluce Pinto 

SEN lORES 

Suplentes 

_ José Bianco 
RomeroJucá 

FVIDB 

PSDB 

Gerson Carnata 
João França 

Artur da Távola CoU1inho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo DU1ra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Cláudio Chaves 
Elton Rohnelt 

PFL 

Aldir Cabral 
Jairo Carneiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Maurício Requião Zé Gomes da Rocha 
Djalma de Almeida Césa Darcfsio Perondi 

~PSDB 

Octávio Elísio Alexandre Santos 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

Dia 29-8:97- designação da Comissão Mista PPB 
Dia 1 º-9-97 - instalação da Comissão Mista Augusto Nardes Dolores Nunes 
Até 1 º·9-97 - prazo para recebimento de __ ___ De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer fica estabelecido 0 seguinte calendário para a trami-
sobre a admissibilidade tação da matéria: 

Até 10-9-97- prazo final da Comissão Mista Dia 29_8-97 _designação da Comissão Mista 
Até 25-9-97 - prazo no Congresso Nacional Dia 1º-9-97 _ instalação da Comissão Mista 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Se- Até 1"-9-97 - prazo para recebimento de 

nhor Presidente da República enviou ao Congres- emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
so Nacional a Medida Provisória n°1.565-8, adota- sobre a admissibilidade 
da em 26 de agosto de 1997 e publicada no dia 27 Até 10-9-97- prazo final da Comissão Mista 
do mesmo mês e ano, que "altera a legislação que Até 25-9-97- prazo no Congresso Nacional 
rege o Salário-Educação, e dá outras providên- O SR. PRESIDENTE (G~I]II!to Melo) - O Sa-
cias". - - - rifior Presidente da Rep~blici enviou ao Congresso 

De acordo com as indicações das lideranças, e Nacional a Medida Provisória n2 1.571·5, adotada 
nos termos dos§§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n• em 26 de agosto de 1997 e publicada no dia 27 do 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- mesmo mês e ano, que "dispõe sobre amortização e 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: parcelamento de dívidas oriundas de contribuições 
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sociais e outras importil :,cias devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Socai - INSS pelos Estados, 
Distrito Federal e Munictl":os, e pelas entidades e 
hospitais integrantes do Sto>tema Único de Saúde -
SUS, ou com este contratc-.dos ou conveniados, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

THulares 

Freitas Neto 
Edison lobão 

Jader Barbalho 
Nabo r Júnior 

lúdio Coelho 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

RomeroJucá 
Júlio Campos 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Cat1os Wilson 

Bloco Oposição (PT!PDT!PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

José Cat1os Vieira Sérgio Barcellos 
Ursicino Queiroz Rogério Silva 

Bloco (PMDBIPSD!PSLIPRONA) 

José Luiz Clerot 
Roberto Valadão 

PSDB 

Regina Uno 
Neuto de Conto 

Roberto Rocha Welson Gasparini 

Bloco (PT!PDT!PC do B) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

PTB 

José Coimbra Felix Mendonça 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-8-97- designação da Comissão Mista 
Dia 12-9-97 - instalação da Comissão Mista 

Até 12-9-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 10-9-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-9-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor 

Presidente da República enviou ao Congresso Nacio
nal a Medida Provisória n" 1.572-4, adotada em 26 de 
agosto de 1997 e pubfteada no dia 27 do mesmo mês 
e ano, que "dispõe sobre o reajuste do salário mínimo 
e dos benefícios da Previdência Social". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Gilberto Miranda Cat1os Patrocínio 
Jonas Pinheiro Bernardo Cabral 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Cat1os Bezerra 

PSDB 

OsmarDias Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo Odacir Soares 

DEPUTADOS 

THulares Suplentes 

PFL 

João Mellão Neto Valdomiro Meger 
Manoel Castro Hugo Rodrigues da Cunha 

Bloco (PMDBIPSD!PSLIPRONA) 

Zaire Rezende 
Sandro Mabel 

Jovair Arantes 

PSDB 

Armando Abílio 
Noel de Oliveira 

Luciano Castro 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

PSB 

Alexandre Cardoso Ricardo Heráclio 
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De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 29-8-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 1°-9-97- instalação da Comissão Mista 
Até 1"-9-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 1 ()..9-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-9-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa

mos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 

Gampelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, entre os grandes problemas nacio
nais inclui-se o elevad[ssimo fndice de acidentes de 
trânsito registrado em nossas estradas. 

As estatísticas de mortes por acidentes de 
trânsito nas vias urbanas e nas rodovias brasileiras 
são estarrecedoras. 

Somos detentores do indesejado título de 
"campeões mundiais" em acidentes de trânsito, re
gistrando, anualmente, mais mortes do que os Esta
dos Unidos registraram em quase uma década de 
guerra no Vietnã. 

O trânsito aqui mata mais do que as doenças 
cardíacas, respiratórias e a AIOS juntas. 

Não há como negar que enfrentamos uma ver
dadeira "guerra sem quartel" em nossas avenidas e 
rodovias, sobrecarregando nossos hospitais e acu
mulando prejuízos incalculáveis. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, as cau
sas desse verdadeiro pesadelo são sobejamente co
nhecidas pelas nossas autoridades: má conservação 
das estradas; falta de sinalização; fiscalização pre
cária e equivocada - vez que nossos órgãos de trân
sito insistem em privilegiar a punição, ao invés de 
desenvolverem ações preventivas, como ocorre nos 
países desenvolvidos -; má conservação da frota 
dos veículos em circulação; negligência dos motoris
tas e consumo abusivo de bebidas alcoólicas. 

Há pouco menos de 2 meses, aqui, neste ple
nário, fiz pronunciamento aplaudindo a iniciativa do 
Governo com vistas a promover a completa restau
ração da malha rodoviária nacional, contando, para 
tanto, com recursos provenientes do BID - Banco ln
teramericano de Desenvolvimento e do Banco Mun
dial. 

Até onde sei, Sr. Presidente, essas obras estão 
sendo executadas a pleno vapor e constituem um 

alívio para ·a população, toda ela amedrontada com 
a verdadeira 'roleta russa' em que se transformaram 
as viagens de carro pelas rodovias brasileiras. 

Sei, também, sr-s e Srs. Senadores, que a Câ
mara dos Deputados está apreciando a proposta de 
um novo Código de Trânsito, mais rfgido, mais con
sentâneo com a nossa realidade e com dispositivos 
capazes de induzir uma fiscalização mais efetiva e 
mais eficaz, contra os abusos praticados pelos con
dutores de ve[culos. Ainda ontem, foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados o texto básico. 'a próxima 
semana, os Deputados Federais vão ex: inar os n 
destaques ao projeto, que somente deVI entrar em 
vigor a partir de janeiro de 1998. Quer • r que há, 
no fim do túnel, uma luz. 

De minha parte, Sr. Presidente, tenho envidado 
todos os esforços possíveis com vistas a reverter 
esse quadro adverso. 

Ainda no ano passado, apresentei projeto de 
lei nesta Casa, dispondo sobre a proibição de venda 
de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comer
ciais situados às margens das rodovias. 

Moveu-me a essa iniciativa a constatação de 
que a ingestão de bebidas alcoólicas, mesmo em 
doses moderadas, inibe os reflexos dos motoristas, 
comprometendo seriamente o seu equilíbrio mental 
e a sua coordenação motora, fatores indiscutivel
mente causadores de acidentes de trânsito. 

Esta minha proposição recebeu parecer favorá
vel do nobre Senador João Rocha, na Comissão de 
Assuntos Sociais, e aprovada e..., caráter terminativo 
naquele Colegiada, seguiu para a Câmara, onde 
aguarda apreciação. 

Apresentei, também, outra proposição que jul
go da maior relevância para venc<>rrnos essa guerra 
do trânsito, a qual já recebeu, '''Jll!llmente, parecer 
favorável do ilustre Senador José Fogaça, na Comis
são de Constituição, Justiça e C'·ladania. 

Refiro-me ao projeto de le1 que obriga o órgão 
responsável pela administração .:la. malha rodoviária 
federal a realizar, semestralmente, levantamentos, 
estudos e pesquisas sobre o estado de conservação 
das rodovias sob sua jurisdição. 

Tais informações serão classificadas, extrain
do-se daí um cadastro mostrando o estado de con
servação das rodovias, a saber: excelente, bom, re
gular ou péssimo. 

A proposição, S~ e Srs. Senadores, tem dois 
objetivos imediatos: primeiro, subsidiar o planeja
mento e a execução de programas voltados para a 
recuperação das estradas; segundo, possibilitar aos 
usuários das rodovias a obtenção de inforrnaçõe~ 
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abalizadas sobre o estado de conservação das mes
mas, dando-lhes a opção de utilizar uma estrada al
ternativa, caso aquela não apresente condições de 
tráfego. 

Sr. Presidente, SM e Srs. Senadores, fiz ques
tão de ressaltar essas minhas iniciativas com o intui
to de chamar a atenção para a necessidade de en
contrarmos soluções capazes de- por fim à tragédia 
em que se transformou a questão dos acidentes de 
trânsito em nosso País. 

Diante de problema de tamanha magnitude, 
que envolve vidas humanas e prejuízos financeiros 
incalculáveis, entendo que são urgentes iniciativas 
que tenham por fina~dade a melhoria das condições 
de movimentação de veículos nas estradas brasilei
ras. Meus projetes citados contemplam esse aspec
to. Peço o apoio dos meus nobres Pares para que 
sejam aprovados. 

Se é certo que a aprovação das duas matérias, 
por si só, não esgota a necessidade de uma ampla 
reformulação do trânsito em nossas estradas, e nem 
nos retira, de imediato, o indesejado título de recor
dista-mundial de acidentes, com certeza representa 
uma contribuição inequívoca em favor de que se 
apague do Brasil essa nódoa que tanto nos envergo
nha. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, a Cidade de Belém do Pará recebeu, no 
início desta semana, a Comissão Especial da Ama
zônia do Senado Federal, que lá realizou o seminá
rio 'DesenvoMmento Econômico e Social da Ama
zônia', em tomo de um amplo e ambicioso ternário 
voltado para a análise do quadro de carências que 
envolve a região e suas perspectivas de progresso e 
de quebra das barreiras físicas e políticas que a iso
lam do contexto nacional. 

Na abertura do encontro, vi-me na contingência 
de abordar o permanente abandono a que os ama
zônidas sempre se viram relegados, afirmando: •o 
Seminário traz a marca daquela obstinação que pon
tua todos os momentos históricos da Amazônia, des
de quando a presença luso-brasileira se fez concreta 
através dos primeiros navegadores até a bravura 
dos bandeirantes e dos nordestinos que mergulha
ram em suas florestas'. 

Essa obstinação, aliás, é a razão maior da pre
sença brasileira no coração da América do Sul. Per
mitam-me V. Ex's citar mais um trecho do pronun-
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ciamento que então- dirigi aos demais participantes 
do encontro, palavras emocionadas e firmes que de
finiam o clima da solenidade inaugural do evento: 
'Não foi fácil chegarmos ao momento em que defla
gramos o processo de debate das propostas concre
tas para o desenvolvimento social e o progresso 
económico da Amazônia, porque, mais uma vez, fi
cou evidente o plano secundário a que a mesma se 
vê relegada por muitos dos responsáveis pelos des
tinos da Pátria, cujas prioridades de agenda supe
ram os anseios e as necessidades de metade do ter
ritório nacional'. 

Disse isso sem revolta e sem mágoas, pois a 
situação então vivida não era fato novo; ao contrário, 
trata-se da realidade com que os defensores da 
Amazônia sempre se defrontam e se defrontaram: o 
Brasil não consegue dar àquela portentosa parcela 
do seu território a mesma importância a ele conferi
da por interesses de nações e entidades alieníge
nas. 

Nem isso, entretanto, conseguiu quebrar o inte
resse da Comissão e dos demais participantes do 
Seminário que, nos quatro temas constantes da pau
ta, desdobraram-se em sugestões, propostas objeti
vas e análises conclusivas sobre a região. Quero 
destacar, neste campo, a acolhida e o suporte logís
tico oferecidos pela Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazônia, cujo Trtular, Dr. José Artur Gue
des Tourinho, foi muito além da simples participação 
nos debates e da mera cessão do auditório onde :>s 
mesmos se realizaram. 

Outro registro de gratidão se refere ao Presi
dente desta Casa, Senador Antonio Carlos Magalhã
es, por seu empenho e seu apoio político-administra
tivo em todas as fases de preparação do Seminário. 
Mesmo impossibilitado de comparecer pessoalmen
te, S. Ex' se fez_ presente na solenidade inaugural, 
através de menSagem que-gravou e que tolexibida 
para o Plenário, enaltecendo a iniciativa e afirmando 
que o Seminário se destinava a representar um 
grande passo no sentido do desenvolvimento da 
Amazônia, para o qual o Governa da União deve es
tar alerta. Cobrou, também, uma participação mais 
ativa dos outros Estados, em termos de apoio ao 
processo de desenvolvimento sustentado, exigido 
pelos amazõnidas e por todos os brasileiros. 

O primeiro tema abordado, na própria manhã 
de segunda-feira, foi 'Emprego e Renda, Industriali
zação, Financiamentoe e Incentivos Fiscais', tendo 
como expositor o Secretário-Executivo e repre
sentante do Ministério da Fazenda, Dr. Pedro Paren
te. S. s• apresentou uma radiografia detalhada da 
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realidade amazónica em nossos dias, dentro do con
texto nacíonal, a partir dos resultados alcançados na 
luta contra a inflação. No que tange especificamente 
à região, mostrou a significativa redução de suas ex
portações e de seu peso no PIB nos últimos 7 anos, 
a despeito de lá estar um dos ma1ores geradores de 
riquezas, o Estado do Pará. 

Em sua exposição, o Dr. Pedro Parente desta: 
cou o que, para ele, é um número expressivo: 507 
projetas aprovados pelo Finam, cujos reflexos, em 
termos de mão-de-obra, são notórios - e citou, ain
da, outros mecanismos de incentivo ao desenvolvi
mento regional, como o FNO, Procera e Proger Ru
ral, além das linhas e'ipeciais de financiamento e 
apoio, mantidas pelo Banco do Brasil. 

A seriedade das palavras do Dr. Pedro Parente 
e sua base sólida, como formulador de polfticas eco
nómicas, despertaram o maior interesse dos particic 
pantes, que levantaram questões paralelas adicio
nais e levaram ao expositor muitas vivências especí
ficas do povo da Amazônia. 

Foi relevante, também, a participação dos de
batedores, Srs. Flexa Ribeiro, Presidente da Federa
ção das Indústrias do Estado do Pará, Mauro Ma
chado Costa, Superintendente da Suframa, e José 
Artur Guedes Tourinho, Superintendente da Sudam, 
que abordaram os temas, dentro das posições cabl
veis a cada uma de suas entidades ou repartições. 
Uma das teses mais calorosamente discutidas foi a 
de que a estabilidade por si só não produz desenvol
vimento, ao contrário, existe a necessidade de revi
são das políticas regionais que envolvam privatiza
ções, incentivos fiscais e financiamentos oficiais, 
além de um aprofundamento das discussões sobre o 
novo papel destinado à Sudam dentro da realidade 
emergente. 

A indústria do turismo, inclusive, mereceu um 
amplo espaço nos debates, como parceira das ativi
dades tradicionais, agricultura e produção de bens e 
de serviços. 

A tarde, o Secretário-Executivo da Conamaz e 
representante do Ministro do Meio Ambiente, Dr. 
José Seixas Lourenço, abordou o segun"o tema, 
•Desenvolvimento, Meio Ambiente e Explor;:; .'o Flo
restal•, apresentando um histórico dos trabd ... os de
senvolvidos pelo Governo nos últimos anos, inclusi
ve a partir da Carta dos Governadores da Amazônia, 
entregue ao Presidente da República em 1995. Deu 
ênfase aos trabalhos do Fqrum Permanente dos Se
cretários de Planejamento e Meio Ambiente e à ne
cessidade de sua integração aos vários fatores so
ciais da região, além de abordar avanços institucio-

nais cbmo a reórientação do crescimento económico 
(expresso na renovação tecnológica), modernização 
das atividades tradicionais e desenvolvimento de no
vos ramos de atividades. 

Para o Dr. Seixas Lourenço, também merece 
destaque a luta para associar - interna e externa
mente -os povos amazónicos, como parte essencial 
da camírillacfa nimo-à- il<:llon.Zação humana e social 
dos habitantes da região. 

Foi particularmente notada a serena objetivida
de com que o Seminário tratou o terceiro tema, a ex
plosiva questão •Política Social e Reforma Agrária•, 
desenvolvida pelo representante do Ministro Raul 
Jugmann, Sr. Marcos Uns, e pela S~ Alba Maria 
Abigail, representante da Secretaria de Assistência 
Social do Governo Federal. Eles discorreram sobre a 
política ora adotada para redefinir a posse de terras, 
que tem como pilares a ampliação do território de re
forma agrária, o reconhecimento da prioridade das 
demandas sociais e a descentralização de proces
sos e decisões. Sobre os programas assistenciais, 
aliilriOu.:Seque -a luta se trava em duas frentes: con
tra os obstáculos impostos pelos arcaísmos e em 
prol da modernidade, que deve ser um dos grandes 
alvos das gerações modernas. A S~ ,a.:::,a Abigail 
também conceituou a descentralização de ações 
como uma necessidade imperiosa, inclusive com o 
uso das máquinas municipais, para que a população 
infantil e os outros grupos vulneráveis recebam o tra
tamento prioritário de que tanto carecem. 

E confessou aquilo que todos sabemos: muitos 
dos recursos disponfveis se perdem ou não chegam 
às-p,opulações ciirerites emtempo liábil, por falta de 
uma estratégia polflica compatível com os progra
mas orçamentários e financeiros do Poder Público. 

Quero fazer, Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, um registro particular, sobre a forma construti
va e competente com que se portaram os repre
sentantes das entidades convidadas a dividir os de
bates com os agEirifes ofiCiais. Essa postura positiva 
teve papel preponderante no segundo e último dia 
do SemiM.rlo, terça-feira, quando se abordou o tema 
•Estrutura Econômlca - Transporte, Comunicação e 
Energia•. O Presidente do IPEA e representante do 
Ministro do Planejamento, Dr. Fernando Resende, 
le\!:OU as posições do Governo, que admite a queda 
do crescimento da Amazônia a partir de 1990, até 
mesmo como conseqüência da inadequação dos 
instrumentos de incentivo regional. 

O trinõmio elementar a ser obedecido, na opi
nião do Ministério do Planejamento, teria como com
ponentes uma base de infra-estrutura, recursos hu-
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manos e novas tecnologias, principalmente ao cons
tatar-se que as economias agropecuária e mineralúr
gica compõennnãis de metade das riquezas-prOdu
zidas no País, como destaque para o papel nelas 
desempenhado pela Amazônia. 

Os debatedores desse tema, Brigadeiro Dto
mar Pinto, Prefeito de Boa Vista, Deputado Estadual 
José Geraldo, do Pará, e o Dr. José Guedes Touri
nho, Superintendente da Sudam, destacaram a im
portância de inserirmos a Amazônia na nova dimen
são de trabalho de globalização econômico-social do 
Brasil e cada uma de suas regiões. Essa inserção, 
segundo apontaram os participantes, começa com o 
engajamento mais ativo do Brasil nos mercados do 
Atlântico e do Pacífico, inclusive com a implantação 
de uma rota para o litoral oeste da América do Sul, 
além da necessidade urgente de recuperação de es
tradas e hidrovias. Tudo isso, entretanto - segundo 
os debatedores -, começa com a retomada dos in
vestimentos programados para a infra-estrutura da 
região, inclusive com a garantia de fornecimento de 
energia elétrica para seus empresários e moradores. 

O Seminário foi encerrado, na noite de terça
feira, pelo Governador do Pará, nosso anfitrião e ex
colega Almir Gabriel - que deu à Comissão um gran
de incentivo, ao destacar a importância de eventos 
como o seu deslocamento para os núcleos da Ama
zônia, para seus pontos sensíveis e decisivos em 
termos sociais, econômicos e estratégicos. 

Um<! ponderação feita pelo Governador pa
raense causou-me forte impressão e nela tenho me
ditado, desde o momento em que ouvi seu discurso: 
o ternário proposto para o encontro foi genérico, pela 
própria carência de tempo; não houve como particu
larizar alguns pontos, da maior importância, porque 
isso implicaria, inevitavelmente, a completa omissão 
de outros igualmente basilares para a Comissão. 

De fato, a Amazônia exige propostas claras, 
objetivas, específicas para suas peculiaridades. Este 
é o grande desafio que nos impõe a realidade regio
nal: estamos falando, é bom que não se esqueça, de 
metade de todo o território brasileiro. Seus proble
mas são, como não poderia deixar de ser, proporcio
nalmente gigantescos e envoltos em tremendos dile
mas, que envolvem o mais profundo da alma nacio
nal. 

Mas o primeiro passo - e hoje isto se nos afi
gura muito claro- já foi dado, com essa presença do 
Senado Federal em Belém do Pará, um gesto de 
afirmação política, de interesse concreto pelos desti
nos da grande Região Norte e das porções vizinhas 
do Nordeste e do Centro-Oeste. 

Essa <lli!f!!~~o _P91íti~ _11os _ el<igirá_ responder, 
de maneira conc:reta_ __ ELctecL~va, ao desafio deixado 
peío-Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, 
Dr. Pedro Parente. Em entrevista ao jornal O Libe
ral, glória da imprensa paraense, ele condenou a de
sunião da Bancada Amazônica - e atribuiu a essa 
divisão grande parte dos problemas que afligem nos
sos Estados. Diz a reportagem: •parente cobra 
união da Bancada; Secretário do Ministério da Fa
zenda ouve queixas de políticos da região e respon
de cobrando maior unidade, na atuação da Bancada 
Amazônica·. 

É, repito, um desafio cuja importância se desta
ca dentro dos muitos desafios colocados para a Co
missão Especial do Senado, em sua reunião realiza
da esta semana, em Belém do Pará. 

Concluo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
res, cobrando a todos os representantes da Amazô
nia, neste plenário, na Câmara dos Deputados e nos 
mais variados selares da vida nacional, uma postura 
de unidade e força construtiva, para que nosso povo 
possa deixar a pobreza e a desesperança em que 
vive, vítima da falência das antigas estruturas extrati
vistas e à margem do futuro risonho anunciado pelos 
arautos da nova ordem globalizada e modemizadora 
das estruturas nacionais. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Jú
nior, o Sr. Geraldo Melo, tg Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2' Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andra
de. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli
na Pereira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (BLOCOíPT - DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,-em al
guns momentos da tortuosa história da acumulação 
de capitais, da tortuosa história do capitalismo, 

_ aquelas relações de produção que se tomaram auto
máticas e pareciam eternas são surpreendidas com 
a crise econômica que pontilha a história dos suces
sos e da acumulação do capital. 

Não foram poucos aqueles que viram que a ex
plicação da crise, da depressão, está justamente no 
grande sucesso, na grande capacidade inovadora e 
renovadora que apresenta o capitalismo em sua his
tória. 
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Ao desenvolver as forças produtivas. o capita- cónheceram o seu colapso; vinte e sete milhões de 
lismo ultrapassa as fronteiras nacionais que ele pró- carros em circulação. E agora, no mundo, ao_ invés 
prio havia construído para servir de concha protetora --aecmco niilhões~1eirl(,s-clllguerita miiflqes de carros 
à burguesia em ascensão, num processo de globali- sendo produzidos nesse retomo globalizado e am-
zação que ná muitos séculos está em curso. pliado da crise de 1929 e das crises anteriores, 

À medida que o capitalismo marca suas vitó- como a grande crise de 1873. 
rias, dissolve os povos com os quais entra em conta- Portanto, tudo o que é sólido se desmancha no 
to, destrói o artesanato indiano, sucateia a cultura ar. É justamente -ne5ses setores, que passam a ser 
chinesa com duas guerras do ópio; ameaça, em rudais, os mais importantes para a dinâmica do capi-
1855, o Japão, fazendo aportar às ilhas japonesas talismo e da cumulação capitalista, que se instaurará 
as naves capitaneadas pelo norte-americano Como- a próxima crise. 
doro Perry, que, num dia santificado japonês. despe- Naquela época, não se podia mais produzir 
ja suas balas _em nome do laissez-falre, do neolibe- 11em_~i_~ c:!e produção, porque as máquinas se en-
ralismo. em nome de Tio Sarn, da amizade e da Ira-- contravam paradas nos Estados Unidos, com ociosi-
temidade norte-americanas. O Japão, tal como a dada de até 80%, de acordo com Steindl, no seu es-
Aiemanha, feeha-se num nacionalismo protetor. dis- tudo a respeito desse problema, e de 70% em outros 
solve cinco daimios, cinco senhores felldais, perce- ___ _:_~ores~Não__era ~lvel produzir mais máquinas e 
be que é preciso instaurar rapidamente o seu capita- co]QCá:f8s-ao lado das máquinas paradas, gerando. 
lismo reativo, porque, do contrário, esse país teria o assim, o desemprego, as falências, os suicídios, a 
destino que teve a China. ao ser destruída pelas queda da _!lmda nacional, a queda de preços - tal 
duas guerras impostas pela Inglaterra: as duas como acontece hoje no mundo globalizado e nas 
Guerras do Ópio. economias periféricas -. a deflação, que é o maior 

Nas Américas, sabemos o que aconteceu: a dos perigos que interage sobre a atividade econômi-
triste história dos povos indígenas. que foram. em ai- ca real. fazendo CÕm que a crise se agrave. 
gumas ilhas do Caribe, por exemplo, completamente Tem-se que vender mais para obter-se a mas-
destruidos. Na Filadélfia democrática, a Assembléia ma receita Os preços estão caindo, os estoques 
votou uma lei que fornecia um prêmio de US$100 desvalorizam-se, e, obviamente, na medida em que 
para quem apresentasse um escalpo de um índio a quebradeira avança. a taxa de juros tem que au-
adulto; US$50 para quem apresentasse o de uma mentar para que os bancos se protejam contra a ina-
índia; e US$20 para quem apresentasse o de um fn- __ dimplência e a insolvência dos credores. (l;ão poden-
dio criança. Os índios americanos jamais- soubÊ! mm do mais investir na atividade real, a economia em 
que havia sido praticado o escalpo, que é uma práti- crise aplica na especulação. Alguns dizem que hoje 
ca da barbárie branca, agressiva. capitalista e que existem US$12 trilhões voláteis especulativos pelo 
destrói as civilizações ameríndias para aqui trans- mundo, enquanto outros afirmam que são US$16 !ri-
plantar, sequestrar os negros da África e escravizá- lhões. 
los, fazendo aqui a grande fortuna, a grande acumu- Dessa forma, 0 capitalismo conseguiu livrar-se 
lação negra õe capital. da crise da economia de mercado, através da produ-

Depois que o capitalismo neoliberal entrou na ção voltada para o Governo. Não que tenha havido 
mais profunda crise. em 1929, ocasião em que cinco um governo perverso, que resolveu de uma hora 
mil bancos faliram nos Estados Unidos, entre 1932 e _para a outra hipertrofiar-se. ampliar a dívida pública 
1935, e o desemprego atingiu 44% ria Alemanha, Hi- e 0 déficit orçamentário; não foi uma obra do acaso 
tler foi eleito pelos desempregados em 1933. e nem da perversidade de alguns cérebros desreali-

Assim, para salvar a economia de mercado zados. Foi uma necessidade de salvação do capita-
que havia, por exemplo, em setores dinâmicos, oca- lismo e foi o que o salvou, proporcionando que, na 
pitalismo sempre foi voltado para quem tem o poder _____ Alemanha, Hitler, ao realizar os grandes investimen-
de compra. para quem é realmente presente nos. tos, ao aumentar a dívida pública, no dia 21 de junho 
mercados livres e capitalistas. em que escravos de 1948 desse um calote igual ao que o Collor dera 
eram comercializados até 1865 e até 1888 no Brasil; no_ Brasil, calote esse sugerido por um neoliberal 
o livre comércio do escravo como uma das marcas chamado Dothe, o economista Dothe. Hitler também 
mais importantes desse mercado liberal. montou o seu poderio bélico através_ (jª-s _despel>Ss 

Assim. também, em 1929, ao produzir cinco Cio governo. -se os -trabalhadores desempregados 
milhões e trezentos mil veículos, os Estados Unidos não podem comprar, se os capitalistas falidos perde-
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ram o seu poder de compra, para quem produzir e 
para quem vender? O governo passou a produzir pa
pel-moeda, state money, abandonando o ouro, que 
se tomara um entrave. Essa foi a salvação do capi
talismo. Não havia escolha e, por isso, o keynesia
nismo dominou o mundo inteiro. 

Um economista marxista, Paul Mattick, escre
veu um livro chamado Mane e Keynes nos limites da 
economia dirigida e afirma que na União Soviética, 
em 1917, houve uma revolução capitalista, keynesia
na, em que o governo passou a se comportar da 
mesma forma como se comportava o governo key
nesiano. E Keynes fala seis vezes que só a guerra 
consegue permitir que o governo eleve os seus gas
tos na escala necessária para empregar e reabsor
ver a mão-de-obra que a tecnologia, a modernização 
e a tecnologia de mercado haviam lançado na rua. 

Portanto, o que nós presenciamos hoje é a glo
balização dessas contradições também. 

Obviamente, ao realizar esses gastos, ao criar 
um lucro especialmente elevado nesses setores vol
tados para o governo, das empreiteiras, dos fornece
dores de armas, da economia de guerra e da econo
mia espacial, Roosevelt decuplicou as despesas de 
guerra, em 1939, e, com isso, os Estados Unidos 
conseguiram sair do desemprego, que já existia lá 
em grande percentagem desde o final dos anos 20. 

Ouvido que tenhamos conhecido um auge du
radouro capaz de levar ao pleno emprego, exceto 
durante a guerra, segundo afirmou Keynes, o ideali
zador dessas transformações do capitalismo, aquele 
que conseguiu colocar uma circulação artificial extra
corpórea, fornecendo um coração mecânico para 
reativar esse capitalismo que ele achava que podia 
durar mais 100 anos. Os 100 anos preconizados por 
Keynes obviamente se encur':tram diante das gran
des revoluções que o capitalismo conheceu. E o pro
cesso de acumulação, alimentado pelas nonnas e 
diretrizes que Keynes defendeu, não apenas se ins
taurou na União Soviética, mas também nos países 
subdesenvolvidos. O nosso desenvolvimento econô
mico, iniciado nos anos 40 e 50, é keynesiano. A Ce
pai é keynesiana, sem saber muitas vezes que o é. 
Mas, Raul Prebsche foi o primeiro autor latino-ameri
cano a escrever um livro sobre Keynes, ainda nos 
anos 40. E, agora, temos toda essa dinâmica perver
sa, alimentada pela guerra e pela dissipação. 

Dizia Keynes: as obras do governo não devem 
ser apenas parcialmente dissipadoras, devem ser to
talmente dissipadoras, porque se os governos norte
americano, inglês e alemão investissem nos selares 
produtivos agravariam a guerra, a crise, porque ha-

veria excesso de prOdução nesses setores; se pro
duzissem mais meios de produção, mais máquinas, 
estas ficariam paradas; se produzissem mais auto
móveis, eles ficariam invendáveis. Portanto, era pre
ciso produzir o que chamo de 'não-mercadorias', 
'não-meios de produção' e "não-meios de consu
mo', que só o governo pode comprar para tentar 
reerguer o lucro e o volume de emprego. 

Esse capitalismo perver-So entrou em crise defi
nitiva e a única solução é tentar voltar ao neolibera
lismo, nascido em 1873, que entrou em crise definiti
va em 1929. 

O processo de globalização a que assistimos 
vai, necessariamente, levar as contradições do capi
talismo aos rincões do mundo, vai globalizar a crise. 
A crise é um processo que vai se completando. A 
crise de 29 é mais completa do que a de 1973; e 
esta mais completa do que as anteriores, iniciadas 
em 1810. 

Portanto, a cada momento que cresce o capita
lismo que acumula, que se universaliza, que se glo
baliza as contradições também se desenvolvem. E 
agora, o que vemos, neste mundo globalizado, neste 
mundo em que querem acabar com as fronteiras na
cionais e, portanto, rom a economia keynesiana e 
com o controle que essa economia tinha sobre as 
economias nacionais, o que vemos é o seguinte -
são os próprios neoliberais que afirmam isto: numa 
econõmia livre, se um trabalhador chinês recebe 
US$0,80 por dia, o salário de todos os trabalhadores 
que produzem mercadorias que concorrem com as 
mercadorias chinesas só pode ser de US$0,80 por 
dia. O salário é igual ao produto da unidade marginal 
de trabalho; e a desutilidade do trabalho é igual à uti
lidade do volume de ocupação. Ou seja, de acordo 
com os neoliberais, existe uma tendência na econo
mia capitalista e uma lei nessa economia que obriga 
necessariamente a que todos os salários pagos aos 
trabalhadores em uma economia livre, em que ·:JS fa
tores têm livre capacidade de se locomover, em urna 
economia transparente, liberal, só podem ser iguais 
ao salário menor daquele trabalhador que contribui 
menos para o processo produtivo e que, portanto, 
fornece uma receita menor ao capitalista. O capita
lista não poderá empregar mais trabalhadores além 
desse ponto em que o salário mínimo é pago à míni
ma contribuição do trabalhador chamado marginal. 

Portanto, se o mundo se globaliza, não existe 
essa conversa de custo Brasil, de 'custo México', de 

- 'custo Argentina', só existe uma possibilidade: que 
as nossas economias possam concorrer com as 
economias da China. Se para lá livremente se con-
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duz, se canaliza e se investe uma tecnologia globali- Isso é globalização. O modelo dos Estados Ti-
zada, universalizada, igualmente eficiente, é óbvio gres já alcançam seus limites, e as greves são o pre-
que as mercadorias chinesas e as mercadorias do núncio da crise. 
leste asiático só podem encontrar competição, con- Em 1996, os ganhos das firmas sul-coreanas 
corrência se pagarmos ao5 nossos trabalhadores o cafram em 50%, pois, a despeito do aumento quali-
mesmo que recebe o trabalhador, a unidade de tra- tativo, embora com taxas de crescimento mais bai-
balho marginal na China, ou seja, R$0,80 por dia. xas, -0 saldo das exportações encolheu em termos 

A economia é tão contraditória que se os Esta- absolutos. o déficit da balança C"mercial de um país 
dos Unidos não fizerem isso continuarão a ser inva- exportador por excelência, como o é a Coréia do 
didos pelas mercadorias produzidas pelos trabalha- Sul, explodiu a quase U$30 bilhões. Não estou falan-
dores miseráveis chineses e pelos trabalhadores do do sobre 0 Brasil, mas é igualzinho! Só dizem que é 
leste asiático. diferente aqueles que copiaram, aqueles que clona-

Estamos diante de uma situação em que um ram esses planos do FMI e que, agora, querem dizer 
bilhão de trabalhadores estão desempregados no que criaram algo diferente do que acontece na Cc-
mundo. Este é o grande sucesso do capitalismo glo- réia do Sul, na Tailândia, na Argentina, no México, 
balizado. E 1,3 bilhão de pessoas recebem, no máxi- no Peru ou no Equador. 
mo, um dólar por dia! É óbvio que, ao se tentar 

Esses palses estão desesperados, precisando 
transformar a economia dirigida, planificada e socia- do mercado externo, porque 0 mercado interno já se 
lista em uma economia de mercado, o que aconte- encontra da mesma forma que 0 nosso: dependura-
ceu foi o encontro dos dois piores mundos: o mundo do no crédito e nos cheques pré-datados, que ten-
do capitalismo keynesiano, planejado e dito socialis- Iam ampliar 0 mercado e_ aumentar as compras 
ta, ou seja, o mundo do socialismo real, com a eco- quando a renda disponível diminui. Quanto mais se 
nomia de mercado. 

endivida através de cheques pré-datados, obviamen-
No princípio do ano passado, em apenas três te a renda disponível para outras compras diminui, 

meses, a concorrência verificada na Rússia assassi- agravando a crise e reduzindo as mesmas em outros 
nou 47 diretores de bancos. Isso é que é concorrên- setores, aumentando a insolvência e o número da-
da! queles inscritos como maus pagadores e a quem os 

A situação tende a se uniformizar, a se asse- créditos poderiam ser denegados. 
melhar, onde quer que a globalização bata às portas 
da economia nacional, derrubando as proteções que O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - No-

. k · h · 'd bre Senador Laura Campos, a Mesa interrompe V. a economia eynesiana avia ergui o. 
Ex- para dizer que temos outros oradores inscritos 

Diz Robert Kurz, autor do livro O Colapso dll que nos solicitam a palavra, uma vez que ainda têm 
Modernidade, já traduzido para 0 português: de viajar em virtude de compromissos em seus Esta-

"Os protestos raivosos que surpreenderam o dos. 
mundo não são ofensivos, mas defensivos. • Os pro-
testos raivosos vieram de trabalhadores que, suca- O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) -
teados e sugados por este grande chupa- cabra glo- Terminarei em dois ou três minutos, porque gostaria 
balizado, tiveram de recorrer a greves. ainda de fazer uma referência. 

Na Coréia do Sul, eles se manifestam contra a O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Per-
revogação de conquistas sociais - conquistas so- feitamente! 
ciais que estavam previstas nas Constituições - que o SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) - Na 
devem ser imoladas no altar da globalização. ânsia de aumentar as suas exportações - porque o 

Robert Kurz não é petista e parece que não é déficit comercial atinge proporções inigualáveis, défi-
radical. Radical hoje é entender o mundo, é entender cit comercial que está sendo sustentado, obviamen-
a radicalidade do mundo, a radicalização destª-_§.O·__ te, como sempre, pelo aumento da dívida externa e 
ciedade, é converter esta realidade em palavras. por ..uma taxa de juros elevada, que atrai os capitais 

Pois bem. Em 1996, os ganhos das firmas sul- externos, mas sufoca a atividade industrial e sufoca 
coreanas caíram em 50%. A Kia - Ásia, que está os consumidores nacionais -. o Dr. Kandír, muito 
sendo implantada na Bahia, é uma empresa concor- exagerado como sempre, disse que se adotassem a 
datáría na Coréia do Sul e está sendo recebida no sua lei, o PIB brasileiro iria crescer 9% ao ano. S. 
Brasil com foguetes, com incentivos, com estímulos Ex- fez uma lei, essa_Q~_c!esoneração do ICMS, que 
e doações. todOs critiCam hoje. 
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Como foi publicado no dia 20 de setembro de tro do capitalismo keynesiano, não houve mais solu-
1996, num artigo meu intitulado "Os sapatos do Dr. ção. E o capitalismo neoliberal, qual a solução que 
Kandir", eu dizia que se trata de uma lei que só po- apresenta para o futuro da humanidade- uma solu-
deria prejudicar toda a corrente produtiva que iria ção que não seja desemprego, que não seja arrocho 
conduzir os produtos de exportação, desonerando a salarial, que não seja redução de custos sobre o so-
cada momento em que o valor agregado ao pfuc:li.JI() - -·aal? 
fosse aumentado e, obviamente, os produtores de- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
sonerados do ICMS, iriam, ao invés de baixar v pre- o SR. PRESIDENTE (Cdr1os Patrocínio) _ 
ço de suas mercadorias, embolsar a diferença. Foi _ Conce@. a _pa'ªyr_a_ ª-O nobs~ Senador Cados Wilson. 
isso o que aconteceu. (Pausa.) 

É por isso que, obviamente, corno escrevi, não Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
haveria nenhum aumento de exportação, devido à Péres. 
desoneração do ICMS, mas Estados e o Governo 
Federal também seriam prejudicados. Agora, vemos O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pro-
que 0 Governo Federal passa A$900 milhões para nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
compensar as perdas com 0 Plano Kandir, e Yoshia- -Vou torcer para não perder o avião, Sr. Presidente, 
ki Nakano, Secretário da Fazenda de São Paulo, dada a liberalidade da Mesa com os oradores. 
afirma: "Lei Kandir é cabo eleitoral da Oposição". Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em rr,a-
Não é preciso continuar, está aqui a declaração ofi- léria de estatização, privatização, tenho convicções 
cial de que a Lei Kandir seria um desastre, como que foram amadurecendo e se tomaram arraigadas 
prognostiquei e escrevi em artigo publicado na Fo- ao longo dos anos. 
lha de S.Paulo. Na área econõmica, sou claramente privatista. 

Portanto, não é de se estranhar que também o Nas condições do mundo de hoje, em um Pafs com 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo o grau de desenvolvimento do Brasil, não se justifica 
acabe de dizer que erros muito grandes foram come- mais a figura de um Estado empresário, principal-
tidos, no que diz respeito ao aumento das exportaçõ- mente um Estado com sérios desequilfbrios nas con-
es de mercadorias produzidas per pequenas e m& tas públicas que não lhe permite sequer desempe-
dias empresas do Brasil, e que os incentivos e estf- nhar as funções que lhe são próprias. Atividades di-
mulos dados para promoção dessas mercadorias no retamente produtivas podem ser tocadas - e quase 
exterior são realmente insignificantes, diante dos re- sempre com mais efiCiência - por empresas priva-
cursos oferecidos por qualquer país. das. 
. Assim, se os trabalhadores brasileiros não rea

girem, se os argentinos não forem à greve - os 
equatorianos protestaram em boa hora, os peruanos 
estão dando 23% apenas de aplauso, de apoio ao 
Sr. Alberto Fujimori -, o que advirá disso será verda
deiramente um desastre total! Teremos que reduzir o 
custo Brasil, que é um apelido dado à redução de 
salários e vencimentos aos recursos destinados à 
Previdência e à aposentador:! dos trabalhadores. Se 
não pusermos cobro a essa tal de redução do custo 
Brasil, ela será reduzida até o ponto em que os tra
balhadores brasileiros ganharão os US$0.80 por dia 
que recebem os seus concorrentes chineses. 

Portanto, o capitalismo neoliberal se mostra 
muito mais selvagem, muito mais despótico, muito 
mais desumano do que a versão keynesiana, bélica, 
espacial anterior, falida, porque o seu principal ele
mento de oxigenação, a dívida pública, chegou a 
seu limite. 

O que nos espera? Não ternos a coragem de 
fazer a pergunta inicial. Será que tem solução? Oen-

Já na área social, ao contrário, sou ferrenha
mente estatista. ~m pelo menos três setores - edu
cação, saúde e previdência -, impõe-se uma forte 
presença estatal. Nada impede que, paralelamente, 
existam escolas, hospitais e entidades de previdên
cia privados, mas é indispensável a existência de 
uma rede pública de ensino gratuito em todos os ní
veis, de serviços médicos e hospitalares também 
universais e gratuitos, bem corno de um sistema de 
previdência estatal para os segurados de baixa ren
da. 

Creio mesmo que não pode ser considerado 
como civilizado um país que não tenha um Estado 
capaz de assegurar que nenhum dos seus cidadãos 
deixe de se educar por falta de escolas, morra à 
mfngua de tratamento ou fique desamparado na ve
lhice. 

Definitivamente, o nível de civilização de uma 
sociedade não se mede pela complexidade de seu 
parque industrial nem pelo tamanho das suas cida
des, mas pela qualidade de vida de seus habitantes. 
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E basta considerarmos o que acontece com a 
saúde no Brasil - aliás, do conhecimento de todos -
para concluirmos que temos razões de sobra para 
vivermos Pf!rmanentemente indignados. Neste parti
cular, hoje, em nosso País, somente podem dormir 
tranqüilos os ricos ou os privilegiados que, por ami
zade ou apadrinhamento político, são socorridos pe
los cofres públicos. Aos demais, vale dizer à imensa 
maioria, resta apenas rezar para não ser acometidos 
de doença grave. É verdade que os planos de segu
ros de saúde no Brasil já cobrem cerca de 40 milhõ
es de pessoas, o que faz desse segmento um dos 
negócios mais. lucrativos da atualidade, movimentan
do mais de R$1 O bilhões por ano. 

Claro que muitas, senão a maioria, dessas 
pessoas E.stão sacrificando parcela considerável de 
seus magros rendimentos por saberem que, salvo 
exceções, o sistema público de s-aúde é Incapaz de 
lhes prestar um atendimento efiCaZ, decente e hu
mano em caso de necessidade. 

Na prática, aquilo que em qualquer país capita
lista sério representa uma opção do cidadão, graças 
a uma rede estatal que funciona, entre nós se trans
forma em custosa obrigação. Mas nem os usuários 
de planos de seguros de saúde se sentem tranqüilos 
tantas são as surpresas amargas que lhes reservam 
esses contratos, que não cobrem muitos tipos de 
doença e não perdoam qualquer atraso de mensali
dade, por pequeno que seja, tudo por falta de uma 
lei regulam.::ntadora com tramitação empenrada na 
Cãmara dos Deputados por força de um poderoso 
lobby empresarial, conforme denúncia do médico e 
Deputado José Pinotti. 

Há poueos dias, pude sentir o drama de um 
amigo, obrigaao ao internamento de emergência de 
um filho em clínica particular, que agora se vê acos
sado pela cobrança de uma conta literalmente impa
gável em ambos os sentidos. Tais coisas não deve
riam acontecer. O Senhor Presidente Fernando Hen
rique Cardoso tem a responsabilidade histórica de 
assegurar .até o fim do seu Govemó, talvez no se
gundo Governo, que todos os brasileiros indistinta
mente tenham acesso à escola de boa qualidade e a 
atendimento médico-hospitalar adequado. É o míni
mo que se pode esperar de um Governo que se pre
tende socialdemocrata e, repito, de um País que se 
pretende civilizado. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Permite
me V. Ex" um aparte, nobre Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Ber
nardo Cabral. 

-------------~~---~----

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Ouvi aten· 
lamente V. Ex". Realme_nte, não há como deixar de 
chegar à conclusão de que um Governo que se pre
tende sério - e aí registre-se no sentido de realizar 
uma obra meritória na saúde - não pode deixar de 
reconhecer o que V. E~ assinalou. Ele tem de aten
der de forma criteriosa, dentro de um serviço médi
co-hospitalar que seja adequado. V. Ex" diz - e bem 
9 faz_co que se transforma em porta-voz de 40 milhõ
es de pessoas que recorrem a planos de saúde. E a 
cifra,_~n11d9r Jefferson Péres, que V. E~ traz para 
o Plenádo, é altamente comprometedora de qual
quer orçamento de um país: R$10 bilhões. Ora, 
sabe-se que os usuários retiram suas economias de 
seUS m[nguados orçamentos para fazer jUS a um pia-

- 110 de saúde, mas não conseguem, porque, como V. 
-~ l:>ef!L~inaiQu, em um Estado capitalista há a 
opção do cidadão; aqui, é custosa obrigação. Na 
verdade, o que se precisa é ter vergonha na cara 

- para, de uma vez por todas, encontrarmos uma lei 
reguladora do assunto, sobre o assunto e para o as
sunto, para que não se transformem os planos de 
saúde em verdadeiros balcões de mercadoria, com 
contratos de adesão onde os usuários são sempre 
maltratados, enganados e vilipendiados. Por isso 
mesmo, uma abordagem COil!Q__a_g!le_ Y. Ex" _está a 
fazere·a-ci.ii1cfuirnão-poderia deixar de merecer do 
seu colega da Bancada a mais integral solidarieda
de. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Muito obrigado, nobre Senador Bernardo Cabral, 
pelo seu aparte que enriquece o meu discurso. 

Veja, nobre Senador Bernardo Cabral, que 
hoje até a classe média, para não falar da grande 
multidão de excfufdos, enfrenta esse problema. Esse 
amigo, que mencionei há pouco no meu discurso, 
teve um filho com problema súbito e grave de saúde. 
Sem poder confiar no atendimento público, teve que 
interná-lo numa clínica particular, na qual a criança 
ficou 11 dias. Felizmente, a criança saiu bem, foi sal
va. 

O tratamento custou R$48 mil. Mobilizando 
amigos, familiares, esse amigo, a muito custo, con
seguiu levantar R$18 mil. Deve A$30 mil, não tem 
patrimônio e será acionado judicialmente. Teve toda 
a sua vida transtornada por um incidente de saúde 
com um filho. 

Vejam a insegurança em que vive a grande 
maioria da população brasileira. 

Com essas palavras e com o aparte do Sena
dor Bernardo Cabral, fecho com chave de ouro o 
meu pronunciamento. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Mal· 
daner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Fla
viano Melo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB - AC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, ocupo hoje esta tribuna para fazer 
alguns comentários a respeito da atuação do Gover
no Federal no meu Estado, o Acre. Faço isso porque 
o Acre é um Estado pequeno, que vive em função 
do repasse do Fundo de Participação dos Estados e 
Municípios, dos recursos que o Governo Federal in
veste nos órgãos públicos locais e, principalmente, 
das emenélas que os Parlamentares fazem ao Orça
mento da União, visando beneficiar a região. 

O Acre, hoje, não tem uma economia sólida; a 
economia da borracha realmente acabou. O Gover
no Federal, numa negociação com as duas Casas 
do Congresso Nacional, comprometeu-se a destinar, 
no próximo ano, a quantia de 11 milhões e 260 mil 
reais para a compra da borracha, que, devemos re
conhecer, hoje constitui uma atividade antieconômi
ca. No entanto, tive informações de que no Orça
mento que chega ao Congresso Nacional na próxi· 
ma segunda-feira esse compromisso nem sequer 
está sendo cumprido. 

Seria interessante que o Presidente da Repú
blica e o Ministro do Planejamento pensassem um 
pouco a respeito desse assunto. Se dividirmos essa 
quantia por 12 meses, teremos uma cota mensal de 
930 mil, o que representa 7.700 salários-mínimos. 
Esse valor é uma ninharia, mas para aquela região, 
qualquer migalha extra que chega representa muito. 

Na semana passada, tive a oportunidade de 
percorrer cerca de mil quilómetros no Estado do 
Acre, dos quais não mais que 200 se constituíam de 
estradas asfaltadas. O restante era estrada de chão, 
o que me fez atolar na lama. Mas conversei muito 
com o povo do interior daquele Estado. 

Viajei a convite da Superintendência Regional 
do Incra, que estava levando crédito de implantação 
para alimentação e fomento aos parceleiros recém
assentados pelo Ministério da Reforma Agrária. 
Esse crédito representava R$340,00 para alimenta
ção e R$740,00 para fomento. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, V. Ex's 
não imaginam a alegria daqueles parceleiros ao re
ceberem esses recursos, que lhes permitirão come
çar a trabalhar a terra. O valor que cada parceleiro 
recebeu foi de R$1.080,00, o que para eles é muito, 

pois, antes, não tinham nenhuma perspectiva u"' 
vida. De repente, com essa quantia poderiam come
çar a trabalhar a terra, comprar implementas e algu
ma alimentação. 

Também os comerciantes da região ficaram ra
diantes, já que nos municípios que recebiam uma 
média de R$45 mil a R$46 mil do Fundo de Partici
pação dos Municípios estavam sendo injetados 
R$200 mil, ou seja, 200 créditos para os parceleiros. 

Realmente, animei-me, porque vi alguma pers
pectiva nos projetas do Incra para aquela população 
recém-assentada. -

No segundo ano, aquelas pessoas receberão 
R$2 mil de crédito de habitação e no terceiro ano já 
poderão ter acesso ao Procera, o que significa um 
valor em tomo de R$5 mil a R$7 mil para trabalha
rem a terra. Realmente, é alguma coisa. 

Mas vejam o contra-senso dos órgãos gover
namentais: enquanto o Governo, através do Incra, 
dava esse crédito de R$1.080,00, o lbama multava 
esses parceleiros em R$270,00, porque haviam das
matado mais que três hectares da sua propriedade. 

É um verdadeiro absurdo: o Governo dá com 
uma mão e toma com a outra ao mesmo tempo. 
Gastei 20 horas circulando de carro por esses muni
cípios, durante cinco dias, e a reivindicação foi a 
mesma por onde passei. 

Graças à Deus, de um município daqueles, 
mesmo, consegui contato com o Presidente do lha
ma, que imediatamente concordou que se tratava de 
um absurdo, agindo para que o superintendente lo
-cal tomasse uma providência. 

Num dos projetas, em Sena Madureira, chama
do 'Favo de Mel', o Incra desapropriou a área, cor
tou e assentou os parceleiros, que ganharam 80 
hectares de terra. Ao chegarem lá, dez hectares já ti
nham sido desmaiados pelo antigo proprietário, e o 
lbama queria multá-los por isso. 

Espero que esse problema realmente seja re
solvido, para que esses homens que !dão ali sendo 
assentados possam desenvolver o seu trabalho e 
sobreviver da terra. Muita coisa ainda precisa ser fei
ta nesses projetas, corno escolas, estradas, cuida
dos com a área de saúde, mas o primeiro passo está 
sendo dado. A maioria desses trabalhadores é cons
tituída de ex-seringueiros que não tinham nenhuma 
perspectiva de vida; muitos deles já se encontravam 
em centros urbanos. A meta para este ano, no Esta
do do Acre, é de que 2 mil e 500 famílias sejam as
sentadas. 

Parabenizo essa ação do Incra, agilizando 
esse processo. 
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Também quero elogiar outra ação do Governo 
Federal. A Bancada do Acre, sabendo das dificulda
des do Estado na área de saneamento básico, colo
cou no Orçamento da União várias emendas para 
esse fim, tanto para o Estado quanto seus municí
pios, as quais se encontram na Fundação Nacional 
de Saúde. 

Faço um elogio público ao Ministro da Saúde e, 
principalmente, à Presidente da Fundação Nacional 
de Saúde, Dr" Elisa Vianna Sá, que tem tratado as 
emendas - e falo pelos Parlamentares do Acre -
com uma seriedade impecável e uma agilidade ini
maginável dentro da máquina administrativa do Go
verno Federal. 

Há pouco, conversando com o Senador Ademir 
Andrade, entendi porque a Dr" Elisa dispensa essa 
consideração ao Acre: S. s• é paraense, é da nossa 
Região. Mas, ontem, uma emissora de televisão ten
tou desmerecer o seu trabalho, alegando que S. s• 
estava indo muitas vezes a Belém, depois que assu
miu. Pergunto: qual é o Ministro, qual é o Parlamen
tar, qual é o funcionário de primeiro, segundo ou ter
ceiro escalão desta República que fica aqui no fim 
de semana? Realmente, é uma •queimação•, por
que, com certeza, S. S• deve estar contrariando inte
resses dentro daquela Pasta. 

Dr" Elisa mandou para o Acre técniCos para 
analisar os projetas, por exemplo, da companhia de 
saneamento que Rio Branco criou, para ajudar na 
estruturação do órgão, para dar o suporte técnico 
necessário e para analisar, lá mesmo na nossa cida
de, no nosso Estado, a parte técnica de todas as 

ses em que não se pode trabalhar em nenhuma 
obra, seja de construção civil ou de estradas. 

Portanto, cabe aqui fazer um apelo ao Ministro 
do Planejamento, para que torne uma providência e 
defina se tem ou não tem. Isso vai nos poupar odes
gaste de tantas iâas -e Vinaas a esse-Ministério, ten-
lanâo -resolver umaquestão que é-simples e de pe
quena monta. Não estou falando aqui nos milhões e 
milhões do Proer para os bancos: estou falando de 
coisa pequena, de valores que, no máximo, chegam 
a R$10 milhões para todo o Estado, o que é um nú
mero insignificante, mas que representa muito para 
aquela região. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pór exemplo, -~há PoUCOS dias, perguntei ao 
nosso colega o Ministro da Agricultura, Arlindo Porto, 
por que, no seu Ministério, todas as emendas parla
mentares estavam contingenciadas em 1 00%, quan
do, nas outras Pastas, o Governo ccntingenciou 
15%, o que é perfeitamente aceitável, levando-se 
em conta que a arrecadação deste ano pode ficar 
aquém do previsto no Orçamento. Portanto, é bom e 
salutar que se guarde um pouco dos recurso para 
depois; se a Receita cumprir o determinado, o resto 
será liberado. Mas não é possível que 1 00% dos re
cursos fiquem contingenciados! Também no Ministé
rio do Meio Ambiente, cem por cento dos recursos 

- estão contingencíailos. 
O Ministro Arlindo Porto me disse nessa oca

sião que era assim que o Ministério do Planejamento 
tinha feito e se comprometeu em levar essa questão 
à próxima reunião ministerial, para tentar conseguir 
algum avanço nessa área. 
-- ---As nossas emendas no Ministério da Agr'.cultu-

. . . ra são para o Programa Nacional da Agricultura Fa-
Parabemzo, r:ortanto, a ~r". Elisa e sua eqwpe, miliar, o Pronaf. As pessoas que trabalham na agri-

emendas. 

que realmente estao sendo age1s e trabalh~l"l_d() d_a _ ____e_ultura sabem disso, porque divulgamos a existência 
maneira como deve ocorrer num órgão -publico. dessas emendas e anunciamos que vamos lutar 

Por outro lado, fico triste com o Ministério do para que os recursos sejam liberados. E, de repente, 
Planejarnento que, pelo nome, já diz tudo o que rep- contingenciam 100%desses recursos?! 
resenta. O Acre tem 98 projetds de emendas parla- Faço um apelo ao Presidente da República e 
mentares, mas, até hoje, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. ao Governo para que dêem atenção a essa questão 
Senadores, o Ministério não informou o que está do_Orç?_me11_f9_da_Un@o, princip<J.Irlli1nte_fJ.se_mendas _ 
contingenciado e o que não está. Pa.rtarnentares. 

Esses projetas deram entrada na Caixa Econô- Hoje, a principal atividade exercida pelo meu 
mica, que fez uma primeira análise dos planos de gabinete é acompanhar, nos diversos Ministérios, 
trabalho, mas a análise definitiva dos projetas só po- projetas dos nossos Prefeitos e Governadores. Fa-
derá ocorrer depois que o Ministério do Planejamen- zemos isso, porque o nosso Estado fica longe daqui 
to definir os critérios para a liberação dos recursos - leva-se um dia para vir e outro para voltar- e por-
das emendas. É um verdadeiro absurdo. O tempo que as Prefeituras e o Governo do Estado são po-
está passando! Nessa região, temos o ano bem divi- bres e, portanto, não têm condições de manter técni-
dido em seis meses de chuva e seis meses de sol, cos à sua disposição, vindo de lá para cá para resol-
ou seja, seis meses em que se trabalha e seis me- ver essas-questões. -Mas estainos acompanhando 
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esses projetes, e, graças a Deus, esse trabalho tem 
dado resultados, embola, às vezes, tenhamos que pa
rar por causa dessas indefinições do Governo Federal. 

Fica aqui o meu apelo ao Governo Federal, para 
que dê atenção a isso. Que se tenha mais respeito 
para com os Parlamentares, ou que se acabe com 
essa história de colocar emenda no Orçamento. Pron
to! Parlamentar não pode mais fazer emenda. Muito 
bem, pára e vamos trabalhar de outra fonna. Se existe 
receita, se a receita está correspondendo às expectati
vas, por que não atender às nossas emendas? 

Faço esse pronunciamento, porque o meu Esta
do depende muito desses recursos. Da mesma forma, 
eu elogio a Fundação Nacional de Saúde quando digo 
que ela está andando e muito bem; ou o Ministério da 
Educação, cujos projetos também estão caminhando -
apenas com a ressalva em relação à quota de julho da 
merenda escolar, que ainda não saiu, mas o Ministro 
disse que a repassaria até o começo do mês. 

Essa questão é de fundamental importância 
para um Estado como o meu, o Acre, e por isso cla
mamos para que o Governo entenda essa nossa ne
cessidade e aja de uma forma mais coerente e rápi
da, o que nos pouparia tantos esforços em vão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Flaviano 
Melo, o Sr. Carlos Patrocínio, zg Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROC(NIO (PFL - TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores, gosta
ria de registrar, com uma certa satisfação, o estado 
de euforia que estão experimentando as pessoas em 
nosso Estado. 

No inicio do mês, o Sr. Ministro das Minas e 
Energia, Dr. Raimundo Brito, esteve no Tocantins, jun
tamente com todas as autoridades do Estado: toda a 
Bancada Federal representante do Estado, a Bancada 
de Deputados Estaduais, enfim, as lideranças políti
cas mais importantes do nosso Estado, inclusive, evi
dentemente, o Governador Siqueira Campos. 

Naquela oportunidade, Sr. Presidente, foi lan
çado o edital de licitação para a concessão da cons
trução da Hidrelétrica do Lajeado, uma hidrelétrica, 
poderíamos dizer, altamente ecológica, que será 
construída conforme as técnicas mais modernas e 
com eclusa. Isso é rasultado de apelo que fiz à pró
pria Celtins e ao Gcvemo do Estado, no sentido de 
que consideras~-am projeto de nossa autoria, já 

--------

aprovado pelo Senado Federal e em tramitação na 
Câmara dos Deputados, que determina que não se 
construa barragem ou hidrelétrica sem que se proce
da também à construção da eclusa - mesmo porque 
o rio Tocantins é altamente navegável e a hidrovia 
Tocantins-Araguaia faz parte do Plano de Metas do 
Governo Federal. 

Portanto, Sr. Presidente,. gostaria de registrar 
essa euforia, mas também um certo temor. É que, em 
função dos vários pronunciamentos e anúncios de que 
a construção dessa hidrelétrica poderá gerar, de ime
diato, cerca de 10 mil empregos, está havendo fluxo 
migratório, para a capital do nosso Estado, Palmas, de 
milhares e milhares de pessoas·. principalmente de
sempregados e desassistidos deste País, que estão à 
procura de emprego e de condições dignas de vida 
para si próprio e para a famflia. 

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de fazer aqui 
apelo semelhante ao que acabou de fazer o nobre rep
resentante do Estado do Acre, Senador Flaviano Melo, 
no sentido de que o Governo Federal libere, o mais rá
pido possível, os recursos que deverão estar compro
metidos e que já estão previstos no Ato das Disposiçõ
es Constitucionais Trans~órias da nossa Const~uição, 
em relação ao desmembramento do Estado de Goiás, 
adotando-se o mesmo procedimento estabelecido para 
o desmembramento do Estado de Mato Grosso, quan
do a União aportou recursos para a implementação e 
formação da infra-estrutura desse Estado. 

Portanto, mais uma vez, em nome do meu Es
tado, que está recebendo levas e levas de pessoas 
de todos os níveis sociais, sobretudo miseráveis do 
nosso País, que não encontram emprego onde estão, 
faço este apelo veemente ao Ministro Antônio Kandir. 
Conforme disse o nobre Senador Flaviano Melo, não 
se sabe se houve contingenciamento ou não das 
emendas dos Parlamentares e dos recursos que 
existem no Orçamento para o Estado do Tocantins. 

Caso não se tome uma providência, podere
mos viver um verdadeiro caos no nosso Estado. Há 
muita gente chegando, Palmas é uma cidade nova, 
sem condições de abrigar esses milhares de pes
soas que se dirigem para lá. É necessário, principal
mente, que a Secretaria Nacional de Habitação libe
re todos os recursos que estão sendo solicitados 
pelo Governo do Estado, pelos Prefeitos da Capital e 
de outras cidades circunvizinhas, para que possa
mos abrigar essa quantidade imensa de brasileiros, 
porque também eles merecem um lugar ao sol. 

Assim, ao mesmo tempo em que externamos a 
nossa euforia com a futura construção da Hidrelétri
ca do Lajeado, registramos também este temor de 
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não podermos abrigar todos aqueles que procuram o 
nosso Estado. É o apelo que fazemos ao Presidente 
Fernando Henrique e a todos os membros da equipe 
econõmica do Governo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patro
cínio, o Sr. Ademir Andrade, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ca
sildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
Concedo a palavrn ao nobre Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (BJoco.IPSB - PA 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, volto mais uma 
vez à questão da Encol. Registro, para que fique nos 
Anais do Senado, a reportagem publicada pela revista 
Veja, com o titulo ·A usina de falcatruas da Encol". 

Ontem, no noticiário da TV Manchete, o Presi
dente da Caixa Econômica Federal, Dr. Sérgio Cuto
lo, falava manso à população brasileira. Dizia que se 
deveria dar continuidade às obras paralisadas da 
Encol, criando, com isso, um certo clima de esperan
ça diante das expectativas tão grandes dos 42 mil 
mutuários da empresa e de 12 mil funcionários que 
estão com quatro meses de salários atrasados. 

Não foi esse, contudo, o comportamento do 
Presidente da Caixa Econõmica quando da reunião 
que teve ontem com o Ministro lris Rezende. Nessa 
ocasião, sempre que se dirigia diretamente ~o repre
sentante dos mutuários, ao juiz encarregado de de
cretar a falência, afirmava que, quando se fala em 
socorro, fala-se em saque ao Tesouro. 

Sr. Presidente, lamentavelmente coisas desse 
tipo acontecem no nosso País. Na semana atrasada, 
o jornal O Globo fez uma reportagem retratando a 
situação do dono e diretores da Encol. Todos estão 
milionários. Agora a Veja traz uma reportagem mos
trando, por um lado, a vida fácil e tranqüila do Sr. 
Pedro Paulo, dono da referida empresa, mostrando 
a sua belíssima mansão de 600m• em Brasília, com 
jardins que inspiraram inclusive a construção dos jar
dins da Dinda; falando dos seus apartamentos em 
Paris, da vida boa da sua família, da situação mara
vilhosa em que vivem os ex-Diretores da Encol, cada 
um hoje com 2 ou 3 empresas. E, de outro lado, a 
reportagem mostra a situação triste daqueles que 
confiaram, que acreditaram e que investiram todas 
as suas economias na expectativa de ter uma casa 
para morar. A Veja traz, inclusive, o depoimento de 
um dos seus repórteres, um correspondente em 
Nova York, em que ele conta todo o sacrifício que 
fez para adquirir um apartamento de US$100 mil, 

que agora, no entanto, se encontra numa situação 
de absoluta indefinição. 

Sr. Presidente, esse fato deveria envergonhar as 
instituições públicas deste País, envergonhar o Presi
dente da República, o Poder Executivo, a nós, Parla
mentares, que assistimos a uma coisa dessas sem 
buscar uma solução para o problema; mas deveria en
vergonhar, acima de tudo, o Poder Judiciário deste 
nosso País. A esse Poder deveria caber a maior quota 
de vergonha pelas falcatruas, pelas coisas erradas que 
acontecem no nosso Brasil, onde os ladrões de colari
nho branco, pessoas que dão prejuízo aos outros, que 
exploram os mais desavisados, andam pelas ruas 
tranqüilas e serenas, sem que nada lhes aconteça. 

Há três dias, assistimos à notícia de que um ci
dadão que deu um rombo de R$150 milhões no 
INSS foi solto pela Justiça brasileira; vai ter ~nas 
que se apresentar de vez em quando, não pode fa
zer isso ou aquilo, mas está solto e impune, e vejam 
que ele roubou R$150 milhões do Instituto Nacional 
de Seguridade Social! 

Assistimos à falência de grandes bancos como 
- -o Nacional, o Econômico e o Bamerindus, que foram 
- â bancarrota por darem rombos astronõmicos. O Go-

verno foi prõdigo e rápido em socorrer esses ban
cos, usando os recursos dessa medida que ele de
nominóu de Proer e que é um empréstimo aos ban
cos, embora o Ministro Pedro Malan tenha confessa
do aqui, neste plenário; ap()s-trêslnsistentes pergun
tas, que os recursos com os quais ele socorreu es
ses bancos são subsidiados, ou seja, os bancos pa
gam juros menores do que os que o Governo capta 
no mercado para socorrê-los. 

Portanto, somos nós, povo brasileiro, consumi
dores de uma maneira geral, que estamos levando o 
prejuízo pelo socorro de aproximadamente R$25 bi
lhões que o Governo brasileiro deu aos bancos. No 
meu entendimento, o Governo brasileiro não o fez 
para salvar os poupadores e os correntistas brasilei
ros: o seu objetivo era manter o sel( nome limpo nos 
países do Primeiro Mundo. Todos sabemos que, 
para salvar o Plano Real, o Governo aumentou os 
juros internamente e estimulou. a aplicação no siste
ma finanCeiro, para manter as suas reservas em dia 
e cantíriuar pagando os se..ViÇos-dadiviC!a exterila:-

-- Então, hoje, qualquer cidadão do mundo, seja 
francês, italiano ou americano, traz o dinheiro para o 
Brasil, entrega os dólares para o Governo, transfor
ma-os em real, aplica-os no sistema financeiro e, no 
fim do ano, ganha 30%, quando, no seu país, ga
nharia no ~imo 4% ao ano. Assim, para ele, é um 
paraíso vir aplicar aqui. 
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O socorro aos bancos não se deu em função 
dos correntistas brasileiros, mas em função de o 
Presidente Fernando Henrique manter o seu bom 
nome fora do Brasil. Sua Excelência afirmou várias 
vezes, ao fazer o socorro, ao criar o Proer, que colo
caria essas pessoas na cadeia. 

Quero perguntar, aqui, neste plenário do Senado 
Federal: qual dos diretores dos bancos falidos está 
hoje na cadeia? Qual deles perdeu os seus bens? 
Qual deles deixou de viver nababescamente? Entre 
eles, está, inclusive, a nora do Presidente da Repúbli
ca, indiciada em inquérito da Polícia Federal, razão 
pela qual, talvez, não 5e tenha permitido ao Congresso 
Nacional realizar a CPI do Sistema Financeiro. 

E, depois de todo esse mar de lamas, depois 
de o povo viver um sacrifício enorme nas suas vidas, 
depois de esses cidadãos roubarem todo mundo e 
viverem nababescamente, vamos agora ter mais um 
escândalo nacional, que é o da Encol: prejuízo para 
12 mil funcionários; prejuízo para as instituições fi
nanceiras que emprestaram dinheiro à empresa; 
prejuT:i:o para o Governo no que se refere à receita e 
ao INSS; e, acima de tudo, prejuízo para 42 mil famí
lias de brasileiros que confiaram na política de habi
tação do Governo da República. 

Entendo que o Governo tem que agir rápido. O 
Governo não pode ficar apático diante de uma situa
ção de crise como essa. Crise que gera desempre
go, crise que cria uma desconfiança no mercado da 
construção civil, crise que abala a estrutura de 42 mil 
famílias por este Pafs afora. O Governo tem que dar 
respostas a isso. 

Da nossa parte, no Congresso Nacional - embo
ra ainda seja pouco, porque penso que deveríamos 
estar mobilizados 24 horas por dia para responder pro
blemas ·'dessa natureza -, a Comissão que presido 
aprovou um requerimento convocando para a reunião 
de terça-feira, às 17h, o Presidente da Caixa Econômi
ca Federal, Dr. Sérgio Cutelo, o Presidente do Banco 
do Brasi!, Dr. Paulo Ximenes, o Pnilsidente da Associa
ção dos Mutuários, Sr. Charles Belchier, e um repre
sentante dos funcionários dessa empresa. 

A nossa intenção era de convocar o Ministro 
Pedro Malan - havia inclusive requerimentc, de mi
nha autoria -, mas, lamentavelmente, a maioria dos 
integrantes da Comissão preferiu, neste primeiro 
momento, convocar os Presidentes da Caixa Econô
mica Federal e do Banco do Brasil. 

Espero que esses cidadãos cheguem aqui com 
uma proposta de solução para o problema. Também 
espero que a Justiça e o próprio Governo brasileiro 
analisem questões como essas e não permitam que 

··as pessoas sejam -tão Irresponsáveis, que roubem 
com tanta impunidade, que usurpem o direito alheio 
com a facilidade que ocorre em nosso País, porque 
é isso que faz gerar a revolta, a mobilização social e 
até o desrespeito às próprias instituições, como ale
gam que o MST faz e como alegam que fizeram os 
policiais militares e os policiais civis, realizando gre
ves. Sabemos que a Constituição, claramente, proí
be esse tipo de atitude, mas essas pessoas fizeram 
- e o fazem - com muita razão, diante de fatos tão 
graves quanto os que aqui relato: a impunidade dos 

- ricos, a impüniaade dos pridérosos, a irripünidade de 
quem se acha acima da lei e da ordem. Se os gran
des e ricos, os donos de bancos, os donos e direto
res da Encol podem fazer o que fazem, por que os 
integrantes do MST não podem invadir uma terra 
para ter acesso a trabalho, a moradia e a uma vida 
melhor? Por que os policiais militares não podem fa
zer uma greve para passar do miserável salário de 
R$130,00 para R$250,00 ou R$260,00 por mês? 

Está-se quebrando a ordem por cima. Não se 
pode contestar a ação de quem está na miséria, vi
vendo situação de tamanha dificuldade, confrontan
do-a com o roubo descarado, desavergonhado dos 
diretores de banco e dos donos de empresa, como 
esse que levou à preocupação 42 mil famílias de ci
dadãos brasileiros. 

Deixo aqui este registro, Sr. Presidente, em nome 
do meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro, e a minha 
ind~Jn.~ção. a minha revolta diante de fatos como esses, 
apelando para que nós, do Poder Legislativo, nos una-

. mos aos integrantes do Poder Executivo e do próprio 
Poder Judiciário, no sentido de buscar uma saída para 
uma situação de tamanha dificuldade como essa. 

O Governo, na verdade, jogou nas costas do 
povo a solução dos bancos. Não queremos que isso 
aconteça com a solução dos mutuários. Queremos 
que o Governo Federal faça uma avaliação clara da 
situação e financie o resto dessas obras que estão 
por ser feitas, porque creio que terão retomo para 
pagar esse financiamento. O que não pode aconte
cer é .12 mil trabalhadores ficarem prejudicados e 
gerar-se um clima de absoluta desconfiança no setor 
imobiliário, deixando na mão 42 mil pessoas que 
acreditaram nesse sistema. 

Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU DIS
CURSO: 
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A usina~de 
falcatruas da Encol 

Por meio de fraudes e estelionato, desviava-se o dinheiro 
dos mutuários para a farm1ia do dono 

' 
Policarpo Jr., Felipe Patury 

e Ellana Slmonettl 

A 
s 8 horas da manhã de sexta-
feira passada, o dono da En
cal. Pedro Paulo de Souza, 
invadiu a casa do interven
tor da empresa, Jorge Wash

ington de Queiroz, em Brasília. Já den
tro da residência, soube que o interven
tor estava -dormindo. Mandou acordá-

lo. mas não esperou. Ir-
rompeu no quarto, até 

que um segurança o colocou para fora 
da casa. Pedro Paulo de Souza - um 
capixaba de 61 anos que fundou a En
cal há 36, transformou-a na maior 
construtora do Brasil, com I 00 000 
prédios erguidos. e está a um passo da 
falência - mostrou sua truculência 
por motivos concretos. Dias antes, vie
ra a público um relatório confidencial 
feito por uma consultaria, a Deloitte, 
mostrando que, durante os anos de sua 
administração, a Encol tinha um pode
roso caixa dois, deu sumiço em 380 
milhões de reais do seu balanço. pos-

suía empresas 
fantasmas no exterior. conta bancária 
na Suíça e chegava a ponto de fazer 
empréstimos clandestinos aos familia
res de seu dono. 

Na terça-feira, numa reunião em 
São Paulo, os 38 bancos credores foram 
informados sobre esse cardápio de 
fraudes. Escandalizado. o comitê de 
credores, que há sete meses vem ten
tando salvar a empresa. desistiu da mis-

sãO.'cQuanto mats se mexesse, prorrir--,-,c'lo'llm'R"Ic'õariirni'fa,õ"'m;m:e'<'sa!!".""g"'e"'ladéirnTteleVIsão. 
caria", resume um dos credores presen- Seu imóvel deveria ter ficado pronto 
tes ã reunião. Agora, o governo estuda em dezembro passado, mas o edifício 
uma solução. Pensa em baixar medida até hoje nem saiu do papel. "Meus pais 
provisória criando uma situação inter- moram de favor na casa de parentes, e 
mediária entre a falência e a concorda- eu moro no trabalho. Thdo que tínha
ta, de modo a permitir que a Encol con- mos foi para o imóvel", diz ele. O dra
clua seus 700 edifícios inacabad~s ou ma social provocado pela empresa é 
que nem saíram da planta. Na sexta-fei- enorme. O fax do Palácio do Planalto 
ra, depois da invasão domiciliar. Pedro tem recebido tantas mensagens que o 
Paulo de Souza demitiu o interventor presidente Fernando Henrique achou 
do cargo sob alegação de que teve '"de- por bem encarregar seu pona-voz. Sér
sempenho insatisfatório" e achou urna gio Amaral, de informar que o proble
saída. Em seu lugar, indicou outro dire- ma era "tema da pauta de preocupa
tor da Encol. Antônio Mazali. ex-fun- ções" do presidente. 
cionário do Banco do Brasil que, antes 
de se aposentar ~no bárico, liberou em-
préstimos de I 00 milhões de reais à Máquina de fraudes - O pior é que a 
construtora: Os- bancos nem deram situação tende a deteriorar-se. A Encol. 
atenção ã demissão. Avaliam que, a es- além de ser tocada por seus donos co
ta altura, ou vem uma solução do go- mo se fosse fabriqueta de fundo de 
vemo. ou nada mais há que fazer, além quintal, era uma estupenda máquina de 
~da falência. Nesse ca.~o. quem tiver fraudes. VEJA teve acesso a uma série 
apartamento da Encol, estima~se, leva- de documentos confidenciais da cons
rá pelo menos vinte anos para recuperar trutora e descobriu um quadro estarre
as ~rdas na Justiça. ceder. "Em toda minha '~da profissio-

E uma péssima notícia para as na!. nunca vi nada -parecido. Há indí-
42 000 famílias lesadas pela Encol, cios de fraudes muito graves, principal
que pagaram pelos apartamentos, colo- mente nas operações de caixa dois", 

cando nas mãos da empre- afirma o ex-interventor Jorge Washing
sa uma.poupança reunida às vezes com ton. Além de mal administrada. a Encol 
sacrifício, e ficaram a ver navios (veja convivia com estelionato, fraude, sane
depoimento na pág. 33 ). Mutuários já gação fiscal, apropriação indébita, dis
fizeram manifestações em várias cida- tribuição disfarçada de lucros e, suspei
des. Em Salvador, o pequeno empresá- ta-se. C\-asão de divisas. Tinha um caixa 
rio Ivan Cavalier Vitrnl.-32 anos; que âols monmllental. promovia-o sumiÇo
comprou apanamento ~ usando- uma puro -e simpfes âe empresas do grupo e 
poupança que o pai levou 39 anos para desviava dinheiro para os 
reunir. invadiu o escritório da Encol diretores e a família de 
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Pedro Paulo de Souza. maquilava ba- grupo. Ela foi transferida. sem que a Uruguai, e aind,a tinha outras três se
lanços e, como prática sistemática e Encol recebesse um tostiio, para Ana diadas no paraíso fiscal das Ilhas Vir
corriqueira. vendia apartamentos fan- Tereza. filha de Pedro Paulo. Aqui, ca- gens. Pelo menos uma delas, a Whey
tasmas. Depois de analisar a lista de so se comprove que a Encol não rece- cal Trading Corp., tinha conta bancá
fraudes a pedido de VEJA, um renoma- beu nada pela empresa. existe o crime ria na Suíça. Pedro Paulo de Souza 
do advogado do Rio de Janeiro espan- de apropriação indébita. com pena de garante que jamais mexeu na conta e 
tau-se: '"Meu Deus. Nesta lista. só fal- um a quatro anos de prisão. que ela está. desativada desde 1984. 
tau crime de sedução e estupro". Eis ai- • Quem teve acesso aos documentos da Curioso: na sua empresa existe uma 
guns dos crimes da Encol: Encol constata que a empresa deixou de procuração, feita nove anos depois da 
• Os atuais administradores da Encol recolher 5 milhões de imposto de renda suposta desativação, autorizando ai
estimam que passaram pelo caixa dois e outros tributos. Também não pagou 5 gun~ membros da Encol a movimentá-
da empresa cerca de 300 milhões de milhões de INSS, o que constitui crime Ia "com plenos poderes". Os autoriza
reais por ano, de 1992 a 1996. Dá um de apropriação indébita. Surrupiou ain- dos são o próprio Pedro Paulo, seu fi
total de 1,5 bilhão de reais. Com esse da 3 milhões de fundo de garantia por lho Rodrigo Dirnas de Souza, seu con
dinheiro, é possível construir 30 000 tempo de serviço dos seus funcionários. tador João Batista Rezende e um ex
apartamentos de 100 metros quadrados, São !I 000, e eles estão com salários diretor, Moacyr Valadares Outra. Nem 
nos padrões usados pela própria Encol. atrasados há quatro meses. a conta suíça nem as empresas estão 
Ou seja: dava para resolver o problema • Como praxe, em todos os seus em- no balanço da Encol. Apenas uma de-
de quase 80% das 42 000 famílias nas preendimentos, a Encol vendia mais las, a sediada na Inglaterra, chegou a 
quais a Encol deu o calote. O desvio de apartamentos do que o que realmente dar o ar de sua g~..ç~" 11<>J>ai"!1Ç'hJ11~ ~ 
300 milhões por ano equivale a 30% âo - tTiiha. A-marg~m de -overbooK;-como-o sumiu em 1992 sem que se tenha re
faturamento da Encol. "Mesmo as más mercado chama essa falcatrua, era de gistro de venda ou baixa. Se a conta 
empresas que têm caixa dois jamais co- 20%. Num bloco de 100 apanamentos, na Suíça recebeu dinheiro da Encol, 
locam ali um terço do que faturaram", vendia imóveis a 120 pessoas. Com is- como se suspeita, houve sonegação 
diz um dos diretores nomeados pelo co- so, protegia-se de inadimplências futu- fiscal e evasão de divisas. 
mitê de credores. O porcentual e o mon- ras dos clientes, mas incorria no crime Na Encol de Pedro Paulo, usava-se 
tante desviados pela Encol talvez sejam de estelionato, cuja pena é um nome em código para designar o cai
inéditos na história empresarial doBra- de um a cinco anos de cadeia, pois ven- xa dois. Era o "diger". Só em 1996, o 
si!. Com esse movimento de caixa dois, dia aos clientes o que não possufa. rombo no balanço oficial foi de 380 mi-
a Encol cometeu sonegação fiscal. dis- lhões de reais, como constatou a De-
tribuição disfarçada de lucros e, se hou- • A Encol montou duas empresas no loitte. Quem administrava o "di-
ve apropriação dos lucros, também terá exterior, uma na Inglaterra e. outra no ger" era o funcionário 
havido estelionato. Pedro Paulo não ne-
ga nem confirma. "Se- existiu caixa 
dois, eu não tinha conhecimento··, diz 
ele_ que jamais arredou pé da empresa 
desde que foi criada. 
• Já foram constatados pelo menos dois 
"empréstimos'' da Encol a irmãos de 
Pedro Paulo. Um, Francisco Flávio, re
cebeu 175 000 reais. Outro, Carlos Ce
sar, embolsou 250 000 reais, a título de 
pagamento de uma dívida que não exis
te. As duas operações não têm registro 
na contabilidade da empresa_ No em
préstimo a Francisco Aávio, há o crime 
de distribuição disfarçada de lucro, cu
ja pena é de dois a seis anos de cadeia_ 
No caso de Carlos Cesar, se não for 
comprovado o empréstimo, além da 
distribuição disfarçada de lucros, há o 
crime de fraude, cuja pena é de seis me
ses a dois anos de cadeia_ 
• A empresa mais lucrativa da Encol, 
uma administradora de hotéis, simples
mente sumiu da lista de património do 

Pavões ao som de Vivaldi 
Pedro Paulo de Souza. o engenheiro do 
desastre da Encol, era conhecido em 
Brasília pelas suas festas de arromba_ No· 
ano passado, por exemplo, marcou épo
ca a festa. com 400 convidados, para co
memorar o casamento da filha Ana Cris
tina. O endereço foi sua casa de 600 me
tros quadrados, avaliada em 600 000 dó
lares, situada no Lago Sul, o mais caro 
encl=ço da cidade. Ali, o jardim é enfei
tado por pavões e flamingos. Um cisne 
bi3IICO embeleza a piscina_ Sua mulher, 
Gladys, que também cria galinhas
d'angola. costuma colocar CDs de Vival
di para tocar nos jardins, todos os dias, às 
6 da tarde. Ela garante que a música ins
pira os pavões, que abrem a cauda. 

Aos 61 anos. com quatro filhos=
cidos e dois netos, Pedro Paulo de Sou
za parece ter duas fascinações na vida: a 

Encol e o seu iarrlim, que tem uma ca
choeira maior ·que a da Casa rla Dinda_ 
Foi nos gramados, pedras e águas de Pe
dro Paulo de Squ.za que o ex-presidente 
Fernando Collor de Mello se baseou pa
ra construir o seu. Mas não ficou a mes
ma coisa_ "Os jardins de Collor e Rosa
ne são uma cópia malfeita", afirma Emi
valdo Silva. colunista social do Jornal 
de Brasl1ia. "Não chegam aos pés dos 
jardins de Pedro Paulo e Gladys." A 
quebra da Encol mudou a vida do casal 
Há wn mês, para fugir dos problemas, 
Pedro Paulo foi pescar em Mato Grosso. 
Gladys afundou em um de seus hobbies, 
a astrologia. Antes da crise na empresa. 
Gladys c os rumava passar três meses por 
ano estudando artes plásticas e astrolo
gia em Paris, onde o casal tem um apar
tamento, nos Champs Élysées. No co-
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meço do ano. Pedro Paulo e Gladys 
quase se separanun. depois de 32 anos 
de casamento. Os iilhos moravam em 
São Paulo. Mudaram para Brasília e 
Gladys adiou a separação. "Estivemos 
prestes a nos separar. mas a crise da em
presa uniu a família", cJi.z ela. 

Perfume francês - Pedro Paulo é um 
sujeito calado, tido como pão-duro. Ves
re-se com simplicidade, ao conrrário <.L:t 
mulher, que enverga modelos de Gaultter 
e Versace quando passeia em seu Merce
des-Benz branco. As únicas vaidades do 
consautor são pintar o cabelo de acaju c 
perfumar-se com algum exagero. Tem 
um vidro de perfume fr.mcés em sua sa
la na Encol, adornada por urna imagem 
de Nossa Senhora e amostras de material 
de consttução. Ele nasceu em Alegre, no 
Espfrito Santo, filho de um comerciante 
de café, pobre. Estudou engenharia no 
Rio de Janeiro .e deu aulas particulares 
para sóbreviver. Ganhou dinheiro, com
prou dois carrinhos e passou a vender 
male .gelado nas praias da Zona Sul. Foi 
o início de sua fortuna 

Depois de formado. mudou-se p:tra 
Goiânia. conseguiu um empréstimo e 
montou uma fábrica de tacos. "Quando 
cheguei. a Goiânia, meu ~anho era me 
aposentar aos 40 anos e morar num a par
tamento de cobertur.l na Avenida Atlânti
ca", conta. uAos 32 anos, consegui todos 
os meus objetivos, mas não estava reali
zado. Foi então que resolvi transformar a 
Eocol ntnna grnnde construtora." Q gran
de salto de Pedro Paulo foi Braillia. para 
onde se mudou em 1966. a ;,mqueceu 
com o grande negócio da época. especu
lação imobiliária Nos primeiros anos na 
capital, a consautora- então de peque
no porte -se desenvolveu participando 
de licitações públicas. "Naquela época. a 
gente comprava um lote no domingo por 
um preço e na segunda-feira já vendia 
30% mais caro para as pessoas de fora 
que n,ão tinham n~ dos p~ na ci
dade". lembra o deputado Wigberto Tar
tuce, que se mudou de Goiás p:tra o Dis
trito F6:leral como funcionário da E .. col. 

Buritigate - Em Brasília coroeçar:nn as 
primeiras operações tortas. Um caso ficou 
conhecido como Buritigate - referência 
ao Palácio do Buriti. onde despacha o 
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go=nndor do Distrito Fedem!. Em 
1973. a Encol trocou apartamentos de 
luxo por rerrenos públioos subfarurndos. 
que pertenciam à Sociedade Habitacio
nal de Inreresse Soc:iaJ, SI:ll,'i. 9rgão do 
governo do DF encarreg:tdo de cons
truir habitações sociais. Os apartamen
tos da Encol começaram a ser ocupados 
por amigos do então governador, Hélio 
!'rales da Silveira. A Justiça desti:z a 
rnaiorparte das permutaS e a construto
ra foi proibida por algum tempo de par
ticipar de operações com a sms. a 
=de rontratadora da época. 
- Hoje. PC(]ro Paulo (!S(.á ~o 
num problema pior. Afora as denún
cias que começam a aparecer de todos 
os lados centra sua empresa. há pelo 
menos wn processo em que pode ser 
condenado. como pessoa ffsíca. segun
do o artigo 171 dp_üídigo Penal, por 
estelionato. Ele ~ti.sendo processado 
por usar o apartamento de wna cliente 
da Encol como garantia de uma hipo
teca bancária Há quatro anos. essa 
cliente. a psicóloga mineira Ângela 
Guimarães. comproü um apartamento 
de quatro quarcos em consttução. Pa
gou o equivalente a 200 000 reais. Em 
junho do ano passado, ao pedir a docu
mentaÇão do imóvel em cartório, des
cobriu que ele não estava mais em seu 
nome. Fora vendido para pagar a hipo
teca ao Banco Mercantil do BrasiL No 
documento de venda aparecem as as
sinaruras de Pedro Paulo e 13ladys. 

Para resolver o problema de caixa 
da empresa. Pedro Paulo provocou 
terremotos no mercado de vários Es
tados. Em Brasília. por exemplo, to
dos os seus concorrentes pararam de 
vender apartamentos em 1923,_ por
que a Encol estava oferecendo ~ 
veis com descontos de até 20%. Em 
Curitiba. normalmente havia de dois a 
três lançamentos de prédios por ano. 
A Encol chegou em 1994e passou a 
lançar até vinte prédios de apartamen
tos, por ano, com preços até 15% mais 

·baixos que a concorrência. Em 1995, 
quando uma das mais ttadicionais 
empresas de construção civil. a Go
mes de Almeida Fernandes, fatorou 
280 milhões de dólares, a Enco! ven
deu cerca de I bilhão de dólares. Nes
se rempo, a companhia parecia sólida 
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Mas est; se formando a pi.râmide de 
calote ~ · .tcabou caindo. 

João B. ista Rezende. que entrou na 
empre.s; como contínuo, fez carreira. 
ganhou confiança de Pedro Paulo de 
Souza e · -abalhava ao seu lado na Encol. 
Rezend~ ~gia de modo semelhante ao de 
Oarimt:· .do Soot' Anna. que manipulava 
as cont<.> de I 046 clientes do Banco 
Nacional para esconder os rombos de 
balanço. No caso de Rezende, a moeda 
não eram contas fantasmas - eram 
apartamentos fantasmas. Os executivos 
da empresa que ganhavam um salário 

_baixo para o padrão do mercado. entre 
5 000 e 8 000 reais. recebiam pelo caixa 
dois Íla forma de "apartamentos". A En
cal fazia de conta que vendia um ap_arta
mento a um executivo e, quando lhe pa
gava um bõrius de 30 000 reais. abatia 
os 30 000 como se os tivesse recebido 
na forma de pagamento pelo •móvel 
vendido. Assim, registravam-se a eAtra
da e a saída de 30 000. mas na pránca-o 
dinheiro só saíra. 

Badema - Impressiona na Encol a de
senvoltura com que a fanu1ia se apro
veitava da empresa. Sobre o emprésti
mo de 175 000 a seu irmão Francisco 
Aávio, Pedro Paulo acha que fez tudo 
certo. Conta que negociava um emprés
timo com um banco paulista e, a cert:J. 
altura a instituição exigiu que. para li
berar o crédito, ele saldasse a dívida de 
seu irmão. "Af eu paguei a dívida dele. 
Pode até ter sido contabilizado de for
ma errada como um empréstimo por
que de fato não foi", diz o empresário. 
Em fevereiro passado. já com a Encol 
sob intervenção. o Banco do Brasil 
concedeu um crédito de 2.7 milhões de 
reais à empresa parn pagar despesas 
imediatas, como água. luz e telefone. 
No mesmo dia, o genro de Pedro Pau
lo. José Carlos Wey de Brito, gerente 
de tesouraria, depositou 250 000 reais 
em nome de Carlos Cesar. um dos ir
mãos de Pedro Paulo. Os interventores 
perceberam o movimento e tentaram 
impedir o desvio do dinheiro. Não con
seguiram. O depósito fora feito às 5 da 
tarde de 26 de fevereiro, já fora do ex
pediente bancário. Diz Pedro Paulo que 
a Encol tinha urna dfvida com o seu ir
mão e. como os interventores não o 



AGOSTO DE !997 

deixavam pagá-la, resolveu fazê-lo às 
pressas. Não há registro n.: Encol de 
que seu irmão renha emprest;.do à em
presa. "Se eu não ajudasse, meu irmão 
ia quebrar". diz. 

Das catorze empresas do grupo En
cal, só duas eram lucrativas. Uma de
las era a Convivance Administração e 
Serviços de Hotelaria. Pedro Paulo fez 
uma mudança de cotas da companhia e 
a deu a sua filha Ana Tereza, de pre
sente. Assim, a Convivance, que era da 
construtora. deixou de o ser sem rece
ber um tostão. "Sempre sonhei em pôr 
núnha família trabalhando na Encol, 
mas Ana Tereza achou que tinha muita 
briga e quis trabalhar na Convivance", 
diz Pedro Paulo. Para atender ao dese
jo da filha, Pedro Paulo afirma que pe
gou suas ações da Encol e fez uma 
permuta com as açôes que a própria 
construtora tinha na Convivance. Mes
mo que trocar Encol por Convivance 
seja um tremendo mau negócio, o pro
blema é que não há um único registro 
contábil dessa operação na empresa. 

Num sinal da baderna que reinava 
ali, a Encopavi, outra empresa da En
cal. hoje é nada - tem só três funcio
nários. Só que não vendeu suas cente
nas de máquinas nem as alugou. As 
máquinas são usadas por outra empre
sa, a Teccon. que fica no mesmo ende
reço da Encopavi, em Goiânia. na Vi
la Jaraguá. O superintendente da En
copavi é Miguel Tartuce, irmão do de
putado Wigberto Tartuce, do PPB de 
Brasflia. E Miguel Tartuce também é 
o dono da Teccon. Ou seja: usa e abu
sa da Encopavi, mas não paga nada 
por isso. Pedro Paulo diz que passou 
as máquinas da Encopavi para seu 
amigo e sócio Miguel Tartuce para pa
gar uma dívida de 800 000 reais. Só 
que, de novo, não existe registro con
tábil dessa operação. "As máquinas 
eram velhas e estavam até enferrujan
do. Foi um bom negócio para a Enco
pavi", diz Pedro Paulo. 

"Pirâmide da Albânia" -A folia mais 
escrachada com dinheiro da empresa 
que a farru1ia pretendeu fazer acabou 
sendo barrada graças à intervenção. ini
ciada em janeiro passado. No balanço 
da Enco! de I 996. ainda não publicado, 
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deve aparecer um prejuizo da ordem de pois, a auditoria reuniu 3 000 docu-
700 milhões de mentos esquisitos e anunciou ao Pac
reais e um patri- rua! que jamais conseguiria chegar a 
mônio negativo um diagnóstico, tamanha a baderna da 
de 500 milhões. empresa. Do ponto de vista adminis
Mas, apesar do trativo, a Enco! era um escândalo. Não 
prejuízo. Pedro tinha controle rígido sobre nenhum 
Paulo e família fluxo financeiro - nem o que entrava 

queriam receber dividendos. aquilo que nem o que saía. Conseguiu um rombo 
as empresas pagam para seus sócios so- de 700 milhões de reais. 
bre seu lucro. Só Pedro Paulo quis pe- Pior. A Encol não foi pega no con
gar. a título de dividendo, quase -!0.8' rrapé-de um choque econômico, não so
rnilhões de reais: Seu irmão Carlos Ce- freu um golpe do destino nem se cercou 
sar queria 2,4 milhões. Seu outro irmão de gente incompetente ao extremo. Ela 
Francisco Flávio, 95 000 reais. Sua ir- costumava erguer um edifício com o di
mã. Marlene, gerente administrativa da nheiro recolhido de um lançamento fu
Encol, 171 000. SeU- filho Paulo Henri- turo. Depois precisava fazer dois lança
que, 64 000. Sua mãe. Edith. 989 000. mentos. Depois, três, quatro. cinco. Foi 
A família, toda · criando, assim, o que os técnicos estão 
unida, levaria 14.5 chamando de "pirâmide da Albãnia'', 

•nplhões de reais. aquele tipo de corrente da felicidade 
'Pedro Paulo diz em que rodo mundo se dá bem por cer-
que ele e sua fa- to tempo mas um dia a casa cai. A casa 
nu1ia nunca reti- caiu para 42 000 famí-
raram os dividen- lias. Quando a família 
dos-ã que ·tiveram -perc-ebeu que a Enco! 
direito nos anos fazia água, ninguém se preocupou com 
de lucro. No ano os lesados. Ao contrário, Pedro Paulo, 
passado, resolve- familiares e ex-diretores foram arrumar 
ram compensar o a-própria vida. Um dos diretores mais 
atraso. É um si- importantes, Marcus Vinícius Vianna, 
na!, talvez, de que deixou a empresa e montou uma con-
cada um estava cessionária BMW em Brasília. Nela. é 
preocupado em sócio de outro ex-diretor da empresa. 
arrumar seu futu- Paulo Eustáquio Gonçalves. Na sema-
ro diante da falên- na passada. nem sequer queriam ouvir 
cia iminente da falar de Encol. 
empresa. Além disso, para infelicidade de 

A administra- 42 000 famnias, a construtora estava 
ção caótica da En- cercada de gente influente, que nunca 
co!, e até um pe- moveu uma palha para salvá-las do 
daço das suas fraudes, era do naufrágio. No Banco do Brasil, o 
conhecimento do mercado maior credor individual da empresa, 
havia dois anos:-Pdos me- com 2'1 O milhões no espeto, quem che-
nos duas consultarias, a Er- fiava as concessões de crédito para a 
nest & Young e a Trevisan, Encol eram Edson Ferreira e seu su-
chegaram a ter cantata com bordinado, o novo comandante da em-
a folia da construtora. Em presa. Antônio Mazali. Ambos traba-
1995, o banco Pactuai foi lhavam sob a orientação de Manoe! 
convidado por Pedro Paulo a Pinto, aquele que, como segundo ho-
examinar a empresa e apon- mem da hierarquia do BB, abaixo ape-
lar uma saída. O banco ana- nas do presidente Paulo Ximenes, se 
lisou alguns números da envolveu até a raiz dos cabelos na 
companhia e contratou a Er- aprovação da emenda da reeleição. Ele 
nest & Young para fazer uma fez a lista dos deputados do PPB que 
auditoria. Dois meses de- -tíliliam aívidi!S com o Banco do Brasil, 
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sendo, portanto, suscetíveis a pressão pública, que fica na sala ao lado do gio - uma bomba que explodiu o so
para votar a favor da emenda. Todos presidente Fernando Henrique. Ne- nho de 42 000 mutuários de ter sua ca
eles têm laços com Eduardo Jorge, o nhum deles percebeu, ou quis perce- sa própria. 
secretário-geral da Presidência da Re- ber. que a Encol era uma bomba-reló-

O sonho que virou pesadelo 
Eurípedes Alcântara De oimento 

AEncolme 
tOmou mais de 

100 000 reais 
em troca de um 
apartamento 
que nunca 
ficou pronto 

D epois de anos de ~ imsponsabilidad
naoceira. 1991 man::ou o começo de minha 
maturidade patrimonial. Foi naquele ano que 

decidi comprar um apartamento em Silo Paulo, pa
ra nele viver com minha mulher e nossas duas fi
lhas. A Enco~ então a maior COIISIIUtOra do Brasil, 
e com uma imagem de empresa inovadota e ágil, foi 
escolhida por nós como caminho mais curto entre o 
sonho e a mat.erialização da casa pnjpria. Em menos 
de uma hor.l. o con!rilO foi redigido, impresso e as
sinado. À noite, ~ com amigos. Brin
dando com clwnpanhe. eles lembraram que as pe-

sadas p=tações seriam, na pior das hip6!cses. urna poupança forçada. V158Ddo a 
wn futuro mais sólido, passamos a ter férias mais cunas e mais perto, natais com 
~ apenas simbólicos, e wn aperto orçamenrário que garroiCaria rodas as 
decisões que implicassem gastOS maiores - da escola das meninas ao alugueL 

Nos tempos de inflação desnunpada. mtútas vezes os reajustes de_ salário_ 
entravam em descompasso com o aiullcilío das prestaçõeS. e a Encol pratica
mente engolia todo o holerite. Estóicas, minha mulher e minhas filbas aceita
vam as contingências. P:ua pagar a Encol, nada era sacrifício. Afinal, o dinhei
ro voltaria na forma de um lugar para morar e sennos feli= juntos. Até as ár
duas madrugadas de fechamento de VEJA pareciam um pouco mais leves de
pois de assinado o contrato com a construtora. 

Quando nos mudamos para Nova York. em 1994, acertei com a Encol a 
anualização das prestações. Em meados daquele ano, fui alertado por amigos 
para o desastre iminente da Encol. Procurei a consautora. Um direcor, muito 
amável e sereno, anotou os dados e disse que meu caso era simples. Reco
nheceu as dificuldades da empresa e se prontificou a resolver o problema de 
uma tacada: em vez de esperar meu apartamento ficar prontD, em dezembro 
de 1996, a Encol rne entregaria dentro de um mês um apartamento pronto~ no 
valor do que eu já havia pago. 

Mentira. O que se seguiu foi wn jogo de enrolação, adiamentos e despistes. 
A Encol me tomoU mais de 100000 reais em troca de uma promessa que nun
ca se cumpriu. Meu apartamento é um esqueleto de 
coocrcto abandonado, e o ditetor saiu da empresa. 
Seu sucessor man:ou uma reunião comigo. No dia 
aptâzado. ele e todos os funcionários estavam na 
Awnida Paulístà fazendo um protesto para pressio-
!L111" o governo a ajudar a construtora. Fui atendido 
por uma senhora que cuidava da lirnpeza. Insisti de-= de vezes pelo telefone. As so::reWias mal es-
condiam a ironia em suas negaças. Meu maior cons-
trangimento é em casa. Como dizer às minhas filhas 
que a Encol, nome tantas vezes repetido como sinõ-
nimo de futurO e solidez, é uma fraude? Como con-
tar que não teremos urn apartamento nosso1 Que ~nc_ 

· sinamentos tirar do episódio?-Sejamos práticos. uma 
única vez. Espero que elas aprendam a lição funda
mental da vida adulta; uínguém vai investir e adrni· 
nistrnr melhor o dinheiro ~L% <i<?. qu_e eJ"'i.Jl_rópri!'S~ 

EuriJeáes: AJcjntJra i rlfTis,Hiafl U WA • Nlr6 Yllt 
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O SR. PRESIDENTE (Casitdo Maldaner) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Josaphat 
Marinho, para uma comunicação inadiável. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para 
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, tenho ocupado esta tribuna por al
gumas vezes para referir-me ao problema do cacau 
e da necessidade de recuperação da lavoura. 

Quando foi anunciado o plano de recuperação 
da lavoura cacaueira, fiz, oportunamente, o devido 
elogio à 'niciativa governamental. O plano era bem 
elaborado. revelava conhecimento, por parte dos ór
gãos do Governo, da situação cacaueira e oferecia a 
solução cabível, dentro de prazo determinado, com 
verbas especificadas no tempo para o combate à 
chamada·•vassoura de bruxa". Ocorre, porém, que o 
plano não tem sido devidamente cumprido. Já vai 
por alguns anos que assim ocorre. 

As dificuldades começaram desde o pagamen
to da primeira prestação, que se atrasou além de pe
ríodo razoável. Por outro lado, o Banco do Brasil fez 
exigências incompatíveis com a situação dos cacaui
cultores, pois exigiu que fizessem prova da inexis
tência de débitos para que pudessem fazer jus ao 
recebimento das importâncias programadas. Ora, 
quase todos os cacauicultores passavam, como es
tão cada dia mais passando, por graves dificuldades. 
A conseqüência disso é que grande parte deles lião ·· 
pôde receber o produto do plano para o combate à 
"vassoura de bruxa". Em conseqüência, o problema 
persistiu e se agrava, pois que os atrasos na diS!ri-
buição dos recursos se desdobraram iriexpl[cavel~ ~ 
mente. 

Ainda esta semana, recebi telefonema do inte
rior da Bahia, da zona sul, em que cacauicultores 
apelavam para que o Governo desse-ao. programa 
elaborado a execução devida. Mas, ao mesmo tem
po, se anuncia na Bahia que é examinada a possibi
lidade de uma diversificação da lavoura com o apro
veitamento na região do dendê. 

A diversificação da cultura ria região sul da Ba
hia sempre foi reclamada desde que a lavoura do 
cacau entrou em crise. Mas sempre se pediu que o 
Governo Federal perseverasse no propósito de pro
teger a lavoura cacaueira, por seu alcance econômi
co e por sua tradição naquela região. Agora, quando 
se anuncia a possibilidade da diversificação, com o 
plantio do dendê, crescem as preocupações, porque 
o Governo Federal pode desinteressar-se da execu
ção do plano de recuperação da lavoura cacaueira. 

A esse respeito, o jornalista Jorge Calmon, que 
tem experiência direta no conhecimento do assunto, 

acaba de escrever interessante artigo, a que me vou 
referir para pedir a transcrição na Casa, com o obje
tivo precisamente de que possa ser lido pelo Gover
no Federal e que este atente na conveniência de 
prosseguir na proteção à lavoura cacaueira, sem 
embargo de que na Bahia se venha a fazer em 
maior extensão, na região sul, o plantio do dendê. 

Tomando por base-a- cteclaraç8o feita pelo 
Vice-Govemador do Estado, que, recentemente, visi
tou ã Malásia, e que traz a idéia do plantio do dendê 
em proporção maior ou de alcance econômico, esse 
ilustre jornalista pondera como é aceitável a diversifi
cação, mas, ao inesmofempo, pede a aténÇão pai-a 
o resguardo da lavoura cacaueira pela sua importân
cia para a região e pela tradição nela conquistada. 
Diz a certa altura: 

"Seria um precipitalló equívoco ter por 
definitivamente perdida a lavoura do cacau. 
Não é esta, por certo, a convicção do gover
no baiano. O interesse que manifesta pela 

··cultura do dendê sem dúvida não exclui o 
empenho, que sempre tem demonstrado, na 
recuperação das roças de cacau, cuja revi
talização é perfeitamente possível, tanto 
exista, da parte do governo federal, a cha
mada vontade política, que se traduza num 
plano competente e dotado dos necessários 
recursos. O tempo que demandaria um pla
no dessa envergadura para oferecer r<:sulta-

. do não ·seria mais longo do que exige a se
ccmehte ao-aendê para se transformar em 

planta e fruto. 

No espaço máximo de seis anos, re
plantando-se e enxertando-se com as espé
cie resistentes ou imunes à praga, ter-se-ia, 
novamente, a produção do cacau já obtida 
nos bons anos do passado." 

Esse apelo que o jornalista faz, e eu adoto, ao 
Governo Federal, para que prossiga na execução do 
plano, é tanto mais oportuno porque o cacau agora 
está dando um preço razoável. Ora, no instante em 
que o preço é razoável no mercado internacional, 
não há porque o Governo descurar do projeto de re
cuperação da lavoura cacaueira. 

Este e o apelo-que ·aelxo, menos em termos de 
reclamação do que de esperança, de que o plano da 
lavoura cacaueira se tome, em realidade, uma certe
za para os produtores de cacau e para o Estado da 
Bahia. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSAPHA T MARINHO EM SEU DIS
CURSO: 

CACAU COM DEND~ 

A TWde (BA) 26-8-97 

Jorge Calmon 
Es1á o Governo do Es1ado Interessado em incentivar o 

plantio de dendê no sul da Bahla, como diversificação da lavoura, 
já que as roças de cacau vêm sendo dizimadas pela vassoura-de
bruxa. Contatos acabam de ser feitos pelo Vice-Govemador, Cá
ser Borges, com o objetivo de ser utilizada a tecnologia que na 
Malásia tem sido empregada, dasde já algum tampo para obten· 
ção de alto nlvel de produtividade nessa cultura. 

Há informações de que o pafs asiático passou a interessar· 
se menos pela lavoura cacaueira, fosse pelos preços insatisfató
rlos obtidos com a exportação do produto, fosse pela incidência 
de pragas. Estimulou, portanto, a plantação de dendê. Este su
plantou o cacau de modo considerável, segundo mostram as es
tatlsticas. No ano passado, 1996, a Malásia exportou 7.220.410 
toneladas de óleo de dendê, e apenas 230.000 toneladas de ca
cau. Com a Indonésia, tomou-se um dos maiores palses produt<>
rea desse óleo, de largo e variado emprego na indústria. 

O doodê é originário da África, donde sue rutura se disse
minou, ~ para o sudeste asiático a para o Brasil, en
tre outras regiões de clima tropical e subtropical. Não se conhece 
outra planta fomecadora de óleo que possue Igual capacidade de 
produção. ~ gul- é o seu nome cientifico, a confir
mar a origem africana, ou, mais particularmente, a zona ocidental 
do continanta corno seu espaço nativo. 

Corno se sabe, são muitas as formas de utilização do ólao, 
ou dos óleos (pois o produto se d~erencia em duas qualidades) 
do dendê. Constitui a rnatéria-p<ima do sabão, da vela. de graxas, 
lublilicantes etc., e é elemento auxiliar da metalurgia do estanho 
e do aço. Quando eximido do miolo do fruto, dele derivam a mar
garina a os compostos de diversos produtos farmacéuticos e de 
balaza, da culinária e do próprio chocolate, sendo que a pasta re
sultante dos seus reslduos S9IV8 para alimentação do gado. 

O incentM> à plantação dessa palma no sul do Es1ado é, ine
gawtmente, uma boa Idéia. Merece aplausos, tanto quanto merece 
louvorns a pmoo~ do Gowmo com a situação de grava crise 
que pmsentomente vive aquela região que já foi tão próspera. 

Corno aconteca com os projetas da aluai administração 
baiana, cujo desejo de acertar é por todos raconhacldo, sem dúvi
da que a iniciativa de fomentar essa lavoura foi ou está sendo 
acompanhada de meticuloso exame dos diversos aspectos. A 
esse exame não estará alheia a definição da natureza do soio 
mais indicado e a consideração para com a ecologia da região, 
de que dependem suas condições climáticas. 

O dandê nasce e viceja praticamente em todos os lugares 
de clima tropical. E em quase todos os tipos de soio. Não é uma 
planta exigente. Tanta cresce na terra privilegiada da zona do ca
cau, como na terra arenosa que se estende entre a ponte do Fu
nil e os começos dos terrenos argilosos no caminho de Nazaré, 
onde a Opalma plantou seus bosques de dendê. Sendo assim, 
torna-se óbvio que na escolha das áreas onde cultivá-lo, no sul 
baiano, devam ser preferidas aquelas de soio mais pobre - que o 
dendê valorizará - , reservando-se as terras mais férteis para ou
tros cultivares, de preferência do próprio cacau. 

Seria um precipilado equii/OCO ter por definitivamente perdi
da a lavoura do cacau. Não é esta, por certo, a convicção do gover-

oo baiano. O interesse que manifesta pela cultura do dendé sem 
dúvida não exclui o en--penha. que 5e1T4J<9 tem deo o"" IStado, na recu
peração das roças de cacau, cuja reWaização é perfeitanam possí
vel, tanto e>Cis1a, da parte do Governo Federal, a chamada vontade 
politica, que se traduza no.m plano coo o opellllote e dolado dos necessá
rios rectrios. O tempo que dOOoandaria oin plano dessa envergadura 
para oferecer resultado, não seria mais longo do que exige a semente 
do dendê para se tr.irisiOOTW-em planta e tnliD. NO oiSpaÇo n1áximo 
de seis anos, replantando-se e enxel1ando-se com as espécies resis
- ou irru1es à praga, ter-se-la novamente a produção de cacau 
já obtida nos bons anos do passado. 

Já ternos, graças à mãe Alrica, o azeite-de-dendê. 
Melhor será se a comida condimentada com ele estiver 

acompanhada do saboroso suco de cacau. 

Jorge Catmon é jornalista. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat 
Marinho, o Sr. Casildo Maldaner deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Carlos Patrocínio, 2:9 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V. 
Ex- será atendido, nos termos do Regimento. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Casil
do Maldan~r. 

O SR. CASILDO MALDANEFl (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nobres Colegas, tenho recebi
do em meu gabinete inúmeras correspondências ora 
pedindo apoio ·para aprovar, ora para rejeitar, a ma
téria constante da Medida Provisória n2 1539-34/97, 
reeditada em 8 de agosto próximo passado e que 
vem gerando muita controvérsia no meu Estado e, 
acredito, no País. Essa é a razão que me traz a esta 
tribuna, para fazer algumas considerações, na ex
pectativa de esclarecer melhor o assunto. 

A medida provisória traz dispositivo de autoria 
do Ministério do Trabalho, que inclui o comércio va
rejista entre os setores que podem trabalhar aos do
mingos. Ao que parece, os domingos passarão a ser 
considerados como dia normal de trabalho, eliminan
do-se do calendário trabalhista o justo descanso do
minical. Naturalmente, para os empresários, essa 
medida representa a possibilidade do aumento das 
vendas e geração de novas vagas com novos pos
tos de trabalho para a população. As estimativas 
empresariais é de que vinte e cinco mil empregos 
seriam criados. Porém, para o professor da Universi
dade de São Paulo José Pastore, especialista no as
sunto, as pesquisas não são tão claras quanto à 
criação desses anunciados empregos. 

As perspectivas empresariais, com os dados 
apresentados, são consideradas incorretas e aviltan
tes pelos sindicatos e outros segmentos trabalhistas, 
que vêem na iniciativa a quebra do elo familiar, que, 
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invariavelmente, ocorre aos domingos. Entendem 
ainda ser a renúncia à prática do fazer, da religião e 
de outras ativídades inerentes ao dia. 

Por isso, Sr. Presidente e nobre Colegas, enten
do que esta intervenção não objetiva entrar no mérito 
da questão, mas analisar o art. 6" da medida provisó
ria, que dispõe: "Fica autorizado o trabalho aos domin
gos no comércio varejista em geral, respeita~s_ as 
normas de proteção ao trabalho e observado o art. 30, 
inciso f, da Constituição'. O dispositivo constitucional 
mencionado diz, in verbis: 'Art. 30. Compete aos Mu
nicípios: I -legislar sobre assuntos de interesse local;'. 

Ora, a forma federativa está identificada, dentre 
outros, nos arts. 19 e 18 da Constituição Federal. A ca
racterística principal do federalismo, a separá-lo do Es
tado unitário, de que é antítese, é a existência de auto
nomias regionais. No Brasil, essas autonomias são os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, além da 
União, por previsão expressa do art. 18, caput Auto
nomia, do grego autO+nomos, significa autogoverno, 
poder de auto-organização, competência para geren
ciamento de seus interesses próprios. Esse poder, por 
definição limitado pela Constituição Federal, e só por 
ela, expressa-se sob diversas formas: pela eletividade 
dos dirigentes executivos locais, pela eletividade de le
gisladores, pelo poder legiferante, pela capacidade lici
tatória, pela competência administrativa e gerencial e, 
principalmente, pelo poder de adotar e exercer todas_ 
as suas competências impositivas. 

Isto posto, parece-nos inócua a autorização 
constante da medida provisória em tela, visto tratar-se 
de competência expressamente constitucional, que, sal
vo melhor juízo, far-se-á mediante manifestação da Câ
mara Municipal por meio de projeto de lei específico. 

Trago este assunto ao Plenário porque a medi
da provisória citada prevê que o domingo passa a 
ser um dia normal de trabalho. A Constituição, no 
entanto, reza, em seu art. 30, que essa questão de 
haver trabalho aos domingos e feriados, ou não, é 
de competência dos Estados e Municípios. Não há 
por que entrarmos nessa seara. Essa medida está 
gerando problemas muito sérios, controvérsias 
enormes, em meu Estado, Santa Catarina. Já se tra
balha de segunda a sábado e, agora, os lojistas e 
comerciários terão de trabalhar aos domingos tam
bém. 

De acordo com a tradição, o domingo é o dia 
em que o trabalhador reúne a família, é o dia do des
canso, da confraternização, mas que agora, com a 
edição dessa medida provisória, passa a ser um dia 
normal de trabalho. O Governo Federal, ao baixar 
essa norma, cria urna controvérsia, gera um mal-estar. 

____ Então, se a Constituição estabelece que a 
competência para tratar dessa matéria é dos Esta
dos e Municípios, por que vamos querer legislar so
bre ela?_Por que vamos entrar nessa seara? 

Até admito que, em alguns municípios, em fun
ção da demanda de pessoas que o turismo exige, a 
Câmara de Vereadores daquela localidade deva legis

_lar sobre a conveniência de haver trabalho aos domin
gos. Agora, editar urna medida para ser adotada nos 
quase seis mil municípios do Brasil, dizendo que o do
mingo será um dia normal de trabalho, não está certo. 

Assim, temos de obedecer ao estatuído na 
_ Constituição e deixar a análise dessa matéria para a 
competência dos municípios. Hã localidades em 
que, dada a demanda de mão-de-obra, se deva criar 
maneiras de atender ao público. O Senado Federal, 
no meu entender, não deve apreciar esse assunto. 

Na última quarta-feira, assistimos à posse do 
Presidente dos Diretores Lojistas, em Belo Horizonte 
- por sinal, um catarinense. Nessa solenidade, sou
bemos que a nação dos lojistas está intranqüila. Não 
dá mais! Até seus filhos, que não têm aula aos do
mingos, não podem usufruir da companhia de pais e 
avós no final de semana, pois o domingo fica com a 
mesma rotina da semana. Isso descontrola tudo. 

Então, o ponto de vista que defendo aqui é que 
não é da nossa competência legislar sobre esse as-

---sunto. Vamos respeítar o que diz a Constituição, va
mos respeitar o princípio da autonomia, o princípio 
da auto-organização dos Estados e Municípios, en
fim, o princípio federativo. Os vereadores têm com
petência para analisar essa matéria, eles estão lá 
para ouvir o povo. Há exceções, sim, mas deixemos 
que eles tomem decisões sobre esse assunto. ~or 
que iríamos impor qualquer decisão aos ma1s de Cin

co mil municípios brasileiros? 
Sr. Presidente e nobres colega~>, trago essas 

considerações, nesta manhã,. porque o assunto diz 
respeito a úm movimento que está-se espalhando 
pelo Brasil inteiro - no Sul, no Norte, no Cent~.-Oes~ 
te, no litoral brasileiro, enfim, em toda parte~ Sent1 
isso na posse do Presidente da Confederaçao ~os 
Lojistas, em Belo Horizonte, na última quarta-feira, 
oride mais de oito mlflojfstas e comerciários eStiVe
ram reunidos em congresso. 

Sr. Presidente e nobres colegas, percebi a ne
cessidade de deixarmos que Estados e Municípios 
legislem sobre o assunto. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 

Srs. Senadores Júlio Campos e Benedita da Silva en-
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vtaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Presi

dente. S~. e Srs. Senadores, os produtores de laticí
nios vêm passando por momentos difíceis, desde que 
foi implantado o Plano Real. Para melhor diagnosticar
mos essa crise, é bom ressaltar que todo o setor agro
pecuário e as indústrias de alimentos vêm enfrentando 
dificuldades decorrentes da abertura económica, da 
carência de línhas de financiamentos e dos juros ex
cessivos, além da política cambial que prejudica os ex
portadores e facilita as importações. Segundo dados 
da Fundação Instituto de Pesquisas Económicas 
FIPE, da Universidade de São Paulo, os preços dos 
alimentos cresceram 39% nos 3 anos do Plano Real, 
enquanto a inflação, no mesmo peri<xb, cha;pJ <KJS 67%. 

Os baixos preços dos produtos agrícolas. se 
têm funcionado corno âncora verde do Plano Real, po
dem, por seu lado, levar o setor agropecuario nacional 
à desorganização, gerando desemprego e comprome
tendo o futuro abastecimento de nosso povo. As difi
culdades do setor resultam, entre outros fatores, de 
uma competição em desigualdade de cor.dições com 
os produtores estrangeiros. Sabemos que a regra, em 
inúmeros países, especialmente nos países industriali
zados, é que sejam concedidos subsídios para a pro
dução agrícola e pecuária. Já nos referimos também 
às dificuldades decorrentes da sobrevalorização cam
bial, que vêm acarretando os contínuos saldos deficitá
rios de nossa balança comercial. 

O setor de laticínios é um dos que mais têm sofri
do com uma abertura comercial que não tem sido exe
cutada com sUfteiente cautela e com mecanismos de 
defesa adequados. Não duvidamos de que a globaliza
ção dos mercados deva ser buscada e que seja, inClu
sive, uma tendência irreversível. O que não aceitamos 
é que se possa realízar uma abertura comercial sem 
critérios, sem a avaliação contínua e responsável das 
conseqüências para os vários setores da economia 
nacional. Afinal, os países do Primeiro Mundo que pro
pagam esse modelo são os primeiros a tomar medidas 
protecionistas, sempre que lhes convêm. 

As remessas de moeda referentes a if1l)OI1açÕe5 
de latícínios, no período de janeiro a maio deste ano, al
cançaram 197 milhões de dólares, crescendo em 20% 
em relação ao mesmo período do ano passado. Obser
ve-se que esse é justamente o período da safra nacio
nal, onde o excesso de oferta já tende a baixar conside
ravelmente os preços recebidos pelos produtores. 

Tal volume de importações é, portanto, desne
cessário para o mercado interno e prejudica toda a so-

ciedade ao aumentar o déficit das nossas contas de 
comércio exterior. As CClfT1Jras externas de laticínios, de 

·janeiro de 1995 a maio de 1997, atingiram o valor de 1,3 
bilhão de dólares, representando 10% do déficit da ba-
lança comercial brasileira no mesmo período. 

Sem financiamento, incentivos, proteção e ga
rantias, nenhum sistema de produção agropecuária 
funciona adequadamente, em qualquer lugar do 
mundo. Se tem sido precário o apoio aos produtores 
rurais do País, os importadores vêm contando com 
facilidades tais como dilatados prazos de financia
mento e taxas de juro anuais inferiores a 8%. No 
caso dos laticínios, a maioria desses importadores 
nada mais faz que !racionar e embalar o produto 
para comercialização. O valor agregado pela mão
de-obra nacional é, assim, bastante reduzido. 

Diante da concorrência em condições desi
guais, as indústrias de leite em pó instaladas no Bra
sil vêm paulatinamente diminuindo sua· participação 
no mercado interno. A situação é ainda mais grave 
no caso dos fabricantes de queijo, corno podemos 
constatar pelas 25 empresas brasileiras do ramo que 
fecharam nos últimos dois anos. 

Os produtores rurais, por sua vez, que vinham 
investindo no aumento da prOdutiVidade dos reba
nhos, justamente quando se previa uma maior de
manda decorrente da estabilização econõmica, têm 
se defrontado com a realidade de novos prejuízos. 
Difícil é a viabilidade económica do produtor rural, 
sujeita às variações climáticas, às oscilações de pre
ços do mercado nacional e internacional, às flutua
ções das taxas de juro e de câmbio. Sem uma políti
ca adequada de estímulos à sua atividade, voltamos 
a frisar, é impossível constituir um sistema de produ
ção agropecuária sólido e estável. 

Para minimizar as dificuldades enfrentadas por 
toda a cadeia produtiva de laticínios, a Comissão 
Nacional de Pecuária de leite, da Confederação Na
cional de Agricultura, sugere a adoção de algumas 
medidas. Trata-se de ~;ugestões bastante razoáveis 
e exeqüíveis, que quero endossar e apresentar aos 
Nobres Senadores. 

São elas: 
"reduzir o prazo de financiamento das importa

ções de produtos lácteos, na origem, para o período 
máximo de 30 dias, enquanto não existirem linhas 
de crédito no Brasil compatíveis com os juros prati
cados no mercado internacional; 

criar um preço de pauta de importação, com o 
objetivo de evitar o subfaturamento nas importações; 

elevar a Tarifa &.tema Comum TEC dos produ
tos lácteos, de 16"k para 20%, com o objetivo de redu
zir as operações de triangulação via Argentina; e 
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formar um estoque regulador de leite em pó e 
queijos, com o objetivo de enxugar o excedente de 
produção no período de safra e complementar o 
abastecimento na entressafra. • 

As autoridades do Poder Executivo responsáveis 
pela política econõmica devem analisar detidamente 
tais sugestões, visando ao soerguimento desse impor
tante setor produtivo. Se não todas, ao menos algu
mas dessas medidas já teriam um impacto aHamente 
positivo para ajudar os criadores de gado leiteiro e as 
indústrias de laticínios a ampliarem e modernizarem 
suas ativídades, de modo a poderem competir, em 
igualdade de condições, com os produtores externos. 

Era o que tínhamos a dizer. 
Muito obrigado. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCO- PT

RJ) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, no último 
dia 20, ftz questão de expor algu= das 'distorções' 
que ainda se faziam presentes no Substitutivo do Se
nador Beni Veras, Relator da Reforma da Previdência, 
objetivando esclarecer o meu voto contrário ao mes
mo. 

Naquela ocasião, afirmei que tal Substitutivo, ape
sar de ter acatado emendas de diversos colegas Sena
dores, mantinha em seu bojo privilégios para algumas 
classes de trabaihadores, em detrimento dos direitos de 
todos os demais, o quê levava à injustiça social. 

Além da manutenção destas distinções ignó
beis, apontei, como vários colegas já o fizeram por 
diversas v.a.c:a:.;, a necessidade de desmembrar as 
diversas fontes de custeio da Seguridade Social, 
com o objetivo de quantificar e identificar, correta
mente, os recursos financeiros para a Previdência 
Social, para a Assistência Social e para o atendi
mento da Saúd& Pública. 

A discriminação de tais recursos, volto a frisar, 
se faz necessária: 

112) para a melhor administração, controle e fis
calização do dinheiro da Previdência, que tem como 
característica básica a obrigatoriedade do seu cará
ter contributivo. Afinal, não é justo que um trabalha
dor que, desde o início do seu ingresso no mercado 
de trabalho, contribuiu o tempo todo para a Previ
dência até a sua aposentadoria, receba, por ocasião 
desta, os mesmos valores de benefícios, ou até va
lores menores, que pessoas que contribufram por 5 
anos ou menos, como é o caso dos juízes. 

2°) para minimizar os calotes das empresas e 
dos governos, e os constantes desvios de recursos 
por .parte destes; 

3!1) para melhor caracterizar, valorar e quantificar 
os benefícios que poderão ser prestados pela Assistên-

cia Social, como é o caso dos idosos, dos portado
res de deficiência e dos temporariamente desempre
gados; e 

4°) finalmente, para melhor determinar o mon
tante dos recursos disponíveis para o atendimento 
da Saúde Pública. Tal medida, se efetivada, real
mente proporcionaria uma Reforma da Previdência. 

No entanto, P2'". mais que oPartido dos Trabalha
dores, ao qual !>BrteflÇO, tenha lutado no intuito de ex
tínguir todo e qualquer privilégio, por dar tratamento 
igualitário a todos os trabalhadores brasileiros, sem di
ferenciações devido aos diversos vínculos empregatí
cios, se empenhado ~por impedir que as falCatruas com 
o dinheiro da Seguridade Social permaneçam, não 
conseguimos, infelizmente para a Sociedade Brasilei
ra, o apoio necessário para superar as pressões das 
corporações elitistas, muito poderosas. 

E faço, agora, questão de dizer, em alto e bom 
- som, quem compõe essas corporações elitistas, 
poderosas, que impedem e atravancam a implemen
tação da justiça social neste País. 

Quero fazer isto com o único propósito de, 
através do perfeito esclarecimento do nosso povo, 
posicioná-lo corretamente em relação a essas pes
soas que os lesam. 

O Substitutivo ora em apreciação mostra, clara e 
objetivamente, quem São os 'encteusados' : são os 
Senadores da República, são os Deputados Federais, 
são os Ministros dos Tnbunais de Justiça, do Tribunal 
de Contas da União, são os membros da Magistratura 
- os juízes, para os leigos - e do Ministério Público -

·os promotores -, são os militares. São as pessoas que 
se dizem defensoras dos direitos das demais. São as 
pessoas que se dizem defensoras da Justiça! No entan
to, lutaram e conseguiram manter os seus privilégios. 

Desejo deixar bem claro que não se pretende, 
como estão espalhando por aí os mal-intencionados, 
que só têm por objetivo confundir a opinião pública. 
não se pretende, repito, eliminar, acabar com as ga
rantias dos juízes: vitaliciedade, inamo~ibilidade e ir
redutibilidade de vencimentos, previstas no art. 95 
da Constituição Federal. Aliás, em nenhum momento 
este artigo foi tocado. 

Os artigos 37, § ?2, 40, § 52 , 42, § 9", 73, § 32, 

93, VI, 248 , e outros mais do Substitutivo, compro
vam o que ora atesto, pois tratam exclusivamente da 
manutenção dos privilégios. 

Basta de hipocrisia! O Povo Brasileiro tem o di
reito de saber quem efetivamente representa e de
fende os seus interesses. 

Eis , novamente, as razões porque não posso 
votar favoravelmente a tal Substitutivo. Não existe 
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Reforma da Previdência: há, pura e simplesmente, 
um acerto de interesses. 

O Partido dos Trabalhadores deseja a verdadeira 
Reforma da Previdência, que isto fique bem claro. 

Era o que eu tinha a registrar. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nada 

mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11h0tmin.} 

(O.S. 153121'!17} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. ROMEU TUMA NA SESSÃO DE 
28/08/97, QUE SE REPUBLICA POR SOLI
CITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, concretizando 
um velho sonho da Humanidade, as barreiras econó
micas e, por conseqüência, político-sociais, vêm 
sendo varridas da face da Terra pelo furacão já bali
zado de globalização, do qual o comércio exterior é 
a expressão mais pura. Vivemos, nos tempos atuais, 
o desenrolar de uma verdadeira revolução, que já 
apresenta seus primeiros resultados e da qual mui
tos outros se espera. 

Para o centro desse fenomenal remoinho, con
vergem os esforços de todas as nações, das mais de
senvolvidas até as mais pobres, objetivando diminuir 
os desníveis económicos através da livre e pacífica tro
ca de riquezas entre si. Esforços que, Deus o queira, 
lançarão às calendas os tempos em que a rapinagem 
internacional se sobrepunha ao respeito pelos direitos 
individuais e coletivos de todos os seres humanos. O 
processo de globalização da economia, carro-chefe da 
modernização e da humanização do relacionamento 
entre as nações, é um espetãculo maravilhoso com o 
qual já sonhavam nossos antepassados. 

Esse pensamento, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, aumenta meu orgulho de ter recente
mente participado, na honrosa condição de patrono, 
da solenidade_de graduação da primeira turma de 
formandos do curso de Administraçã_o com Habilita
ção em Comércio Exterior das Faculdades Unifica~ 
das de Foz do lguaçu - UNIFOZ. Naquela ocasião, 
tive a gratificante oportunidade de assistir à formatu
ra de novos agentes desse processo, especialistas 

na administração dos complexos meios pelos quais 
ãcontecenra:qoelas trocas de bens e serviços. 

Integra este prof\unclart'iento~-para: que conste 
dos Anais desta Casa, a relação dos nomes desses 

- p-romissores novospro1issionais, a quem desejo mui
to sucesso frente à c?ndição que aéabam de assu
mir. a de vetares do esforço nacional e internacional 
para diminuir os desníveis de desenvolvimento e tra
zer felicidàde aos povos do nosso hemisfério. 

Entre nós, os brasileiros, a expressão "comér
cio exterior" tem um sabor de magia histórica, que 
começa pelo gesto de D. João VI ao abrir nossos 
portos às nações amigas em 1808, logo à chegada 

_da-Eamíli<l_f!E!a~Q Brasjl._(:lesto do maior significado 
e importância permitiu quepudés5emos- pasSa.r a-
vender e comprar produtos de diversos lugares, não 
só de Portugal. Atrás do livre comércio, especial
mente o que se processa entre nações, sempre vem 
o desenvolvimento. Foi o que se verificou entre nós, 
quando até naturalistas e artistas estrangeiros deixa
ram de lado idéias preconcebidas e passaram a se 
interessar pelo Brasil, visitando-o ou vindo morar 
aqui para deixar sua marca pessoal em nosso solo 

_ pátrio, em nossa sociedade e em nosso História. 

Hoje, procuramos a concretização de outro ami
go sonho - a criação de um mercado comum regional, 
o Mercosul - para integrá-lo, depois, a sistemas mais 
amplos, em condições de igualdade geradas pela pro
dução de bens e serviços destinados a muitos milhões 
de consumidores. Assim, o encanto da abertura dos 
portos continua tão presente quanto antes. 

O sistema de decisões adotado no Mercosul, 
isto é, o consenso entre todos os Estados participan
tes, já motivou prognósticos de intransponíveis difi
culdades. Prefiro aceitar a opinião dos mais ponde
rados, que vêem nesse sistema o que se ajusta à 
realidade mundiaL Bastará, para que funcione a con
tento, a clareza e a durabilidade das regras, que de
vem ser alicerçadas no respeito entre os parceiros. 

·Conflitos de interesses, áinda rnais.num processo de 
integração comercial intemacional, sempre existirão 
entre as empresas envolvidas e· entre estas com 
consumidores, assim corno entre os próprios gover
nos. Mas, embora não represente concordância em 
relação a itens menores, a atual ausência de polêmi
cas sobre os fundarnentos dos mercados comuns já 
em funcionamento em todo o mundo, entre eles o nos
so Mercosul, é claro indicativo de que a integração dos 
povos, via comércio exterior, atende àquele que é um 
dos mais antigos anseios. Para nós, o Mercosul signifi-

- ca, além do mais, a busca consciente de meios organi
zados que sustentem o nosso desenvolvimento, ga-
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rantam o sucesso do Plano Real e elidam de ve:~: o 
ranço do relacionamento suspeitoso que, durante 
muito tempo, mantivemos com os nossos vizinhos. 

Os acontecimentos estão a demonstrar que a 
estabilidade de nossa economia passa pelo comér
cio exterior. Essa estabilidade tem que ser preserva
da no momento em que,.como tem ressaltado o ilus
tre Presidente Fernando Henrique Cardoso, "13 mi
lhões de brasileiros ultrapassaram a fronteira da po
breza, estão se alimentando melhor e comprando 
bens de consumo que tomam a vida menos dura·. A 
par da busca de meios que diminuam o desemprego, 
uma de nossas maiores preocupações, precisamos da 
redução dos juros estratosféricos, que sacrificam o 
nosso desenvolvimento, tanto no mercado interno 
quanto no externo. E os juros - sabem os economistas 
- são uma das principais causas das diferenças de 
custo entre a mercadoria nacional e a estrangeira. Di
ferença que, aliada a alguns outros fatores, prodU2:iu 
um déficit da balança comercial acumulado em mais 
de US$1 O bilhões desde o início do Plano Real. 

Em dezembro último, tivemos cifras inéditas no 
intercâmbio comercial. Naquele mês, exportamos 3 
bilhões e 769 milhões de dólares - o segundo maior 
valor para esse período do ano - e importamos 5 bi
lhões e 576 milhões de dólares, um recorde mensal. 
O fechamento do exercício de 1996 apontou recor
des históricos para as exportações e as importações, 
ou seja, 47 bilhões e 747 milhões de dólares e 53 bi
lhões e 266 milhões de dólares, respectivamente, com 
um saldo negativo, portanto, de 5 bilhões e 539 milhõ
es de dólares, conforme os dados ofiCiais. Com esses 
números, verificamos ainda que, no ano passado, as 
exportações cresceram 2,67% e as importações, cer
ca de 6,88% em relação ao ano anterior. 

Todavia, há diversos fatos que levam nosso 
Governo e analistas a anteverem um futuro positivo. 
Um desses fatos é o de que, em junho último, com
parativamente com igual período de 1996, se pôde 
verificar a presença bastante significativa de produ
tos básicos e manufaturados nas exportações, aque
les totalizando vendas d:.? 1 bilhão e 638 milhões de 
dólares e estes, de 2 bilhões e 430 milhões de dóla
res, com crescimento de 44,19% e 22,48%, respecii~ 
vamente. As vendas de manufaturados alcançaram 
o maior valor mensal já movimentado nas exportaçõ
es brasileiras, em todos os meses, enquanto que os 
básicos representaram o melhor resultado para me
ses de junho. Aliás, ainda em junho último, as expor
tações alcançaram a cifra inédita de 4 bilhões e 643 
milhões de dólares, superando em 3,97% o recorde 
que pertencia ao mês anterior. Para isso contribuí
ram especialmente as vendas de material de trans
porte, como automóveis, caminhões e aeronaves, 
além de açúcar refinado e suco de laranja. 

Abro um parêntese para homenagear os Sena
dores Bernardo Cabral e Jefferson Péres, que aqui 
estão, em razão da insistência com que vêm a esta 
Gusa reivindicando investime.ntos na Região Ama
zOnica, principalmi:mte no Amazonas, que é uma 
das grandes ese~rar1_ÇilS de modificar _um pouco o 
quadrei que-existe naquele Estado, mais voltado 
para o comércio, quando os objetivos são claros 
de estimular, de incentivar a·industriali:~:ação, para 
que seja realmente o grande caminho da exporta
çâo, pelo baixo custo gue representa, não só para 
o Norte como para a Asia, que é o grande merca-

- dõ futuro do B'rasll. E, ainda, homenagear o Sena
dor Coutinho Jorge, que há pouco falou em investi
mentos na Região Amazônica, principalmente no 
seu Estado do Parâ, com essa grande comissão 
que vem desenvolvendo um trabalho sério a res
peito desses incentivos. Com certeza, o discurso 
que o Senador Bernardo Cabral fará a segr;i: trará 
muitos subsídios que estimularão o Senado a fe
char com os Senadores representantes da Região 
Amazônica nessas reivindicações justas que fazem 
em plenário. 
. É com vista~ àquele futuro positivo que nosso 
Governo alterou as regras do Programa de Estímulo 
às Exportações (Proex), em maio deste ano, quando 
uma medida provisória, baixada pelo Presidente da 
República, passou a pennitir que os recursos do Te
souro Nacional destinados ao Proex sejam utiliza
dos, também, para o financiamento à produção ex
portável. Empresas proclutoras e exportadoras, as
sim cõrno tradlng cornpanies, receberão financia
mento correspondente ao valor total dos seus proje
tes de exportação, em bases altamente estimulan
tes, corno o pagamento em até 30 meses e taxa de 
juros bastante atrativa. Isto poderá resultar na apli
cação, àquele segmento, de R$200 milhões dos 
R$693 milhões do orçamento do Proex. 

Para exportar mais, numa economia globalizada, 
precisamos superar a defasagem brasileira em relação 
à tecnologia mundial. Devemos modernizar nossas in
dústrias, investindo em ciência, tecnologia e educação. 

O comércio internacional vive a mão dupla do 
intercâmbio comercial, caracterizado pela troca de 
produtos e serviços, urna troca que vem se aceleran
do e demoeratízando desde 1994. Nessa ocasião, o 
acordo de Marrakech, Marrocos, outorgou prioridade 
"ao regime multilateral no processo de configuração 
e ordenamento das políticas comerciais de seus Es
tados-membros', eStabelecendo ainda que o regime 
comercial incorporado na OMC - Organização Mun
dial de Comércio, então criada - "será o foro princi
pal em que se tratará dos aspectos relacionados 
com o intercâmbio de mercadorias, serviços, capital 
e tecnologia no âmbito mundial". 

Nós estamos no caminho certo, integrados no 
Mercosul, ao lado da Argentina, do Paraguai e do 
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Uruguai, um bloco comercral que atrar a atenção dos 
países ricos. Devemos nos posrcionar bem na dispu
ta internacional por áreas de influência, com rnstru
mentos de politica económica e um empresariado à 
altura dos novos mercados. 

Assim, em relação aos Estados Unidos, preci
samos abrir espaço na ALGA - Área de livre Co
mercio das Américas, que congregará 750 milhões 
de consumidores e um mercado de 13 trilhões de 
dólares até o ano 2005. Mesmo porque a declaração 
conjunta dos ministros responsáveis por comércro, 
reunrdos em maio último em Belo tlorizonte por 
mandato da Cúpula das Américas, reiterou o princí
pro de que "a construção da ALGA não imporá bar
reiras a outros países; evitaremos. o mais possível, 
adotar políticas que possam afetar negativamente o 
comércio no hemisfério." De acordo ainda com essa 
declaração, "a ALGA poderá coexistir com acordos 
bilaterais e sub-regionais _(casQ do Mercosul, do 
NAFrA ou do TLCAN, na América do Norte e doCa
ricom, no Caribe), na medida em que os _cjireitos_e _ 
obrigações assumidos ao amparo desses acordos 
não estejam cobertos pelos direitos e obrigações da 
ALGA ou os ultrapassem." 

Precisamos, igualmente, dar a devida atenção 
às propostas de cooperação da União Européia com 
o Mercosul, disposição evidenciada na ainda recente 
visita do Presidente da França, Sr. Jacques Chirac, 
ao Brasil. O noticiário económico revela que, de 
1990 a 1995, as exportações dos Estados Unidos 
para o Brasil aumentaram 10 vezes mais que as bra
sileiras para os Estados Unidos, enquanto a econo
mia européia possibilitava às nossas vendas e uma 
expansão média de 5%. Assim, o interesse do Bra
sil, integrado ao Mercosul. precisa estar dirigido_ªQ_ 
maior número de parcerias possíveis, reduzindo _os 
riscos de concentração em uma só área. 

• Em março de 1996, ao discursar em Cartagena 
de lndias, Colômbia, no Fórum das Américas, o Se
cretário-Geral da Organização dos Estados America
nos - OEA, Dr. César Gavíria, ressattou: 'F:star:nos no 
processo de construção de uma zona de livre comércio 
que cumpra com vários propósitos e que seja consis
tente com as disposições da OMC, que seja equilibra
da e compreensiva em seu alcance, que não produza 
barreiras ante terceiros países e que represente um 
acordo único de direitos e obrigações.· 

Por sua vez, também em Cartagena, na 11 Reu
nião Ministerial em seguimento à Cúpula das Améri
cas que fora realizada em Miami, nosso Ministro das 
Relações Ex1eriores, Embaixador Luiz Felipe Lam
preia, afirmou: Para nós, fortalecer as relações inte
ramericanas sobre a base de um expressivo cresci
mento do comércio e dos fluxos de investimentos in
tra-regionais constitui um instrumento insubstituível 
no marco mais amplo de uma melhor inserção da 
economia brasileira na economia internacional. O 

Governo brasileiro está seguro de que uma área de 
livre comércio nas Américas contribuirá certamente 
para fortalecer o equilíbrio das nossas relações econó
mico-comerciais com todas as regiões do mundo e 
terá um efeito multiplicador importante dentro do País." 

Em março do próximo ano, Sr. Presidente, os 
chefes de Estado e de Governo de 34 países partici
parão da 11 Cúpula das Américas, em Santiago do Chi
le, para examinar o que já se conseguiu implementar, 
em relação à Declaração de Princípios e ao Plano de 
Ação, adotados em Miami, "com vistas a promover a 
prosperidade de nossos povos", objetivos que devem 
nortear as negociações em tomo da ALGA. 

Mas, tudo isso não passará de palavras ocas, 
não passará de meras tentativas, se, de permeio, o 
processo de integração não encontrar o profissional 
de mercado ex1erior a orientá-lo, com capacidade, 
dedicação e eficiência. Será com o assessoramento 
e a orientação de profissionais desse quilate que os 
produtores de bens e prestadores de serviços pode-

- rão realizar o velho sonho da humanidade. 
Sr. Presidente, acredito que também teremos 

que ter visão sobre o regime cambial, o desembara
ço aduaneiro e a reforma tributária para que possa
mos, num curto espaço de tempo, alcançar os objeti
vos da inserção do Brasil nesse mercado internacio
nal e, assim, concorrer com eficiência, qualidade e 
competência no mercado internacional. 

Gostaria, também, de apresentar o boletim que 
o Presidente José Sarney, da Comissão de Relaçõ
es Ex1eriores e Defesa Nacional, tem dedicado aos 
membros da Comissão, que é uma disseminação 
seletiva de informações, muito voltada para o rela
cionamento do Brasil com o ex1erior, trazendo vários 

_dados sobre o Mercosul, além do caderno do Sisco
-mex e boletins do mercado exterior. 

_J:\gradeço a V. Ex", e espero não ter ultrapas
sado o tempo a mim destinado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR.ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIA
MÉNTO;_ 

· RELAÇÃO DOS FORMANDOS 

11 Turma do Curso de Administração com Habilitação 
em Comércio Exterior 

Faculdades Unificad@$_de Foz do rguaçú- UNIFOZ 
- Àdniula Lop<,s Parmezan - Adriana Freher KJaus - Arman

do Sleiman - Afilio T aschetto - Beatriz Antunes Ramser - Carta 
Andrea Bortolatto - Cleide Valéria Cachigian - Christian Roberto 
Barros - Cristiana Beatriz P. de Andrade - Erika Sakata Kuniyos
hi - Fabíola Guimarães -Jackson Luíz Gavazzoní - Josemar Ro
drigues c:JQsemara R. Souza Guaro- Joziane Ines da Silva- Ju
liana Ec!<hard! - Kally Cristina Souto - KeHy Maldonado Arena -
Marco Antonio Tremarin - Marcos Antonio Beato Júnior - Maria 
Estela L. lorenzef!i - Marlene Frizon Romão - Norvãnia da Silva 
- Paulo Cezar Caramori - Ruti Waszczuk - Talih Mohamad Os
man- Valéria Garbin - Vera Lúcia Moratelli - Volnei Lampert -
Yeh Chang Chieh- Yngríd C. Niehues. 
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Resenha das matérias apreciadas 
de lo a 31 de agosto de.1997 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República .... 2 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 2 
Total ............................................ , .•. , .• , ...•.• 4 

Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1997 (no 2.843/97, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o Presidente da República 
a proceder à restituição ®s bens de que trata o Decreto n• 65.157, de 15 de 
setembro de 1969, e dá outras providências. 

Sessão: 05.08.97 

Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1997 (no 3.106/97, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a transforén
cia da Escola de Enformagem de Manaus, unidade organizacional descentrali
zada da Fundação Nacional de Saúde, para a Fundação Universidade da 
Amazonas, e dá outras providências. 

Sessão: 07.08.97 

Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1996 (n° 917/95, na Casa de ori
gem), que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao pro
testo de títulos e outros documentos de dívilÚJ e dá outras providências. 

Sessão: 20.08.97 

Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1997 (no 1.069/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a Implantação e a gestão do Parque Histórico Nacio
nal dos Guararapes. 

Sessão: 21.08.97 
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PROJETOS APROVADOS E ENVlADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados .... 3 
De iniciativa do Senado Federal.. . 7 

Total. ............ ,, ........... , .. ,.,, .. ,.,,"'".,, •.. ,.,.." 1.\L.-.• ~- . 

Projeto de Resolução n• 92, de I 997, que autonza a elevação temporá
na dos lmmes de endtvtdame/1/o do Estado de Mmas GerOJs para que possa 
emlflr, através de ofertas públicas, Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado 
de Minas Gerars - LFTMG. destinando-se cs recursos ao giro de sua dívida 
mQbiliária com vencimento no segundo semestre de 1997. 

Sessão: 13.08.97 

Projeto de Resolução n• 93, de 1997, que autoriza a elevação temporá
rra dos limites de endividamento do Estado do Rio Grande do Sul para que 
possa emitir, através de ofertas públicas. Letras Financeira do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul- LFTRS, destinado-se os recursos ao giro de sua 
dMda mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997. 

Sessão: 13.08.97 

Projeto de Resolução n• 94, de 1997, que autoriza a elevação temporá
ria dos limites de endividamento do estado do Mato Grosso para que possa 
emwr. através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do mato grosso - LFTEMT. destmando-se os recursos ao giro de sua dívida 
mobiliário com vencimento no segundo semestre de 1997. 

Sessão: 13.08.97 

Projeto de Resolução n• 95, de I 997, que aprova o Terceiro Termo 
Aditivo de RerratJficação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre 
o Estado de A lagoas e a Caixa Económica Federal, em I 0.12. 96, relativo ao 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e cujos 
recursos são destinados ao Programa de Desligamento Voluntário- PDV) 

Sessão: 13.08.97 

Projeto de Decre_to Legislativo n• IS, de I997 (n° 314/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para Evitar a Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão F;scal em Matérw d<! Impostos sobre a Renda, celeÕrado 
entre o Governo da Repúbltca Federauva do Brasil e o Governo da Repúbltca 
da Fmlândta, em Brasílw, em 2 de abrrl d: 1996. 

Sessão: 19.08.97 

Projeto de Decreto Legislativo n• 58, de 1997 (n° 414/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
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Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 23 de outu
bro de 1996. 

Sessão: 19.08.97 

Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de 1997 (n• 415/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação e As$istência 
Mútua na Área do Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes 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 /996. 

Sessão: 19.08.97 

Projeto de Resolução n• 83, de 1997, que denega autorização ao Muni
cípio de Osasco para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de 
Osa5co (LFTMO), cujos recursos seriam destinados ao giro de sua dívida mo
biliário com precatórios no r semestre de 1997. 

Sessão: 27.08.97 

Projeto de Resolução n" 104, de 1997, que autoriza a República Fede
rativa do Brasil a prestar garantia em operação de crédito externo a ser cele
brada entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre-RS e o Fundo Financeiro 
para Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, no valor de dois mi
lhões e seiscentos mil dólares nor&-arnericanQs,_dii_[Jri~al, destinando-se os 
recursos ao financiamento parcial do Projeto-de Ampliação do Hospital de 
Pronto Socorro de Porto Alegre- RS, e dá outras providências. 

Sessão: 28.08.97 

Projeto de Resolução n• 105, de 1997, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Porto Alegre a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, junto aÕ Fundo Financeiro para o Desemio/vimento da Bacia do 
Prata - FONPLATA, no valor de um milhão, cento e quarenta e três mil dóla
res norte-americanos, equivalentes a um milhão, duzentos e nove mil, oitocen
tos e sessenta e cinco reais e cinqüenta centavos, em 31 de março de 1997. 

Sessão: 28.08.97 

MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

De iniciativa do Senado Federal... .......... ~-~ i-
Total. ........................................................ 5 

Projeto de Lei do Senado n• 80, de 1996, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que regulamenta o § 4" do art. · 225 da Constituição Federal, no que 
diz respeito ao Pantanal Mato-Grossense. 

765 
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(Decisão terminativa) 
Sessão: 08.08.97 

AGOSTO DE 1997 

Projeto de Lei do Senado n• 103, de 1996, de autoria do Senador Hugo 
Napoleão, que dispõe sobre a devolução do adiantamento da remuneração das 
flrias, acrescentando novo parágrafo ao art. 145 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT. e dá outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 08.08.97 

Proposta de Emenda à Constituição n• 54, de 1995, tendo como pri
meiro signatário o Senador Ronaldo Cunha Lima, 'que dá nova redação ao §r 
do art. 102 da Constituição Federal (efeito vinculante). 

Sessão: 12.08.97 

Projeto de Decreto Legislativo n• 61, de 1997, de iniciativa da Comis
são de Assuntos Econômicos, que aprova a programação monetária relativa 
ao terceiro trimestre de 1997. 

Sessão: 13.08.97 

Projeto de Lei do Senado n• 106, de 1996, de auto=ia do Senador Wal
deck Ornelas, que altera a Lei no 8.036, de 1990, que "dispõe sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências". 

Sessão: 28.08.97 · 

MENSAGEM RELATIVA A ESCOLHA DE AUTORIDADE 

De iniciativa do Presidente da República .... I 
Total.. ................... ::: ................................. I 

Mensagem n• 136, de 1997 (n° 866/97, na origem), de 5 dé agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Gustavo Henrique de Barroso Franco para 
exercer o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 

Sessão: 12.08.97 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÕES 
DIPLO~ TICAS 

De iniciativa do Presidente da República .... 2 
Total. ........................................... , ......... , .• 2 

Mensagem n• 125, de 1997 (n• 759/97, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Bassul Athuil Netto. Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Car-
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reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública do Cameroun. 

Sessão: 13.08.97 

Mensagem n• 129, de 1997 (n° 812/97, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Luciano O:zorio Rosa, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Hungria. 

Sessão: 13.08.97 

MATÉRIAS REJEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO 

De iniciativa do ·senado Fid~;~i , ' ~-· ·--~-~ · 
Tota1 ........................................................... '".3 

Projeto de Lei do Senado n" 56, de 1996, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que estabelece requisitos para a concessão de certificado de habilita
ção técmca para pilotos civis de aeronaves de motor a turbina. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 08.08.97 

Projeto de Lei do Senado n• 235, de 1996, de autoria do Senador Hen
rique Loyola, que dispõe sobre o registro nas encidades fiscalizadoras do exer
cício de profissões. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 08.08.97 

Projeto de Lei do Senado n• 11, de 1996, de autoria do Senador Valrnir 
Campelo, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte coletívo ur
bano, em dias de eleições, a eleitores residentes nas zonas urbanas. 

(Art. 101, § 1°- Regimento Interno) 
Sessão: 08.08.97 

MA TÉRlAS RETIRADAS PELO AUTOR 

De iniciativadÕ. Senãdo F~,;raL~' .... 2 
Total.. ....................................................... 2 

Proposta de Emenda Constitucional n• 55, de 1995, de autoria do Se
nador José lgnácio Ferreira e outros senhores Senadores, que acrescenta pará
grafo ao art. 20 da Constituição Federal. 

767 



768 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

(Retirada mediante requerimento deferido pela Presidência da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania). 

Sessão:22.08.97 

Proposta de Emenda à Constituição n• 21, de 1996, de autoria do Se
nador José lgnácio Ferreira e outros senho~es Senadores, que modifica o inciso 
V do § 2• do art. 58 da Constituição Federal. 

(Retirada mediante requerimento deferido pela Presidência da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania). 

Sessão: 25.08.97 

MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA E ENCAMINHADA AO 
ARQUIVO 

I De iniciativa do Senado FederaL .............. 1 
Total ...................................... ,_ ................ I 

Proposta de Emenda à Constituição n• 2, de 1996, tendo como primeiro si
gnatário o Senador Bernardo Cabral, que altera o§ 4• do art. 18 da Constituição Fe
deral, e acrescenta dois parágrafos ao mesmo artigo (criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios). 

Sessão: 27.08.97 

OUTRASDELffiERAÇÕES 

Requerimento n" 513, de 1997, do Senador Romero Jucá, solicitando, 
com base no inciso IV do art. 71 da Constituição Federal, a realização, pelo 
Tri~unal de Contas da União, de inspeção, auditoria administrativa e operacio
nal, in loco, nas obras de asfaltamento da BR 174, que. liga Manaus até a fron
teira da Venezuela- no trecho referente ao Estado de Roraima- que estão sen
do realizadas com recursos alocados, inclusive, com empréstimos internacio
nais-levantados, para tal fun, na Corporação Andina de Fomento- CAF. 

Sessão: 05.08.97 

Requerimento n• 531, de 1997, do Senador Bernardo Cabral e outros 
senhores Senadores, lido em sessão anterior, solicitando, nos termos do art. 
160, combinado com o art. 199 do Regimento !ntemo, que o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da sessão do próximo dia 4 de setembro, 
seja dedicado a homenagear a Rede Amazônica de Rádio e Televisão pelo seu 
Jubileu de Prata. 

Sessão: 05.08.97 

Requerimento n• 533, de 1997, do Senador Esperidião Amin, solicitan
do, nos termos regimentais, a criação de urna Co!IÚssão Parlamentar Externa, 
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composta por sete Senadores, para, no prazo de trinta dias, gestionar junto a 
Órgãos Federais, Estados e Municípios, com vistas a avaliar e levantar medidas 
preventivas cabíveis para proteger as popuJ.a:ções e as· econOmias das· regiões 
que estão sujeitas a ser atingidas pelo fenômeno atmosférico "El Niiio". 

Sessão: 05.08.97 

Requerimento n• 544, de 1997, do Senador Lúcio Alcântara e outros 
senhores Senadores solicitando, nos termos regimentais, sejam prestadas home
nagens e voto de profundo pesar pelo falecimento do sociólogo Herbert de Sou
za, bem corno apresentação de condolências à família. 

Sessão: 11.08.97 

Requerimento n• 545, de 1997, da Senadora Benedita da Silva e outros 
senhores Senadores solicitando, nos termos regimentais e de acordo com as 
tradições da Casa., sejam prestadas homenagens de pesar pelo falecimento do 
Senhor Herbert de Souza, "Betinho". 

Sessão: 11.08.97 

Requerimento n• 546, de 1997, do Senador Pedro Simon e outr~ se
nhores Senadores solicitando, nos termos regimentais, sejam prestadas home
nagens de pesar pelo falecimento do sociólogo Herbert de Souza. 

Sessão: L 1.08. 97 

Requerimento n• 547, de 1997, do Senador Lúcio Alcântara e outros 
senhores Senadores, solicitando, nos termos do art. 160, combinado com o art. 
199 do Regimento Interno, que o tempo destinado aos oradores da Hora do Ex
pediente, da sessão de 21 de agosto próximo, seja dedicado a homenagem do 
Sociólogo Herbert dé Souza (Betinho ). 

Sessão: 13.08.97 

Requerimento n• 550, de 1997, do Senador José Roberto Arruda e ou
tros senhores Senadores, solicitando, nos termos do art. 160, combinado com o 
art. 199 do Regimento Interno, que o tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente, da sessão de 20 de gosto próicimo, seja dedicado a homenagear o 
Dia do Maçorn. 

Sessão: 13.08.97 

Requerimento n• 552, de 1997, do Senador Osmar Dias e outros senho
res Senadores, solicitando, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, que o 
tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente, da sessão de 16 de outu
bro próximo, seja dedicado a homenagear o Dia Mundial da Alimentação. 

Sessão: 13.08.97 

Requerimento n• 572, de 1997, da Senadora Emília Fernandes e outros 
senhor~s Senadores solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado 
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aos oradores da Hora do Expediente da sessão plenária do dia 27 de agosto 
próximo seja dedicado a homenagear o 43° aniversário de falecimento do Presi
dente Getúlio Vargas. 

Sessão: 14.08.97 

Requerimento n• 576, de 1997, do Senador Esperidião Amin, solicitan
do, nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, sejam presta
das homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Carlos Gomes de 
Oliveira. 

Sessão: 19.08.97 

Requerimento n• 577, de 1997, do Senador Esperidião Amin e outros 
senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da sessão do próximo dia 14 de outubro 
!:eja dedicado a homenagear o ex-Senador Carlos Gomes de Oliveira. 

Sessão: 19.08.97 

Requerimento n• 580, de 1997, do Senador Geraldo Melo, solici~ndo, 
nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, sejam prestadas 
homenagens pelo falecimento do ex-Senador Moacyr Duarte. 

Sessão: 19.08.97 . 

SESSÕES PLENÁRIAS REALI.Z.ADAS 
(1" a 31 de agosto de 1997) 

Sessões Não Deliberativas ·········-·····-··························--7 

Sessões Deliberativas Ordinárias ............................ , .•... 14 

Total .......................... -······-··---······················21 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PEW SENADO FEDERAL 
(1" a 31 de agosto de 1997) 

. 

MATÉRIAS APROVADAS .............................................................................................. 22 

Projetos aprovados e enviados à sanção ............................................................... 4 

Projetas aprovados e enviados à promulgação............................................... . I O 
• Operações de crédílo ........................•............................................ 7 
• Acordos lnternacionais .................................................................. 3 
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Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ...................................... 5 
• Projetas apreciados pelo Plenário ................................................. 2 
• Projetas apreciados nas comissões, em decisão terminativa ........... 2 
• Proposta de Emenda à Constituição .............................................. / 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ....................... 2 

Mensagem relativa a escolha de Autoridade ....................................................... : .. 1 

MATtluAs ENVIADAS AO ARQUIVO ............................. - ............................................... . 

Matérias rejeitadas ................................... ·-··-~--......................... _ ................. ~3 
• Art. 101, § 1" .......................................................................... - .... 1 
• Decisão terminatíva ....................................................................... 2 

Matérias retiradas pelo autor .................... . ........................... ~ .................. il 

1\~ ~téria declarada prejudicada .............................................................................. l 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PEW SENADO FEDERAL 
(17 de fevereiro a 31 deagosto de 1997) 

MATÉRIAS APROVADAS ............................................. _ ............................................ 174 

Projetas aprovados e enviados à sanção ............................................................. 18 

Projetas aprovados e enviados à promulgação .................................................... 73 

• Operações de crédíto ................................................................... 44 
• Acordos lnten1acionais ................................................................ 19 
• Concessões de Rádio e 1V ............................................................. 4 
• Suspe11são de execução de norma juridica. ..................................... 3 
• Assuntos AdminislratiiiOS ............................................................... 2 
• Proposta de Emenda à ConsJituição .............................................. I 

Projetas aprovados e enviados à Cimara dos Deputados .................................... 59 
• Projetas apreciados pelo Plenário ............................................... 20 
• Projetas apreciados nas comissões, em decislJo termitllltiva. ........ 37 
• Propostas de Emenda à ConsJituiçllo. ............................................. 2 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ..................... !8 

Menaagens relativas a escolha de Autoridades ...................................................... 6 
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MA TERlAS ENVIADAS AO ARQUIVO ••••••.••••••••••••••••••••..••••••••.••.•..•••.•••••••••••••••••••••••••••• 63 

Matérias retiradas pelo autor ........................... 12 

Matérias prejudicadas ........................ 27 

Matérias rejeitadas ..... ······· ········· ........... 24 

SF/804/97 

SF/850/97 

SF/865/97 

SF/87!197 

SF/902197 

SGM/300/97 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania 

Encaminha· o Recurso n• 5, de 
1997, dos Senadores Geraldo 
Melo e Eduardo Sup!icy, relativo 
ao Relatório Final da CPI dos 
Precatórios 

Presidente da Comissão Encaminha informações solicita
Especial Conferência das, acerca das mulheres parla
Mundial da Mulher - Cã- mentares e ocupantes de cargos 
mara dos Deputados . , de natureza especial, de .direção 

Presidente da Câmara Le
gislativa do Distrito Fede
ral 

Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e De
fesa Nacional 

e assessoramento superior. 

Acusa recebimento de Moção 
relativa a projeto sobre cargos de 
Agente Penitenciário na Carreira 
de Policial Civil do Distrito Fe
deral. 

Encaminha expediente do Presi
dente da Câmara dos Deputados 
referente a solicitação da Funda
ção Cultural Palmares, acerca do 
Projeto Je Decreto Legislativo 
n• 65, de 1997 (Acordo de Coo
peração no Campo da Cultura -
Brasil e Á.fiica do Sul). 

Presidente da Comissão de Encaminha comwúcação do Se
Constituição, Justiça e nado r Júlio Campos reiterando 
Cidadania pedido de inclusão em Ordem do 

Dia do ProjetO-de Lei do Senado 
n• 87, de 1996. 

Presidente da Câmara Mu- Encaminha informações solicita
nicipal de Camaúba do das acerca de leis cornplementa-
Dantas - RN res. 
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COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO/AGOST0-97 

REUNIÕES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 31 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA soa LEGISLATURA 

REUNIÕES CONVOCADAS ............... .25 

REUNIÕES REALIZADAS ................. .22 

MATÉRIAS APRECIADAS EM CARÁTERTERMINATIVO ·1997 
31 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRiA DA 50• LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN AGO MAR 
DO SENADO AQO 

APROVADOS 1 1 2 

REJEITADOS 4 4 
TOTAL 

6 1 8 

PARECERES APRECIADOS· 1997 
3• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 501 LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI DO MAR ABR MAl JUN AGO AGO 
SENADO MAR 

PELA 
REJEICÁO 1 1 -
POR AUDIENCIA 
ÀCCJ 1 1 
TOTAL 

2 2 

PROJETOS DE LEI DO MAR ABR MAl JUN AGO AGO 
SENADO MAR 

COMPLEMENTAR 
PELA 
APROVACÁO 1 1 
PELA 
REJEICÂO 1 1 
TOTAL 

1 1 2 
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PROJETOS DE LEI DA MAR ABR MAl JUN AGO AQO 
CÂMARA MAR 

PELA 
APROVAÇÃO 2 1 3 
TOTAL 

2 1 3 

EMENDAS DE PLENARIO MAR ABR MAl JUN· AGO AOO 
MAR 

PELA 
REJEIÇÃO 1 1 
TOTAL 

1 1 

PDS) JROJI!.TO DE 1 MAR ABR MAl JUN AGO AOO 
DI!CRI!T LeQISLA11VO MAR 

PELA 
APROVA~ÃO 1 1 
TOTAL 

1 1 

(OFS) OFICIO"S" MAR ABR MAl JUN AGO AOO 
MAR 

APROVADOS NOS 3 6 8 8 10 34 
TERMOS DE PRS I 

,,. .. 
REJEITADOS NOS 1 1 
TERMOS DE PRS 
TOTAL 3 6 8 9 10 35 

DIVERSOS MAR ABA MAl JUN AGO AGO 
MAR 

APROVADOS NOS 1 1 
TERMOS DE PRS 
TOTAL 1 1 

(MSF) MENSAGENS MAR ABR MAl JUN AGO AOO 
MAR 

APROVADAS NOS 
TERMOS DE PRS 5 3 3 2 5 18 
APROVADAS NOS 
TERMOS DE PDS 3 2 1 8 
APROVANDO 
INDICAÇÃO DE 1 3 4 
AUTORIDADES 
TOTAL 5 1 5 2 9 28 
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QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELACAE ·1997 
aa SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 501 LEGISLATURA 

PARECERES MAR ABA MAl JUN AGO AGO 
MAR 

PEL.A APROVAÇAO 
3 2 5 

PEL.A REJEIÇÃO 
2 1 3 

POR AUDII!:NCIA 
ÀCCJ 1 1 
APROVADOS . NOS 
TERMOS DE PRS 8 8 11 10 16 53 
REJEITADOS NOS 
TERMOS DE PRS 1 1 
APROVADOS NOS 
TERMOS DE PDS 3 2 1 8 
APROVANDO 
INDICAÇÃO DE 
AUTORIDADES 1 3 4 
TOTAL 

8 15 18 13 21 73 

AUDiêNCIAS DEPOIMENTOS 
E COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES REAUZADOS NA CAE NA 

31 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50' LEGISLATURA 

conolderaçlo do Senado Federal o nome do 
Senhor Demoalhoneo Madureira do PinhO Neto 
par• o cargo da Dlretor da Area lntamaclonal 
doBACEN. 

142197 • 
conalderaçAo do Senado Federal o nome do 
Senhor Sérgio Darcy da Silva Alvee para o 
cargo da Dlralor da Norma• o Organlzaçlo do 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

REUNIÕES CONVOCADAS E REALIZADAS NA 3" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA !O" 
LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI MAR 
DO SENADO 

(PLS). 

APROVADOS 

REJEITADOS 
OUTRAS 
CONCLUSÕES 

TOTAL 

~ 

PROJETOS DE LEI MAR 
DO SENADO 

COMPLEMENTAR 
(PLS-COMPLl 

PELA 
APROVACÃO 
PELA 
REJEICÃO 
OUTRAS 
CONCLUSÕES 

TOTAL 

PROJETOS DE LEI MAR 
DA CÂMARA 

(PLC) 
PELA 
APROVAÇÃO 
PELA 
REJEIÇÃO 
OUTRAS 
CONCLUSÕES 

TOTAL 

REUNIÕES CONVOCADAS ••••• 47 

REUNIÕES REALIZADAS ........... 46 

MATtRIAS APRECIADAS EM CARÁTER TERMINATIVO· lffl 
3" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA !O" LEGISLATURA 

ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 

16 7 1 3 21 

3 i•.; s 2l 10 .... .. 3 1 • 
l3 1!1 ... .. " 

PARECERES APRECIADOS· 1m 
J• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA !O" LEGISLATURA 

ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 

ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 

7 !I 2 14 
--

I 1 

I 1 2 

a l !I l 17 
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PROPOSTAS DE MAR ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 
EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO 

(PEC) 
PELA 3 2 I I 3 IO 
APROVAÇÃO 
PELA 2 3 5 
REJEIÇÃO 
OUTRAS 5 1 I 7 
CONCLUSÕES 
OUTROS 

IO 6 2 I 3 22 
TOTAL 

PROJETO DE MAR ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 
DECRETO 

LEGISLA TIYÓ 
(PDS) 

PELA 
APROVAÇÃO 
PELA I I 
REJEIÇÃO 
OUTRAS I I 
CONCLUSÕES 

1 I 2 
TOTAL 

OFlCIO "S" MAR ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 
(OF'Sl 

APROVAÇAO NOS 3 3 
TERMOS DE PRS 
REJEITADOS NOS 
TERMOS DE PRS 
OUTRAS 1 I 
CONCLUSÕES 

4 4 
TOTAL 

MENSAGENS MAR ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 
lMSFl 

APROVAÇAO NOS 
TERMOS DE PRS 
APROVANDO I 2 3 
INDICAÇÃO DE 
AUTORIDADES 
OUTRAS I 1 
CONCLUSÕES 

2 2 4 
TOTAL 
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~ PROJETOSDE MAR ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 
RESOLUÇÃO 

(PRS) 
PELA l 3 4 
APROVAÇÃO 
PELA 
REJEIÇAo 
OUTRAS 
CONCLUSÕES 

1 3 4 
TOTAL 

DIVERSOS!REQUE MAR ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 
RIMENTOS 

(DIV) (RQT") 
PELA 1 2 3 2 1 9 
APROVAÇÃO 
PELA 1 1 
REJEIÇÃO 
OUTRAS 1 I 
CONCLUSÕES 

1 3 3 3 1 11 
TOTAL 

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CCJ- 1997 
3' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50" LEGISLATURA 

PARECERES MAR ABR MAl JUN JUL AGO TOTAL 

3 34 12 12 3 7 71 
PELA APROVAÇÃO 

6 9 3 18 
PELA REJEIÇÃO 
ENCAMINHANDO A 2 1 3 
OUTRAS COMISSÕES 
REJEITADOS NOS 
TERMOS DE PRS • 
APROVADOS NOS 1 2 3 
TERMOS DE PDS 
APROVANDO 
INDICAÇÃO DE 
AUTORIDADES 
OUTRAS 1 12 3 16 
CONCLUSÕES 

5 54 24 17 3 7 110 
TOTAL 
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CONGRESSO NACIONAL • 1997 
RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DE t• A 31 DE AGOSTO 

M 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

MENSAGEM 

415/97-CN 
(n' 816/97, 
na origem) 

420/97-CN 
(n' 827/97, 
na origem) 

421/97-CN 
(n' 826197, 
na origem) 

85/96-CN 
(n' 66196, 
na origem) 

310/97-CN 
(n' 608/97, 
na origem) 

357/97-CN 
(n' 704/97, 
na origem) 

392/97-CN 
(n' 754197, 
na origem) 

394/97-CN 
(n' 756/97, 
na origem) 

417/97-CN 
(n' 818/97, 
na origem) 

TIPO EN' 

MPn' 1.578-1, 
publ. noD.O. 
de 18-7-97 

MP n' 1.563-7, 
publ. noD.O. 

de 23-7-97 

MP n° 1.566-6, 
publ. no 0.0. 

de 23-7-97 

PLC n• 114/94 
(PL n• 209/91, 
na Casa de 
origem) 

PL ••6197-CN 
Leitura 3.6.97 

PL11' 7197-CN 
Leitura 18.6.97 

PL 11' 8197-CN 
Leitura 11.7.97 

PL n• 10/97-CN 
Leitura I 1.7.97 

PL a' 12197-CN 
Lcirun 23.7.97 

PLV- i sançio.... -----··--·-- 01 
MPJ ... promulcadaJ. ..... ,, _______ ,, ........ _, ___ 03 

PLN1 ... i sanç:lo ... - .. -···············----······-·-···· .. ···-· .. -- 06 
VETOS- rejeitado<. ••••• ---·······-··-······-··-- 11 
Total dt malirlas a reciad~ ... - ....... ,_ ... , .. _,,,, .. , __ ~· 2! 

EMENTA 

Dispõe sobre a administração do ln!tituto de 
Resseguros do Brasil - IRB, sobre a transfe~ncia e a 
transfom:taçAo de suas ações, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a incid!ncia do imposto de renda na 
fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes 
ou domiciliados no exterior, e dá outras providências. 

Excepciona o contrato ce1ebmdo entre o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social e 
a Companhia Docas do Rio de Janeiro de exigências 
fixadas em lei, ou ato dela decorrente. 

Regula o § 7' do art. 226 da Constituição Federal, 
que trata do planejamento familiar, estabelece 
penalidades e dá outras provid~ncias. 

SESS O 

12-8-97, à! 
19 horas 

12-8-97, ás 
19 horas 

12-8-97, ás 
19 horas 

12-8-97, ás 
19 horas 

OBS. 

Lei n" 9.4&2. 
de 13-8-97 
(DO 14-8-97) 

Lei n' 9.481, 
de 13-8-97 
(DO 14-8-97) 

Lei n• 9.4~0. 
de 13-8-~i' 
(DO 14-8-97) 

Os vetos fomm 
rejeitados e 
publicados no DO 
de 20.8.97 (Lei n' 
9.263 de 12.!.96) 

A"""m o '-"' '""""~ • "'"' ~ 0•=-~ 2'<·"· "T-"" --
Fiscal da União, em favor de Qpemções Oficiais de I l horas À aançAo 
Crédito - Recursos Sob Supervisão do Ministério da) 
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 
3.860.000,00, pam os fw que especifica. · 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 27-8-97, ás Aprovado. 
Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de ll horas A aançAo 
Crédito - Recursos Sob Supervis!o do Ministério da 
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 

621.948.858,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 27-8-97, ás Aprovado. 
Fiscal da União, em favor do Estado-Maior das 11 horas A aançAo 
Forças Am:tadas, crédito especial até o limite de R$ 
401.492,00, pam os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 27-8-97, ás Aprovado. 
Fiscal da Uni lo, em favor da Justiça Eleitoral, crédito ll horas À aançAo 
suplementar no valor de R$ 3.115. I 62,00, pam os 
fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos 27-8-97, ás Aprovado. 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do li horas À sanç!o 
Ministério dos Transportes, do Ministério de Minas e 
Energia e do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
crédito suplementar no valor global de RS 
I 05.373.700,00, para os fins que especifica. 

--· ... -
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PL n• 14197-cN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 27-8-97, às Aprovado. 
Leitura 24.7.97 Fiscal da Unifto, em favor de Encargos Financeiro da 11 horas À sanção 

Uníi!o - Recursos Sob Supervisi!o do Ministério da 
Fazenda e Transferências a Estados, Distrito Federal 
e Municípios - Recursos Sob Supervisão do 
Minsit~rio da Fazenda, crédito especial até o limite 
de RS 104.240.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

MP n• 1.481-51, Altera a Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, e dA 27-8-97, às Aprovado o PL V 
publ.noD.O. 

de 11-8-97 
outras providências. 11 horas n• 6/97. À sanção 

·-

RESENHA DAS MA TÉIUAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
PERíODO DE 17 DE FEVEREIRO A 31 DE AGOSTO DE 1997 

PLV- aprovado e encaminhado à sançAo.......................................... 01 
PLVa- aprovados e sancionados........................................................ 03 
1\'IP• - aprovadas e promulgadas....................................................... 16 
PLN1 - transformados em lei.............................................................. 04 
PLNs- aprovados e encaminhados A sançAo...................................... 06 
VETOS- n:jeitados .................................................... :....................... IS 
Total de matérlu apreciadas ....................................................... :... -48 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Presidente da CD 
que na 

Senado Federal, realizada dia 5-8-97, As 14h30min, as Mensagens 
n"s 441 a 443, de 1997-CN, que encaminham os Projetos de Lei 
n"s 18197-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Ünião, em favor do Ministério de Minas e 
Energia, crédito suplementar no valor de RS 26.897 .396,00, para 
os fms que especifica"; 19197-CN, que ~autoriza o Poder 
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da Unilo, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no 
valor global de RS 18.912.789,00, para os fms que especifica~; e 
20/97-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da Unilo, em favor do Ministério dos Transportes, crédito 
suplementar no valor de RS 4.120.720,00, para os fms que 
especifica", e foram despachadas à Comissão Mista de Planos, 

Públicos e 

através do OficioffSIW 136 97, datado de 15-7-97. 

que o wna sesslo 
solene no dia 3-9-97, às ii horas., no Plenário do Senado Federal, 
destinada a homenagear o Senhor Elias Hnloui, Presidente da 
República do Ubano. Solicita, ainda, indicação do orador da 
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Of. n• '1X2/97-CN Dep. Michel Temer- Comunica que o Congresso Nacional fará realizar uma scsslo 

Presidente da CD soleoe no dia 8-9-97, às dez horas, no Plenário do Senado Federal, 
destinada a homenagear o Senhor Jorge Sampaio, Presidente da 
República Portguesa. Solicita, ainda, indicaçlo do orador da 
C4rnara dos Deputados na solenidade. 

Of. n• 235/97-CN Dep. Michel Temer- Comunica que foram lidas, na sesslo do Senado Federal, realizada 

Presidente d?. CD dia 15-8-97, às 9 horas, as Mensagens n•s 481 a484, de 1997-CN, 
que encaminham os Projetas de Lei n"S 21197-CN, que "autorim o 
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
da Justiça Eleitoral e da Justiça do Disttito Federal e dos 
Territórios, crédito especial até o limite de RS 500.600,00, pan1 os 
fms·que especifica"; 22197-CN, que "autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da Unilo, em 
favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de 
RS 221.162205,00, para os fins que especifica", 23197-CN, que 

~~ 
"autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da 
Segwidadc Social da Unilo, cm favor de diversos Ófglos do 
Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de RS 
14.161.896,00, para os fms que especifica"; e 24197-CN, que 
"abre ao Orçamento de Investimento, em favor do Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica - CEP AL, empresa do Sistema 
ELETROBRÁS, crédito especial no valor de RS 9. 700.000,00, 
para os fins que especifica". 

Of. n• 239/97-CN Dep. Michel Temer- Em aditamento ao Oficio n" 222/97-CN, datado de 12 do corrente, 

Presidente da CD comunicando que a sessilo solene conjunta destinp a 
homenagear o Senhor Jorge Sampaio, Presidente da República 
Portuguesa, será realizada às 10h30min do dia 8-9-97. 

Of. n" 240/97-CN Dep. Michel Temer - Em aditamento aao Oficio n• 239197-CN, datado de 20 do 

Presidente da CD corrente, comunicando que a sessão solene conjunta destinada a 
homenagear o Senhor Jorge Sampaio, Presidente da República 
Portuguesa, será realizada~ II ~oras dodia &-9-97. 

LISTA 0° 05 

de 06 de agosto de 1997 

Correspondências ~ecebidas e respondidas pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal. 

Diversos: 

• da Câmam Municipal de São José do Barreiro • SP, encaminhando Moção de 
Aplauso pela iniciativa da Proposta de Emenda à Constituição que fixa o número de 
Vereadores para a Legislatura em curso; 
• da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos - SP, manifestando-se favorável ao 
PL 2190196, que trata sobre os Códigos Penal Militar e Processo Penal Militar; 
·da Câmara Municipal de Slo Caetano do Sul- SP, favorável ao PL 3187/97, referente 
a pichação de muros e paredes de propriedades particulares como crime; 
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-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - SP, contrário ao PL 102/93, que 
prevê alterações no Código Penal Militar; 
- da Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga - RS, favorável ao PL 2352/96, que fixa 
eteições para os municípios emancipados em 1996; 
- da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP, favorável ao PLI) 24/97, que 
proíbe a contratação de parentes de até 3° grau pelos órgãos do Executivo, Legislativo 
e Judiciário; 
-da Câmara Municipal de Não-me-Toque- RS, favorável ao PLS 24/97, que proíbe a 
contratação de parentes até o 3° grau no Executivo, Legislativo e Judiciário; 
- da Câmara Municipal de Naviraí - MS, favorável ao PL 821/96, que versa -sobre 
repasse do Legislativo sem intermédio do Executivo; 
-da-Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, favorável ao PL 2710/92, que cria 
Fundo Nacional de Moradia Popular; 
- da·Câmara Municipal de Guarujá do Sul - SC, favorável ao PLS 59/97, que visa 
facilitar a aposentadoria do trabalhador rural; 
- da Câmara Municipal de Natividade - RJ, solicitando apoio aos projetos de 
privatização que tramitam nessa C' asa; ., -
- da Câmara Municipal de Jundiaí - SP, favorável à PEC 57/95, sobre o voto 
facultativo; 
- da Câmara Municipal de Quilombo - SC, solicitando instalação de CPI com a 
finalidade de apurar fatos de envolvimento dos membros do PT em corrupção; 
-da Câmara Municipal de Santos- SP, solicitando urna CPI para apurar as denúnciãS' 
formuladas pelo economista Paulo de Tarso contra o PT; 
- do Sr. Antonio Carlos dos Santos - Palmital - SP, solicitando a derrubada do veto ao 
PLC 110/94, que prevê periculosidade na profissão de carteiro; 
- da Câmara Municipal de Lapa - PR, solicitando agilização nos processos de 
autorização para contratação de empréstimos internacionais, requerido pelo Governo 
do Paraná;· 
- da Câmara Municipal de Araraquara - SP, contrária à privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce; 
- do' Instituto dos Advogados Brasileiros - Rio de Janeiro - RJ, indicação versando 
sobré os meninos de rua; 
- da Câmara Municipal de General Salgado - SP, favorável ao funcionamento e 
legillização das rádios comunitárias; 
-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo- SP, favorável à PEC 169/93, que 
dispõe sobre verbas ao SUS; 
-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo- SP, contrária a aprovac do PL 
4425194; 
- da Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná - PR, favorável ao 
PLC 118/84, que trata sobre a reforma do Código Civil Brasileiro; 
-da Câmara Municipal de Campinas - SP, favorável ao PLS 120/96, que dispõe sobre 
a inclusão de fotos de crianças desaparecidas cm bilhetes de loterias; 
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, favorável ao PL 2242196, instituindo o 
Dia Nacional de Vacinação em Idosos; 
-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo- SP, favorável ao PL 2186/96, 
que dispõe sobre a substituição progressiva da produção e da com~ialização de 
produtos que contenham asbesto/amianto; 
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- da Sra. Marselle Nobre de Carvalho - favorável ao PLS 34/97, que dispõe sobre a 
venda e uso indiscriminado de antibióticos; e 
-da Câmara Municipal de Farroupilha- RS, favorável ao PLS 24/97, que proíbe nos 
Três Poderes nomeação ou requisição de cônjuges, companheiros ou parentes at~~~o 
grau. 

f1anifestações favoráveis à reeleição: 

' )a Câmara Municipal de Cândido Godói - RS; 
· ·ia Câmara Municipal de Olinda- PE; 

ia Câmara Municipal de São José dos Campos - SP; 
· Ja Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP; 
- da Câmara Municipal de Santo Angelo - RS; 
- da Câmara MunicipaJ·de Santo Cristo - RS; 
-da C.:tmara Municipal de Limeira- SP; 
- da Câmara Municipal de Dois Córregos - SP; 
- da Câmara Municipal de Campo Mourão - PR; 
-da Câmara Municipal de Itapeva- SP; 
-da Câmara Municipal de Barra do Piraí- RJ; 
-da Câmara Municipal de Diadema- SP; 
-da Câmara Municipal de Guariba- SP; 
-da Câmara Municipal de Noju- PA; 
- da Câmara Municipal de Osório - RS; 
- da Câmara Municipal de Artur Nogueira- SP; 
- da Câmara Municipal de Flaviano Peixoto -RS; 
- da Câmara Municipal de Bebedouro - SP; 
- da Câmara Municipal de Campinas- SP; 
- da Câmara Municipal de São Caetano do Sul ~ SP; 
-da Câmara Municipal de Guarulhos- SP; 
-da Assembléia Legislativa de Teresina- PI; 
- da Câmara Municipal de Santo André - SP; 
- da Câmara Municipal de Tupã - SP; 
-da Câ..rnara Municipal de Pirassununga- SP; 
- da Câmll!"ll Municipal de Assis - SP; e 
-da Câmara Municipal de Santa Cruz das Palmeiras- SP. 

Manifestações contrárias ao PL 1151-A/95, que disciplina a união civil entre 
pessoas do mesmo sexo: 

-da Câmara Municipal de Jardinópolis- SP; 
- da Câmara Municipal de Guara- SP; 
- da Câmara Municipal de Araçariguama- SP; 
- da Câmara Municipal de Estância de Socorro - SP; e 
-da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo- SP. 
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Manifestações contrárias à Reforma Previdenciária:-

- da Câmara Municipal de Passo Fundo - RS; 
- da Câmara Municipal de Bragança Paulista - RS; 
-da Sra. Zilma Sales dos Santos - São Paulo - SP; 
- da Sra. Edina Rossi Desambiago - Jundiaí - SP; 
- do Sr. José Amaro Santo - Arealva - SP; 
-do Sr. Paulo Gonçalves de Carvalho - Ribeirão Preto - SP; 
- da Sra. Dei ma Rossi - Jundiaí - SP; 
- do Sr. Márcio Luíz Penteado - Arealva - SP; 
-da Câmara Municipal de Quatinguá - PR; 
-da Câmara Municipal de Votuporanga- SP; 
- da Câmara Municipal d_e_P.ano Feliz - SP; 
-da Associação dos Servidores Municipaís de São Paulo- SP; e 
- do Centro Empresarial de Chapecó - SC. 

Manifestações contrárias à prorrogação do Fundo de Estabilizaciio Fiscal: 

-do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - Rio de Janeiro - RJ; 
- da Câmara Municipal de Arabutá - SC; 
-do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Panuba, Mantiqueira e 
Litoral Norte - Pindamonhangaba - SP; 
- da Câmara Municipal de Aurora - SC; 
- da Câmara Municipal de Pinhalzinho - SC; 
- da Câmara Municipal de Itapeva - SP; 
-da Câmara Municipal de São José do Rio Preto - SP; 
- da Câmara Municipal de Barão de Cotegipe - RS; 
- da Câmara Municipal de Silo Miguel Arcanjo • SP; 
- da Câmara Municipal de Jjui - RS; 
- da Câmara Municipal de Birigui - SP; 
-da Câmara Municipal de V alinhos - SP; 
- da Câmara Municipal de Mauá - SP; 
- da Câmara Municipal de Torres - RS; 
-da Câmara Municipal de Guafba- RS; 
-da Câmara Municipal de Lucianópolis - SP; 
- da Câmara Mu11icipal de Triunfo - RS; 
- da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP; 
- da Câmara Municipal de Tupã - SP; 
-da Câmara Municipai<Ie Guariba; 
-da Câmara Municipal de Lins- SP; 
-da Câmara Municipal de Registro - SP; 
- da Câmara Municipal de Píracicaba - SP; 
- da Câmara Municipal ~..Nova Granada - SP; 
- da Câmara Municipal de Emma - SC; 
-da Câmara Municipal de Leme - SP; 
-da Assembléia Legislativa de Porto Alegre- RS; e 
-da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP. 
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LISTA no 06 

de 27 de agosto de 1997 

Correspondências recebidas e respondidas pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal. · 

Diversos: 

- da Câmara Municipal de Fortaleza-CE, contrária a adoção de medidas provisórias, 
pelo Governo Federal; 
- da Câmara Municipal de Rio Branco-AC, favorável à prorrogação de mandatos dos 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 1996 a 2002; 

·-da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso-MS, favorável ao PLC 81/96, 
que versa sobre o FPM; 
-da Câmara Municipal de Agudos-SP, favorável à PEC 169/<J3, que vincula verbas dos 
orçamentos da União, Estado e Municípios para a saúde; 
- da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo-SP, favorável ao PL 634175, 
referente a atualização do Código Civil; 
- da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas-AM, favoravel ao PLC 271197, 
referente a transferência da Escola de Enfermagem de Manaus para a Fundação 
Universidade do Amazonas; 
-do Instituto dos Advogados Brasileiros - Rio de Janeiro-RJ, contrário ao 
PL 341-A/95, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB; 
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto-SP, favorável ao PL 1024/95, que modifica o 
texto do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor; 
- da Câmara Municipal de Volta Redonda-RJ, favorável ao PLC 73/94, referente ao 
Código de Trânsito; 
-da Câmara Municipal de São José do Rio Preto-SP, favorável ao PL 2757179, que dá 
nova redação ao art. 33 da Lei n° 9394/96; 
-da Ora. Solante Dantas Ferrari - Limeira-SP, contrária ao término dos psicotécnicos, 
no novo Código de Trânsito; 
- da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste-MS. favorável ao Projeto de Lei 
Complementar 81/96, que dispõe sobre a garantia do repasse do Fundo de Participação 
dos Municípios direto para as câmaras municipais; 
-da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - São Paulo-SP, favorável ao PL 
26/97, referente subvenção econômica aos produtores de borracha natural; 
- da Organização Católicas pelo Direito de Decidir - São Paulo-SP, favorável ao PLC 
114/94, que dispõe sobre o pia: .. j..1mento familiar; e 
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- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto-SP, favorável ao PLS 109/97, que dispõe 
sobre a utilização da mão-de-obra inantil. 

Manifestações contrárias à aprovação da lei do aborto: 

- da Sra. Matilde Francescani - São Paulo-SP; 
-da Sra. Iná Correia Siqueira- São Paulo-SP; 
- do Sr. Levino Carlos dos Santos - São Paulo-SP; 
- do Sr. Sylvio M. Chalengo - São Paulo-SP; 
-do Sr. Fernando de Renna e Souza- São Paulo-SP; 
- da Sra. Maria Aparecida P. Rodrigues -São Paulo-SP; 
-da Sra. Luilde Franceschini - São Paulo-SP; 
-do Sr. João José de L. Júnior- São Paulo-SP; 
-da Sra. Maria Angélica Siqueira- Rio de Janeiro-RI; 
- da Sra. Stela Silveira - São Paulo-SP; 
- da Sra. Marta L. Além - fbitínga-SP; 
-do Sr. Ramon Lyra- Santos-SP; 
-do Sr. José Faustino Bernardo - fbatíba-ES; 
-do Sr. Nozir Carvalho de Oliveira- lbatiba-ES; 
-da Sra. Marília Campos Fonseca- fbatiba-ES; 
-da Sra. Maria Custódia Teixeira- fbatíba-ES; 
- da Sra. Ana Christína Correa- Vila Velha-ES; 
- da Sra. Regina Coe! i Bernardo - fbatiba-ES; 
- da Sra. Rosane.Assis Bernardo - fbatiba-ES; 
-da Sra. Maria Aparecida Monteiro -lbatiba-ES; 
-da Sra. Sheila Cristina Pruza- fbatiba-ES; 
- da Sra. Marlene Gonçalves - lbatíba-ES; _ 
- do Sr. Edvaldo Lourenço Rodrigues - fbariba-ES; 
-do Sr. Aildo José da Silva- fbariba-ES; 
- da Sra. Márcia Suely de Lima - fbatiba-ES; 
-da Sra. Denilda M. Silva - lbariba-ES; 
- do Sr. Geraldo Inácio dos Santos - fbatiba-ES; 
-do Sr. Valério Teixeira- lbatiba-ES; 
- do Sr. Onisis de Carvalho - fbatiba-ES; 
- do Sr. Eden Tadalahah Bernardo - lbatiba-ES; 
-da Sra. Nadma Tadalahah Bernardo -lbatiba-ES; 
- do Sr. Adilson R. Carvalho - Rio de Janeiro - RJ; 
- da Sra. Ana Maria Campelo - Ribeirão Preto-SP; 

- do Sr. Eudimas Oliveira - São Luiz-MA; 
- da Sra. Maria José de Oliveira Moraes - São Luiz-MA; 
-da Sra. Cleide Maria do Nascimento - São Luiz-MA; 
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- da Sra. Edine Maria do Nascimento - São Luiz-MA; 
- da Sra. Martha Costa de Araújo - São Luiz-MA; 
- da Sra. Nildilene Soares - São Luiz-MA; 
- da Sra. Carmelita Oliveira - São Luiz-MA; 
-do Sr. Cláudio Rocha Ferreira- São Luiz-MA; 
- da Sra. Maria da Conceição A. Gomes - São Luiz-MA; 
- do Sr. Raimundo Carlos Sarges - São Luiz-MA; 
-do Sr. Idenilson Leite Teixeira- São Luiz-MA; 
- do Sr. Gildson Mário L. Souza - São Luiz-MA; 
- do Sr. Rubem Almeida 1 únior - São Luiz-MA; 
- da Sra. Elisângela de Fátima Oliveira- São Luiz-MA; e 
-da Sra. Maria do Amparo N. Oliveira- São Luiz-MA. 

Manifestações contrárias à prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal: 

-da Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins-TO; 
- da Câmara Municipal de Pirapó-RS; 
- da Prefeitura Municipal de Palma Sola-SC; e 
- da Prefeitura Municipal de Araporã-MG. 

Manifestações contrárias ao PL 1151-A/95, que disciplina a união civil entre 
pessoas do mesmo sexo: 

- da Câmara Municipal da Estância de Águas de Santa Bárbara-SP; e 
-da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos-SP. 

Manifestações contrárias· à- reeleição: 

-da Câmara Municipal de Fortaleza-CE; 
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente-SP; e 
-do Sr. Benedito Tadeu Ferrarezzi. 

Manifestações favoráveis à CPI dos Títulos Públicos: 

-do Centro dos Direitos Humanos da Grande Florianópolis-SC; 
-do Sr. Gerardo Machado Costa- Rio de Janeiro-RJ; e 
-do Sr. Gilberto Munhoz Lourençatto- Ribeirão Preto-SP. 

Manifestações contrárias à Reforma da Previdência: 

- da Sra. Maria Rita Cáceres - São Paulo-SP; 
-do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Chapecó-SC; e 
- do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Rio do Sui-SC. 
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