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PaJecer ,.,. S42l97 - Conussio de Coastmuçio. 
JUSIIÇI e Cldadanta. soble o PLS n' 12AI96. de aurona 
elo Seoaclor Lauto Campos. que ai"'"' a a1íDea b do § r 
art 598 elo C6dJ&o CIVIl. com a redaçlo dada pela LOin' 
6.969181 SaL SáJio lilocbaclo -

Parecer ~ S43/97 - Conusslo de Couslltwçio. 
JUSIIça e CidadamL soble Pl.S n' 156196 de IIIIOIIa do 
Senallor Jllllo Campos. que alla:a os aru 100 e 102 da 
l.eJal8112/90 Sea. Gwlhermel'almc:ua. •••••••••• ·-

Parocer a! S44/97 - CoDUssio de Coasatwçio. 
Jusaça e Cxladarua soble o PLS rl-192196. de aurona da 
Senadora Muma Silva. que altera os ans 47 e 8S da L01 
a! 8 069/90 - Esta!Uto da Cnaaça e elo Adolescente 
Sen Amoruo Carlos Valadares 

Parecer til S45/97 - Conussio ele CCXJSDDIIçiio. 
JUSIIça e CKiadarua. sobre o Pl.S a! 204196. de au1tlna do 
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ABDIAS DO NASCIMENTO ANTONIO CARLOS VALADARES 

Parecer n• 588/97 - Ccmussio ele Relaç6es Ex· 
ledores e Defesa Nac1onal, sobre o PDL ri' 64197 (ri' 
413197, 1111 CAmara dos Deputados), que aprova o leX· 
to do Tnllado Sobre Transfertnc1a ele Plcsos, firmado 
em Brssn•a. em 7-11-96, enae o Oovemo da Repdbli· 
ca Federallva do Brssll e o Governo do ROIDO da Es-
panha. ••••••• • •• • • • ••••••••••• -· •••• •• • ••••• • • 

ADEMIR ANDRADE 
Ellcammhando a VOIIÇio das emendas oferecidas 

l PEC ri' 33196 (ri' 33195, DI onaemJ, que mocflfics o 
surana de preVIdbaa IOCI8I e atabelece normas de 
IIUSIÇID...... • .............................. - ............ . 

ALBINO BOA VENTIIRA 
Confiança no uabalho do Mmmro da JIISIIÇa, fns 

Rezmde .............................. ••••·•••··•· .......... . 
Pnoocupoçlo com a noalidade dos meDIDOS de 111a. 
Grsnde 1mponlncla econ6mlca para o Eirado de 

Gmlls, po11 comoça o operar o novo IIISieml de trsnspor
te femlvdno IO"''h•odo eoae CaraJio (00) e Cuballo 
(SP). • • • • ••••••••• ••••••••• ••• • ••••• • • ....... . 

EIOSill o Senador M111r0 Miranda. 1 quem subsb· 
IDI no Casa. pela defesa da melhona dos lrllllportes DO 

Cenao Oeste do Pais. •••••••••• .......... • • ···-· 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Requenmento ri' 827/97, sobatanclo homenagem 

de pessr pelo flleciiiiOIIIO do puuor Hector .Jllbo Nnde 
Bemab6, o Clrybt. ..... ........ . .•.. ... • •.... . ......... . 

Ccmsnuu~a-se com 1 VISita do Papa Joio Paulo D, 
10 Br~~~l • • •• ......... • • ••••• ••••• .... ••• • ........ . 

Requenmento ri' 830/97, de varo de lou- pelo 
sucesso olcançado pela >i1111 de Sua SanDdade, o Papa 
Joio Paulo D,l Cidade do Rio de Janeuo. . . .•.. ... 

Colllraditanclo o Senador Ronaldo Cunha Uma 
por levllllllr quesllo de ordem m'e!<nte ls emendas ofe-
leCidaslPECri'33/96 •... .... ... ........ . . . -· 

Encaminhando I VOIIÇio de emendas ofOIOCidas l 
PEC ri' 33/96 ..••.••• •..• • ...... . • 

Parecer D0 544197 - Ccmusslo ele CoiiSIIDIIÇio. 
Ju11iça e Cidadania sobre o PLS n• 192/96, ele outona 
da Senadora Menna Silva, que altera os ariS 47 e 85, 
da Le1 n• 8 069/90 - Estaluto da Cnonça e do Adoles-
cente .... . . .... ....... .... . . .............................. . 

P,...er ri' 546197 - Conussio de Consaançlo. 
300 Jusaça e Culadalua. sobre o PLS ri' 20S/96, de 1010111 

do Senador Sá'&io Macbado, que ICICICOIIII poásrsfo 
llmco.., 111"1· 31 da Lei ri' 8 0711190- C6dlso de Pnuçlo 
e Defesa do Consumidor 

478 
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383 

383 

174 

307 

BENEDITA DA SILVA 

V11111 do Papa Joio Paulo D 10 Brasd 1 parar do 
dia 2/10/!17, ""'''' •• •-••••n• •• •• """"''''' • ••• ••••••••• • • • ••• 

Pm:cer ,.. 563197 - Comiss8o de RelaçGes Exle
rlores e Defesa NICIOIIBI, sobre o PDL ri' 65197 Cri' 
416197, na cmpm), que aprova o leXto do acordo sobre 
coopenç1o no campo da cuiiUrs, celebrado enae o Go-
verno da Repllbbca da Áfnca do Sul, em Pm6ria, em 26 
de novembro de 1996 .. •. . . • .•.••.•. .... . ••...•... 

Requerimento ri' 826197, que sobCIII Sess8o Es· 
peaol. deslinBda • llome:nalar o Dia llllemlaonol da 
Mulller ............. ••••• .. ... • • • • ........... • • .... • 

SeiDIIWIO IIICionol promoVIdo pela Conusslo de 
O.m101 Humanos da Clmara elos Depulldos em come
moraçllo 110 Dia Nacional de Lnll do Foliador de Deli· 
cllnaa, CUJO lmll fOI "Ponador de Deficlenaa- l'llrll· 
dor de Culadalua.. .... .... . ...... . ...... ... . . .. ..... 

Anabsa os problemas provocado& pelo feDGmalo 
"EI Nlllo"....... .......... .... . .. .............................. .. 

l'lmunclamonlo COIIIdno 10 SubslllllbVD do Sena
dor Bem Vens. ma.nte l FBC ri' 33196 (11133195, na a. 
maraclos 'Dopnwb), sobre 1 Reforma da l'lmcl!ada... . 

307 
BEN1 VERAS 

Pm:cer ,.. 595197 - Sobre .. EmeDdas de Roda· 
-484 ç1o opracnlldas em Plenllno, na chscusslo em 211Ur110, 

l PEC nl 33196. que modifica o IISimla de pnovidenaa 
498 SOCUII e estabelece nornw de lrii!Siçlo • .. • • .......... .. 
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Encammbanclo a votaç1o das emendas oforeadas 
l PEC ri' 33196 (ri' 33195, aa ongem), que IDIIChfica o 
"""""" do prevulbaa SOCial e estabeloce normas do 
lr8DSIÇio • • •••••••• ••• • ............. • • 

Parocer ri' 596197- Redaçio final do Subsll!UIIvo 
do Seudo l PEC ri' 33196 (ri' 33195, aa ongem), que 
mochra o 11srema de pmnclenaa soaal e estabelec:e 
11011D8S do llaiiSIÇio 

BERNARDO CABRAL 
Parocer ri' 553197 - Connsslc! de lldaçiies Elite

nora c Defesa Nactooal, sobre o PDL ri' 85197 (nl 
445197 na <:amara dos Dopulados). que auronza a per· 
maninaa ll:lllpOdna do fOIÇ.I mdatar do UruguAI oo ll:r· 
niÓilO D&l:loaal pana ~""'~"açli<> de excn:iaos CDIIJUDI05 
de força de paz CDIIe 01 eún:IIDI lmiiiJeuo C IIJICilâno, 
a rcabzarom.se ao """"""' aoo, no ~ do RlD Gran
dodo Sul 

Parocer cnl ao Requenmento ri' 82811J7, que sob
ata mserçlo em ala da sesslo de voto de ft!80ZiJO pela 
VISita ao III3SII do Papa Joio Paulo D • • 

Sobata IIBnscnçlo oos ADais do Seaado, de ecb
tonal da Falul lle !LI'aalo sob o lflulo • Amazllma cm 
cbamas" .• · · · · · • · · 

Cnuca a "fc:bte" de .-ma cousuiUCIOIIBI pelo 
ponde: oúmoro de emendas COIISIIIIICIOII8Is tnmuando 
na Casa. ApiiiC ao Scn JosE Edlwdo Dutta. •........... 

Rcquen..-o ri' 829/97, sohataDdo 111f'OIIIIBÇ6es 
ao Muusuo da Fc11raç•o c do Desporto. Paulo Renato 
de Souza. soble a cvoluçlo da lllllllfcula doo aluoos, por 
.......... s.eu: ............................... ··········· 

pu;"" 210197, que dlsp&:- pruos do apwa
çlo e de _......to do lnbutos fcdenus ... . •••..•..••. 

Sobre pollçio OSSUDIIda pelo IDslllllto doo Advo
pdoo Bnsdeuo& acen:a da quesdo do ODihvldamalto 
dos Estados •••• • •••• • •••• ....... • ••••• • • • ••• • • •••• 

Alerta pano a quest1o do flllbVIdameato dos Esta
dos • ......,.m a po!11Çi0 assullllda pelo lllsbtuto dos Ad-
vosados Bnsdeuos ..... •.. . ... . .. •.• . ..••. . . .. 

Abaixo-asSinado dos IIIOiliCicnes de Boca do 
C8rib1 (AM), denunaiiiCio a presença de esiiiiiJeiros 
que ocupam l!fllldes cxb:IISiles de temi do fonna prc-
dat6na • ••••• ••••••••• • ••••••••• ••••• • ••••••• 

Encammbando • YOiaçlo das emendas oforeadas 
l PEC ri' 33196 (ri' 33195, na onsem>. que modifica o 
SISII:IIIO do prcVIdenaa SOCial e estabelece DIIIIII8S de 
IIBIISIÇio. • • ••• ••• • • • • •• •• • •••• •• • •• • • • • 

CARLOS BEZiiRRA 
HOIIICIIIIFID ao Ola Naaoaal do V.....tor •.•••... 
Apcno aos profes10res c profissiODIIS do en

SIDO pdbhco do M11o Grosso, pela "C11111nbada por 
Escola, Empreso e Sal6no", promoVIda pelo Sindi
cato dos Trabalbadores do Ensino Pllbhco daquele 
Estado . . ••. . . •.•• ..•••••....•..•• .. ....•••• • . . ••••... 

Apresenta a "Cana de IDsatuiÇio do Mercoes-
11:", asSIDada pelos presidentes das Fedecaçtlcs das ln
ddslnas do Dlstnto Federal c dos Estados do Acre, 

Go1As, MIIO Grosso, Mato Grosso do Sul , Rondôma e 
TOCIIIIUIS.. •. . .•• .. . • ·· 

479 CARLOS PATRocfNIO 
Parocer ri' 538197 - Conussio Dlreton. sobre .e

daçio do YeDCJdo, pano turno suplementar do Subslltu-
avo .,PLS rl/.319195 .•••••••••••••••••••••••••••• 

518 Parocer ri' 539/97- Coaussio Dlreton. sobreM-
daçlo do YCDCido, pano 1111110 supienatar do Subsall>
avo do Senado ao PLC ri' 221!16, (ri' 177195, na ongeml 

-ri' S67/97, que apresenta redaçio final do 
PDL ri' 85197. Cri' 445197, aa Clmara dos Deputados) ••• 

Preocnpação com recursos pana sadde ... 

CARLOS WD.SON 
Necessidade de pollllca bab11BC10Dal cfiaenb: no 

57 Bnsd • • ...................................... . 
Destaca a atuaç1o do Senado Fedenlnos .Uamos 

meses. .... .... . ....... o ••••••••••••••• •••••• 

182 Apresenta proposta de Clllellda l Conllltulçlo, 
de sua aatona. prevendo a suspeuslo do mandiiO par
lamentar,no caso de o processo versar sobre procecb-

275 mcnto declarado IDCOIIIpllfvcl com o decoro parla-
meutar •••... ·• · · ·· · ··· ·· · 

Parecer ri' 587/97- Conusslo de ReJOÇÔ'" Exb:-
280 nores e Defesa Nacional. soble o PDL ri' 63197 (ri' 

370196. na Clmara dos Deputados), que opmYa o "'"to 
do Balido. por IIOCa de ootas Yabals, que prorrop. por 
um ...,- adiCJODal de ckns anos, os ans. lO {piWgrafo 

285 2 e 5), li (padanfo 2 b) e 23 (porignlfo 3), da Convcn
çio pan mtar a dupla tributaçlo cm molina de unpns-

317 tos soble a reada. do 25 de obnl do 1975, c:eJebndo..,. 
tte a Repllbbca Fcdcnava do Bnsil e o GoYcmo do 
Re111o da Sukia. em Braslha. em 19 de ID8IÇO de 1996. 

324 Encamlnbando a votaç1o das emendas ofe!ec:ldas 
l PEC ri' 33196 (nl 33195, na ongem), que moddica o 
IISII:m& de prcVIdenaa SOCial e esrabelece nmmas de 

324 ~-·· •• • ••••••••••• 

CASD.DO MALDANER 
HomcnOV"' ao Ola Naaoual do V ......ter ..... .. 

436 - "" S62l97 - Conusslo de llelaçllcs Exte-
IIOICS e Defesa Naaonal IICJbm o PDL ri' 62197 (ri' 
368196, .. Clmara dos Deputados). que ........ o """" 
do lllOIIIo n!laavo l ,...,Drissio de pessoas cm atnaçlo 

472 mqular. oelelndo entte o Governo da Repllbbca Fede
..., .. do Bnsd c o GoYcmo da Repdbhca l'nllccsa, em 
Pans, em 28/SJ!l6. •• ••••••• •••••• • •• ••• • •••••••• • •••••• 

17 lnsaasfaçio dos Eslados com a l..ol Complemeo-
tar ri' 87196 ou l..ol Kandlr. ..... .• . ••• . ....••• . . ••.. 

Cousuleraçl!cs sobre a III"'CSSSdade de se YOIBr a 
reforma edmwn•straiJ.va e fiscal para socmn:r os estados 

Sobre a proposta do cmeada l Conslillliçio que 
198 )111111088 o Fundo de Eslablhzaçlo Fiscal do Pafs •• • • 

Dcctslo da Asscmbláa l.qlslabva de Santa Cata
nua do n1o ...:eber o pedido de ar_,_., do JOYCID&· 
dor daquek: Estado •• 
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COUTINHO JORGE 
Apreenslo quanto is mudanças que vem sofrendo 

a Compaolua Valo do Rio Doce após sua pnvanzaçio . 
Puocer ri' 585197- Couosslo do Educaçlo, soble 

o PDL ri' 69197Cn' 392197, na Clmara dos Deputados). 
que lpiOYI o 1110 que "'nova a penmsslo outorpda l 
RM11o Guanny de: Sanwán Lida • para explorar semço 
de nd!ochl'llslo 110110n1 cm froqileDaa modullda na cida· 
do de Sanwán. Estado do Piri. ... . .... ... . . . . ...... . 

EDISON LOBÃO 
Parocor ri' 552197 - Cormsslo de: Coasatwçlo. 

JUIII!ça e C!dadarua. IIObre o PLS ri' 9397, do IIUIDna do 
Senador Ramoz Tobel. qoo IDSIIIW proc:edlmeniD fiscal 
de incenavo 10 Pmgrama Naaonal de: Rofonna AJri-
nL. . ................. ······ ........ ····· ···· 

Homenapm 10 M1n1llrO do Tnbunal ;!e Conras 
da Umlo. Sr Plulo Afonso Maruns de: Oh..,... em m-
IUdo de sua aposenlldona. ................................ . 

Solidanza-so com o Senador 8enwdo Cabral 10 
denunaar a ameaça_,., .. em =ras da AmuamL 
Apane 10 Sen Bemardo Cabral. .. • .......... .. ......... .. 

Fehata os :ZSIIIOS do el!Sibcul da Emp....a Bra
sdeua de: Al!roúlaca SI A. a EMBRAER. e o seu :!11111· 
venúlo de pn-..çlo ................................ - ..... . 

EDUARDO SUPUCY 
Quellllona afirmaçiles do pas!Dr JoSI! WeiJinston 

Bezerra da Costa no Collgreuo Mundial elas Assem
bl6as de Deus. Apano l Senadora Benocbta da SIIYL ... 

Condeoa a lei eloltoral aprovada mc:enleDIOIIIO 110 
Senado ........................................................... .. 

Encammhlllldo • VObiÇio elas emoaclas ofereCidas 
A PEC ri' 33196 (nl 33195, 118 OI1JeDI), que modifiCB o 
ustema de: pevulinCia IOCI8l e esrabol- aonDI5 de: 
uans!Çio ...................................................... . 

EMiuA FERNANDES 
Homenapa~10 Dia Naaonal do Vereador .. . 
Coii.Y!da 1DCios os II:IUidoles para parllCipllem do 

IIICIIenaa onde a Conasdo de Consatwçlo, Jusaça e 
Odadama ~ vDIIndo a pnmogaçlo do Fundo do Es-
lllnhzaçio Fiscal- FEF. . • ....... . ..... . . . . . .... . .... 

p.,_,. n' 591197- Comisslo de Educaçlo, 10Im: 
o PDL nJ 41197 (n' 340/96, 118 Clmara Deputados), que 
çrova o ato que tmOYa a ...-p defenda l Flmdaçlo 
ColnseL. para explonr III'YIÇO de ncllodlfUslo IObOIII 

em onda m6d!a IIli adade do Slo Sepc!, Eslado do Rio 
GraDeie do Sul. .. .... ....... . .......... . . ... .. ...... .. 

Ellcaaallhando a YOIIÇio elas emooclas ofonoadas 
l PEC ri' 33Jil6 (n' 33195, IIli onpm), que modifica o 
SISI'ellla de preYICiõncia soc:ial e atabel- IIOIIIIIS de: 
lniWÇio... .... ......... .. ............................... . 

EPITÁCIO CAFE'JERA 
Pmcer ri' 549/97 - Conusslo de: Collsaaoçlo, 

Jusaça e C!dadama. 10Im: o PLS ri' 258196. de 01110na 

..... 
164 

do Senador Romero Jucã. que dispõe solm: a obnplo
nodado de folOg!õfia no d'lulo de elenor . . ...... .. 

Condena a emenda OOIISbiDCional que pemuau a 
..,.le!Çio, dolllll! Clllbl5 que pemubllm l'IOd!6c:aç!les na 
ConsaiU!Çto do 1988. Apano 10 Sen. JoSI! Eduardo llulla. 

Encammhlllldo • votaçlo elas emendas ofmadas 
l PEC ri' 33196 Cn' 3319S. na ongeml. que mochfu:a o 
slstema de pte\'ICiinCia IOCI8l e esta~ aonnas de: 
IPIISJÇio .. .. .. • .. ... ...... • ... .. • .... 

ERNANDES AMORIM 
Autoblocnfia do sua 1r11etóna políllca em Ron-

d6ruL • • ... ..... . ............................ .. 
Discute o poder e ataca de: JUizes que Dlo do to-

pdos . .. ........ . 

SS ESPERIDIÃO AM1N 

383 

437 

126 

188 

474 

186 

305 

474 

O Btas~le a aJobai>ZIÇio. . ..... .. ..... .. .... 
Pmcer ri' 570197 - Couosslo de Ccmsam!Çio, 

Julllça e Cidadania , IIObre o PLS n' 169196, de: outona 
do Senador Pedro StlllCIII. que lqlllamenta o IIICUO 
LVDI do an. SI da Collsatwçlo Federal, dispondo sobre 
• ulenalicaçlo crimmal. ..... .. ... ... ........ . .... . .. ... 

p.,_,. ri' 578197 - Ccmusslo de: Edvcaçlo. solm: 
o PDL n1 46197 (ri' 350196. na Clman elos Deputados), 
que aprova o 1110 que renova a pe111111S1o da RM11o Trao
soeste Lida., para explorar IOI'YIÇO de nd!odlfUslo sono
III em fieqi~Enaa modulada na adade de Joaçaba. Esta-
do do Sanlll Clllnna. • . . ....... ...... . . . .... .. ........ 

p.,_,. ri' 579197 - Conusslo de: Edncaçllo solm: 
o PDL n1 47197 (nl 351/96, 111 Clmara dos Depwados). 
que aprova o 1110 que ....,.. a OUIOIJI defenda a SoCie
dade bbo CooaiiOIIIII Lida., para explorar somço de 
ndtodlfuslo 10110<1 em OIICia m6dla 111 adade de Coro-
DOI Frenas,~ de Santa c:-uta. ................ . 

EDcammhaJido • VOIIÇio elas emendas oferecJdas 
l PEC ri' 33Jil6 (n' 33195. 111 ongem), que modifica o 
llllellla de pnovuiEncta ooctal • -~ bOnlllll do 
transiÇio .. • .... • • ... • ....... ... ... • • • .... • ... .. • ... 

Refere-se ao JeqU0r11110111D cx.pedldo pela Clmara 
MIIIUCipal de FlcmaD6pohs 10 Plestdollte Fenwldo 
Hennque Conloso. aolialllldo espeaal CIIOIIÇio, no que 
11111e l ampbaçlo e liJIIizaçlo do repasse dos IOCIUS05 
fedems para o Mumclp!O de l'lonall6pohs (SC).. .. ...... 

FRANCELINO PEREIRA 
PEC nl 36197, que mnd!tlca os UICIIOS VD e IX 

do an. 52 e OSIIICISOS VI e VD do an 71 da CoasiiiW· 
çlo Federal ... ... • • .. ... .................... .. ...... - .......... . 

EncaDwlltando • YDiaÇio elas emendas ofmadas 
l PEC ri' 33196 {DI 33195. u ongem), que modifica o 
SJatema de: pnovid!ncla IOCI8l e ostaheleo:e IICXIIIIS de: 
lrallllçio ..... -......... .......... ................ • ..... .. .. .. 

GERALDO MELO 
Pan:c:er ri' 554197, da Connsslo Dueton. que 

apresenta redaçlo final das emoaclas do Senado 10 PLC 
ri' 49196 (nl2 085196. na origem)................. • . ... 

m 
1'4 

47 

:zao 

387 

387 

18S 

217 

258 

259 

475 

S36 

JS! 

473 

110 



• 

IV 

Parecer d' SSS/91. da Corrusslo Dnerora. que 
ap~senra rodaç!o final do PDL d' 22194 ld' 314193, na 
Câmara dos Depurados) 

Parecer d' 556191 - da Conusslo Dlrerora. Roda· 
ç!o final do PDL n' 15196 !d' 163/95, na Clmara dos 
Deput.OOsl 

Parecer ri' 557197 - da Conusslo Dnerora. que 
apresenta redaç!o fmal do PDL ri' 19196 ld' 189/95, na 
Cimara dos Depurados I 

Parecer d' 558197 - da Conusslo Dnerora. que 
apresenta redaç!o final do PDL ... 44196 ld' 168/95, oa 
Ornara dos Deputados) 

Parecer ri' 559197 - da Conusslo Drretora. que 
apresenta redaç!o fmal do PDL d' 49196 (ri' 213/95, na 
Cimar:a dos Deputados I 

Parecer ,. 560197 - da Coousslo Drretora. que 
apresenta rodaç!o final do PDL d' 89196 Cd' 217195, na 
Câmara dos Deputados I 

GERSON CAMA TA 

p.,_. ri' 592197 - Conusslo de Educaç!o sobre 
o PDL d' 43/97 (n" 342/96, na Cimara dos Depuradosl. 
que aprova o alo que re~~ova pernusslo oatorpda à Fun
daçlo Brasderra de AsslstenCIB e Educaçlo - FUBAE. 
para explorar semço de radloddilsllo 110110r1 em fre
qU6nc:ra modulada na adade de Carw:rca. Estado do Es-
p!nto Santo. ... .... . . .. 

Pam:er d' 593191 - Conuss!o de Assuntos Eco
n6nucos sobre Ofioro ri' 5171. de 1997 (ri' 2 606197, na 
ongern), do Banco Central do Brasrl. encanunhlllldo so
lrcrtação da Preferrwa Mwucrpal de Lmhares - ES, para 
contraw operaç!o de mcbto Junto à Caixa Eco!l6mrca 
Federal. no valor de RS2 300.000.00 (dOIS mrlhéles e =
zentos nu1 re.us), deSIUiada à reahzaçllo de obras de rm
plantaçlo do mtcma de esgotamento sanrtmo e pavr
meotaçio de biiii10S do Mumcipto . 

GILBERTO MIRANDA 
PLS ri' 2fR/97, quo estabelece restnçaes ao fiur

cronamento de mjqwnas automállcas para saque de clr-
nherro, apds as 18 horas .. 

Solrata transcnç!o nos ADais do Serwlo Fede
nl de artigo 111bDIIado "0 estado da sallde DO Bras.rl", 
do Dr DaVId Everson. pubhcado na Folba de S.Paulo, 
em26-9-97 . 

GUIUIERME PALMEIRA 

Parecer ri' 543/97 - Conusslo de Conanii11ÇIIo. 
JllSbça e Qdadama. sobre PLS n' 156/96 de autona do 
Senador J1!lro Campos. que alr.ra os aru 1 00 e 1 02 da 
Ler d' 8 112/90 

Incennva o debate e mostra preocupaç!o pela en
trada rndrscrlnunada de empresas estrangerras no Pais 
Apane ao Sen. Lúcro Alcãnwa. 

Comenta a rmportincra do Dia do Vereador 
Al>orda o problema da mdústn.a açucarerra no 

Nordeste 
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HUGO NAPOLEÃO 

Encanunhando a votação da> emenda> oferet1da> 
à PEC ri' 33196 (d' 33/95, oa ongem), que modrfica o 
srstema de ptevrdeDt'la socral • estabelece nonnas de 
transrçllo 

HUMBERTO LliCE.'IIA 

Tece comentmos sobre a guerra frscal ..,.. os 
Estados, a partrr de ma~na pubh<ada na Falba de 
S.Paulo 

Solm: pniJdO de ler de sua autona que regula
menta dlspos1bVOS constJ.tuCIODIIs. lnsbtuindo o estatuto 
do caprtalestrangeno Apane ao Sen Lút'lo Alc!nwa 

Convrda as hderanças partrdkras a fazerem um 
esforço JUDIO à Clmara dos Depurados para a YOtaÇ!o da 
proposta de emenda consumcromrl que reformula as me
drdas pi'OYisdnas • • 

DenunC'Ia IRJUSbÇa na meclrda proYJsóna, assrnada 
pelo Presrdente da Repúbhca. quo concedeu um tea]Usre 
de saJmo denoounado Gratrficaçllo de Auvrdade e 0.. 
sempenho a cerca de qu111ro uul servulores em preJUCzo 
dos demars 1\mcroaAnos púbhcos que ganham menos • 

Encanunhando VOtação do Requenmento d' 
830197. sohcrtando voto de louvor pelo sucesso alcança
do pela YISICI de S Sanbdade, O Papa Joio Paulo U, à CI
dade do Rro de Janerro 

Homenagem a Campura Grande (PB) pelos sous 
133 anos de fUndaçio Apane ao Sen Ney Suassuna. 

JÁDER BARBALHO 

Encamnrhaodo YOtaÇio do Requenmeoto ri' 
830197, que sohaca YDIO de louvor pelo sucesso alcan
çado pela VISita de Sua Sarmdade o Papa Joio Paulo 11 à 
crdade do Rro de Janerro . 

Encamrnbando votaçilo do PR d' 119197, que au
tonza o Estado de Mrnas Genus a contratar operação de 
c~to. JUDIO à Caru Econ6mrca Federal. no valor de 
dors nulhões. novecentos e rnnta e dois mrl. quarroc:en
tos e noventa reaiS e quarenta centavos. no lmblro do 
Programa Pró-Sanearnonro . . . . 

Encaounlwrdo a YOtaÇio da$ emenda> ofereCida> 
l PEC n' 33/96 (ri' 33/95, na ongem), que modifica o 
srswna de prevrdencra SOC'Ial e estabelece normas de 
transrçllo . 

JEFFERSON Páu!s 
Honrerragem so Dia Nacronal do Vereador . 
Parecer d' 586/97 - Conusslo de Educaçllo. sobre 

o PDL ri' 70197 (ri' 393/97, na Clmara dos Deputados), 
32 que aprova o ato que renova a pernusslo ocnorpda 11 

~ro TV Troprcal Lida , para explorar aemço de raclro
clrfuslo sonora em freqo!ncra modulada na adade de 

330 Manaus IAMJ 
333 Escassez de recunos desnnados às Repões Nor-

te, Nonleste e Centro 0.... pelo Banco Nacronal do De-
362 sonvolvrmento Ec:onõmrco e Socral- BNDES 
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Encarrunhando a votaçlo das emendas ofereCidas 
l PEC n' 33196 Cn' 3319~. aa ongem). que modlfi<:a o 
sistellll de prev1C!êru:1a SOCial e eslabelece nonnas de 
tranSiçlo •• .... • • .. ...... • ...... •• • .... • • •••• 

JOÃO ROCHA 

Requerimento ,. 822197, sobcnando IOSIIo espe
Cial, para COIIIOIIlOrar OS IIOVC IDOS de cnaçlo do Estado 
do Tocanans .• . . ............ . ........... . ....•••• _ ... . 

PR n' 13!W7, que lll<llhfica o 11t. 4' da Resoluçao 
rJ1. 69/9~, do Senado federal e acnoscenta•lbe diSpciSIU· 
vos, esrabelecenclo aovos bmnes e COIIIhçOes para as 
openç6es de et6:bro e os cbsplnd10s com a divida pilbb
ca dos Eslados. elo Dlslnto Federal e dos MumciplOS .. 

PR n' 131197. queiiiOCbfica o art 31 da Resoluçio 
n' 96189. elo SeDado Federal e acrescenta-lhe dlsposlb· 
ws. eslllbelecenclo DOVOS bmues e condJçijes para as 
operaçiles de cRcbro da Umlo e dos dlspindlos com a 
diVIda pdbbca federal .......... •••••.• ...... • • • ... .• •• • . 

linpordllcla elo Collgtaso NICIOIIal DO COIIIrole e 
na fisra"nç'" de mwtos atos unponantes emanados do 
Poder Execuuw. ..... ... . . ....... .. ........ . . .. ... . 

Comemonçio elo 91amvcndrio elo Eslldo do To-
canbns .. ........ . ....... ... . .. . ......... ..... . . .. . 

PLS n' 211197 -Complementar- que olten1 os 11 
11 a4'eloan 38 e......,...o f Paomesmo lriiJOda 
Lei n' 4.~95164. que diSpGe soln a polftu:a e as msbtul· 
çlleiiiiOIIednas, bancánas e creclnfCIIS e ena o Ccmse-
lbo MOII<dno NICional •• ••••• • •• •••• • • •••• ••• .... • 

JOEL DE HOU.ANDA 

Homenagem ao D1a NICIObol elo Voreador ...••... 

JOSAPHAT MARINHO 

Encanunhalldo I Yotaçlo elo PLC ... 49196 (ri' 
2.08~ D8 onaenl), que elllllglle O iasUIUIO de l'levi· 
Qncm dos CouJressutas -IPC •••• • ........................ . 

Parecer ... ~71197 - Cmmsslo de Conmtwçlo. 
Jusaça e Cicladam1110bn: o PLS rJ1. 173196. de outona do 
Senador Jdbo Campos, que lltera a Lei rJ1. I ~79152. que 
clispGe sobte ccmnss6es podamen~a<a de lllqii&U.o ...... 

Encmnubanclo • YOIIÇio das emendas ofelecldas 
l PEC rJ1. 33196 (DI 3319~. aa Clnwa elos Deputados). 
que IIIOChfica o SIStema de previcleuCia IOCIII e estabele-
ce DCmiiiS de lriiWÇio. •••••••• ••• •••••••• • •• • _ ••• •• • ••• 

JostBIANCO 

Parecer rJ1. 5901')7 - Connsslo de CouslnDIÇio, 
Jusaça e CKladarua. soln o PLS rJ1. 23519~. de outona 
da Senadora Benedlll da Sdva, que dlspl!e soble o mme 
de aWcho leluol. . .. . •.. • .•.. . . • •. • .•. . • ••.... . . 

JOSé EDUARDO DUIRA 

Requedmenro n' 82!W7. sobatando 1nformaçllel 
soln o con1r110 finnado 01111e a Peuobras e 1 OFP Pe-
lrOqufauca S A. .. . . .. . . . . .•.•..• .. . ••...•.•.••.. .. . 

Pq. 

472 

Dlscunnclo o PLC n' 49196 (ri' 2 08~. na on
Jeml. que exangue o lnsllluto de J>reYJclenga dos Con-
JrOSSISW -IPC . . .. .. .. . . .. ,. . ... • 

P......- n' 561197 - Connsslo cf Consbtulçlo. 
Jusaça e Clcladarua, sobre o PLC rJ1. 741!16 (n' 30219~. na 
on,.m). que dlspGe sobre a suspenslo da Carteua Na
aonal de Hablbtaçlo- CNH..... .......... .. • .. . . 

D1scuunclo a PEC ri' 33196 ( ri' 3319~. aa Ciman1 
65 dos Deputados). (DI 33195. aa Clmara dos Deputados). 

que modifiCa o 111101111 de pteYJdtncla SOCial e esllbele-

160 

161 

277 

289 

218 

132 

ce normas de II'IIISIÇio .. ........... • .......... .. ..... • 
Parecer n' 5T'...NI - Conusslo de Conslltwçlo, 

Jusnça e Cldadatua. sobte o PLC n' 73195, 1 rJ1. 3.18!W2. 
aa ongem), que dlsapbaa a pubhcaçlo das despesas 
com pessoal ela Ullllo ......... . . ........ .... . ......... 

Parecer ~ ~74197 - Colmsslo de ConsaiiiiÇio. 
Jusnça e Qclaclama, so1n o PLC ri' 41196 1 ,. 190195. 
aa CIISa do ongem). que prolbe a COIIIOR:Iahzaçlo do be
bidas llco6bcas ao lonJO das ruclcmas fedenlls. laivo 
em perlmetnJS ull!anos. ........................... ........ • ...... . 

Slllda allbaçlo da padle Geralclo, ex·Prelelto do 
Joparalllba (SE) e elo ex-Deputado Leopoldo Souza ao 
Puudo dos Trabalbadotes em 5ersipe ................ .. 

Cometllino soln os DOYe anos da Conmtmçlo 
de 1988 .... .. • .. ........... ·-. ... ...... • ... .... • ... . 

Dlscunnclo o SubsblllbYO A PEC rJ1. 33196 (n' 
33195. na Cimara dos Deputados). que modifica o usr.
ma do preYICifneta SOC1Il e estabelece normas de lrlnSI-
çlo ........ .. ............................................ . 

DISCIIIUido emendas ofereCidas l PEC n' 33196 
(Subsblub•ol, que di~- pa<a o ae8'JIIclo 1111110, ao 
Subslilllbvo da SeDado l PEC rJ1. 33196 ( n' 33195, aa 
Cimara dos Deputados)..... ... ......... .. . ..... .. .. .. .. 

Encammlwldo • YOtaçlo do OIIDfiiCias ofelecldas l 
PEC ~ 33196 (11133195, aa Cimara elos Depurados). que 
mocbflca o 11111e11111 do prewl&x:Ja IOCial e -belece 

119 
nonnas de lllnslçlo. ... ... ..... • • .. ......... ........ . . . 

221 

471 

302 

JOSé FOGAÇA 

Parecer rJ1. ,1197 - Canusslo do Ccmsbllllçlo. 
Jusaça e Clclaclatua, 101m: o PLS ri' 77197, do outona elo 
Senador Vllnur Compelo, que dlsp6e 101m: a ulenufica
çlo • publicaçlo elo estado de consen-açlo elas rodoVIIS 
federais • 

Jost IGNÁOO FERREIRA 

Pmcer rJ1. 547197 - Comisslo de Collsllllliçlo. 
JIISbça e CJdadalua. sobre o PUI ri' 233196, de 111tona 
do Senador Jeffenon Nns, que altera o on li da Lei 
ri' 8 112190 - Re81me Jurídico dos Semclores CIYis 
ela Un1lo, para clerermiaar a obnplonedade ela realiza. 
çlo de ccmcurso polbhco por Olllldade esllllllba ao IIIJio 
ela AdDUIIISiriÇio Pdbbca ai.JOO CIIJ05 ledo objeiiW 
desse concurso ... ...... ......... .. ... .... • ... .. • 

Presa a reforma paraclma. ... ........ .. .. • • .... 
Encarrunhando a YOiaÇio das emendas ofcreadas 

64 l PEC n' 33196 (n' 33195, na Cimara elos Deputadas). 
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I 

VI 

que mocbfica o srst<ma do prevulbCiaiiOCIII e esllbele-
ce normas do tnmsrçio .•.. .... ... . .. .. . • ... . . 

JostSARNEY 
PR ri' J29197, que d.d DOYB ledaçio 110 capai do 

an 77 do Reg)meoto IDiemo do Senado Fede!al ........ 

.Jost SERRA 
PR ri' 1rl197, que 1111DnZa a Umio a C0D11aW 

operaçiO de Cltito exrenro. DO valor equrvalerrre a IIII! 
US$377.050.332.00 (ttezartos e se10111a e - milhDes. 
cmqOeolll rml aezemos elriDia e dois d6lares IIOI!e-are
ncanos), JUDIO 10 Bruibm Americau Mortbanl Baok. 
dosOIIIda 10 finaoCiliiiiOIIIO do Programa do ResporeU... 
monto e Modemizaçio da Força TerresrM a ser exoc:ura
do pelo Mimsrmo do l!xácrto .... • .. .. .. ... 

PR ri' 1211197. que lllfOriza a Umio a coarrrur 
operaçlo do C161lto externo. com o Bruiban American 
Metdrant Bani<. DO valor equrvalenll: 1 an! US$ 
236.590 940.00 (duzeotos e tnnlll e ..,, lllllhiies. qur
nbentos e noventa mrl. ,.,.ecemos e quarenta cl6lares 
.-e-americanos), desturando-se os ra:unos 10 fillar>
CIIIIIIOIIIO do Pro&rama do Resparellwnento e Moclcm
rzaçio da Força Tmestro a ..,. eoecullldo pelo M.rm!lt-
nodoEKá'Cito...... ...... .. ..... 

PR ri' 132197. que 11J10nZa o IIIUDicf(JIO do Lmb~t
res (ESl a ....-ar oponçiiD de cr6hto junto l Carxa 
Ecorrõmrca Federal, DO valor de R$2.300 000.00 para a 
mohuçio de esgoramento lltlldno e pavrmeataçio do 
barnos do IIIUDic!pro ... .. • ...... • .. • .... • • .. • 

Encanu- a YOtaçio das emeaclas ofmlciclas 
l I'I!C ri' 33196 (ri' 331'il5. aa CAmara dos Deputados). 
que modrfica o sillmla do pn:YKI&rc:la IIOCIII e esllbele-
ce oormas do traiiSiçlo ... .. ... • ... .. • .. • ..... 

lÚUOCAMFOS 

Comeota OS 8YIIIIÇOS que v6m oconendo DO pro-
cesso MnCICioaaJ brasiJcrm ..... • • ......... "' 

Aporo l ampbaçio e molbona do Puno do Sepeo-
ba. DO Estado do Rio do Joneuo. ......... . 

Maaeua uaofiCielllie com que rim soado tnbura
das as ~em 110110 Pafs pela m4 opbcaçio do 
C6drao do Valoraçlo Adumerra. ............. . 

PLS ri' 21SI97, que IICieScell1a pagnfo 10 art 
463 da CL T. lllleglllllldo ao empn:pdo allldrcaçio da 
llllllturçio banária onde o empregador dovali doJIOSIIllr 
seu salmo..... ........ .. .... . .. .. ......... 

.IÚNIA MARISE 
Bnc:anunbando votaç1o do Requenmauo .,. 

830197, que aobcilll VOto de l011vor pelo 111CeS10 alc:an
ÇIO!o pela VISIIll de Sua ~amlade o Papa Joio Paulo O l 
Cidade do RJO de JIJidm .. . .............................. . 

DiiiCUIIOdo o PR ri' 119197, que outonza o Estado 
de Mrnas Gerais a contnrtar opemçlo do Cl6bto. JUDIO l 
Carxa Ecen6nuca Fedenl, DO valor do dors lllllhiies, ao
vecemos e tnDta e clors mrl, quatiOCeDIOS e ....enlll rears 

e quam111 cenlllvos. DO llmbrto do Programa Pró-Sanea-
470 meato .. • ... • .. • ..... • ... .. • .. 
503 

LAUROCAMFOS 

Ateslll o ra:uo na democracJa brasileua. Aparte 
ao Sen. Eduardo Supbcy. .. .. • ...... • ... .. ... 

154 Comeota a proposta do emeada l Coosllllllçllo, do 

147 

IU8 eutona, que allaa o I 311 do art. 46 da Coolllhnçio 
Fede!al, propoodo que se COIISidelem supi<:Dtes, aa or
dem deerescente do YOIIÇIID, os canmdatos 10 Senado DO 
mesmo pleito alo eleitos COIIIO aeaadores. ... . . ...... . 

Situaçlo do 111111:1111 pemll:nCJdno braslkuo • . .. 
Crl'nca ao FMI e o BNDES ...... .. .. ...... .. . .. 
Jndrgnodo com entrevrslll do Pnoaclente Farraodo 

Hennque Cardoso. conrrdv!• l rnrllll V~a .. . .. 
Frao:asso da Ler Kandrr ...... ...... • .. ... 

LEOMAR QIJINTANDJIA 
Nono aruvenb do Estado de TocanDDS .. 

LEVYDIAS 
Sugere que se levante o debate no Senado Fedenl 

sobre as lliX8S de Jlll1ll. .... .. ......... ...... .. • ........ .. .. 
Destaca algumas - do DOYO c:6drso do llin-

sno . ...... ... . . .. .. .. ..... ... . ........ . ..... . 
148 

LUcfDIO POR'IULA 

349 

476 

129 

287 

432 

370 

PLC ri' 51197 (ri' 2 353196, na ongem). que d.d 
DOYB nodaçio 10 IIL 30 da Ler ri' 6.01Sf73, que cbsptle 
sobre CM leJISIIOS ptlbbcos, ..,..,...,., UICIIO 10 11L 1• 

da Lei ri' 9.265196, que trila da patUidade dos atos ae
~10-m~~~e~oart.~da 
Ler ri' 8 935194. .. ...... • • ... 

LÚCIO ALCÂNTARA 
l'llra:er ri' S1S/97 - Cotmssio do Coosntwçlo, 

Julllll"' e Odadanra, IIIIIR o JILC ri' 99196 (ri' 626195, Da 
OIIJelll), que altera a Ler ri' 8.913194, que drspl!e sobn: 
IIIUIIICJpalinçio da ......... escolar. ........ ...... .. ... 

AlinDa que o Gowmo Fedenl ....... sensf>el 10 
problema do erv!IYKiamonto dos _..,., Aparte ao Sen 
Bemanlo Cabral .... ... .. ... ... . . . ........ .. . - ..... 

Alegna pela VIS1Ill do Papa Joio Paulo n ao Bra-
Sil • • ..... • • .... • .. .. .. ...... • ............... .. .. .. 

QuesbCIII.I 1 parbCipaçio do caprlal eslrlbgeUO 110 
.,_,.-DICiooal.... ............ .... . .. .. .. .. .. . 

Lamenta que os (IIIIJeiDS de UIICIBilva dos serrado
res DID tnllllllam na Clmara dos ~ com a mes
ma .,Made com que 11111am os pnuetDB dos deputados 
DO Serrado Federal .. .. .. • • .... .. .......... • • .... .. .. .. 

Espera que asiÇiies sovemamearars tnlpllla so-
luçlo para. rlrea balntaCioaal .. • .... .. ................... . 

LÚDIO COELHO 
RefleJIIo sobre o coufbto e o clesreaperto ller no 

campo. ...................................................... .. 
Satisfaçlo pela VIsita do Papa Joio Paulo D ao 

Brasr1 .. .... • • .. ... • .. .. • ....... • • . • 
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EncamJnhando a VOIIÇio das emendas oferecidas 
l PEC n" 33196 Cn" 33195. na Clmara dos Deputados!, 
que modifica o 1111ema de ~d!naa social e aatabele-
ce nonnas de 1raDs1çio . .. . . • ..... . .. ..... . ..... 

NABOR JúNIOR 
Documenro enVIado por Joio Ohveua de Albu

qiJeiQUe. Presidente da Federaçio das lndoiSinas do Es
tado do ACie e deiDIIS p!aulenros das Federaçlles das 
lnd4srnas do Amaz&ua, ao Pm•denre do BNDES, pro. 
testaDdo CCilllla o lmlamento dispensado pelo Bm:o l 
reglio ........ ....... ........ . ...................... . 

Encaminhando I VOIIÇio do Requcnmento n" 
828197, que sohclm inselçio em 1111 da sessio, de VOto 
de le&OZIJO pela YISIIB 10 BriSII do Papa Joio Paulo 0 .• 

Mensaaem n" 584/97- CN ln" 1.126/97, na an
semJ, lllbmelendo l elevada dehbençlo do Coag!aso 
Naaoaal. o texto do ptO.Jeto de 101 que 111tonza o Poder 
Exec:uuw a abnr 10 Olçamenlo da SeJIIIIICiade Soclll da 
Ulllio. em favor do MIIIIS!éno da lnddsrna, do Com6r
ao e do Tununo. "'*1110 ouplementar no valor de R$ 
3 000 000.00......... ......... .. ............................ . 

Meusacem n< 585197- CN (n" 1.1271!17. na an
aemJ, llllilmdendo 1 elevada dehbençlo do Conpsso 
Naaonal, o texto do ptO.Jeto de la que 111tonza o Poder 
Exec:uuw 1 abnr 10 Orçamento Fiseal da Ullilo, em fa
V<I' do Muullino dos Tranlporros. Cl&llto espec:W IIi! o 
hmlle de R$6 600.000.00 .. ... .. .. . • ..................... . 

M.....,_ n" 586197 - CN (nl I 128197, u an
FJII), sul>moolaldo l elevada deUbençio do Conpsso 
NaaODal, o texto do ptOJeto de la que 111torlza o Poder 
Exec:uuw 1 abnr 10 Orçamcato Flaeal e da Sepndade 
Soclll da Umio, em favor do Mnu-.o dos Tranlpor
la, Cl&llto suplemeDiar ao valor de R$41 357.623.00. .. 

Measaaem n" 5871!17 - CN 1n" 1.12919'7, na ori
gem), subme!OIIdo l elevada dehbençio do Ccmpsso 
N111:1onal, o texto do proJeto de la que 111tonza o Poder 
Exec:uuw 1 abnr 10 Orçamento Fiseal da Ullllo. em fa. 
V<l' do Muustfno da FazeDda. Cl&llto espec:W IIi! a U-
nute de R$100 200.000.00 .... .. .. . ... .. ........... . .... . 

NEY SUASSUNA 
Homenaaela o Ola NIII:IODal do VORIIdor ......... 
Pamc:or ... 541197 - Conussio de CollsbiiiiÇio. 

Justiça e CKiadaiUa. sobre o PLS n" 119196. de aullma 
do Seaador RODaldo Cunha !.una. que cllspCie sobre I 

leSpDDSiblhdade do llll<lr de açla de impupiiiÇIO de 
mandato elebw, oe temonlna ou de llli-U .................... . 

Pamcer "" 548197 - Conusslo de Collsllbllçio, 
Jusaçae C!dadama. 10 PLS n" 24&'96, de outona do Se
Dador Gilberto Mlllllda, que dispõe sobre a COIICihaçio 
medlaçio ennaem Dili disslchas buh\'ld1111s de 111111-
..,..lllballulll. ....... . .. ..... . ........................... . 

CameniB o ldal6no IIIIUal do l'raglama das Naçlles 
Umdas pora o DesenwiVIIIIODID, PNUD, apontando pora 
a 1mponinaa de oe acompaallar a bem-esrar IDCial e 1 
elevaçio da quahdade de VIda das classes menos favore-
Cidas DO Pais ........ ........... . . ... .... . • ..... .. .......... .. 

Os 133 anos de exiSI!n01a de Campma Gr-ande 
(PBJ 

479 ODACIR SOARES 
A len:eua VISita do Papa Joio Paulo li ao 81:11511 

OSMARDIAS 
DISCUillldo a PEC n" 33196 (n" 33195, u Clmara 

dos Depurado~), que modifica a IISiema de preYidiaCII 
1001ale estabelece aormas de IJIIWçlo ..... • ......... • .... 

Encammhaado I wtaçio das emendas oferecidas 
167 l PEC n" 33196 (n" 33195, u Clmara dos Deputados>. 

que modifica O SIStema de pteYIC!!nCIO IDCial e estabele· 
ce normas de 11111S1çio ..... .. .... . ....... .. ...... 

184 Par.cer oral lO PLC n" 49196 (n" 2.085196. na on-
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Ata da 136-â Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 12. de outubro de 1997 

3.!! Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!! Legislatura 

Presidência dos Srs: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, 
Francelina Pereira e Gilberto Miranda 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento- Albino Boa Ventura"'- An
tonio Carlos Magalhães - Bello Parga - Benedita da 
Silva- Beni Veras - Bernardo Cabral- Carlos Be
zerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner- Coutinho Jorge- Edison Lobão- Eduar
do Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epi
tácio Cafeteira- Esperídião Amin- Fernando Bezer
ra - Francelina .Pereira - Freitas. Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Pé
res - João França - João Rocha - Joel de Hollanda 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripi
no - José Alves - José Bianco - José Eduardo -
José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey -
José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Laura 
Campos·- Leomar Qu~ntanilha- Levy Dias- Lucídio 
Portella - Lúdio Coe!ho - Nabor Júnior - Ney Suas
suna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Ma
chado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina As
sumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Ro
berto Requião - Romero Jucá- Romeu Tuma - Se
bastião Rocha - Sérgio Machado - Teotonio Vilela 
Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck 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 tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente da presente sessão será destinado a ho
menagear o Dia Nacional do Vereador, nos termos 
do Requerimento rF' 414, de 1997, do eminente Se
nador Jefferson Péres e outros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra, para o inicio da homena
gem, ao autor do Requerimento, o nobre Senador 
Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr-% e Srs. Senadores, se estives
se contagiado pelo jargão sociológico que o Presi

-dente Fernando Henrique prodigaliza em suas entre
vistas à imprensa,··eu iniciaria este pronunciamemo 
afirmando que os-vereadores são os microfunda
mentos da govemabilidade democrática no Brasil. 

No entanto, uma vez que tive a felicidade e e. 
honra de iniciar minha vida pÚblica com um mandato 
de Vereador à Câmara Municipal de Manaus, sinto
me à vontade para confraternizar com esses compa
nheiros dos -5.507 Municípios brasileiros, reiterando, 
simplesmente, uma verdade que ainda hoje é obscu
reeida por séCufos-de tradição centrali~ta e burocráti
ca, qual seja· a de que nenhum outro detentor de 
mandato político está mais perto do povo, nenhum 
outro conhece tão bem suas necessidades, seus 
problemas, seus anseios, suas lutas e seus sonhos, 
quanto o Vereador. 

Falei na nossa tradição centralista e permito
me aqui resvalar um pouquinho para o tal jargão so
ciológico, tão característico da fala de nosso Presi
dente-acadêmico. Durante muitos e muitos anos, a 
tradição dominante na historiografia, nos estudos po
líticos e sociais brasileiros enfatizava a perspectiva 
do Estado nacional e do poder central. Do Visconde 
de Uruguai a Raymundo Faoro, passando por Alber
to Torres, Oliveira Vianna e Azevedo Amaral, inde
pendentemente do nicho que cada um desses a!Jto
res e homens públicos ocupasse no espectro palíti-

- ·c:O-ideolõgico; õ fatcl" é que suas obras votavam uma 
atenção e um intereSse quase que exclusivos à es
trutura e à dinãmica do governo nacional nas dife
renteS etapas· de-sua-formação histórica: Colônia, 
Império, República. Era como se o Município, a loca
lidade, o bairro, a rua onde viviam e vivem os brasi
leiros de carne e _osso não existissem - ou, então, 
existissem apenas como projeção da vontade e das 
atividades do centro onisciente, onipresente e o nipo
tente. 

Raríssimos foram os autores, como o aiagoano 
Tavares Bastos, que levantaram suas vozes para 
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afirmar que essa maneira de encarar o Brasil estava 
errada e era altamente prejudicial aos interesses histó
ricos do nosso povo. Isto porque, em livros tão impor
tantes quanto pouco lidos, infelizmente, até hoje, tais 
como Os Males do Presente e as Esperanças do Futu-
ro, Cartas do Solitário e no seu grande clássico A _F'ro_-_ 
víncia (1870), ensina Tavares Bastos que as socieda
des livres, criativas, bem-estruturadas e, se posso..!Jsar 
uma metáfora biológica, saudáveis, são aquelas que 
crescem da base para o topo e não vice versa 

Esta foi também a grande lição legada por um 
pensador de cabeceira de todos nós, o francês Ale-

-·· ·..;;..- ~ 

Por essa razão, congratulo-me com os compa
nheiros Vereadores de todo o Brasil, lembrando que, 
fiel a minha convicção municipalista, pennanecerei 
ao seu lado, ativamente solidário na construção des
se novo tempo. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, não 
----pedi-esta sessão de 'flõmenagem;-nem suoí ·a -esta• -- ---

trij::l!Jna,_por uma razão meramente protocolar. Só 
conquistei três-mandaios na minha vida: dois deVe-
reador, em Manaus, e um de Senador. 

É altamente honroso para mim, sem dúvida, 
ser um Senador da República, mas, se V. Ex"-s qui-

xis de Tocqueville, que depois de visitar os Estacios-- -
Unidos, escreveu o clássico A Democracia na Améri-

se-rem -·umàconfissãoreafmente-sincerã;"õ-queme-·~. ---
agradava mesmo era ser Vereador. Este cargo é 

ca, de 1835, onde revela que o segredo da vitalidade 
cultural, da pujança económica e da engenhosidade 
tecnológica daquele grande pais resumia-se no que 
denominou "a arte da associação". Em outras pala
vras: os americanos não esperam nem permitem 
que o governo federal, em Washington, decida sobre 
o que é melhor para as suas respectivas comunida
des locais. Eles próprios tomam a iniciativa unindo-
se e ajudando-se mutuamente. 

sr-s e Srs. Senadores, no Brasil deste final de 
século e de milénio, coube a Tavares Bastos, um lei
tor e discípulo precoce de Tocqueville, rir por último. 
Isto porque duas tendências muito fortes neste mo
mento- uma interna (o esgotamento da era Vargas) 
e outra externa (o advento da globalização) - estão 
obrigando os brasileiros a repensar suas velhas no
ções acerca do Estado nacional, da centralização e 
assim por diante. Uma das características principais 
(e aparentemente paradoxais) da globalização é a 
afirmação crescente e orgulhosa dos particularis
mos. Com isso, o brasileiro descobre um novo senti
do para a sua vida em comunidade, novas razões 
para vencer o reflexo condicionado da cultura da de
pendência e do imobilismo e dedicar-se a desenvol
ver formas criativas de parceria entre suas associa
ções voluntárias e o poder público municipal, a fim 
de melhorar a qualidade de vida· e resolver os graves 
problemas sociais do lugar onde mora. 

Tudo isso traz uma série de desafios novos e 
complexos, mas também uma gama praticamente in
finita de oportunidades para a reinvenção da cidada
nia a partir da realidade concreta do Município, e 
não de abstrações mais ou menos ret(>ricas com o 
Estado ou a União. E, afirmo, sem medo de errar, 
que os Vereadores, representantes legítimos desse 
cidadão mais preocupado com o seu Município, se
rão cada vez mais os agentes multiplicadores e pro
motores dessa grande transformação. 

dignificante, mas-o-que me dava satisfação, no senti
do de ver as coisas acontecerem, era o meu desem
penho como Vereador em Manaus. 

Creio que me sai tão razoavelmente como Ve
reador, que o povo do Amazonas, principalmente o 

--- de t..ilariaus:9ulnC!ou:me·a:-este cargo que agora 
exerço, como o Senador mais votado da capital do 
Amazonas. 

De fonna que, repito, é honroso para mim le
gislar como Senador, mas o que eu gostava mesmo 
- para ir à palavra que deu origem ao nome, no por
tUQUês arcaico -era verear na minha cidade nataL 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 
--·o SR:- NEY SUASSUWA{PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, como bem disse o nobre Senador Jeffer
son Péres, comemoramos hoje o Dia Nacional do 
Vereador. Ocupo esta tribuna para saudar exata
mente aqueles que diutumamente lutam pelos inte
resses de sua cidade. 

A maioria das pessoas, Sr. Presidente, espe
cialmente nas grandes metrópoles, não conhece o 
papel do Vereador e algumas vezes não se lembra 
sequer o nome daquele em quem votou para Verea
dor na última eleição. Mas o trabalho do Vereador é 
incrível. 

A origem dos Vereadores remonta à Roma an
tiga. O edil era um antigo magistrado romano, encar
regado da inspeção dos edifícios públicos, da fiscali
zação dos jogos públicos, da direção das festas, das 
provisões e da segurança pública. 

Para o bom desempenho de suas funções. po
dia editar regulamentos edilicianos, mais tarde cha
mados de posturas, que hoje são as leis municipais. 

O tenno "vereador'' veio do verbo verear, velar 
pelo sossego e-bem-E!star dos munícipes. Vereador 
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era aquele que vereava, e vereança o lugar onde se 
vereava ou o conjunto de vereadores no exercício de 
suas funções. 

Embora, modernamente, o termo tenha adquiri
do outro significado, o Vereador é o membro da Câ
mara Municipal, o que legisla para o Município. 

A palavra Vereador apareceu em Portugal, 
pela primeira vez, no século XIV. Mas foram as Or
denações Afonsinas que consagraram o termo, no 
Livro I, com o Regimento dos Vereadores. A atribui
ção, na época, era de assistir aos juízes na adminis
tração municipal. 

E, com o tempo, ampliou-se para a de vigiar 
pela comodidade, bem-estar e sossego dos muníci
pes, assemelhando-se às funções do aedilis roma
no. Daí a sinonímia entre os termos Vereador e Edil. 

O Vereador sempre teve, no Brasil, importância 
relevante. No Brasil-Colônia, na época das Ordena
ções Filipinas, os Vereadores tinham tal influência, 
que, muitas vezes, as Câmaras Municipais pos
suíam mais prestígio que os Governadores Gerais. 

As Câmaras Municipais da época exerciam 
funções executivas, legislativas e judiciárias. Expe
diam as posturas e fiscalizavam sua execução. 

Já no Brasil Império, tiveram suas atribuições 
diminuídas e, no início da República, as Câmaras 
Municipais perderam quase toda sua importância, 
retomada em 1934, quando elegiam o Prefeito e le
gislavam sobre os interesses locais. 

A Carta de 1937, que não entrou em vigor, 
chegou a permitir que os Vereadores elegessem os 
Deputados Federais e fornecessem a maioria dos 
eleitores do Presidente da República. 

Mas foi na Constituição de 1988 que os Municí
pios vieram a conquistar, de fato, a sua autonomia, 
quando se tomaram Unidades da Federação. 

Os Vereadores devem ter o compromisso de 
. transformar as Câmaras Municipais no centro das 
grandes decisões, fundamentadas nos princípios 
constitucionais do Estado Democrático de Direito e 
da Soberania Popular. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o ho
mem vive em sociedade. Durante toda a sua vida, 
desenvolve uma relação de dependência e colabora
ção com os demais seres que com ele convivem. 

Assim, o membro de toda e qualquer comuni
dade tem direitos e deveres que devem ser exerci
dos para o bem da coletividade. 

A sociedade tem suas normas de conduta. sua 
disciplina, mantida pela ordem jurídica, que forma o 
direito social ou disciplinar do grupo. O sistema jurí-
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dico oriundo destas normas possui preceitos de ori
gens diversas. 

E é neste sistema que se situa o Vereador, 
representante de seus munícipes, que lhe outorga
ram a possibilidade de elaborar leis e regras de con
duta no âmbito municipal, estabelecendo direitos e 
impondo obrigações. 

Importante a função do Vereador no meio da 
sociedade que o elegeu. É dele a capacidade de es
tabelecer o direito nó Município. A representação po
lítica, o princípio jurídico pelo qual alguns indivíduos 
exercem o poder político em nome de outros, é de 
grande responsabilidade para o Vereador. 

Este princípio está contido no art. 12, parágrafo 
único, da ConSfrtuiÇão Federal, que diz que o poder 
da nação emanâ dcf povo, que o exerce por meio de 
seus representantes.-

Por essa razão, o Vereador recebe diretamente 
da Constituição Federal a condição de representante 
do povo para aluar em nome dele. Assim, todos os 
atos do Vereador devem espelhar a vontade do 
povo que o elegeu. 

Deve existir, na representação política, sempre 
que possível, uma total harmonia entre a vontade do 
representado e a ação do representante. O Verea
dor tem o mandato político representativo, base da 
democracia representativa. 

Os Vereadores são a base do sistema demo
crático: aprovam ou rejeitam o orçamento municipal; 
decidem qual obra vai receber mais dinheiro; estabe
lecem o V'ilor do IPTU a ser cobrado; definem o zo
neamento urbano; fiscalizam o Executivo MunicipaL 

Também são procurados para solucionar pro
blemas menores de diversos tipos: asfalto para ruas, 
instalação de orelhões, canalização de córregos, 
doação de caixões, dentaduras, óculos, autorização 
para internações e outros. Isso principalmente em 
nossa região, onde o Vereador é quase um consultor 
familiar além das funções que exerce como edil. 

Termino, Sr. Presidente, este pronunciamento 
cumprimentando os Vereadores paraibanos nas pes
soas de Hervásio Bezerra, Presidente da Câmara de 
Vereadores de João Pessoa, de Rômulo Gouvêa, 
Presidente da Câmara de Vereadores de Campina 
Grande, de Batuel Palmeira de Araújo, Presidente 
da Câmara de Vereadores de Patos. Enfim, todos os 
Vereadores paraibanos que aqui representei por 

-·apenas três presidentes. Mas quero me congratular 
também com os 58.281 Vereadores deste nosso 
imenso País, especialmente, como eu disse, os do 
meu Estado. Todos eles são trabalhadores anóni
mos, de cujo trabalho não podemos prescindir. dese-
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jande a cada um em particular muitas felicidades, 
com meus sinceros votos de que continuem prestan
áo ao País os serviços que tanto bem trazem para 
as suas comunidades e que contribuem todo dia, 
mda hora e a todo instante para a grandeza da Pá
iria. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, como 
já foi afirmado nesta tribuna e o País inteiro já tem 
conhecimento, comemora-se hoje mais um Dia Na
cional do Vereador. 

Trata-se de uma homenagem aos legisladores 
municipais, oficialmente instituída pela Lei n2 7.212, 
de 20 de julho de 1 984; àqueles que, em geral de 
forma anônima, trabalham diutumamente pelo pro
gresso de suas cidades, das mais humildes às mais 
adiantadas, e pelo bem-estar de suas populações. 

São os que mais conhecem os problemas de 
suas comunidades, como os de água, luz, escolas, 
transporte, saúde, urbanismo, coleta e tratamento de 
lixo, abastecimento de gêneros alimentícios e tantos 
outros, que comumente afligem as famílias que ne
las vivem. 

Com dedicação comparável a um sacerdócio, 
como já se disse aqui, permanecem próximos ao ci
dadão, do centro urbano e da periferia, como elo de 
ligação entre o povo e os mais altos escalões da Ad
ministração· Pública, aos quais endereçam os pedi
dos e as reclamações, a requererem atendimento 
pronto e satisfatório. 

São, -sem dúvida, os Vereadores aqueles que, 
militando na vida política e legislativa junto às bases 
municipais, melhor refletem as angústias e as aspi
rações populares, seja nos grandes centros, seja 
nas mais longínquas cidades. 

Naqueles e nessas últimas, à edilidade incum
be a magna função de, a partir da vida comunitária, 
onde influi nas decisões dos poderes, promover a in
tegração política e partidária de seu núcleo com os 
dos Estados, assim determinando as discussões e 
decisões até mesmo do Poder Central. 

É o processo político da participação das co
munidades na vida nacional, especialmente no regi
me democrático, que a todos cumpre defender e 
aprimorar, na caminhada que empreendemos em 
busca do desenvolvimento do país e da justiça social 
para a sua gente. 

O Vereador é, portanto, o canal de reivindica
ções que, desde ·a origem, são as mais repre
sentativas do povo, em seus ideais e queixumes, 
não influenciados pelo poder da mídia ou manipula
dos por interesses outros, muitas vezes inconiessá
veis. 

···A missão dos "soldados do Municipalismo· es
tende-se à sedimentação da consciência da cidada
nia, difundindo em sua área a crença de que o êxiio 
do país há de sempre obedecer o ordenamento de
mocrático, segundo o qual o interesse do indivíduo 
será limitado pelo interesse maior da coletividade. 

Os Anais do Senado da República e outros re
gistres históricos referem-se à primeira eleição brasi
leira, há quase SOO anos, "para a escolha dos "ho
mems bons" que ínàm -aeserripemhar -temporariamen
te as funções da edilidade'. 

Assim como a cristalização das Comunas 
aconteceu a partir de simples associações popula- -
res, ao longo do Império e da República, até assumir 
uma configuração de Direito Público em determinado 
espaço territorial, também a função do Vereador foi 
evoluindo nessas 'oscilações experimentadas pelos 
Municípios', no correr da História. 

Com a Carta de 1967, e as suas alterações 
após dois anos, a importância política da edilidade 

_ foi n:!duzidª-a _níveis_ mínirnQS,_(JOrqJ.la.nto, num pro
cesso altamente concentrador de decisões, que em 
tese representaria a autonomia municipal, dela sub
traíram-se "os meio_smateriais para promover o bem 
comum". 

A propósito, a escolha do dia 12 de outubro 
para a celebração do Dia Nacional do Vereador 
deve-se ao fato de, nessa mesma data, no ano de 
1828, o Imperador D. Pedro I haver concedido auto
nomia à Câmara Municipal. 

A própria Lei n2 7.212/84, não obstante o seu 
mérito, sofreu embaraços para o acolhimento do 
Congresso Nacional. 

Esses empecilhos são reveladores do "grau de 
incompreensão' naquela época existente, pois no 
meio político identificavam-se resistências "à. militân
cia do Vereador', como legítimo representante popu
lar, no âmbito de uma pretendida, sólida e vigorosa 
democracia. 

Tais reveses, somando "a descaracterização 
do Município como a base primeira do Estado, e do 
Vereador como o mais antigo representante do 
povo", produziram conseqüências sociais e políticas 
de difícil reparação. 

Porém, se os Vereadores foram cerceados na 
tarefa de promover o atendimento dos pleitos comu-
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nitários, dada a escassez de recursos, passaram a 
trabalhar sem qualquer retribuição pecuniária, numa 
evidente demonstração "do esvaziamento de seu _ 
papel como o mais autêntico elo entre o povo e o po
der". 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) - V. Exi! me 
permite um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP) -
Com prazer, ouço V. Exi!. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) - Senador 
Sebastião Rocha, no dia em que estamos prestando 
homenagem aos Vereadores do Brasil, eu estava 
ouvindo o pronunciamento do Senador Jefferson Pé
res dizendo que foi Vereador por um período e de lá 
veio para o Senado - muito merecidamente, Sena
dor Jefferson Péres. Às vezes falo em tom de brin
cadeira porque nunca fui Vereador, e me fez falta 
não exercer esse honroso mandato, para um treina
mento inicial. Estou seguro, Senador Sebastião Ro
cha, de que as reformas que a Nação está tentando 
fazer só serão consolidadas com a conscientização 
do interior brasileiro, com a participação direta da fa
mília brasileira nessas reformas. E o Vereador é o 
representante mais legítimo da família brasileira, na 
primeira instância da administração. Acredito que 
com essas reformas que estamos fazendo, tentando 
dar uma dimensão ao Estado do tamanho da nossa 
economia, é necessário que as Prefeituras se rees
truturem, que preparem sua máquina administrativa, 
de acordo com a economia de cada Município. É 
pelo Município que vamos começar o aprimoramento 
administrativo do país, a melhoria na qualidade da 
aplicação dos recursos públicos - coisa essencial ao 
bom desempenho da administração brasileira. Felici
to V. Ex!! pelo seu pronunciamento. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP) -
Acolho com satisfação o aparte de V. Exi!, Senador 
Lúdio Coelho, que tem certamente o condão de ain
da explicitar melhor para a NaçãÓ o papel importante 
que cabe aos Vereadores brasileiros, sobretudo ago
ra em que os Municípios, principalmente os mais po
bres, de regiões as l)lais longínquas, passam por 
grandes dificuldades. E o trabalho do Vereador é es
sencial, neste momento, para soerguer os Municí
pios do nosso Brasil. 

Continuando, esse tempo foi, felizmente, supe
rado. Há, hoje, o exato entendimento da importância 
do Vereador para a democracia representativa, que 
só existe, de fato, quando o homem do povo, "do 
mais distante e bucólico rincão à mais efervescente 
metrópole", manifesta pelos intérpretes mais próxi
mos as suas carências e satisfações. 

Além disso, desde a Constituição de 1988 foi 
acrescida a participação dos Municípios na receita 
Jributária., aul"nêO@I1P9, C::9f2SeqQe_ntemente, a .res
ponsabilidade e influência dó Edil, convocado a deci
dir sobre a implementação de melhorias reivindica
das pela comunidade. 

Dessa forma, têiT! agora os Vereadores condi
ções de atuar concretame-nte-na política municipal, 
em ações legislativas determinadas pelo interesse 
público. 

Só esse fato auspicioso os elege como agen
tes insubstituíveis do aperfeiçoamento da qualidade 
de vida naS cidades, pêrmitmâo-Jhes dispor sobre os 
investimentos e fiscalizar a atuação do Executivo, 
além de intermediar, junto ã outras instâncias, con
forme registramos, o deferimento das reivindicações 
de interesse da comunidade representada. 

Estou quase concluindo, Sr. Presidente, este 
singelo testemunho de solidariedade, de respeito e 
de admiração a tcrdos os vereadores, reconhecendo 
o mérito de sua luta, plena de idealismo e também 
de renúncias e sacrifícios, em favor dos brasileiros, 
do aperfeiçoamento das instituições e da prosperida
de do País. 

Nesse trabalho, de relevância nem sempre de
vidamente percebida, são eles como as raízes pela 
terra encobertas a alimentar o crescimento da gran
de, frondosa e sólida árvore da Democracia. 

Encerro, solidarizando-me, também, com os 
vereadores do norte do País e de todas as demais 
regiões, mas, sobretudo, do Estado do Amapá, com 
quem convivo no dia-a-dia, visitando os municípios 
do nosso interior e podendo perceber, de perto, as 
angústias e as dificuldades com que, hoje, tanto os 
prefeitos quanto os vereadores tentam soerguer os 
seus municípios. Nesse aspecto tributário, inclusive, 
os municípios têm sofrido grandes prejuízos quanto 
à questão da desoneração do ICMS sobre produtos 
semi-elaborados, do Fundo de Estabilização Rscal e 
assim por diante. 

Por isso, em nome do Senador Jefferson Pé
res, que foi vereador,. em nome da Senadora Emília 
_Fernandes, que veio também d§! vereança direto 
para este Senado, quero me congratular e parabeni
zar todos os vereadores deste País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Sr. Senador Romeu Tuma. 
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, hoje é dia de 
gala para este Senado da República e para todo o 

5 
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Poder Legislativo brasileiro. Homenageamos de l!lllª--- __ tâ11_ga da vinculaçª-o ~_ireta, quandonãoo relaciona-
só vez, graças à Lei ~ 7.212, de 1984, aqueles que _ me_nto pessoa~~ e!ntre -o-eleitor -e-o -carldidato-que __ _ 
personificam a estrutura basilar do nosso Estado De- atua na região onde-ambos- residem. - -
mocràtico de Direito no campo legislativo. Reveren- . A v~re~n~ bràsilelra ~;tá nas origens de nos-
ciamos aqueles que representam a vontade do povo sa História como Nação. No Brasil, as Câmaras de 
no seu nível mais sensível, ou seja, saudamos aque- 'iereadores configuram as células iniciais de toda a 
les que cuidam de cada rua, de cada bairro,_ de caçja estrutura política gerada pelas lutas do nosso povo. 
cidade. _Nestas plagas, a figura do vereador surgiu em 1532, 

Por intuição, os seres humanos condicionam a no momento em que Martim Afonso de Sousa deu 
importância de-cada evento à distância que os sepa- início à nossa_organiZiÇão polítiCa, instala-ndo a pri-
ra. Por causa dessa-avaliação instintiva, somos mais meira Câmara LegTsfatlva das Amerii:as, na -Vila de 
sensibilizados pelo que acontece em nossa rua do São Vicente, sede~de sua Capitania Hereditária coin 
que por fatos ocorridos em lugares longínquos. É fá- 110 léguas de costa, ou seja, 726 Km que hoje 
cil perceber assim que, no universo dos legisladores, at>rangem-élo Rio ci'e Janeiro ao Paraná. Ali começou 
cabe ao vereador influir sobre coisas que nos afetam _ a rejlroduzir-se -a-"Cellula Mate r'' da nacíonalidaàe. 
do modo mais direto e imediato, coisas que repercu- Nas velhas atas-daquelas Ciisàs_de_leis; da mesma. 
tem, a todo momento, na qualidade da vida de nos- forma que em outras pelo Brasil afora. ficaram regis-
sas famílias. Em parceria com o prefeito, é o verea- trados episódios que mostram como evoluímos, não 
dor que cuida do lugar onde moramos, da vizinhança só. no aspecto. político, mas . também económica e 
do nosso lar, dos caminhos que precisamos utilizar socialmente. Portanto, nada -melhor que sorver des-
no dia-a-dia. sas inestimáveis f_ontes históricas a çonsciência de 

Minha felicidade por estar participando desta 
homenagem aos edis brasileiros aumenta quando 
lembro que meu filho Robson, Deputado Federal em 
segundo mandato, foi eleito como o vereador mais 
jovem da História de São Paulo, aos 18 anos de ida
de, com expressiva votação que o deixou atrás ape
nas do agora Senador Eduardo Suplicy - a quem 
também rendo minhas homenagens como aos ou
tros membros desta Casa que passaram pela ve
reança no inicio de suas carreiras políticas -, candi
dato à edilidade paulistana na época em que gran
des nomes foram eleitos para o município de São 
Paulo. 

Pude verificar então, dentro de Casa, como 
munícipe e pai, o acerto daquele meu juízo sobre a 
importância da edilidade para a cidadania. Também 
pude sentir de perto toda a grandiosidade da escola 
que representa o exercício do mandato de vereador 
para quem está vocacionado à liderança política e 
nela se inicia. São inúmeros os exemplos disso, que 
podemos encontrar a mancheias aqui mesmo, nesta 
Casa de leis, assim como em qualquer nível da es
trutura do Estado onde se exerçam mandatos eleti
vos. Aliás, tenho eu a impressão de que, por isso 
mesmo, a maior parte desses líderes estaria concor
de em instruir o voto distrital misto em nível munici
pal para permitir ao povo manifestar sua vontade 
através de um sistema que,· em tese, constituí ape
nas o ordenamento de princípios praticados natural
mente, há séculos, nas eleições municipais. Por 
exemplo, essas eleições sempre enfatizam a impor-

quanto importante é a vereança para o nosso desen
volvimento como Nação. Foi o que fiz, valendo-me 
inicialmente da Presidência e dos zelosos funcioná
rios que cuidam dos arquivos da nossa mais antiga 
C~mara, no local de onde partiam os desbravadores 
pata fundar cidades como São Paulo e alargar as 
fronteiras do BrasiL Agradeço àqueles vereadores e 
funcionários pelo inestimável apoio à minha pesqui
sa. 

Martim Afonso, fidalgo, soldado e estadista de 
valor ímpar na Flistória de Portugal e suas antigas 
colónias, recebera a missão de estabelecer , ao lon
go da costa brasileira, núcleos permanentes de po
voação para ass-egurar a posse da terra e das rique
zas descobertas havia pouco. Terra e riquezas natu
rais que estavam a despertar a cobiça e a motivar 
ferozes ataques de piratas e forças regulares de na
ções européias. 

Logo à chegada, no comando de uma frota de 
cinco navios e 400 homens, Martim Afonso apresou 
duas embarcações francesas carregadas de pau
brasil. Designou duas-caravelas, sob-o comando de 
Diogo Leite, para explorar o litoral norte do Brasil e, 
assim, fixar os limites dos domínios portugueses. 
Depois, pesquisou toda a costa para o sul, até o rio 
da Prata. Fixou-se, finalmente, na ilha de Enguagua
çu, também chamada Morpion e, hoje, de São Vi
cente. João Ramalho, Antônio Rodrigues e o Caci
que Tibiriçá; à frente de numerosos guaianazes, de
ram-lhe inestimável apoio. E, a 22 de janeiro cÍe 
1532, fundou a Vila de São Vicente. Ergueram-se a 
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igreja, a cadeia, a casa da Câmara e a alfânde_ga. 
Estava assim criada a primeira Câmara de Vereado
res de nossa Pátria. 

Sr. Presidente, para exercer a vereança era 
preciso ser "homem bom", entendido como tal ser 
português, de boa instrução e ter prestígio entre os 
habitantes. Não podiam exercê-la os estrangeiros, 
os não-católicos e os trabalhadores braçais. 

Competia à Câmara discutir e resolver os pro
blemas referentes a arruamento, construções, limpe
za, ordem pública, taxas e impostos, divisão e posse 
de terras e heranças, além de promover a guerra e 
assentar a paz entre os gentios, como aconteceu no 
episódio da Confederação dos Tamoios; decretar a 
criação de arraiais e convocar juntas para discutir e 
deliberar sobre negócios da Capitania. Era formada 
por três vereadores, um procurador, dois almotacéis 
e um escrivão. Os vereadores elegiam, entre seus 
pares, um "Juiz Ordinário" para exercer a Presidên
cia. O procurador requeria o andamento das cau
sas públicas. Os almotacéis administravam o mer
cado, verificando a distribuição dos gêneros alimen
tícios e a exatidão dos pesos e medidas. O escrivão 
anotava no livro da Câmara as reuniões e as suas 
deliberações. 

Essa estrutura básica acabou repetindo-se por 
todo o País, onde, onde, como Senado da Câmara, 
Conselho ou simplesmente Câmara integrada por 
"homens bons" ou vereadores, as cortes comunais 
tiveram magno papel na formação da consciência do 
povo brasileiro, inclusive tratando de assuntos rele
vantes sobre os quais os órgãos que poderiam refle
tir a opinião pública eram impedidos de se manifes
tar. Como instituição que antecedeu a Província e o 
Estado, a Câmara de Vereadores tem lugar definitivo 
na estrutura da Nação, lugar que se foi firmando em 
momentos de crise, quando os vereadores falavam 
pelos que não podiam se manifestar. ' 

Conforme o Dicionário Contemporâneo da Lín
gua Portuguesa, a palavra "vereador" formou-se eti
mologicamente a partir do verbo "verear", que signifi
ca administrar, reger, governar. Historicamente, a fi
gura do vereador aparece em Portugal no Século 14, 
quando servia como assistente dos juízes na admi
nistração municipal. Esses assistentes, por suas atri
buições, assemelhavam-se ao aedile, o antigo ma
gistrado romano que cuidava da salubridade, da de
sobstrução das vias públicas, da inspeção e conser
vação dos edifícios públicos, do abastecimento das 
cidades e que, vigiando o preço do trigo, os pesos e 
as medidas, protegia os compradores contra frau
des. Para isso, o aedile podia editar os regulamen-

tos edicilianos, depois chamados de posturas e, 
noje, de_ LeiJ? murriç_ipais._ Daí _a equivalência de no· 

_ memçlaturª_entre "edil"_e_ ver~ado_r,_ 
Nos primórdios de nossa História, os edis ad

quiriram tanta imp()rtância que, em algumas ocasiõ
es, exigiram a presença de governadores coloniais 
no passo da Câmara para tratar de negócios públi
cos, chegando a suspendê-los e a nomear substitu
tos, enquanto o Governo da metrópole providenciava 
a respeito. No Brasil Colonial, o exencício da verean
ça era obrigatório, caso se fosse indicado e eleito, o 
que implicava em "emprestar fiança", ou seja, deixar 
os próprios bens hipotecados no nome da Câmara. 
Só se permitindo a reeleição após três anos do fim 
do mandato. --

As eleições para a Câmara, aconteciam de três 
em três anos, geralmente nas oitavas de Natal, isto 
é, no período de oito dias consagrados à liturgia na
talina. Reunindo o conselho comunal com os "ho
mens bons" e o povo, o juiz presidente das eleições 
pedia-lhes que, em votação secreta, indicassem seis 
homens eleitores. Os mais votados passavam a rep
resentar a comunidade e eram divididos em três tur
mas de dois eleitores, mantidas incomunicáveis en
tre si. Cada turma produzia um rol com os nomes 
das pessoas gue queria ver eleitas, como "oficiais da 
Câmara". O presidente da eleição examinava esses 
róis, verificava os nomes votados e escrevia-os 
numa folha chamada "pauta", cuidando para que 
não compreendessem parentes em até 4.2 grau por 
direito canónico. Assinada e fechada a pauta, o ma
gistrado preparavatres pelouros com as indicações 
para vereador, três para procurador e assim por 
diante. "Pelouros de vereação" era o nome dado a 
esses papéis, porque permaneciam encerrados em 
bolas de cera com a forma de pelouro, isto é, a for
ma das bolas de ferro usadas como projéteis na anti
ga artilharia. 

Colocados num saco dividido em compartimen
tos correspondentes a cada cargo e fechados numa 
anca ou num cofre de três chaves, os "pelouros de 
vereação" seriam reabertos dias depois, na época 
,apropriada, junto à coluna de pedra ou madeira que 
simbolizava a vila e que talvez por isso tenha recebi
do o nome de pelourinho. 

No 12 de janeiro que se seguia às eleições, os 
_oficiais da Câmara, os "homens bons" e o povo jun
tavam-se ao redor do pelourinho na maior festa cívi
ca da vila. Até os índios gostavam da algazarra, ape
sar de não entender direito aquela forma de escolher 
·caciques" brancos. Em meio a ruidosas manifesta
ções de regozijo ou de cautelosa desaprovação, ur 
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menino retirava então um pelouro de cada comparti
mento do saco. E o juiz presidente proclamava elei
tos para o cargo correspondente a cada comparti
mento aqueles cujos nomes estivessem registrados 
no respectivo pelouro. No impedimento, ausência ou 
vacância, a Câmara e os "homens bons" juntavam
se para eleger, por maioria de votos ou vozes; -os 
substitutos que receberiam o nome de "vereªd_ores 
de barrete". Os demais eram chama de~ de :·verea
dores de pelouro". 

Uma lei de 1618 determinou que, onde hOIJV~s
se "juiz de fora", só pessoas nobres poderiam ser al
motacéis e vereadores. Por essa época, segundo di
versos alvarás e cartas régias, já não se !JOdia. ele
ger "mecânicos, mercadores, filhos do reino, gente 
de nação, soldados nem degredados, mas somente 
nobres, naturais da terra e descendentes dos con
quistadores e povoadores". E os eleitos recebiam a 
prerrogativa de não poder ser presos, processados 
ou suspensos, senão por ordem régia ou de tribunal. 

Bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há 
inúmeros acontecimentos pitorescos, conflitos, lutas 
e características historicamente saborosas na rota 
da edilidade brasileira O mais importante, no meu 
entender, é que todos esses fatos, do período colo~ 
nial até a República, passando pelo Império, sempre 
acabaram por encaminhar nosso povo em direção à 
prática daquilo que hoje entendemos por democracia 
num Estado de direito. Parece até que o destino 
grandioso reservado ao nosso Poder Legislativo mu
nicipal foi traçado por algo superior a regimes e ideo
logias. Tanto que, entre os altos e baixos da história 
da vereança, vamos encontrar a Constituição Impe
rial dizendo-nos algo que sintetiza o que já estava 
acontecendo e viria a perdurar até nossos dias. Algo 
que, queira Deus, nossos filhos e os netos de nos
sos filhos também verão. Diz aquela Carta Magna, 
em seu art 167, que, por eleição, em todas as cida
des e vilas ora existentes, e nas mais que no futuro 
se criarem, haverá cãmaras, às quais compete o go
verno económico e municipal das cidades e vilas". 

Sucederam-se constituições, alternaram-se 
ideologias, modificou-se o tipo de governo e os ve
readores aí estão a representar os anseios popula
res mais puros, aqueles cingidos à nossa cidade, ao 
nosso baiiTo, às nossas ruas e praças. .. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM)- Permite V. 
Exi! um aparte, nobre Senador? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Pois não, 
nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Senador 
Tuma, perdoe-me V. Ex'!- por interrompê-lo agora. 

Depois do belo histórico que fez, sucedendo aos 
eminentes Senadores Jefferson Péres, Ney Suassu
na e Sebastião Rocha, acaba de fazer o que consi

. dera o mais correto registro sobre vereadores. São 
às suas portas q-uebã:tem os anseios populareS. Ve
reador de capttal terntalvez à eleiÇão mais difícil que 
conheço. pela forma pulvériúi.da com que acorltéce 
a busca de votos. O Deputado Federal e o Senador 

. -. vêm-paraBrasilia,omesmocicorrendóêo-mo Depu:- -
··:~ t<ido~ E:siãêili.at:E"i-itretan!o, às porfãs.dos vereadores ---

_t:J_atem os anseiospo_pula-reS:-A5reivírictlcaÇoes che
gam -em primeíro!Ugar: conforme abõraav:- E#. 
Quero cumprirT'entá-lo porquanto, não tendo sido 
possível ser vereador, fez do seu filho - e eu conhe-

-Ço- as pre!llminares registra:aa:snavlaa· política de seu-
filho, que começou- aos 18 anos. V. Exi! quis dar à 
Câmara de Vereadores de São Paulo o exemplo de 
que a juventude tem a possibilidade de ser cada vez 
mais vitoriosa. O seu discurso denso e cheio de pre- _ 
leções históricas poderá fazer parte de qualquer an
tologia quando, no futuro, se falar na história do ve
reador. Merece V. Exi! o nosso aplauso. Logo após, 
sei que alguns Senadores, como Emilia Fernandes e 
Benedita da Silva - ambas começaram a carreira 
política como Vereadoras - ocuparão a tribuna. De 
logo, quero cumprimentá-lo pelo belo discurso que 
profere neste momento. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Senador 
Bernardo Cabral, agradeço sua intervenção. V. ~ 
sabe da admiração e amizade que lhe devoto. Sei 
que sua inteligência me ajudou a abrir as portas da 
caminhada política do meu filho Robson. Inclusive 
na campanha para Deputado Federal, Robson e seu 
filho conversaram e iniciaram juntos a caminhada 
para Brasília. 

Sempre digo que meu coração é de Vereador. 
É muito mais prestimosa a atividade, a tarefa política 
do Vereador, porque ele recebe na porta as reclama
ções e reivindicações dos concidadãos que moram 
na casa vizinha, em frente e no mesmo bairro. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - Permite V. 
Ex'!- um aparte? · 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Concedo o 
aparte a V. Exi!, nobre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - Senador 
Romeu Tuma, gostaria de secundar as palavras do 
Senador Bernardo Cabral, congratulando-me com o 
seu pronunciamento, em que . registra, inclusive, a 
circunstância pessoal, muito afetiva, que o une a um 
Vereador de São Paulo. Quero testemunhar aqui a 
necessidade de todos nós valorizarmos a missão do 
Vereador. A primeira entidade política, o primeiro 



OUTlJBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ente político próprio do nosso País foi o Vereador, 
ainda no Brasil colónia, integrado ao conselho dos 
homens bons, era a Câmara que exercia, na verda-

- de, a função de dirigir o Município. E este princípio, 
muito próximo até do parlamentarismo, que é tão 
afetuosamente vinculado a muitos de nós, é mais do 
que razão para que, valorizando o Vereador, cada 
um de nós compreenda que estará valorizando a 
própria democracia. É impossível imaginarmos uma 
democracia representativa, uma federação com a 
proporção continental do Brasil, sem a função, sem 
o mandato do Vereador valorizado e reconhecido 
como útil e prestante ao processo democrático por 
todos nós. Meus cumprimentos pelo pronunciamento 
de V. Ex!!.. 

O SR.. ROMEU TUMA {PFL-SP) - Sr. Presi
dente, gostaria de encerrar as minhas palavras ... 

A sr- Benedita da Silva (Bioco/PT-RJ) -Se
nador, permite-me um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Pois não. 
Se houver tempo, ouvirei V. Ex!! com prazer. 

A Sr'! Benedita da Silva (Bioco/PT-RJ) -Se
nador Romeu Tuma, estou atenta às manifestações 
neste Plenário. Temos que agradecer ao Senador 
Jefferson Péres pela iniciativa dessa homenagem. 
Nós, que sabemos das responsabilidades que a polí
tica impõe, reconhecemos, não apenas neste Dia 
Nacional, que os Vereadores estão no cotidiano do 
povo em todo o processo dos nossos mandatos. 
São eles porta-vozes da população local, na defesa 
de suas reivindicações. Sabendo dessa importância, 
não poderia deixar de aparteá-io, já que não estou 
inscrita para falar, para também prestar a homena
gem aos Vereadores. V. Ex!! ilustra, e com muita ca
tegoria, a importância do Vereador e resgata a figura 
do seu jovem filho. Eu também, não tão jovem, tive a 
experiência na Câmara de Vereadores do Rio de Ja
neiro em 1992 e tenho certeza de que foi o mandato 

· que me capacitou e me sustentou politicamente para 
que eu pudesse estar hoje no Senado Federal. A im
portância do aprendizado político adquirido no exer
cício do mandato de Vereador só pode ser avaliado 
verdadeiramente por quem já passou por essa expe
riência. Um dos pontos que a política nacional não 
enfoca é que ninguém mora na União ou no Estado, 
moramos todos no Município, onde a base da socie
dade se organiza e onde estão os nossos repre
sentantes atendendo cotidianamente todas as de
mandas da população. Neste dia, se pudéssemos e 
tivéssemos tempo, todos nós deveríamos nos mani
festar, independentemente de termos ou não passa
do por uma Câmara de Vereadores, mas reconhe-

cendo que de fato o trabalho dos •!ereac~:-'"·" 

sustentáculo da política brasiieira. V. Ex~ esta :;.:.. --· 
rabéns também por ocUpar a triBuna para p::: .. ". 
esta homenagem em que, mesmo não tenco ;::õ.~.·-·· 
do peia Câmara de Vereadores, enfoca com .-.-.•. ,_ 
propriedade. por meio da experiência de se:.: i·::~:; 

importância do papel dos Srs. Vereadores ;1~ •. 

cesso de decisão política da Nação. Os Vers=::'c~
são verdadeiramente os arautos dos i~<er-sss?s ·-. 
nicipais. Muito obrigada. 

O SR. ROMEU TUMA {PFL-SP' ·· ·:;:::;·_ 
V. Ex.!!, Senadora Benedita da SilvF e -·~---:-;o-

Senador Esperidião Am>n. Encerra msu - ··,.- · 
mento com os apartes de V. Ex%. 

_______ Q _Sr._Çasildo Maldaner (PMDB-SC \ - ., · 
te-me V. E~ um aparte?-.-- -

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - ~<!C0 ·' ·· 

com prazer, Senador Casildo Maldaner. 
O Sr. Casildo Maldaner (PilliDB-e>c; 

poderia, Senador Romeu Tuma. deixar ae oa;c'r: -·.~ 
desta homenagem de hoje pelo Dia do Ve.-esc:;r. 
cerca de 20 anos, tive a honra de ser V9reac:v' .· · 
Município de Modelo no seu processo de emane·::·. 
ção. E gostaria de fazer coro às palavras da \f. -=; .. , 
quando rende esta homenagem aos Veres.c.c:'S" · 
Brasil, eles que, no dia-a-dia, na cicade .. -.~~ 
bairros, sentem o palpitar da comunidade J "e c-, :· -
sentam, nas horas boas e nas difíceis ~.-

poderia deixar transcorrer est· --"u seG ·~'-= · 
coro às palavras de V. Ex~. 

O SR. ROMEU TUMA (r:;::._ . .:,,::)- .-.graor:c. 
V. Ex!!. pelo aparte, e tenho certeza de que ,;_ =.r. 
como eu, reconhece que, hoje, o papel do Ve•e?.'-"·-
ganha importância na hora em que a esuulUra ac~· 
nistrativa, naquilo que é essência da atrviaê.a= 
Estado, passa a se municipalizar. Saúde, edt.:c:;.-~:.: .• 
e tantas outras atividades de responsa:Jiiidau= :_ 
Estado passam à administração municipaL ::: :· .. 
responsabilidade e a importância do papei ao ·i=• =·•· 
dor ganha em respeito e em dignidc Je. 

As nossas mais efusivas congralUiações ,::;.~. 

iniciativa do Senador Jefferson Péres por ocas1&ü ~:.. 

Dia Nacional do Vereador. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - <.;oro.

do a palavra a Sr!!. Senadora Emília Fernandes. 
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (BiocoiPC-,- .. 

Pronuncia c seguinte discurso. Sem revis&o :;: .. 
dera.) -Sr. Presidente, Sr% Senadoras. S:s. ::.~ .. 
dores, neste 12 de 6utubro, Dia Nacio:1a1 ;;c i"·" 
dor, queremos nos associar às palavras aos c:::~
res que me antecederam- e tenho certeza e o c .;:c. · 
mento de toda esta Casa. 
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Associamo-nos a essa homenagem, porque 
entendemos que é uma forma de reconhecimento do 
papel e do trabalho desenvolvido pelos Vereadores 
e Vereadoras de-todo o País junto às suas comunida
des e no contexto mais amplo da política brasileira. 

Atualmente, temos no Brasil em tomo de 60 mil 
vereadores e vereadoras, de acordo com dados di
vulgados pela União dos Vereadores do Brasil. São 
homens e mulheres de diferentes origens, categorias 
e formaçÕes ideológicas e profissionais que, nas Câ
maras Municipais, representam a raiz mais profunda 
da democracia brasileira. 

É a eles, como já foi dito, que o povo recorre 
em primeira. instância, cobrando respostas e soluçõ
es aos seus problemas e angústias, e exercitando o 
direito à participação e à cidadania. 

Exatamente por isso, os vereadores brasileiros 
têm hoje uma grande responsabilidade diante do 
processo político, econõmico e social em-cunso no 
País. A cada dia aumentam as dificuldades vividas 
pelos Municípios brasileiros, em sua grande maioria 
atingidos pelas conseqüências da atual política eco
nómica e, logicamente, trazendo novos desafios aos 
seus representantes primeiros. 

Em muitas regiões do País, como no interior do 
Rio Grande do Sul, por exemplo, a queda da produ
ção, a falência do comércio e o desemprego com
prometem a existência dos Municípios. Entre as con
seqüências mais dramáticas dessa situação estão ·a 
queda da arrecadação, o desestimulo generalizado 
do setor produtivo, a falta de oportunidades e o cres
cente êxodo do campo e também das cidades do in
terior, particularmente de jovens e de mulheres .. 

Ao mesmo tempo, às dificuldades impostas 
pelo processo econõmico somam-se outras medidas 
de ordem fiscal, que agravam ainda mais este qua
dro. Afrontando o espírito federativo, atualmente a 
exagerada centralização de recunsos em nível fede
ral promove uma verdadeira sangria nos cofres mu
nicipais, inviabilizando projetes, programas e mesmo 
administrações. Inserem-se neste caso, de forma es
pecial, o Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e a Lei 
Kandir, que retiram recunsos car:a vez mais neces=-
sários aos Estados e aos Municípios brasileiros. 

Além disso, os Municípios ainda enfrentam o 
constante repasse de funções e serviços original
mente de Estados e da União. sem a contrapartida 
dos recunsos necessários por parte do Governo Fe
deral. Aliado às dificuldades económicas, o acúmulo 
de responsabi!idades, sem a capacidade financeira 
de responder às novas demandas, está levando mi-

lhares de Municípios a conviverem com uma profun
da crise, até mesmo, em muitos casos, institucional. 

Diante disso é que, neste momento, reafirmo a 
necessidade de se-apostar caáa vez mais na instân
cia legislativa municipal e, conseqüentemente, nos 
prefeitos e vereadores, representantes primeiros do 
povo. É preciso, Sr% e Sns. Senadores, fortalecer as 
Câmaras Municipais, valorizando o trabalho dos ve
readores e das vereadoras. para, desta forma, apro
fundar os vínculos com· a sociedade organizada. E, 
também, recolher desses representantes a realida
de, as informações corretas e atualizadas da situa
ção das comunidades, do ponto de vista social, polí
tico e principalmente económico. 

Aluando nessa direção, estão de parabéns as 
entidades regionais- e estaduais e a União dos Ve
readores do Brasil - que representa a classe há 33 
anos e que tem buscado valorizar o trabalho dos ve
readores, por meio da organização e da participa
ção, realizando cursos, simpósios, encontros e semi· 
nários. São espaços importantes, onde as dificulda
des são denunciadas e os problemas debatidos, e 
que também contribuem decisivamente para infor
mar, orientar e pril1_~p_af!n_E!n_tE)_ bu_sc;a._r _f(:mnas _de for_-_ 
talecer a ação dos vereadores e vereadoras em seu 
trabalho cotidiano. 

Como exemplo desse trabalho, cito aqui o Tri
gésimo Encontro Estadual de Vereadores e o Pri
meiro Encontro Estadual de Vereadoras, que reuniu 
os parlamentares municipais de Santa Catarina na 
cidade de Lajes, recentemente realizado, do qual 
participei na condição de convidada palestrante e 
que contou com a presença dos Sns. Senadores da
quele Estado. Por dois dias, os participantes do En
contro debateram problemas gerais dos Municípios e 
do Estado, propostas para aprimorar o desempenho 
dos vereadores e, de forma especial, iniciardm uma 
profunda _reflexão a_ respeito da presença feminina 
nas Câmaras Municipais e nos demais espaços de 
poder, inclusive para as eleições de 1998. 

E, a exemplo deste evento, sabemos que mui
tas outras atividades têm se realizado por este Brasil 
afora, as quais considero da máxima importância. 

Um assunto. Sr. Presidente, sr-s e Sns. Sena
dores, que tem merecido destaque, a partir do que 
constatamos em Santa Catarina. diz respeito à cam
panha "Mulheres sem Medo do Poder", que assegu
rou maior espaço para a participação das mulheres 
nas eleições municipais de 1996. 

Com a aprovação da quota mínima de 20% 
para candidatas nas listas dos partidos. aumentou 
em 111.86% a presença das mulheres nas Câmaras 
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Municipais em relação à legislatura anterior, de 
1993/1996, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, IBAM, coletados junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral e aos Tribunais Regio
nais. O número de vereadoras em todo o País pas
sou de 3.085 para 6.536, desconsiderando~se ·331 . 
nomes dúbios, sobre os quais ainda estamos bus
cando esclarecimento. 

A título de informação, registramos que o maior 
crescimento se deu na região Sul, onde o número de 
vereadoras passou de 424 para 1.096, significando 
um percentual de 158,49%. 

Na seqüência, registraram-se os seguintes 
avanços, também expressivos: 

- na região Norte, por exemplo, o aumento foi 
de 1 08,50%, passando de 294 para 613 vereadoras; 

-na região Nordeste, o aumento foi 101,12%, 
passando de 1.242 para 2.498 vereadoras. 

- na região Sudeste, o aumento foi 57,68%, 
passando de 1.125 para 1 .77 4 vereadoras; 

- na Região Centro-Oeste, sem dados compa
rativos definitivos, foram eleitas 555 vereadoras em 
1996. 

É uma expressiva ampliação da presença femi
nina, que, certamente, já está transformando as Câ
maras Municipais, por sua visão peculiar da prática 
política. Seja pela sensibilidade no trato dos proble
mas sociais e pelo aprofundamento do debate sobre 
as questões de gênero, mas, principalmente, diante 
do quadro atual, pelo empenho em relação ao pro
blema do desemprego e da exclusão social, que 
atinge todos, e, de forma especia!, as mulheres. 

Mas, mais do que isso, é fundamental que ve
readores - homens e mulheres -, integrando-se na 
luta de todos os brasileiros, especialmente neste 
momento, levantem-se contra a atual política de des
valorização dos Municípios. 

Além dos interesses partidários específicos, é 
preciso buscar um ponto comum de união que rever
ta a atual política de sangria dos cofres municipais e 
a centralização dos recursos em nível federal. espe
cialmente por meio das medidas tomadas a todo mo
mento pelo Poder centraL 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores. este dia, 
para mim, tem um significado muito profundo, pois. 
há menos de três anos, eu era vereadora na Câma
ra Municipal da Cidade de Sant'Ana do Livramento, 
onde exerci o mandato desde 1982, durante doze 
anos. por três legislaturas. de onde saí eleita Sena
dora da República pelo Rio Grande do Sul nas elei
ções de 1994. 

A experiência municipal foi altamente significa
tiva para minha atuação política e de cidadã. 

Hoje, Senadora, tenhQ bastante presente; com 
conhecimento de causa, as dificuldades e principal

-mente o e5forÇo;aâedicação e O compromisso com 
q!Je a granâe-rri~úona: âós parfámefifares municipais -
exerce seus mandatos no dia-a-dia das comunida
des, respondendo às demandas cada vez maiores 
por saúde, educação, habitação, saneamento e me
lhores condições de vida em ·geral. 

É fundamental, portanto, neste momento da 
vida do País, aprofundar a visão do papel dos verea
dores, que adquire cada vez mais importância no 
processo político, democrático e de construção da 
cidadania. 

Acredito que, cada vez mais, o Poder Municipal 
deve ser valorizado, ouvido e respeitado, no sentido 
de ampliar o espectro da participação da sociedade 
na construção de alternativas viáveis, concretas e, 
principalmente, consoantes com as realidades locais 
dos municíeios. 

Ao concluir, ressalto novamente a importância 
das Câmaras Municipais como fóruns de debate e 
formulação de alternativas, o valor dos vereadores 
como elos fundamentais do Poder Público com a po
pulação na concretização desses objetivos e, acima 
de tudo, o meu compromisso com as causas munici
palistas, que se traduzem, antes de mais nada, em 
leis que valorizem os municípios, estimulem e dignifi
quem seus representantes. 

É a homenagem que gostaria, Sr. Presidente, 
de fazer a todos os vereadores do Brasil e, em espe
cial, aos vereadores do meu Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - Permite
me V.~ um aparte? 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco!PDT -RS) 
- Antes de concluir, eu pediria que ouvíssemos o 
ilustre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - Senadora 
Emitia Fernandes, já tive oportunidade de manifes
tar-me a respeito da correção da homenagem que 
prestamos aos vereadores, quango aparteei o Sena
dor Romeu Tuma, mas não posso deixar de fazer 
um aparte ao j:ironünciamento de V. Ex'!, destacan
do, em primeiro lugar, o orgulho legítimo que todos 
podemos neste momento compartilhar com V. Exi! 
pela sua trajetória política, especialmente no mo
mento em que se comemora o Dia do Vereador. V. 
Ex'!. como ressalto_l), durante doze anos exerceu o 

·mandato que estamos homenageando, em Sant'Ana 
. _,dQ Liyram§!ntq, r19_í;.stado do RioG@_n_d_e_dQ SuL Na_ 
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condição de catarinense, destaco o gesto de V. Ex~ bém não pude fazê,lo quando se pronunciou o Se-
de ter participado, na última sexta-feira, do 302 Con- nadorJefferson Péres. m?s não _me pude_ furtar do 
gresso de Vereadores do meu Estado e do 12 Con- _aparte a V. E~. cujo pronunciamento acomoanheí 
gresso Estadual de Vereadoras. A sua presença. na: íntegra. f'arabe-n1zo='"a-pela opoltürfiâaaé ao dis-
além de ter sido um gesto magnânimo, foi reconheci- curso e pelo fato de V. Ex.!! ter sido_ também vereado-
da e aplaudida, conforme pudemos constatar. o Se- ra. Serei porta-voz dos palavras de V. Ex.!! nos muni-
nadar Casildo Maldaner, que lã esteve no sábado cípios do .Rio de Janeiro. Muito obrigada. 
pela manhã, e eu próprio. Secundando a sua partici- A SRA. EMlLIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 
pação, certamente não com o mesmo brilho, tivemos - Agradeço a V. Ex!! pelo aparte e o incorpore ao 
oportunidade de colher o testemunho dos vereado- meu pronunciamento: Faço um último anelo. Sr. Pre-
res e vereadoras que participaram dos congressos sidente: para concretizarmos em ações concretas o 
que mencionei, todos eles jubilosos, primeiro pela que estamos discutindo nesta homenagem, nesta re-
deferência da sua presença e, em segundo lugar. flexão, nesta lembrança da nossa trajetória. deve-
pela qualidade, pela autoridade, pela responsabilida- mos caminhar na direção de medidas que favoreçam 
de do seu pronunciamento naquela ocasião. Muito os municípios, porque somente dessa forma estare-
obrigado. --·--~·mos-realmente prestando a homenagem que aque-

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) les ilustres representantes do povo merecem. 
-Agradeço a V. E~ pelo aparte e aproveito para, o Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB)- Permi-
mais uma vez, cumprimentar o autor e os demais te-me v. E~ um aparte? 
signatários de~sa proposta, porque é i':lportante que ASRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 
o_:>enado ded1que um momento _:spec1al da sua reu- _Our-o 0 ilustre Senador em aparte que me solicita. 
mao para refletir sobre a atuaçao daqueles nossos _.,._- c·- ---c~----_- ------:·- -c-··· . . 
representantes, dos representantes do povo que es- . O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB) - DeseJo 
tão nas comunidades clamando para serem ouvi- part1c1par da homenagem que o Senaao presta ao 
dos, clamando por rec~rsos, clamando por melhores Dia Nacional ~o Ver~ador: através deste aparte __ v. 
condições para suas populações. E~ ve1o da Gamara Mumc1pal para o Senado. Al1as, 

• _ só éonheço um caso semelhante, o do meu parente 
. A sr- Bened~ da Silva (Bioco!PT-RJ) - Per- e amigo, de saudosa me'Tlória, Senador Fábio Luce-

mite-me um aparte· na, que também foi vereador em Manaus e de lá 
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco!PDT-RS) saiu brilhantemente apoiado pelo povo da Capitai do 

-Com prazer, Senadora Benedita da Silva. Amazonas para ser Senador duas vezes, repre-
A sr- Benedita da Silva (Bioco!PT-RJ) -Se- sentando esse grande Estado. Quero dizer a V. Ex~ 

nadara Emilia Fernandes, quero parabenizá-la pelo que eu, que me considero o decano no Congresso 
brilhante pronunciamento que faz, pelo conhecimen- Nacional, que tive dois mandatos de Deputado Esta-
to que demonstra sobre a matéria, pelos compromis- dual, -quatro de Deputado Federal, três de Senador, 
sos políticos assumidos. Farei chegar a todas as Câ- sempre no mesmo partido, graças a Deus, a não ser 
maras Municipais do Estado do Rio de Janeiro o pro- quando a sigla à qual pertencia foi extinta, sinto-me 
nunciamento de V. ~. pois vejo que ele está imbuí- frustrado por não ter sido vereador. Fiz todo o currí-
do de responsabilidades e compromissos que não culo da vida parlamentar, com exceção da câmara 
são apenas de V. B<i!, mas de todos nós, na medida municipaL V. E~ teve essa experiência que não tive. 
em que V. ~ resgata a necessidade de enfrentar- Mas posso dizer, por ter feito poiítica a partir do mu-
mos a centralização de decisões que hoje se obser- nicípió, do Estado· e-nó plano federal, que, na verda-
va. Estão deixando praticamente esvaziados-os nos-- -a e; o--vereador é qUem mais· de perto representa o 
sos municípios. Nossos vereadores e vereadoras povo no Poder Legislativo e, por isso, merece todo o 
têm que estar nas portas das prefeituras, até porque respeito e toda a consideração. Não sei se V. E~ se 
o eieitor geralmente não procura govemaâores de ateve a esse aspectõ;-sempre·aefendi a idéia de se 
Estado, prefeitos, nem mesmo Deputados ou Sena- estudar a possibiiidide de se estender ao vereador a 
dores; procura o vereador. Ele tem uma tarefa que é imunidade parlamentar. Não entendo que um Sena-
extremamente importante no que se refere à Lei Or- dor, um Deputado Federal ou estadual tenham imu-
gânica do Município e ao orçamento municipaL Por nidade e um vereador não a tenha, pelo menos em 
essa e outras razões, apoiamos os Srs. Vereadores relação à sua jurisdição. que é tão pequena. Meus 
e prestamo-lhes essa homenagem. Não tive oportu- parabéns a V. E~ e a minha solidariedade ao seu 
nidade de apartear o Senador Romeu Tuma, tam- pronunciamento. · 
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A SRA. EM! LIA FERNANDES (Bioco/PDT -RS) comprometido, de que,-aliás, a Senadora Emilia Fer-
- Nobre Senador, agradeço o aparte de V. Ex"-. que. nandes é uma autêntica representante. 
sem dúvida, dignifica e engrandece o nosso pronun- Gostaria também, Sr. Presidente, para encerrar 

.ciamento. _ _ __ _ ____ -~as __ m.inhas palavras de homenagem ao Vereador, de 
Dessa forma, Sr. Presidente, agradeço, ·mais ped[r a_V, _Ex~ _qu-ª __ fica.§~e r_e_gjsjr_§.cjo_ llQ~_ A_r:téliS da 

uma vez, reafirmando a minha homenagem e o meu Casa o discurso que preparei e_ que seria lido nesta 
reconhecimento aos representantes municipais de tarde, mas que foi, talvez, ofuscado pelo brilhantis-
todo o País, Vereadores eVereadoras. _ _rno_.? pela competê_n_cia dos meus antecessores. 

Muito obrigada. -~-~~ Muitoobrig_ago_. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce- SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
do a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. MENTODQ_SR. ROMERO JUCÁ: 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o Senhor Presidente, 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. . Senhoras e Senhores Semidores.-
Presidente, S~s e Srs. Senadores. nesta data em Hoje - para todos nós homens públicos. com 
que se comemora o "Dia do Vereador", outros Sena- responsabilidades políticas e compromissos com to-
dores e Senadoras que me antecederam já fizeram dos aqueles que nos elegeram e colocaram sua con-
com brilhantismo e competência a reverência neces- fiança em nossa atuação como seus representantes 
sária ao trabalho profícuo e muitas vezes anónimo _é um dia de alegria, pois comemoramos o Dia Na-
do Vereador brasileiro. cional do Vereador. 

Não vou me estender sobre o tema. Tinha até Sem desmerecer a importância, a essencialida-
preparado um discurso, mas com as observações de e a necessidade das muitas atividades e profissõ-
feitas aqui, sem dúvida nenhuma. entendo que o Sec es, não temos meâo de afirmar que a atividade poli-
nado já realizou, de forma marcante. a homenagem tica pode ser considerada como a mais importante 
que deve ser prestada ao Vereador. No entanto, de todas, pois a política permeia todos os segmen-
gostaria, como Senador do Estado de Roraima, do tos sociais. 
Estado mais distante, do Estado mais pobre. do Es- Para o bem ou para o mal, nas sociedades ma-
tado, enfim, que luta com mais dificuldades para não dernas, tudo o que se faz de relevante foi, é ou será 
só buscar o seu desenvolvimento, mas também para objeto de uma escolha, de uma decisão de natureza 
exercer na sua plenitude a sua ação política com de- essencialmente política. 
mocracia, não poderia, nesta data, deixar de regis- Mesmo aqueles que afirmam que não são poli-
Irar e também de homenagear o trabalho dos Verea-_ _ _ ticos, que não gostam da política, não tem preferên-
dores do nosso Estado. Trabalho, como disse, mui- cia partidária, também já fizeram sua escolha políti-
tas vezes anónimo, muitas vezes desconhecido da ca, já elegeram uma alternativa. 
maioria da população, trabalho esse, quando Verea- Pois na política não existe vácuo, alguém 
dor de Oposição, muitas vezes dificultado pela má- sempre está fazendo escolhas, elegendo altemati-
quina do Governo ou da Prefeitura, mas, por isso vas, escolhendo projefós~-adotarido um curso de de-
mesmo, trabalho talvez da maior importãncia para a cisão. 
consolidaçao do processo democrático do meu Esta- o fato de existirem políticos não éticos não reti-
-do e do País. · ra a dignidade da atividade política, pois a política é 

Os Vereadores, já foi dito aqui, são a base da ·a responsável última por todas as grandes decisões 
nossa política. Os Vereadores anseiam e ensejam, nacionais e internacionais. 
nas suas ações políticas, o fortalecimento da base Por isso mesmo, temos grande tristeza quando 
municipal como célula do exercício do poder, como vemos alguns segmentos da imprensa, da televisão. 
célula de exercício da democracia. dos meios de comunicação social procurarem dane-

Aqui quero fazer um reparo: não só a Senado- grir a atividade política, atingindo o Congresso Na-
ra Emília Fernandes se elegeu Vereadora e depois cional, abrindo caminho para o autoritarismo e para 
Senadora, mas nós. no Estado de Roraima, tivemos . os _regimes cl€1.E!.){C:e_ção. 
também o Senador César Dias, que saiu diretamen- Senhor Presidente, 
te da Câmara Municipal de Boa Vista para honrar Senhoras e Senhores Senadores. 
com o seu trabalho o Senado Federal. Portanto, Ro- A democracia só funciona, a democracia só 
raima já deu também o exemplo de trazer da base deixa de ser umregime teórico e efetivamente se 
esse trabalho substancial, esse trabalho sério e toma realidade quando existe uma perfeita comuni-
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cação, um perfeito entendimento- e um1Cperféita 
identidade entre os representantes-é- õs réprec 
sentados, para que-tal regime seja sempre O Regi
me do pcvo, para o povo e pelo povo. 

Isso não se faz na teoría, isso não-selaz-cortf 
pesquisas indiretas nem com idéias mirabolantes 
que estejam na cabeça de algum sábio ou de algum 
pesquisador. ------ - -

A democracia se consubstancia, dia após dia, 
pela comunicação permanente entre reprr, entantes 
e representados. 

Ocorre que essa representação muitas vezes é 
prejudicada pela distância entre representantes e os 
representados, entre o Presidente da República, o 
Deputado Federal ou Estadual, o Senador, o Gover
nador, o Prefeito. 

Isso geralmente decorre não do propósito do 
político de se afastar ou dar as costas para seus 
eleitores. Isso decorre normalmente pela impossibili
dade prática de o homem público atender milhares, 
e às vezes milhões, de eleitores. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores 
Esse contato indireto, algumas vezes distante, 

entre o homem público e povo, só pode ser resolvido 
por aquele homem que é o representante mais dire
to, mais imediato, mais disponível, mais atarefado, 
mais pressionado, mais sobrecarregado, mais solici
tado pelo povo: O Vereador. 

O Vereador está para a política assim como a 
célula está para o organismo: o tecido político forma 
sua teia, se consolida, estabelece suas complexas 
relações, cria OjJÇÕes políticas e abre caminho para 
decisões políticas mais importantes a partir do can
tata direto entre as bases e os representantes ·de ní
vel mais alto. 

Daí por que o trabalho do Vereador é impor
tante, meritório e missionário, principalmente em re
lação às comunidades mais distantes, mais pobres e 
mais ab.andonadas. · 

Num País de dimensões continentais como o 
Brasil, em que a ação governamental muitas vezes é 
diluída, é dispersa, em que os serviços essenCiais 
não chegam a muitas comunidades longínquas, o-
papel do Vereador se torna ainda mais importante 
se compararmos com outros países. 

Aqui no Brasil, onde é grande o número de 
pessoas pobres, indigentes, desassistidas, desam
paradas e abandonadas, o papel do Vereador subs
titui muitas vezes o papel do médico, do professor e 
até mesmo da própria família para muitas que nem 
mesmo têm família. 

----senhor Presidente, 
Serilioras e· senhores Senadores. 
Infelizmente, existe hoje no Brasil, principal

mente nós-meios-ae· comunícaçaó soda i uma ten
---denéla ife não reconnecer o papelmeritório e impor

tante do político e, particularmente, do Vereador. 
As forças antidemocráticas conseguiram criar Ul11__ ___ _ 

'Clima desfavorável aos políticos e, naturalmente, ao Ve-
reador, que muitas vezes é mal compreedido em seu 
trabalho ininterrrupto, 24-horas por dia, em prol de sua 

--~-corriunrdade, em prol do Municlpio e em prol dOBra~-------
-Neste dia 1.2 de outubro, expressando não ape-

nas meu sentimento pessoal, mas também, tenho a 
certeza, o sentiiTI§!ntQ dQ 8enªdQ Fec!eral, d~SE!jO me _ 
congratular com esse verdadeiro soldado da demo
cracia que é o Vereador. 

Todos nós políticos e representantes do povo 
Ynuifó-âévemos aos-Vereadores, ei, -quando afirmo
isso, não estou falando apenas de compromissos 
partidários, de apoio eleitoral e de opções pessoais 
em termos de plataformas políticas. 

A dívida que toaos nós temos com os Vereado
res, com os Vereadores de todo o Brasil, é antes de 
tudo uma dívida de natureza cívica, uma dívida polí
tica: são os Vereadores que nos auxiliam na tomada 
de importantes decisões políticas, são os Vereado
res que representam nossas verdadeiras bases, 
nossas origens e nossos compromissos mais impor
tantes com o nosso povo. 

Assim como o Município é a base da Federa
ção e a célula a base do organismo, o Vereador é a 
base, o elemento fundamental e o alicerce da ativi
dade política na realidade em que vivemos. 

Quero, mais uma vez, ressaltar a importância 
do trabalho do Vereador, agradecer o trabalho in
cansável que realiza nos mais distantes rincões de 
nossa Pátria e relembrar que sem ele não existe de
mocracia, não existe opção política, nem consegui
remos construir um futuro melhor para nosso País. 

Aos Vereadores de todo o Brasil minhas home
nagens sinceras pelo trabalho que realizam na cons
trução de um Brasil mais democrático. 

-Muito-oóifgaao. 
- --o sR. PRESIDENTE (Geraldo Meiof.=- v: EJii! 

será atendido na forma regimentaL 
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 

Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, no
bres Colegas, não pude deixar transcorrer esta data 
consagrada ao Vereador sem fazer constarem, nos 
Anais desta Casa. algumasconslderaÇões a respeito. 
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Cada um de nós se sensibiliza com determina
das datas. Entretanto, esta, em especial - Dia Na
cional do Vereador -, deixa-me tomado de emoção, 
pois faz com que eu viaje no tempo e volte ao meu 
querido Município de Modelo, em Santa Catarina, 
onde somei valiosa experiência nesta minha cami
nhada politica e exerci o meu primeiro mandato poli
tico como Vereador. E é com saudosismo e com as 
doces lembranças daqueles tempos que desejo ho
menagear essa fiyura central do nosso regime de
mocrático, pois o Vereador é aquele que, em cada 
cidade, pequena ou grande, se incumbe, incansavel
mente, de zelar pelo bem da comunidade e pelo ver
dadeiro espírito de democracia representativa. 

Um conto de Carlos Drummond de Andrade, 
chamado "Câmara e Cadeia", traz um retrato singelo 
dessa figura, no início do século, que é o protótipo 
do que tem sido esse personagem ao longo de nos
sa História. A narrativa é centrada no susto que um 
prisioneiro fugitivo prega nos Vereadores: estando 
os Vereadores discutindo o Orçamento anual e os 
impostos, são surpreendidos por um preso que fugi
ra da cadeia - situada abaixo da sala de sessões da 
Câmara. O conto descreve um desses edifícios co
nhecido como "casa da câmara e cadeia", que exis
tiam nas cidades mais antigas. O desfecho é insólito: 
entre impotentes para evitar a fuga e indignados 
diante da penúria dos prisioneiros - um problema da 
esfera estadual -, os Vereadores vêem o criminoso 
escapar. 

Era isso: logo abaixo da Cãmara, funcionava a 
cadeia, daí a expressão "câmara e cadeia". E surgiu 
um dos fugitivos, pela Cãmara saindo, o que foi a 
grande surpresa. É um conto de Carlos Drummond 
de Andrade que registra a história das Câmaras Mu
nicipais. 

A História demonstra como os Vereadores têm 
estado presentes na afirmação disto que convencio
namos chamar de cidadania. No caso do Brasil, 
atuam desde a Colônia, pois foram herdados do mo
delo de governo municipal português. Inicialmente -
lá pelo século XIV - eram, simplesmente, "assisten
tes dos juízes da administração municipal". Tinham, 
então, além de funções relacionadas à administra
ção da cidade, atribuições ligadas à Justiça. Poste
riormente, perderam essa última condição e passa
ram a se encarregar, exclusivamente, do governo 
municipal. Além de editar regulamentos, cuidavam 
da limpeza das ruas, zelavam para que os animais 
não invadissem as vias públicas e tratavam até do 
abastecimento de água da cidade; como vigias dos 

preços e das balanças, foram os precursores dos 
"procons" de hoje. 

Foi decisiva a participação das Câmaras Muni
cipais no apressamento da Índependência do Brasil. 
O episódio do "Fico" reflete o deliberado intuito de 
que estavam possuídos os detentores dos governos 
municipais do País, arregimentando-se no apoio ao 
Príncipe D. Pedro, quando lhes outorgaram o título 
de "Defensor Perpétuo do Brasil". 

Após a Constituição do Império, de 1824, surge 
a denominada Lei 28, aprovada em 12 de outubro de 
1828, que descaracterizou radicalmente a autonomia 
e postura municipais das Câmaras, ao conceder ex
cessivos poderes as Províncias. 

Os avanços inovadores só ocorreram com a 
Constituição de 1946, que propiciou um desenvolvi
mento nunca alcançado pelos governos locais. A reno
vação dos quadros políticos do País, em nível munici
pal, não só contribuiu para o aperfeiçoamento do pro-

---cesso-eleitoral, através da cédula única, como também 
assegurou maior prestígio dos Municípios junto às es
feras estadúal e federal, garantindo-lhes uma posição 
mais cómoda na mesa das decisões nacionais. 

A partir desse fato, os Municípios, fortalecidos 
económica e politicamente, superaram a estagnação 
a que estavam condenados, promovendo congres
sos, debates, seminários e cursos com a presença 
de autoridades das outras esferas, pois sabiamente 
entendiam que essas eram uma caixa de ressonân
cia do pensamento interiorano. Como se vê, o fenô
meno de absorção do vigor das Câmaras Munici
pais, já no Brasil Colônia, reflete a identidade do ho
mem com o seu torrão natal, o sentimento nativista, 
a relação de vizinhança a demonstrar a necessidade 
de se proverem os interesses locais em consonância 
~()rT12S~asgi@ÇÕ~~_c!e emaltclR_a@_()_deum povo, re- . 
velando o fundamento de nossa nacionalidade e de 
nossa independência. 

A Carta de 1988 é que consagrou ao Município 
e ao Vereador a sua real importância e privilegiada 
posição na estrutura da República, ao lado dos Esta
dos, do Distrito Federal e da própria União. 

Hoje, o Vereador, como disse antes, reveste-se 
da condição de figura central da democracia repre
sentativa, pois ele é o mediador mais privilegiado en
tre as pessoas comuns e o poder constituído. É a 
quem o morador de uma rua recorre quando quer 
que um buraco seja tapado; é o primeiro interlocutor 
de uma associação de bairro que reivindica água ou 
luz; se alguém está doente e não tem acesso ao 
atendimento médico, é no Vereador que busca am
paro. É, freqüentemente, incompreendido: por um 
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lado, pode ser tachado de "assistencialista" se toma_ 
a si a responsabilidade de resolver o problema ele 
mesmo; por outro lado, se transfere para outros a re
solução, pode ser chamado de descomprometido e 
acusado de quebrar promessas de campanha. 

Além da possibilidade de legislar e fiscalizar 
sobre um vasto elenco de assuntos, que vão das 
normas de edificação ao direito ambiental, os Muni
cípios têm assumido - e tendem a assumir muito 
mais - funções, com a tendência de descentraliza
ção de serviços, como o de saúde, por exemplo, an
tes excessivamente centralizada na esfera federal. 

Ao longo de nossa história, muitas vezes o Ve
reador foi relegado a segundo plano, fosse por cau
sa do autoritarismo, fosse por estarem excessiva
mente presos à vontade do Chefe do Executivo mu
nicipal. Durante o Estado Novo e na vigência do Re
gime Militar, tiveram suas funções reduzidas e, qua
se sempre, dependiam da boa vontade do Prefeito 
para pôr em prática as leis que aprovavam. Mas, 
agora, os poderes a eles entregues pela Constitui
ção de 1988, principalmente a aprovação do orça
mento municipal e os meios para fiscalizar e fazer 
cumprir a execução orçamentária, dão a justa di
mensão do papel do Vereador. 

Para dar conta de todas essas tarefas, temos, no 
Brasil, perto de 60 mil Vereadores -desses, quase 3 mil 
estão em Santa Catarina (2 mil 971, para ser mais exa
lo}. A eles tenho a satisfação de saudar, particularmente 
os catarinenses, e a todos, sem exceção, desejo suces
so no exercício de seus mandatos, pois eles são os legí
timos e incansáveis operários da democracia 

Eràm essas as considerações, Sr_ Presidente e 
nobres Colegas, nesta tarde, fazendo jus àquilo que 
disse há pouco a Senadora Emília Fernandes, que, 
na última sexta-feira à noite, em Lages, Santa Cata
rina, esteve participando do Congresso Estadual de 
Vereadores - aliás, não só de Santa Catarina, mas 
também de Veadores do Rio Grande do Sul. A Se
nadora- como já disse o Senador Esperidião Amin -
, deixou uma das melhores impressões, inclusive en
corajando as mulheres do meu Estado. Aliás, a Se
nadora Emília Fernandes veio da Câmara Municipal 
para o Senado da República, deixando muitos Ve~ 
readores e Vereadoras com essa vontade, pelo me
nos com o ânimo de lutar nessa caminhada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Casildo Maf
daner, o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães. 
Presidente. 

_ _ O ·ª~'~·- PR_E;_SIDEtfrE (Antonio ~ad~ Mªgalllã~L __ _ 
- Os Senadores Rol)aldo Cunha Lima e Carlos Be-
zerra enviaram discursos sobre o Dia do Vereador, 
que serão publicados nos termos do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB} -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Senado Fe
deral, atendendo ao requerimento do nobre Senador 
Jefferson Peres e demais subscritores, reserva o ex
pediente da sessão de hoje para prestar suas home
nagens a todos os legisladores municipais do País, e 
é com este objetivo que ocupo, neste momento, a tri
buna desta Casa. 

No dia 12 de outubro, comemora-se, em todos 
os municípios brasileiros, o Dia Nacional do Verea
dor, instituído pela Lei n2 7.212, de 20 de julho de 
1984. 

A escolha desse dia para homenagear os legis
ladores municipais foi simbólica, pois, no ano de 
1828, nessa mesma data, tivemos editada a primeira 
Lei Orgânica dos Municípios, dando nova forma às 
Câmaras Municipais. 

Na Lei editada naquele distante 12 de outubro, 
as atribuições das Câmaras Municipais restringiam
se à administração do bem público local, como ex
pressava claramente seu art. 24, ao reconhecer as 
câmaras como corporações meramente administrati
vas. 

Desde então, as atribuições dos repre
sentantes locais sofreram inúmeras modificações ao 
longo de nossa História e, após o advento da Repú
blica, o Poder Municipal passou a ter reconhecimen
to constitucional. 

O texto constitucional de 1891 já continha a no
ção de autonomia municipal e, no de 1 934, estava 
determinada a eletividade dos vereadores. 

A Constituição de 1937 consagra a autono
mia municipal e a eleição direta dos Vereadore::;. 
Assim, os representantes locais cedo tiveram legi
timada sua escolha pela população, firmando-se 
logo como autênticos representantes da· cidadania 
brasileira. 

Nesta última década, mais do que em qualquer 
outro período de nossa história, os vereadores, 
como detentores do poder local, são verdadeira e re
conhecidamente a base de consolidação da demo
cracia e das instituições representativas da vontade 
popular, em todo o território nacional. 

Seu papel na sustentação de toda a pirâmide 
política ganhou relevância ainda maior com o adven
to da Constituição de 1988, que tornou muito maio-
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res suas responsabilidades e sua iníluéncia na viàa-_--d_as_ peças mais importantes na defesa dos interes-
:nunicioal. -cses·do cotidiano_do_nosso povo. 

Com a atual Carta Magna, o municíoio ganhou 
um novo sratus político-jurídico: ioi alçado à condi
ção de membro da Federação. posicionando-se, íso
nomícamente, ao lado dos estados e do Distrito Fe
deral. 

São eles os maiores conhecedores dos an-
seiqs _e dos problemas_ de suas comunidades. Além 
de legislar em nível local e fiscalizar o Poder Execu
tivo Municipal, eles cumprem também, com total de

- c:!içaçãoLQ_ i_rnportante J)_ap_E!Lc:!.?_RQrt_ª=-vcges E! d_e_elo_s_ 
·de ligação das reivindicações populares junto aos 
demais poderes, fazendo chegar às esferas de go
verno estadual e federal os problemas sociais de 
suas comunidades, os pedidos e reclamações dos 
brasileiros de todos os recantos do território nacio
nal. 

Os Constituintes de 1988 foram sábios em pre-
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O município recebeu. assim, parcela do Poder 
Constituinte, ganhou competência auto-organizativa, 
passando os vereadores a ter a atribuição de elabo
rar a lei orgânica local, com características de verda
deira constituição municipal, observados, bem en
tendido, os parâmetros estabelecidos pela Lei Maior 
e na constituição do estado em cujo território está si
tuado. - _ver naLei Maior novas atribuiçõesà e~ferarnunk::i:_ _ 

f\lossa Carta Magna estabelece, no art. 29, que 
o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 
dois turnos, com um interstício mínimo de dez dias, 
aprovada por dois terços dos membros da câmara 
municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos pela Constituição Federal e na consti
tuição do estado a que o município pertence, e os 
preceitos enumerados nos 12 incisos do citado dis- _ 
positivo. 

A Lei Maior, no art. 29, IV e alíneas, também 
indicou os parâmetros para composição das câma
ras municipais: proporcionalidade do número de edis 
em relação à população, números mínimos e máxi
mos de habitantes para as três classes populacio
nais estabelecidas e quantidades mínimas e máxi
mas de vereadores para cada uma dessas classes. 

-pai, dando ao novo ente federado por ela reconheci--
do a coordenação e execução de programas em di
versas áreas. Inegavelmente, a proximidade do mu
nicípio em relação à vida dos beneficiários das açõ
es do poder público permitirá uma completa adequa
ção destas às necessidades, aspirações de recursos 
locais. 

Senhoras e Senhores Senadores, ao prestar, 
neste momento; -eSia- breve mas justa homenagem 
-aoSVêreaãores por ocasiãoãcnranscurso -do Dia 
·Nacional do Vereador, tenho a certeza de estar sen
do porta-voz de toda a população brasileira, que re
conhece o importante trabalho desses homens públi
cos que sãoa base de consolidação da democracia 
e das instituições representativas da vontade popu
lar em nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
Assim, o número de vereadores é proporcional o SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -

à população do município, observados os seguintes Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, estamos, com 
limites: "a) mínimo de 9 e máximo de 21 nos municí- esta breve intervenção, -acrescentando o nosso 
pios de até 1 milhão de habitantes; b) mínimo de 33 nome ao extenso elenco de parlamentares que, no 
e máximo de 41 nos municípios de mais de 1 milhão primeiro de outubrO, juntam-se à sociedade brasilei-
e menos de 5 milhões de habitantes; c) mínimo de ra para merecidamente comemorar o transcurso de 
42 e máximo de 55 nos municípios de mais de 5 mi- mais um "Dia Nacional do Vereador". 
lhões de habitantes". - --------Com sacerdotal dedicação à causa democráti-

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se- ca, os Vereadores têm feito por justificar a homena-
nadores, entre os agentes políticos ocupantes dos gem, oficialmente criada pela Lei n2 7.212, de 20 de 
cargos que compõem o arcabouço constitucional do julho de 1984, com a qual o Congresso do País ne-
Estado e, portanto, o esquema fundamental do po- les exalta o trabalho árduo e contínuo, em favor de 
der, os vereadores exercem íunções de suma impor- suas cidades e de suas populações. 
tância, e nada mais justo do que homenageá-los .no __ Vivendo, sobretudo no interior, ao lado mesmo 
dia de hoje. das famílias e do homem do povo em geral, a quase 

Conheço de perto a importância dos vereado- todos conhecendo pelos nomes, têm os Vereadores 
res para as comunidades que representam, pois, o conhecimento integral de seus problemas e aspira-
com rnuito orgulho, comecei minha vida pública ções. 
como vereador. na Câmara Municipal de Campina Encarregam-se de prover o atendimento de 
Grande. 8em sei que o legislador municipal é uma questões locais, como as inerentes ao abastecimen-
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ígua e de alimentos. ao fornecimento de ener-
8létrica, à limpeza pública, ao funcionamento das 

-~--las e dos centros de saúde, entre tantas outras 
que compõem o dia-a-dia do centro. bairro e perife
ria das cidades. 

Exercem, de maneira insubstituível, a tarefa de 
consolidar a consciência de cidadania em sua área 
de atuação, propagando os valores da ordem demo
crática, em todos fortalecendo cada vez maior con
fiança no destino da grande Nação brasileira. 

Em cada uma das Câmaras Municipais, sem 
dúvida as primeiras escolas da política, a edilidade 
aperfeiçoa, no exercício do mandato popular, a pró
pria vocação, não sendo poucos os que hoje exer
cem cargos de superior relevância nos três Poderes 
da União, tendo em seu passado o lastro insubstituí
vei das lições que lá recolheram. 

São, enfim, os protagonistas maiores da parti
cipação das municipalidades na vida nacional, o tra
ço que aproxima o cidadão do Poder Público, na Ci
dade, no Estado e na Capital Federal, transmitindo, 
justificando e cobrando soluções para os pleitos e 
reclamações que, naqueles níveis da Administração, 
devam ter atendimento. 

Por isso mesmo, no exercício da política repre
sentativa, no espaço de sua base municipal, são os 
Vereadores como espelhos a refletirem, para os mui
tas vezes distantes centros decisórios, os anseios e· 
as queixas comunitárias, assim promovendo, num 
mecanismo de ida e volta de informações, a integra
ção política de sua comunidade com o restante do 
País. 

A História pátria consagra o Vereador como o 
mais antigo dos representantes do povo, registran
do, também, as dificuldades que, sobretudo no pas
sado, foram colocadas ao devido reconhecimento de 
sua importância para a democracia representativa. 

Desde a Constituição de 1988, porém, caíram 
as barreiras que negavam ao Vereador o atributo de 
legítimo intérprete do povo, robustecendo-se a sua 
condição de intermediário ·entre a população e os 
Poderes constituídos e devolvendo-se à sua atribui
ção os trabalhos de zelar pelos interesses da comu
nidade representada, de que são exemplos marcan
tes o amplo exercício das funções legislativas e fis
calizadoras. 

De fato, na judiciosa apreciação que faz da 
Carta de 1988, o constitucionalista Paulo Bonavides 
afirma desconhecer ·uma única forma de união fede
rativa contemporânea onde o princípio da autonomia 
municipal tenha alcançado grau de caracterização 

política e jurídica tão alto e expressivo quanto aquele 
que consta da definiÇão constitu~ional." 

Pois, contrariamente ao modelo criado pelo 
Constituinte, a Carta de 1967 sequer incluía o Muni-

- .cípio como unidade-componente da Federação, que 
se resumia na soma dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios, sem contar que as atribuições dos 
Poderes eram exercidas pelos órgãos do governo lo
cal. 

Portanto, a autqnomia, assim como referida no 
artigo 18 do nosso Estatuto Político, pioneiramente 
consagra o Município como uma das unidades fede
rativas. A par disso, como aqui já referenciado, o 
Executivo e o Legislativo constituem os Poderes Mu
nicipais, significando que o Constituinte, ao redigir o 
artigo 31 da nova Carta, pretendeu na verdade ele
var a representação do povo nas cidades à categoria 
de um dos poderes constituídos. _ 

Conseguintemente, o Município passou a con
tar com efetiva autonomia política, administrativa e 
financeira, a ele atribuindo-se parte substancial do 
poder do .Estado, para cujo exercício promoveu-se a 
descentralização da receita e a redistribuição de re
cursos, especialmente nas áreas da saúde e da edu
cação. 

Nos dias correntes, o Município, dispondo de 
sua própria organização e de seus poderes integrais, 
muito mais exige do Prefeito e, principalmente, dos 
Vereadores, no exercício de suas exclusivas compe
tências, pelo deverliTipoStoc-no manaáto popUlar, de 
manter o prestígio de suas Câmaras como o âmbito 
das grandes decisões comunitárias, e de trabalhar, 
sem descanso ou fraqueza, pela garantia do bem
estar da coletividade. 

Esses os. t!!rmos, Senhor Presidente, com os 
quais nos associamos às homenagens que o Sena
do da República vem prestando aos Vereadores, 
enaltecendo-lhes a inestimável contribuição à causa 
da democracia, que, notoriamente, não é construída, 
preservada e aperfeiçoada, sem muito esforço, re
núncias e continuados sacrifícios. 

O "Dia Nacional do Vereador", hoje comemora
do, a todos também convoca para uma detida refle
xão acerca da importância da instituição legislativa e 
da dedicação dos seus integrantes ao interesse pú
blico, pelo que se têm credenciado ao respeito, à ad
miração e ao reconhecimento dos brasileiros. 

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (AntÓnio Caries Magalhães) 

- Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1 f!. 
Secretário em exercício. Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 
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EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N2 538, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado n2 319, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
ao Projeto de lei do Senado n2 319, de 1995, que 
cria o Comitê de Gestão dos Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, e âá outras -
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de outubro 
de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Carlos Pa
trocínio, Relator- Lucídio Portella - Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N2 538, DE 1997 

Dispõe sobre o Comitê da Bacia Hi
drográfica do Rio São Francisco e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A área de atuação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco - COMSFRAN 
abrangerá a região da bacia formada pelo rio São 
Francisco e seus afluentes nos Estados de Goiás, 
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas 
e no Distrito FederaL 

Parágrafo único. O Comsfran integrará o Siste
ma Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídri
cos segundo as disposições da lei n2 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997. 

Art 22 Compete a Comsfran, no âmbito de sua 
área de atuação: 

I - promover estudos e estabelecer diretrizes 
visando a compatibilização dos múltiplos usos da 
água na bacia do rio São Francisco; 

11 -promover o debate das questões relaciona
das a recursos hídricos e a articulação dos agentes 
públicos e privados atuantes na bacia; 

III - arbitrar, em primeira instância administrati
va, os conflitos relacionados aos recursos hídricos 
da bacia; 

IV - produzir, atualizar e divulgar dados e infor
mações sobre os recursos naturais da bacia; 

V - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia do Rio São Francisco; 
· VI - acompanhar a execução do Plano de Re-

cursos Hídricos da Bacia e sugerir as providências 
necessárias ao cumprimento de suas metas; 

Vil - propor ao Conselho Nacional as acumula
çõs, derivações, captações e lançamentos de pouca 
expressão, para efeiío cfe isenção da obrigatoriedade 
de outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

VIII - promover a preservação e aproveitamen
to dos recursos naturais da bacia, no sentido do de
senvolvimento sustentável de toda a sua área; 

IX - estabelecer os mecanismos de cobrança 
pelo uso· de recursos hídricos e sugerir os valores a 

c serem cobrados; -- - -

X- estabeJec.S!_r_critérios_e promovr o rateio de 
custo das obras deusa múltiplo, de interesse co-

_mump_u__ç_oletivo; -
c = __ XI- ap_reciar ~apro_V<Ir-ª-Pr<:ltJOSta orçª-mentá- _ 

ria submetida péfa AgênCia déAgua respectiva; --
XII - apreciar e aprovar as propostas de convê

nios e contratos de financiamentos e serviços a se- ·· 
rem executados pela respectiva Agência de Águas 
na área de atuação da bacia; . 

XIII - apreciar e aprovar o enquadramento dos 
corpos de água nas classes de uso, para encaminha
mento ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

XIV - apreciar e aprovar o plano de aplicação 
dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso 
de recursos h_ídricos, a ele submetido pela Agência 
de Água; 

XV- eleger sua diretoria; 
XVI - executar outras ações que lhe forem co

metidas pela legislação em vigor. 
Paragrafo único. O Comslran el<iborai-á o seu re

gimento de conformidade com os critérios estabeleci
dos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

Art 3!! Na elaboração do Plano de Recursos 
·Hídricos-da-Bacia. o~C6mstran-66servar.r·adTsposio·. 

na Lei n2 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e as se
guintes prioridades:-- - - - ---

1 - abastecimento humano e dessedentação de 
animais; 

11 - preservação da capacidade instalada de gera
ção de energia nO ciifSo principal dOno São Francisco; 

III - aproveitamento do potencial de irrigação 
existente m~s margens do rio São· Francisco e seus 
afluentes; 

IV - presevação das condições de navegabili
dade do rio São Francisco e de seus afluentes. 

Art. 42 O Comsfran será composto por repre
sentantes: 

I -de cada um dos órgãos e entidades federais 
~com atuaçao predorriinante na área da bacia; 

11 - de cada uma das Unidades da Federação 
integrantes de·sua área de atuação, conforme defini
do no art. 12; 
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:i - -~e caja conjunto de Municípios das sub
"?:-~ Gabada: 

·· ·' - das entidades civis de recursos hídric_os. __ 
:; ::únente constituídas e com atuação comprovada 
c ãmbito da bacia; 

·.; - de grupos de usuários, de associações for~ -
''?.:s ce produtores e cooperativas de produção, da 
. ::·aa da bacia, respeitado o limite máximo de.Tum 
:·::2atro avos do número total de votos; 

\ 11 - de cada Subcomitê que vier 8. ser consti
~i!C:c em bacias de tributários do rio São Francisco. 

§ 12 O número de representantes de cada se
.:~ ~-~sr.c;onado neste artigo, bem como os critérios 
:ara sua indicação, serão estabelecidos no regímen
_, C::: Comsfran, limitada a representação dos pode
-;~ s::ecuiivos da União, Estados, Distrito Federal e 
·J;unidpios à metade do total de membros; 

§ 2Q Poderão participar das reuniões do Comitê 
"!"ier:;t.ros da sociedade civil e usuários, sem direito a 
·o·m. 

Art. 52 O Comsfran será dirigido por uma dire
·,or:a, composta de Presidente, Vice-Presidente e Se
c.:-e;úio Executivo, eleitos entre os seus membros 
,:;a;a mandato de dois anos, permitida a reeleição 
ccr igual período. 

"'arágraío único. O Secretário Executivo, eleito 
.1o::: ;ermos deste artigo, será o dirigente da Agência 
:2 ~-t:''-!2. que aluará como órgão executor das ações 
.-_o Ccmsfran. 

Art. 6!! Para seu funcionamento o Comitê con
-,_,s_ .:cm as seguintes fontes de recursos: 

1 - contribuição obrigatória dos seus integran
ces. conforme definido no regimento; 

ii - doações e receitas oriundas de convênios 
e contratos celebrados com entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras, e agências de 
cesenvolvimento; 

III - dotações orçamentárias que lhe venham a 
ser destinadas pela União, Estados e Municípios; 

IV - produto de receitas .provenientes do uso 
da água, de acordo com a legislação em vigor. 

Art. 7"- Esta Lei entra em vigor na data de sua 
oublicação. ---------

Art. 8S!. Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N."- 539, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) .. 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n."- 22, de 
1996 (n."- 177/95, na casa de origem). 

.A Comis.s.ão _Qiretora apresenta a_ redação do 
vencido, pa[<J .9 !~r_no-ªuplemEJ.n!?r._do Sub~itutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n."- 22, de 
1996 {1"1.2 fii,Cie199s:na casa deongem), que al
tera o art. 2..2 da Lei n."- 8.501, de 30 de novembro de 
1992, quedispõe sobre a-Utifizaçãode cadáver não 
reclamado, parã finS de estuaõs oii pe$quisas cientí
ficas e dá outras providências . 

-- ~ -- ----------- ---- - -- --

Sala cje R_E!ufli(5es _cj_aC_Qrl}ig;ão, 1."- (je outubro 
de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Carlos Pa

. trocínio, Relator- Lucídlo Portella- Júrlía Marise. 
------ -- --~--- ------------------------------------------ -· --···---~ 

ANEXO AO PARECER N.2539, DE 1997 

Altera o art. 2 . .2 da Lei n.2 8.501, de 
30 de novembro de 1992, que dispõe so
bre a utilização de cadáver não reclama
do, para ·fins de estudos ou pesquisas 
científicas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1."- O art. 2.2 da Lei nS!. 8.501, de 30 de no
vembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

• Art. 2 . .2 O cadáver não reclamado jun-
. to às autoridades públicas, pelo prazo de 
trinta dias;-encontrado em hospitais, asilos, 
institutos médico-legais, serviços de verifica
ção de óoifo e outras instituições congéne
res, será encaminhado às Instituições de en-

- Sinosiipenor situadas na respetiva região e 
que ma:nte11_ham um ou mais _cursos de ciên
cias da saúde, mediante guia assinada pelo 
diretor ou responsável. 

§ 1 . .2 Na hipótese de haver mais de 
uma instituição de ensino superior ou mais 
de um curso de ciências da saúde no Muni
cípio ou na região, a distribuição entre eles, 

. de cadáver -rião reclamado;-será regulada 
pela Secretaria de Saúde da unidade fede
rada onde se situem. 

§ 2 . .2 Apenas poderão receber cadáver 
para ensino e pesquisa instituições de ensi
no e cursos previamente inscritos e creden-

~~Ciadõs para tamo- pei1:CSecretaria-de- Estado . 
da Saúde da unidade federada em que se 
localizem e que atendam os requisitos deter
minados por aquela autoridade sanitária. 

§ 3 . .2 A distribuição a que se referem os 
parágrafos anteriores levará em conta os 
cursos de ciências da saúde oferecidos, o 
número de alunos de cada um deles e a re
levância dos estudos e pesquisas efetuadas 
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Ol;'TUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N.2218/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.! 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
rejeitou o Projeto de Lêi do Senado n.~ 07, de 1996, 
de autoria do Senador Valmir Campelo, que faculta 
aos Estados e ao Distrito Federal outorgar à iniciati
va privada a construção ou instalações de presídio, 
bem como a execução de sentenças penais conde
natórias. 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

PARECER N.2 541, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.2 119, de 1996, de autoria do 
Senador Ronaldo Cunha Lima, que "Dis
põe aobre a responsabilidade do autor de 
ação de impugnação de mandato eletivo, 
M temerária ou de má-fé". 

Relator: Senador Ney Suassuna 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão para exame o Projeto de 
Lei do Senado n.2 119, de 1996, que dispõe sobre a 
responsabilidade do autor de ação de impugnação 
de mandato eletivo, se temerária ou de má-fé, de au
toria do ilustre Senador Ronaldo Cunha Uma. 

Nesse sentido, o art. 1.2 considera crime puní
vel com a suspensão dos direitos políticos intentar 

· ação de impugnação de mandato eletivo, quando te
merária ou de má-fé, sem prejuízo da responsabili
zação civil. 

O art. 2.2, no seu inciso I, define como temerá
ria ação infundada, com fundamentação imprecisa, 
sem fins objetivamente definidos em princípios cons
titucionais ou legais, ou de sentido audacioso. 

O mesmo art. 2.2, no seu inciso 11, define como 
de má-fé a ação motivada no espírito de emulação, 
capricho, contumácia ou sem prova pré-constituída. 

Por seu turno, o caput do art. 3.2 da proposi
ção estabelece que o réu da ação de impugnação de 
mandato poderá, em até quinze dias após o seu 

trânsito em julgado, requerer aó órgão judiciário que 
proferiu a decisão, que se manifeste sobre a temeri
dade e má-fé. 

Já o § 1.2 desse artigo estabelece que nos pro
cessos de responsabilidade a jurisdição limitar-se-à 
à condenação penal e civil, não cabendo dilação 
probatória ou processo de conhecimento de qual
quer natureza. 

Ademais, o § 2.2, ainda do art. 3.2, firma que 
nos casos em que a ação de impugnação de man
dato eletivo for promovida por pessoa jurídica, res
ponderá o representante subscritor do instrumento 
de outorga ou da petição inicial. 

Por outro lado, o art. 4.2, I, da iniciativa em pau
ta estatui que a condenação terá efeitos patrimo
niais, observadas as condições financeiras do res
ponsável, ou, sendo este insolvente, em forma de 
trabalho comunitário. E o inciso 11 do mesmo artigo 
dispõe que os efeitos penais da condenação implica
rão na suspensão dos direitos políticos por até cinco 
anos. 

Por fim, o art. 5.2 contém a cláusula de vigência 
e de revogação. 

Na justificação está posto que o projeto de lei 
em tela se destina a regulamentar o§ 11 do art. 14 
da Constituição Federal, disciplinando a responsabi
lidade por ação de impugnação de mandato eletivo 
temerária ou de má-fé. 

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justi
ça, e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e regimentalidade do 
projeto em tela, bem como sobre o seu mérito, con
forme dispõe o art. 101, I e 11, 4, do Regimento Inter
no da Casa. 

É o relatório. 

11- Voto 

No que diz respeito à proposição de que se tra
ta a nossa opinião é a seguinte: 

-. 
A responsabilidade do autor de ação de impug-

nação de mandato eletivo temerária ou de manifesta 
má-fé está prevista no art. 14, § 11, da Constituição 
Federal. 

AssLm~~ÇJm_l;)oa_bQr<;P ilustnt~~oaç!Qr 8onaldo .o 

Cunha Lima pretende regulamentar a matéria, objeti
vando fazer com que os autores da espécie de ação 
em tela atuem com a seriedade e a objetividade que 
inspiraram-o -leg1slad6r--constituinte;-não utilizando 
abusivamente o direito magno. 

-------
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Não obstante, quanto à constitucionalidade e à _j::Qnstituicla_têm_ conteúdos especifica e objetivamen-
juridicidade parece-nos que u projeto de -lei ~ob exa- te definidos em nosso direfto: -Ãssim;-a.çao infundada·· -- ---
me apresenta alguns problemas. seria aquela sem fundamento de fato ou de direito; 

Em primeiro lugar entendemos que não há_de- contumácia a ausência imotiva da e recorrente da 
finição suficiente do crime que se pretende tipificar. ·-- · parte-rros atos processuais; e ausência de prova pré-
Com efeito, o art. 52 XXXIX, da Lei maior firma que constituída, o não oferecimento pela parte de prova 
não há crime sem lei anterior que 0 defina, nem previamente produzida. 
pena sem prévia cominação legal. _ _ Ocorre que nã.o- se nos afigura ra.Zoável definir 

Na lição de Luís Vicente Cernichiaro, uma das como crime osão á1o deinterifàr-ãÇão sem funda-
conseqüências do princípio da legalidade do Direito mento, ou mesmo a ausência imotivada dos ates do 
Penal é a de que • Logicamente, o tipo há de ser pre- processo ou, ainda, a ausência de prova pré-consti-
ciso para que a ação seja bem indentificada." (Direi- tu ida. 
to Penal na Constituição, Ed. Revista dos Tribunais, A propósito-;-quanto á atisência de prova pré-
1991, p. 17) Grifo nosso. constituída, o autor pode saber da: existência da 
. Ocorre que a tipificação presente no parágrafo prova mas não ter acesso à mesma. Registre-se 
único do art. 12, combinado com 0 art. 22 do projeto que o prazo constitucional para propor a ação é de 
de lei em tela, não está revestida de precisão. Nesse quinze dias, sob pena de decadência. Aliás, a pró-
sentido, dizer que se considera crime intentar ação pria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral 
de impugnação de mandato eletivo, quando temerá- admite ação de impugnação de mandato eletivo 
ria ou de má fé (parágrafo único do art. 12) é proce- sem prova pré-constituída, bastando a sua instru-
der a tipificação demasiado genériça e, por isso, in- ção com provas ou indícios idôneos e suficientes. 
compatível com o princípio constitucional presente O que não é possível é intentar a ação com ape-
no inciso XXXIX do art. 52, acima transcrito. nas meras alegações (TSE, Rec. 11.520, rei. Min. 

Outrossim, segundo nos parece, 0 art. 22 da Jardim, 
26

•
8

-
93

). 
proposição de que se cuida, ao definir como temerá- Por outro lado, quanto aos demais fatos ano-
ria, no seu inciso I, a ação infundada, com funda- tados no art. 22 do projeto, devemos registrar o se-
mentação imprecisa, ou de sentido ·audaciosa e Iam- guinte; uma fundamentação imprecisa pode ocorrer 
bém ao definir como de má fé, no inciso 11, a ação por diversas razões; não se pode presumir que seja 
motivada no espírito de emulação, capricho, contu- necessariamente resultado de atitude temerária. 
mácia ou sem prova pré-constituída, não logra obter De outra parte, se a prática audaciosa pode ser 
a descrição específica da ação criminosa. - definida como temerária, não nos parece que conte-

Deveras, ao definir como crime a ação infunda- nha elementos para que se possa tipificá-la como 
da, com funcjamentação imprecisa, de sentido auda- criminosa só por essa razão. 
cioso, motivada no espírito de emulação ou eapri- Quanto à ação intentada sem fins objetiva-
cho, a presente proposição de terreno da generalida- mente definidos em princípios constitucionais ou 
de e da subjetividade. _ legais, parece-nos que houve aqui algum equívo-

E ainda a propósito da incompatibilidade entre co, quiçá de redação, pois o fim de uma ação de 
uma descrição genérica e a necessidade de tipifica- impugnação de mandato eletivo só pode ser a im-
ção do delito criminal, Luiz Vicente Cemichiaro re- pugnação de mandato eletivo; se não for assim 
corda a seguinte lição de Cury: será infundada. 

"O princípio da tipicidade ( ... ) requer No que se refere ao espírito de emulação ou 
que 

0 
fato típico _ e não só a pena _ seja capricho, é difícil su~tentar que necessariamente de-

precisa e claramente descrito. Assim como cr correm de manifes-ta má-fé. Note-se aqui que a 
principio da reserva impedia a criação judi- Constituição fala em manifesta má fé; que é diferen-
cial das penas, 

0 
da tipicidade veda ao legis- te de má fé. A má fé. Note-se aqui que a Constitui-

lador incriminações genéricas. (Idem, ibi- ção fala em manifesta má fé; que é diferente de má 
dem, grifo no original) fé. A má fé manifesta tem que estar expressa, não 

pode ser presumida. 
Na verdade, segundo nos parece, dos ates que Quanto ao art. 32 da proposição sob análise. 

se pretende arrolar como crime, apenas a ação in- quando o seu§ 12 diz que não cabe dilação probató-
fundada, a contumácia e a ausência de prova pré- ria ou processo de conhecimento de qualquer natu-



rezo: na apreciação àa temeridade ou da manifesta _ 
ma ia parece-nos que tal restrição não se compatibi
liza com o disposto no art. 52. LIV e LV, da Constitui
ção Federal. 

Como é sabido, o art. 52, UV, da Lei Maiores
tabelece que ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal. Outros
sim, o art. 52, LV, firma que aos litigantes, em pro
cesso judicial' ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defe
sa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ora, 
parece-nos que quando no § 12 do art. 3!! se diz qu_e 
no processo de responsabilidade por ação de impug
nação de mandato eletivo temerária ou de má-fé não 
cabe mais dilação probatória ou processo de conhe
cimento de qualquer natureza se está dizendo que o 
julgamento será feito com base apenas nos elemen
tos existentes na ação de impugnação de mandato 
eletivo, daí não caber mais processo de conheci
mento. Com a devida vénia do ilustre autor do proje
to em questão, tal nonna afronta o princípio constitu
cional do devido processo legal inscrito nos precepti
vos constitucionais logo acima anotados. Isso por
que para que o órgão judicial decida se restou com
provada ou não a ação temerária ou de manifesta 
má-fé, impõe-se-lhe conhecer as razões das partes 
e isso só pode ser feito mediante o contraditório e 
ampla defesa, com os meios de_ recursos a ela ine
rentes. ou seja, no chamado processo de conheci
mento. 

No que diz respeito ao art. 42 do projeto, que 
estabelece efeitos patrimoniais e penais para a con
denação, também visualizamos alguns problemas 
quanto à sua juridicidade. 

Primeiro, a afinnação de que a condenação de 
alguém por crime de ação temerária ou de manifesta 
má-fé de impugnação de mandato eletivo implicará 
efeitos patrimoniais na verdade apenas repete nor
ma que está contida no art. 91, I, do Código Penal, 
sem a precisão deste diploma legal. 

De fato, o art. 91, I, do Código Penal, estabele
ce que a condenação criminal tem como efeito tomar 
certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo 
crime. Por conseguinte, a sentença penal condena
tória transitada em julgado é título executivo judicial, 
não cabendo mais discutir, no processo de execu
ção, a responsabilidade ou não do condenado pelo 
dano civil, mas apenas a discussão sobre o valor da 
indenização. 

Por outro lado, segundo nos parece, estabele
cer trabalho comunitário como alternativa a indeniza-

_ çãP. cil.fil não_é çornpatível como nosso ststema jurí
dico. Com efeito, a Constituição Federal prevê a 
prestação social alternativa apenas como espécie de 
pena: criminal (art.-52, XLVI, f!) e não cremos que a 
legislação infraconstitucional possa estendê-la à es
fera civil. Dessa forma, parece-nos que a responsa
bilização civil deve seguir a legislação pertinente já 
presente nos Códigos Civil e Processual Civil. 

. De outra parte, quanto aos efeitos penais que 
se pretende conferir à condenação - suspensão 
de direitos políticos por até cinco anos, entende
mos que é possível se adotar a suspensão de di
reitos políticos como pena por crime, em face do 
inscrito no art. 52. XLVI, e, do Estatuto Supremo. 
Não obstante, o art. 15, III, também da Carta Mag
na, estabelece que a condenação criminal transita
da em julgado suspende os direitos políticos do 
condenado enquanto durarem os efeitos da sen
tença. 

Sendo assim e tendo em vista o objetivo maior 
da proposição sob análise no sentido de coibir o 
abuso de ação de impugnação de mandato eletivo, a 
nossa opinião é a de que, no caso de-crime origina
do em ação de impugnação de mandato eletivo, 
além da suspensão dos direitos políticos, deve-se 
prever tari-i5êm penas de detençao ou reclusão, con
forme a gravidade do delito. 

É o que propomos no art. 52 do substitutivo que 
apresentamos, ao fazer remissão aos crimes inseri

- tosnos arts.-l39T3"3-9ao-Código Penal, que têm, 
respectivamente, penas de detenção, de um a três 
anos e de reclusão, de dois a oito anos. 

Por conseguinte, ante o disposto no art. 15, III, 
da Lei Maior, o condenado terá necessariamente os 
seus direitos políticos suspensos enquanto durai-em 
as penas que lhes forem aplicadas. 

Enfim, como já dissemos acima, o presente 
projeto de lei merece todo o apoio, uma vez que 
tem os objetivos de impedir e reprimir ações de im
pugnação de mandato eletivo que visam apenas 
denegrir os mandatários impugnados ou atender a 
meros caprichos de seus autores. Apenas pelas 
razões acima arroladas, em especial em decorrên
cia da necessidade de precisar o tipo criminal para 
que a ação delituosa seja bem identiin;ada, pois 
como já dito, assim como o princípio da reserva le
gal impede a criação judicial das penas, o da tipici
dade criminal veda ao legislador incriminações ge
néricas, decidimos propor substitutivo que visa sa-

- _-_naras_inconstitucionalidades e injuridicidades apon
tadas, bem como, também, aprimorar a proposição 
quanto à sua técnica legislativa. 
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Ante todo o exposto, votamos pela constitucio- Art. 82 Esta Lei entra em vigor trinta dias após 
nalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, regi- a sua publicação, aplicando-se aos processos em 
mentalidade e, quanto ao mérito, pela aprovação do tramitação. 
Projeto de Lei do Senado n2 119, de 1996, nos ter- -Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário. 
mos da seguinte ·- --~--~ãlãOaCõmissao,-25aejunnode1997.- Ffe=-_______ _ 

EMENDA N2 02-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre a responsabilidade de 
autor de ação de impugnação de manda
to temerária e de manifesta má-fé_ 

gina Assumpção, Presidente, Ney Suassuna, Re-
lator- Lúcio AI cantara- Pedro Simon- Jefferson 
Peres - Bernardo Cabral - José Eduardo Outra -
Romeu Tuma - Roberto Freire.- Ney Suassuna -
Levy Dias- Belo Parga -José Fogaça. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA CCJ, SOBRE O 
O Congresso Nacional decreta: ------PROJETO DE LEI QO SENADO fll!. 119, DE 1996 
Art. 1~ O mandato eletivo poderá ser impugna-

do ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias PROJETO DE LEI DO SENADO N2119 
contados da diplomação, instruída a ação com pro- (SUBST1Tl111VO)~DE 1996 
vas de abuso do poder económico, corrupção ou Dispõe sobre a responsabilidade de 
fraude (art. 14, § 10, da CF). 

Art. 22 A ação de impugnação de mandato ele- autor de ação de impugnação de manda-
tive tramitará em segredo de justiça, respondendo 0 to temerário e de manifesta má-fé. 
autor, na forma desta Lei, se temerária ou de mani- O Congresso Nacional deéreta: 
festa má-fé (art. 14, § 11 da CF). Art. 12 O mandato eletivo poderá ser impugna-

Ar!. 32 É considerada temerária a ação de im- do ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias 
pugnação de mandato eietivo: contados da diplomação, instituída a ação com pro-

l-cuja petição inicial não contiver provas ou indí- v_ª-s dE!_~biJ~O d_o _podel'_~c_onó_IT1ico, corruQção ou 
cios idóneos e suficientes da ocorrência de pelo me- fraude (art. 14, § 10-;-âa: CF). -
nos um dos três ilícitos arrolados no art. 12 desta Lei; Art. 22 A ação de impugnação de mandato ele-

li -sem fundamento; tivo tramitará em segredo de justiça, respondendo o 
III- de sentido audacioso. autor, na -forma âesta Lei, se temerária ou de mani-
Art. 42 É considerada de manifesta má-fé a festa má-fé(art. 14, § 11 da CF). 

ação de impugnação de mandato eletivo cujo autor: Art. 32 É considerada temerária a ação de im-
1 -agir com contumácia; · pugnação de mandato eletivo: 
11 - alterar a verdade dos fatos; I -cuja petição inicial não contiver provas ou indí-
111 -,provocar incidentes manifestamente infun- cios idóneos e sufiCientes da otorrêhcia de pelo menos 

dados. -- · _____ - um aos tfes11ítrtos arrolados nóárt12de5ta Lei;--
Art. 59. É ainda considerada de manifesta má- 11 -sem fundamento; 

fé a ação em que o autor agir com motivação dita- III -de sentido audacioso. 
matéria ou caluniosa. Art. 42 É considerada de manifesta má-fé a 

§ 12 A motivação difamatória implica o crime ti- ação de-impugnaÇão de-mandato eletívo c-ujoaülor: 
pificado no art. 139 do Código Penal - CP, não se 1- agir com contumácia; 
aplicando à espécie o art. 142, I, do Código Penal. 11- alterar a verdade dos fatos; 

§ 22 A motivação caluniosa implica o crime tipi- III - provocar incidentes manifestamente infun-
ficado no art. 339 do Código Penal. dados. 

Art. 62 A temerariedade ou a manifesta má-fé pre- Art. 59. É ainda considerada de manifesta .má-fé 
viSta nesta Lei pode ser argüida pelo juízo, de ofício; a ação em que o autor agir com motivação difamató-
pelo réu; pelo respectivo partido político ou pelo Ministé- ria ou caluniosa. 
rio Público, em qualquer momento do processo até trinta § 12 A motivação difamatória implica o crime ti-
dias do trânsito em julgado da decisão terminativa. pificado no art. 139 do Código Penal - CP, não se 

Parágrafo único. Nos casos em que a ação de aplicando à espécie o art. 142, I, do Código Penal. 
impugnação de mandato eletivo temerária ou de ma- § 22 A motivação caluniosa implica o crime tipi-
nifesta má-fé for promovida por partido político res- ficado no art. 339 do Código Penal. 
ponderá o seu representante subscritor do instru- Art. 62 A temerariedade, ou a manifesta má-fé pre-
mente de outorga ou da petição inicial. vista nesta Lei pode ser arguida pelo juízo, de ofício; 

Art. 72 À responsabilização civil por ação de im- pelo réu; pelo respectivo partido político ou pelo Ministé-
pugnação de mandato eletivo temerária ou de mani- rio Público, em qualquer momento do processo até trinta 
festa má-fé aplica-se, no que não contrariar esta Lei, dias do trânsito em julgado da decisão terminativa. 
os dispositivos pertinentes do Código Civil e do Có- Parágrafo único. Nos casos em que a ação de 
digo de Processo Civil. impugnação de mandato eletivo temerária ou de ma-
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niiesta má-fé for promivida por partido político res- Art. 15. é vedada a cassação de direitos políticos, 
ponderá ou seu representante subscritor d9_jn~I'IJ-_ . _c_llj~_p~a_ol.l_~m;eensão só se_dará nos ca~os ~e: 
mento de outorga ou da petição inicial. 

Art. 72 À responsabilidade civil por ação de im
pugnação de mandato eletivo temerária ou de mani
festa má-fé aplica-se, no que não contrariar esta Lei, 
os dispositivos pertinentes do Código Civil e do Có
digo de Processo Civil. 

Art. 8!! Esta Lei entra em vigor trinta dias após 
a sua publicação, aplicando-se aos processos em 
tramttação. 

Art 92 Revogam-se as 'disposições em contrário. 
Sala da Comissão. - Senador Bernardo Cabral, 

Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇfi..O DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 5!! Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que defi
na, nem pena sem prévia cominação legal; 

XLVI- a lei regulará a individualização da pena 
e adotará, entre outras, as seguintes: 

d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal; 

LV- aos litigantes, em processo judicial ou ad
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura
dos o contraditório e a ampla defesa, com os meios 
e recursos a ela inerentes; 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo· 
suirágio universal e pelo voto direito e secreto, com va
lor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado 
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias con
tados da diplomação, instruída a ação com provas 
de abuso do poder económico, corrupção ou fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato trami
tará em segredo de justiça, respodendo o autor, na 
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

III - condenação criminal transitaâa em julga~
_do, enquanto durarem seus efeitos.; . 

Código Penal 

DECRETO-LEI N!?. 2.848, DE 

7 D!õ D~M~f!~ DE ~~<:L _ 
Código PenaL 

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

Art. 91. São feitos da condenação: 
I - tomar certa a obrigação de indenizar o dano 

causado pelo crime; 

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação: 

Pena: detenção, de 3 (três) meses e 1 (um) 
ano, e multa. 

-·· Art. 142. Não constituem injúria ou difamação 
punível: 
.. I -a ofensa irrogada em juízo, na discussão da 

causa, pela parte ou por seu procurador; 

Art. 339. Dar causa a instauração de investiga
ção policial ou de processo judicial contra alguém, 
imputando-lhe crime de que o sabe inocente: 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa. 

§ 12 A pena é aumentada de sexta parte, se 
o agente se serve de anonimato ou de nome su
posto.· 

§ 22 A pena é diminuída de metade, se a impu
tação é de prática de contravenção. 

Comunicação falsa de crime ou de contravenção. 

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO R!SF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N . .2 227/97/CCJ 

Brasília, 15 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.l!. 

que em reunião realizada esta Comissão deliberou 
pela aprovação nos termos de substitutivo que ofe
rece, do Projeto de Lei do Senado n.2 119, de 1996, 
de autoria do Senador Ronaldo Cunha Lima, que 
"Dispõe sobre a responsabilidade do autor da Ação 

. '. 
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de Impugnação de Mandato Eletivo, se temerária ou 
de má-fé". _ __ 

Cordialmente, - Senador Bernardo cabra!, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

PARECER N.!! 542, de 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.E 124, de 1996, de autoria do 
Senador Lauro Campos, que "Altera a alí
nea b, do § 2.2 art. 598 do Código Civil, 
com a redação dada pela Lei n.!! 6.969, de 
10 de dezembro de 1981 ". 

A<> 111stitl!m_s 9!LJU§tiniaDQL1felh_acole!ânea de 
__ pr§c_~it_os jyrídic;os vigentes em Roma antiga, já 

estabeleciaf11_ que ·~ HCJa por_ c2usa abandonada 
a rejeitada pelo dono com a intenÇão de-!Tâ-o-a 
querer como coisa sua, deíxando por isso e ime
diatamente de lhe ser o dono - pro derelicto au
tem habetur quod dominus ea mente abjece
rit, ut id rerum esse noclet, ideoque statim 
dominus desimt (2, 1, 47}". 

O Código Civil Brasileiro, de 1916, forte
mente inspirado, como se sabe, no Código de 
Napoleão, de 1808, deu ao direito de proprieda
de uma conformação absolutista que até hoje 
atormenta os países filiados, como o nosso, ao 

Relator: Sérgio Machado moderno principio da função social da proprieda-
A proposição em tela é de autoria do ilustre Se- de (CF, art. 52, XXIII e art. 186). 

nadar Laura Campos e pretende modificar a redação Mas não desprezou a sabedoria dos antigos ju-
atual da alínea f, do § 22 do art. 589 do Código_ Civil, risconsultos romanos, estabelecendo de forma uni-
com o fim de reduzir para 2 (dois) anos o prazo de ar- versai, vale dizer para imóveis urbanos e rurais, o 
recadação de bem vago, localizado em zona rural. decêndio prescricional em decorrência do abandono 

Esse prazo era, na concepção inicial do Código, de da coisa, isto é, da inércia de seu titular. 
10 (dez} anos, tendo sido diminuído para 3 (três) anos A nossa experiência histórica revelou entretan-
pormeioda.Lein.!!6.969,de10dedezembrode1981. to que, no concernente a bens imóveis rurais, esse 

Ao justificar a sua proposição, afirma o Autor, prazo prescri_ç:ional encontra-se extremamente dila-
dentre outras coisas, que o mérito maior da lei suso tado, sem considerar os inúmeros conflitos sociais 
referida foi o de distinguir, para fins de arrecadação existentes no campO- pela posse da terra e as exigên-
como bem vago, o imóvel rural do imóvel urbano, cias de modernização e desenvoMmento do País. 
mantida para este a condição prescrita decendial. Até mesmo porque o direito de propriedade, 

E assinala textualme.nte o seguinte: na visão contemporânea, não encontra sentido 
"N" b t t · - · d t 1 · d fora do princípio da função social, difundida pela 

ao 0 sane~ Vlgencla. es a el a- Igreja (Encíclicas Rerum Novarum de João XIII, 
tarde dezembro de 1981, muito pouco ou ______ Meter et Magistra, de João XXIII, Popularum 
quase nada, se consideramos a gravidade Progressio, de Paulo VI e Redemptor Homnis, de 
da questão foi feito no sentido de por em João Paulo 11) e acolhida por diversas Constituições 
marcha a Reforma Agrária, esta sim almeja- (Constituição da Alemanha, de 1949; Constituição 
da pelo trabalhador brasileiro. do Chile, de 1981; Constituição de Espanha, de 

Além do mais, caberia salientar que 1978; -~ Constituiçã<?da Fran~, de 1958, ~entre ou-
as poucas ações governamentais com 0 tras). ~ que a propnedade d~IX?~ de ser v1sta como 
intuito de equacionar 0 problema dos •sem ter- um atnbuto p:ssoal de propnetano para converter-s_e 

• " · .. • t' '"'lhad di!" - t em dever soc1al deste, sobretudo a propnedade !mo-
ra e com m1sena em"' o os IceiS e or- 1 - - if" - · · d fru · - hos da politica de desaprop - - ve , CUJa s1gn 1caçao ma1or e a e res g1vera, ou 
tuosos camn _ . . . naçao. seja de coisa em produtividade. 

No Bras11 de nossos d1as, ate da desa- o Estatuto da Terra (Lei nE 450, de 20-11-
propriação se fez indústria São várias as 1964), talvez a mais expressiva legislação já editada 
denúncias que envolvem fraudes de super- em nosso Pais, com o objetivo de promover a Refor-
valorização da terra a ser desapropriada. Ou ma Agrária, ao estabelecer no Capitulo I do Título 11 
seja, além de ser um processo moroso, é os Objetivos e Meios de Acesso à Propriedade Ru-
também danoso ao Erário público." ral, dispõe, em seu art. 17, o seguinte: 

A · - d d' ·it de riedade d "Art. 17. O acesso à propriedade será prescnçao o 1re o prop , evemos -d . d. -b - - d. 
relembrar, não é criação do Direito Moderno ou altemati- p~omo_:.r• o mediante a IStn wç':o ou re ~~-

·~ d · ·sta t - Ela ta tnbu1çao de terras, pela execuçao de quat-va avh,ra a por JUn s con emporaneos. remon , d - t d'd 
na verdade aos antigos romanos que, em seu esplêndi- quer as segum es m~ 1 as: . 
do Diretto, costumavam fixar um lapso temporal em que a) desapropnaçao por mteresse soc1al; 
a inércia do tttular gerava o direito de arrecadação do b) doaç_ão; 
bem - incorporado definitivamente à condição de coisa c) arre~:adação dos bens vagos; 
pública (res pública ou bem dominical do Estado}. .( ... )" 
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Como bem assinala o ilustre propositor do Pro
jeto ora examinaáo: "( ... ) a Reforma Agrária, que re
mota do mais recôndito anseio do povo brasileiro, 
não pode ser relegado a segundo plano. Ela deve 
ser prioritária e, como tal, devemos iniciar o proces
so de assentamento imediato de trabalhadores ru
rais nas terras que, pelo desdém do proprietário e o 
descaso dos governos encontram-se abandonados·. 

Atendendo aos pressupostos constitucionais 
da competência (art. 22. inciso I combinado com o 
art. 48 dà Constituição Federal) e regimentais (art. 
213, alínea a, do Regimento Interno) a proposição 
não recebeu emendas no prazo regimental, encon
trando-se versada em boa técnica legislativa e aten
dendo aos demais pressupostos de juridicidade. 

A iniciativa vem. a nosso ver. e com fun
damento nas razões expostas, ao encontro de 
interesses superiores da Nação, favorecendo 
efetivamente à política de Reforma Agrária, a 
qüem· aojetivã servir em valiosa contribuição 
jurídica. Assim, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala da Comissão. 12 de setembro de 1997. 
- Bernardo Cabral,. Presidente - Sérgio Ma
chado, Relator - Epitácio Cafeteira - Pedro 
Simon- Romeu Tuma -Antônio Carlos Va
ladares - Jefferson Peres - Bello Parga - El
cio Alvares - Romero Jucá - Lúcio Alcântara -
Beni Veras. 

COMISSÃO DE CONST!Tl11ÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA~IA 

LISTA OE \'OT AÇÃO NQI\o!!NAL f'(.-.5" Í]4//Cf.(. 
TITl'l .. \UE:-õ • I'H. ST:\1 :"\.\0 I .\U~TE:'\(',\0 Sl'l'l.fo:NTES -I'FL SI:\! I :'\.\.0 .\HSI!·."\(,',\0 

Gt.:ILHERME PALMEIRA ELCIOALVARES "><"I 
EDISON LOBAO ROMERO JUCA VI 
JOSE BIANCO . JOSE AGRJPINO I 
BERNARDO CABRAL HUGO NAPoLEAO I .. 
FRANCEUNO PEREIRA FREITAS NETO I 
.IOSAI'I IAT MARINHO BELLOPARGA y{, I 
ROMEUTUMA X ODAC!R SOARES I 

TITl'LUU::s · P:'\tDB SIM :'\..\0 .\BSTI::'\(',\0 SUPLE!'I"TES • P:\108 Sl:\1 :'\.\o I .\H~TJ::.:'\( .\.0 

JADER BARBALHO VAGO 
JOSE FOGACA ,: , NEY SUASSUNA 
ROBERTO REQUIAO ~ ... ~ CARLOS BEZERRA 
RAMEZTEBET i CASrLDO MALDANER I 
PEDRO SIMON X. FERNANDO BEZERRA ! 
RENAN CALHEIROS G!LVANBORG~ 

Trn:LARE.S- PSD H: Sl:\1 X..\.0 A!t~·n·:~c \o SUPLE."-"TES ~ PSDB Sl.'\1 ...... \() .\BSTE.'\( .\0 
JEFFERSON PERES ')L SERGIO MACHADO )( 
JOSE IGNACIO FERREIRA JOSE SERRA 
LUCIO ALCANTARA y JOSE ROBERTO ARRUDA 
BENI VERAS I ')< OSMARD!AS 
Tl'l'l:I-\RES- BLO(.'() Ol10~[(,.'.ÁO ~1:\I :-o.\0 .\llS!"I-::'10(, '.\0 SUPJ..E,.TES • BLO<..'O OPOSH,:.\o Sl:\l ~.\0 .\BSrE:-.:(',\0 

<1'TIPDT/P'1liPP!>l - ooTIPDTIPSBIPPS) 
,',~, i'O"IO (.' :\RI.OS \'AI n \D.\IU'S(PSB) X ADEM!R ANDRADE (PSB) 
ROBERTO FREIRE CPPS) SEBASTIAO ROCHA t?Dn i 
JOSE EDUARDO DUTRA (PT) MARINA Sll.. VA cPn I 

Tl'ITf .. \RES- PPR Sl:\.1 :"'i. O SI!PLENTF."-PPR St:\1 :'\.\() I 
ESPERIDIAO AMIN LEVYD!AS I I 
EP!TACIO CAFETEIRA X. LEOMAR QUINTANI! HA I 

TJT('J .. \UE."i. rTn Sl:'\1 ..... \<1 \fi"'I'E'<{' \0 Stli'J.l·::'IITF·:s- PTH ~1\1 I 'O,\() \B"ÕTI-:\( ',\0 

REGINA ASSUMPCÃO VALM!R CAMPELO i 





32 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 
-------------------~--------~-~~----~----

III - observância das disposições que regulam 
as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores. 

LEI N!! 4.504, DE 30 OE NOVEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e 
dá outras providências. 

suas autarquias e fundações, no caso de afastamen
to, para missão ou estudo no exterior. 

A proposta foi apresentada em 1 O de julho do 
ano passado e, nessa mesma data. distribuído a 
_esta Comissão para, em caráter terminativo, se ma
nifestar sobre o mérito, sendo de se assinalar que 
não foram oferecidas emendas, depois do decurso 
do prazo regimental de cinco dias. 

Argumenta o autor em sua justificativa que, 
não havendo limitação legal ao número de afasta-

.................................... :-·· .. --... _. ....................... : ............ __ ._. menta permitidos ao servidor, nem interstício entre 
. Art 17. O acesso_a_propneda~ rural ~era promo- dois ou mais cursos ou missões autorizadas, a even-

vrdo medran!e a drstriburçao ou a redrstnburçao de t_erras, tuª I oçorrênçia de__tr~~_afS~s.tame_nto::; _~>_uçessjyos per-
pela execuçao de qual~uer das segurntes med~das. mitiria, em tese, que um servidor, com dezoito anos 

a) desa~r~pnaçao por rnteresse socral, _ de. ef~ji_vQ g;x~_r<;fcjg_.__ÇQ_mpllt~seos doz§! _em gue es-
b) doaçao, . - - teve ausente, para aceder ao direito de_ap9S(;lf1tadoria 
c) compra e ~enda, . proporcional, sem que de sua especialização resultas-
d) arreca9aç_ao dos bens vagos, • . se qualquer beneficio para o Serviço Público. 
e) reversao a po~se (veto:-do) ~o Poder Publico É 0 relatório. 

de terras de sua proprredade, rndevrdamente ocupa- · --
das e exploradas, a qualquer título, por terceiros; 11- Voto do Relator 

f) herança ou legado. 
A matéria é do -âmbito da legislação ordinária e 

..................................................................................... ~~a:j:feila:s-altera disposiÇão legar em vigor, cuja iniciati-
DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS - vã é do Presidente aa República, ex vi do art. 61, § 

DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO; DO RISF-~---,-E.; alínea c da Constituição Federal. Trata-se, por 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO outro lado, de assunto de competência da União, so-

, bre os quars, cabe ao Congresso Nacronal drspor, 
JUSTIÇA E CIDADANIA por força do que prevê o art. 48 da lei magna, já que, 

OF. N.!! 210/97-CCJ - - não acarretando aumento de despesa, não incide na 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.!! que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão- aproe 
vou o Projeto de Lei do Senado n.E 124, de 1996, de 
autoria do Senador Laura Campos, que altera a alínea 
b do § 2.!! do art. 589 do Código Civil, com a redação 
dada pela Lei n.E 6.969, de 1 O de dezembro de 1981. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

PARECER N!! 543, DE 1997 

Da Comissão ele Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n!! 156, ele 1996 ele autoria do Senador 
Júlio Campos, que "altera os arts. 100 e 102 
da Lei n!! 8.112, de 11 de dezembro de 1990." 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 

I - Relatório 

De autoria do nobre Senador Júlio Campos, o 
Projeto de Lei n!! 156, de 1996, propõe alterar os 
arts. 1 00 e 1 02 da Lei n!! 8. n 2, de 11 de dezemtiro 
de 1990, (institui o Regime Jurídico Único), no senti
do de disciplinar a conseção de benefícios e vanta
gens aos servidores públicos federais da União, 

proibição contida no art_. 63 do texto constitucional. 
Sob o aspecto da constitucionalidade, da jundici

dade e da técnica legislativa, por conseqüência, nada 
há a opor, cabendo, no entanto, a apreciação deste ór
gão técnico qr.;antó ao mérito. em face da competência 
terminativa que lhe é atribuída, nos tennos regimentais. 

Não s.e trata de proibir ou de vedar o desempe
nho de missão oficial .ao exterior que, de resto, é um 
assunto que interessa-à Administração Pública Fede
ral, Inclusive quanao sé refere a cur5os dé aprimora
mento, especialização ou aperfeiçoamento de nível 
pós universitário. como são os de pós graduação, a 
cargo de duas Agências Federais, a CAPES - Campa
nha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nív€11 Superior 
e o CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. O objetivo do projeto é ape
nas o de disciplinar a concessão de tal benefício, pre
vendo um interstício de duração igual ao do curso 
para o qual se concede o afastamento do servidor com 
õnus integral. Nestas condições, quando se tratar de 
um curso de quatro anos de duração, os benefícios in
tegrais de vencimentos e vantagens só serão nova
mente concedidOs, depois de qUatro anos de · efetivo 
exercício, período mínimo al.lrante o qúal, é de sé supor, 

-!JOS5a ·a Administração beneficiar-se dos conhecimentos 
adquiridos pelo funcionário em benefício de ambos. 

Quando novo afastamento ocorrer antes áesse 
interstício que o projeto prevê terá que se dar, se-
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gundo prescreve a nova reJ:iação proposta, com ape
nas õnus parcial para o erário. Suprime-se neste 
caso, a contagem do tempo de serviço que continua 
assegurada, apenas, no primeiro 

A medida é, s.m.j, moralizadora na medida 
em que impõe ao servidor uma contra-partida de 
serviços efetivos, equivalente ao período de afas
tamento. Atende, assim, às reiteradas manifesta
ções do próprio Poder Executivo, no que respeita 
à contenção e racionalização dos gastos com o 
setor público que a proposta de reforma adminis-

trativa em curso no Congresso Naciõnal pretende al
cançar. 

A vista do exposto, sou pela aprovação do pro
jeto, nos termos em que está proposto. 

Sala das Sessões da Comissão, 1 O de setem
bro de 1997. - Senador Bernardo cabra!- Presi
dente - Senador Guilherme Pafmeira - Relator -
Elcio Alvares - Pedro Simon - Epitácio Cafeteira 
- Romeu Tuma - Romero Jucá - Jefferson Peres 
- Bello Parga - Regina Assumpção - Antonio 
Carlos Valadares - Beni Veras. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dis
por sobre todas as matérias de competê_ncia da 
União, especialmente sobre: 

I - sistema tributário, arrecadação e distribui
ção de rendas; 

11 - plàno plurianual, diretrizes orçamentárias, 
orçamento anual, operações de crédito, dívida públi
ca e emissões de curso forçado; 

III - fixação e modificação do efetivo das For-
ças Armadas; -

IV - planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento; 

V - limites ao território nacional, espaço aéreo 
e marítimo e bens do domínio da União; 

VI - incorporação. subdivisão ou desmembra
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas 
as respectivas Assembléias Legislativas; 

Vil - transferência temporária da sede do Go
verno Federal; 

VIII -concessão de anistia:; 
IX - organização administrativa, judiciária do Mi

nistério Público e da Defensaria Pública da União e 
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensaria Pública do Distrito Federal; 

X - criação, transformação e extinção de car
gos; empregos e funções públicos; 

XI - criação, estruturação e atribuições dos 
Ministérios e órgãos da administração pública; 

XII - telecomunicações e radiodifusão; 
XIII -· matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações; 
XIV - moeda, seus limites de emissão, e mon

tante da dívida mobiliária federal. 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do __ _ 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ {2 São de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas; 

11 -disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remune-ração; 

b) organização administrativa e judiciária, ma
~têna tributária e orçamentária, serviços públicos e 

pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, 

seu regime jurídico, provimento de cargos. estabili
dade __ e _aposentadoria de. civis, reforma e transferên
cia de militares para a inatividade; 

Art. 63. Não será admitido o aumento da des
pesa prevista: 

I - nos projetas de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República, ressalvado o disposto no art. 

_166, §§ 32-~~2; - - -
_ _ IJ- nQ§ projetas sobre organização dos serviços 

administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público. 

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N-2216/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1 997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex'! que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão apro
vou o Projeto de Lei do Senado n2 156, de 1996, de 
autoria do Sen. Júlio Campos, que attera os arts. 100 e 
102 da Lei n28.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Cordialmente, Senador Bernardo Csbral, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

PARECER N2 544, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n2192, de 1996, de autoria da Se
nadora Marina Silva, que "Altera os arts. 
47 e 85, da Lei n2 8.069, de 13 de julho de 
1990- Estatuto da Criança e do Adoles
cente e dá outras providências n. 

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares 

A proposição obje~_v~ alt§r_ar_os arts. 47 e 85_ 
dO Estatuto da CrianÇa e do Adolescente. versando 
na Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990, para acres
centar parágrafo sétimo ao art. 47. noqual se esta-

- béleça qüe o man:ra:ao jl.í-àié:iaf de cancelamento de 
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rç;,gistro civil de pessoa adotada somente será expe
dido após o trânsito em julgado da respectiva sen
tença de adoção, e par? aditar parágrafo único ao 
art. 85, condicionando ao trânsito em julgado da sen
tença a expedição de alvarás judiciais, autorizativos 
de emissão de passaporte e de viagens de crianças 
e adolescentes para o exterior. 

Nas razões com que sustenta a proposição, a 
ilustre autora ressa~a que os procedimentos, judrdais e 
extrajudiciais devem observar critérios uniformes e, 
para tanto, a lei ~eve estabelecê-los com clareza. 

Mais adiante, na mesma justificação, ídentifk;a lacu~ 
na no ordenamento jurídico especííico, exatamente nos 
dois dispositivos mencionados, art. 47 e 85, e conclui que 
as duas falhas são capazes de permitir, primeiro, o cance
lamento do registro original de pessoa que ainda se encon
tre em processo de adoção, e segundo, a retirada de crian
ças e adolescentes brasileiros, por estrangeiros, bastando 
para isso que exibam mera autorização judk:ial. 

É o relatório. 
Não se identificam na proposição víCios quanto 

à constitucionalidade, à juridicidade ou à técnica. 
No mérito, são proficientes e adequadas am

bas as propostas, tanto a que visa aperfeiçoar o art. 
47, quanto a que se·dfrige ao art. 85. 

No primeiro caso, para que os feitos sejam rigo
rosamente cumpridos, impede sejam observados não 
apenas os rttos, mas a sua própria ordem seqüencial. 
A antecipação de feitos, como o açodado cancelamen
to do registro original da criança ou do adolescente 
que ainda se encontre sob processo de adoção, é pas
sível de criar embaraços de expressiva magnitude em 
cartórios de registro e nos próprios juízos que indevi
damente os outorguem. Além, é claro, de ferir profun
damente os interesses do próprio adotando. 

Tais circunstâncias, ainda que não quotidianas, 
justifk;am plenamente a medida proposta, eis que es
sas antecipações ocorrem sob a presunção de que 
os feitos judiciais conduzirão inexoravelmente à ado
ção. Evidentemente, a antecipação desses atas dei
xa de considerar eventuais impedimentos ou casos 
fortuitos que, quando ocorrem, frustam o processo e 
conduzem o adotando ao status quo ante. Assim, não 
implementado o novo registro, e extinto o original,. resta
rá ao interessado situação jurídk;a anómala, para a qual 
não terá dado causa, e cuja correção dependerá de 
ação própria, para que se restabeleça a sua identidade. 

É, pois, com propriedade, que a ilustre autora 
assim se expressa: A proposição tem por objetivo 
normalizar o tema, impondo a vedação de antecipa
ção de feitos, constitutivos de novos registras, ba
seados em mera prevenção de futuros resultados 

processuais. O alcance ultrapassa o âmbito judiciá
rio e atinge, especificamente, os cartórios extrajudi· 
ciais, dependentes de uniformização de procedimen
tos em virtude da dimensão teJ:ritorial do.País ... " -

Por seu tumo, o art. 85, como hoje se encon
tra, exige a.- expedição de aütorizaÇão judicial para 

-que crianÇas e aoolescentes-brasileiros-1/fajern acom
panhadas de pessoas estrangeiras residentes ou do-

- ri11C11iãdáS -noe-xtei'lõf~~maS"-hão distingue--a natUreza e ------
a finalidade das viagens. Por isso mesmo, não raro, 
pessoas rejeitadas em processos de adoção optam 
-por burlar o sistema e âedarar1ú1ão a-pretensão ad6ti- -
va original, mas o intento inverídico de apenas viaja-
rem acompanhadas dacriança ou do adolescente. 

Uma das razões mais freqüentes de falsas declara
ções, por estrangeiros, é a exigência do período de con
vivência, entre o postulante à adoção e o adotando, para 
atender ao preceito cor.Itido no § 2" do art. 46 do já re
ferido Estatuto menorista. Considerando-se não haver 
Controle, no Brasil, scbre~a.S ciiarlças e adolescentes brasi

.leiros residentes no exterior, é sufk;iente, para a viagem, a 
exibição de autorizaçã_SJ judiciaL Consiclerando-se ainda 
que as exigências para a adoçâo são necessariannente 
maiores e mais abrangentes que as formuladas para as 
viagens, resta muito mais procurada a segunda atternativa. 

A principal razão para que isso ocorra reside em 
que a autorização para viagem pode ser legitimamente 
obtida, bastando que as circunstâncias a recomendem 
e inexistam evidências de fraude. Na verdade, há Es· 
tados onde foram identificadas tantas facilidades em 
concessões dessa natureza que pessoas provêm de 
outras regiões para ali formularem o requerimento. 

Deve-se acrescentar que decisões judiciais 
desse teor não decorrem necessariamente de má-fé 
ou descaso da autoridade concedente. Ao contrário: 
embora eventualmente impróprias, posto que a ver
dadeira finalidade da viagem pode ser bem diferente 
da declarada, essas decisões, quase sempre, têm 
em mira retirar crianças e adolescentes do quadro 
social de miserabiiidade em que se encontram. 

Constata-se, portanto, que o Projeto de Lei do 
Senado n2 192, de 1996, ora sob o exame desta Co
missão, além do que se observou quanto ao art. 47, 
também preenche a lacuna identificada no art. 85 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, oferecendo 
ao magistrado o lastro em que possam firmar as de
cisões dessa ordem e, simultaneamente, segurança 
aos menores sujeitos a tais condições. 

São estas as razões que nos levam a opinar 
pela Aprovação deste projeto. 

Sala da Comissão, 10 de outubro de 1997.
Bernardo Cabral, Presidente - Antonio Carlos Va
ladares, Relator ~ Romero Jucá ~ Elcio Alvare$ ~ 
Epitácio Cafeteira - Jefferson Peres - Pedro Si
mon- Romeu Tuma- Bello Parga. 
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2220/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 

em reunião realizada nesta data esta Comissão aprovou 
o Projeto de Lei do Senado n2 192, de 1996, de autoria 
da Senadora Marina Silva, que altera os arts. 47 e 85 da 
Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990- EstaMo da Crian
ça e do Adolescente e dá outras providências. 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presiden
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

PARECER N.2 545, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n.2 204, de 1996, de autoria do Sena
dor Júlio campos que "Proíbe a comerciali
zação de armas de brinquedo que disparem 
projéteis por pressão e das que imitem ar
mas verdadeiras, e dá outras providências". 

· Relator: Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

Encontra-se sob exame da Comissão de Cons" 
tituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei do Se
nado n.2 204, de 1996, que "Proíbe a comercializa
ção de armas de brinquedo que disparem projéteis 
por pressão e das que imitem armas verdadeiras, e 
dá outras providências". 

A iniciativa em causa veda, "Em todo o territó
rio brasileiro, a fabricação, a comercialização e a im
portação de armas de brinquedo que disparem pro
jéteis mediante pressão e daquelas que imitem ar
mas verdadeiras". 

A matéria de que trata este projeto está disci
plinada, fundamentalmente, na Lei n.2 9.437, de 20 
de fevereiro de 1997, que institui o Sistema Nacional 
de Armas - SINARM, e que "Estabelece condições 
para o registro e para o porte de arma de fogo, defi
ne crimes e dá outras providências". 

Na aludida lei (art. 15), há norma proibindo • A 
fabricação, a venda, a comercialização e a importa
ção de brinquedos, réplicas e simulacros de ar
mas de fogo, que com estas se possam confundir". 

A válida preocupação expressa no projeto com 
a disseminação de armas de brinquedo, que são uti
lizadas para o cometimento de delitos, está, portan
to, alcançada pela referida lei. 

Por outro lado, as armas de pressão não devem, 
a nosso ver, ser excluídas do comércio. Considerando 

tit w 

que mesmo as armas de fogo não térão sua fabrica
çiio. importação ou"_corriercialização proibída, mas 
regulamentada, o que se -impõe -é- que-tainoém haja 
fiscalização pelo Poder Público em relação a esse 
tipo de arma. Não seria adequado a lei permitir a ven
da de arma de fogo e proibir a venda de arma de pres-

- -são;-cu]O poíeociaiofensrJoéincomparavelmente menor. 
Nessa mesma linha de raciocínio, poder-se-ia ar

gumentar a_r_espeito da razão pela qual a Lei n.2 
9.437/97 proibiu a fabricação, importação ou comer
cialização de simulacros de arma de fogo. Ora, a 
imitação não é instrumento idôneo para provocar le
são conforme o é a arma verdadeira, isto é, não possui 
potencial ofensivo como a arma verdadeira. Assim, a 
sua fabricação, importação ou comercialização ne
cessitava ser disciplinada em lei, de vez que a arma de 
brinquedo não sofre, ainda, restrição nesse particular. 

Além disso, a definição de arma, de uso per
mitido, proibido ou restrito, será disciplinada em 
ato do Chefe do Executivo fede"ral, de acordo com 
os termos do art. 17 da Lei n.2 9.437/97. Nada obsta, 
portanto, que a matéria em consideração seja, se 
necessária, tratada na regulamentação da lei. 

Em suma, os pontos essenciais da iniciativa 
ora examinada foram alcançados pela lei já men
cionada. Tal constatação implica reconhecer que a 
iniciativa em apreço está prejudicada, haja vista a 
existência de norma legal mais abrangente que trata da 
mesma matéria 

11- Voto do Relator 

Em razão dos argumentos anteriormente ex
pendidos, particularmente em virtude do advento da 
Lei n.2 9.437/97, opinamos, nos termos do art. 334, 
b, do Regimento Interno, por declarar prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n.2 204, de 1996. 

Sala da Comissão, 10 de setembro de 1997.
Bernardo Cabral, Presidente - Romeu Turna, Relator 
- Romero Jucá - Epitácio Cafeteira - Regina As
sumpção - Elcio Alvares - Josaphat Marinho -
Belo Parga - Beni Veras -Antônio Carlos Valada
res - Jeffer5on Peres-- Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(•) LEI N2 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997 

Institui o sistema Nacional de Ar
mas - SINARM, estabelece condições 
para o registro e para o porte de arma 
de fogo, define crimes, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República. 
Faço saber- que o Cong-resso Nacional decreta 

e_ eu sanciorJ~ a segt,Jint~.t,~c __ .. 
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CAPÍTULO I 
Do Sistema Nacional de Annas 

Art 12 Fica instituído o Sistema Nacional de Ar
mas - SINARM no Ministério da Justiça, no âmbito 
da Polícia Federal, com circunscrição em todo o Ter
ritórioNa:iJnal. 

Art. 22 Ao Sinann compete: 
I - identificar as caracteríticas e a propriedade 

de armas de fogo, mediante cadastro; 
11 - cadastrar as armas de fogo produzidas, im

portadas e vendidas no País; 
III - cadastrar as transferências de proprieda

de, o extravio, o furto, o roubo e outras ocorrências 
suscetíveis de altarar os dados cadastrais; 

IV - identificar as modificações que alterem 
as caracterítié:as ou o funcionamento de anna de 
fogo; . 

1
_ ...• 

V - integrar no cadastro os acervos po ICiaiS Ja 
existentes; 

VI - cadastrar as apreensões de armas de 
fogo, inclusive as vinculadas e procedimentos poli
ciais e judiciais. -

Parágrafo único. As disposições deste artigo 
não alcançam as armas de fogo das Forças Arma
das e Auxiliares, bem como as demais que constem 
dos seus registras próprios. 

CAPITULO li 
Do Registro 

Art 3!' É obrigatório o registro de armas de 
fogo no órgão competente, excetuadas as corllide
radas obsoletas. 

Parágrafo único. Os prÇlprietários de armas de 
fogo de uso restrito ou proibido deverão fazer eeu 
cadastro como atiradores, colecionadores ou caça
dores no Ministério do Exército. 

Art 42 O CertifiCado de Registro de Arma de 
Fogo, com validade em "todo o Território Nacional, 
autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo 
exclusivamente no interior de sua residência ou de
pendência desta, ou ainda, no seu local de trabalho, 
desde que seja ela o titular ou o responsável legal 
do estabelecimento ou empresa. 

Parágrafo único. A expedição do certificado de 
registro de arma de fogo será precedida de autoriza
ção do Sinarm. 

Art 52 O proprietário, possuidor ou detentor de 
arma de fogo tem o prazo de seis meses, prom:Jgi
vel por igual período, a critério do Poder Executivo, a 

· - partir da data da promulgação desta Lei, para pro
mover o registro da arma ainda não registrada ou 
que teve a propriedade transferida, 'ficando dilpen
sado de comprovar a sua origem, mediante reque
rimento, na confonnidade do regulamento. 

CO~!ISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

J.ISTA DC \'OTAÇÃO NO~UNAL Ér 5 ,2(? ~k 

lOTAI. ~~I ;?;{_.·&~.dt6::~-~=~~~~~~:~zt=S·~::Iel~~!:!:~~~ ···-=~--~---~-~ 
ii .-Senador Bcrnnrdo C:1bral 

J>rc-sic.kntc Ú:l Cumissã.o de Cons~ituiÇiio, Justiçol c Cid:1d:mia 
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Parágrafo único. Presume-se de boa-fé a pes
.,_ que promover o registro de anna de fogo que 
tenha em sua posse. · 

CAPfTULO III 
Do Porte 

Art. 62 O porte de anna de fogo fica condiciona
do à autorização dá autoridade competente, ressal
'llldos os casos expressamente previstos na legisla
çlo em vigor. 

Art. 72 A autorização para portar arma de 
logo terá eficácia temporal limitada, nos termos de 
atos regulamentares e dependerá de o requerente 
comprovar idoneidade, comportamento social pro-· 
dutivo, efetiva necessidade, capacidade técnica e 
aptld!i.er psicológica para o manuseio de arma de 
logo. 

§ 111 O porte estadual de arma de fogo regis
trada restringir-se-á aos limites da unidade da 
lederação na qual esteja domiciliado o requeren
te, exceto se houver convênio entre Estados limí
trofes para recíproca validade nos respectivos ter
ritórios. 

§ 22 (Vetado). 
§ 32 (Vetado). 
Art. Si A autorização federal para o porte de 

anna, com validade em todo o Território Nacional, 
somente será expedida em "condições especiais a 
S8AII11 estabelecidas em regulamento. 

Art. 92 Fica instituída a cobrança de taxa pela 
prestação de serviços relativos à expedição de Porte 
Federal de Anna de Fogo, nos valores constantes do 
Anexo a esta Lei. 

Parágrafo único. Os valores arrecadados desti
nam-se ao custeio e manutenção das atividades do 
Departamento de Polícia Federal. 

CAP[TULOIV 
Dos Crimes e das Penas 

Art. 1 O. Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, 
vender, alugar, expor à venda ou fornecer, receber, 
ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratui
tamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob 
guarda e ocultar anna de fogo, de uso permitido, 
sem a autorização e em desacordo com determina
çlo legal ou regulamentar. 

Pena -detenção de um a dois anos e muita. 
§ 12 Nas mesmas penas incorre quem: 
t - omitir as cautelas necessárias para impedir 

que menor de dezoito anos ou deficiente mental se 
apodere de anna de fogo que esteja sob sua posse 
ou que seja de sua propriedade, exceto para a práti-

ca do desporto quando o menor estiver acompanha
do do responsável ou instrutor, 

11 - utilizar arma de brinquedo, simulacro de 
anna capaz de atemorizar outrem, para o fim de-co
meter crimes; 

III -disparar anna de fogo ou acionar munição 
em lugar habitado ou em suas adjacências, em via 
pública ou em direção a ela, desde que o fato não 
constitua crime mais grave. 

§ 22 A pena é de reclusão de dois anos a qua
tro anos e muita, na hipótese deste artigo, sem pre
juízo da pena por eventual crime de contrabando ou 
descaminho, se a arma de fogo ou acessórios forem 
de uso proibido ou restrito. 

§ 32 Nas mesmas penas do parágrafo anterior 
incorre quem: 

ANEXO À LEI N2 9.437, 
DE 20 DE FEVEREIRO D.E 1997 

Tabela de Taxas 

Situa cão RS 

I -_E;)medj@o de_~orte federal de arma 65000 

11 - Expedição de segunda via de porte 650,00 
federal de arma 

III- Renov~o de___QQ_rte de arma 650,00 

I - suprimir ou alterar marca, numeração ou 
qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou 
artefato; 

11 - modificar as características da arma de 
fogo, de forma a tomá-la equivalente a arma de fogo 
de uso proibido ou restrito; 

III - possuir, deter, fabricar ou empregar artefa
to explosivo e/ou incendiário sem autorização; 

IV - possuir condenação anterior por crime 
contra a pessoa, contra o património e por tráfico ilí
cito de entorpecentes e drogas afins. 

§ 4.2 A pena é aumentada da metade se o cri
me é praticado por servidor público. 

CAPÍTULO V 
Disposições Finais 

Art. 11. A definição de armas, acessórios e 
artefatos de uso proibido ou restrito será discipli
nada em ato do Chefe do Poder Executivo federal, 
mediante proposta do Ministério do Exército. 

39 

Art. 12. Armas, acessórios e artefatos de uso 
restrito e de uso permitido são os definidos na legis- . 
lação pertinente. 

Art. 13. Excetuadas as atribuições a que se 
refere o artigo 22 desta Lei, compete ao Ministério 
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do Exército autorizar e fiscalizai a prodUçãO e ócomef- .. - --- . Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, Presi-
do de armas de fogo e demais produtos controlados, dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

inclusive o registro e o porte de tráfego de arma de pA.êEC~Ff N .. E ~6, _D_E _19é7 
fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. 

Art. 14. As armas de fogo encontradas em regis- Da Comissão de Constituição, Justiça 
tro e/ou sem autorização serão apreendidas e, após e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
elaboração do laudo pericial, recolhidas ao Ministério nado n.2 205, de 1996, de autoria do Sena-
do Exército, qu~ se encarregará de sua destinação. dor Sérgio Machado que "Acrescenta pará-

Ar!. 15. E vedada a fabricação, a venda, a co- grafo único ao arl.. 31 da Lei n.2 8.078, de 11 
mercialização e a importação de brinquedos, répli- de setembro de 1990- Código de Proteção 
cas e simulacros de armas de fogo, que com estas e Defesa do Consumidor". 
se possam contundir. 

Parágrafo· único. Excetuam-se da proibição Rélator! Senadoi'Anfonió Carlos Valadares 
as réplicas e os simulacros destinados à instrução, 1- Relatório 
ao adestramento, ou à coleção de usuário autorizado, 
nas condições fixadas pelo Ministério do Exército. Vem a esta Comissão, para análise e decisão 

Art. 16. Caberá ao Ministério do Exército autori- terminativa, o Projeto de Lei do Senado n.2 205, de 
zar, excepcionalmente, a aquisição de armas de 1996, de autoria do ilustre Senador Sérgio Machado, 
fogo de uso proibido ou restrito. que "Acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei n.2 

Parágrafo único. O disposto no •caput• não se 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Pro-
aplica às aquisições dos Ministérios Militares. teção e Defesa do Consumidor". 

Art. 17. A classificação legal, técnica e geral A presente proposição visa a assegurar, quan-
das armas de togo e demais produtos controlados, do da apresentação de produtos gelados ao consu-
bem como a definição de armas de uso proibido ou midor, a legibilidade das informações constantes das 

. restrito são de competência do Ministério do Exército. embalagens desses produtos. 
Art. 18. É vedado ao menor de vinte e um anos A matéria foi distribuída a esta Comissão de 

adquirir arma de fogo. Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos regi-
Ar!. 19. O reguta:mÉmto desta Lei será expedido mentais, tendo a nós sido confiada a função de reta-

pelo Poder Executivo no prazo de sessenta dias. tor do projeto. 
Parágrafo único. O regulamento poderá eslabeleoer O projeto de Lei n. 2 205, de 1996, não recebeu 

o recadastramento geral ou parcial de todas as armas. emendas dentro do prazo regimental. 
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua É o relatório. 

publicação, exceto o artigo 1 O, que entra em vigor 11- Constitucionalidade e Juridicidade 
após o transcurso do prazo de que trata o artigo 52 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. O projeto de lei em tela trata da matéria da 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Presi- competência legislativa da União, nos termos do 

dente da República. artigo 22 do texto constitucional. O exame de tal 
Nelson A. Jobim. matéria inclui-se entre as atribuições do Congresso 
Zenildo de Lucena. Nacional, conforme o disposto no artigo 48 da 

Constituição Federal. A iniciativa parlamentar é legí-
DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO tima, na forma do disposto no artigo 61 da Carta 

ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF Magna. A proposição não contraria disposições 
constitucionais ou infraconstitucionais. Não há, de 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, outra parte, vícios de técnica legislativa que incidem 
JUSTIÇA E CIDADANIA sobre o presente projeto. 

OF. N2 212/97 -CCJ III- Voto do Relator 

Brasília, 10 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exa que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão deli
berou pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Sena
do n2 204, de 1996, de autoria do Sen. Júlio Campos, 
que proíbe a comercialização de armas de brinquedo 
que disparem projéteis por pressão e das que imitem 
armas verdadeiras, e dá outras providências. 

Para analisar o mérito da matéria em questão, 
cumpre mencionar que o Caput do artigo 31 da refe
rida Lei trata do dever do fornecedor de dar informa
ções claras e completas sobre os produtos e ~:<~rvi
ços objeto de seus negócios. Os requisitos fixados 
por esse dispositivo no tocante à informação no mo
mento da oferta são: veracidade {correção), clareza 
{de fáC:il entendimento), precisão (sem prolixidade), 
oStentaÇão {delãcíl percepÇão) e vemacu!ídaae (em
língua portuguesa). Esses requisitos visam garan-



OUTUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 41 

tiro princípio da transferência nas relações de con
sumo. 

O projeto de lei em análise tem por objetivo 
acrescentar a esses requisitos a garantia da legibili
dade das informações em embalagens de produtos 
gelados. Isso porque os dados inscritos na embala
gem, além de constituírem um dos tipos básicos de 
informação no mercado de consumo, são importan
tes para que o consumidor decida adquirir ou não 
determinado bem de consumo. 

Portanto, a proposição também procede quan
to ao mérito, ja que complementa adequadamente o 

• 5 "tit --~ v ... 

art. 31 da Lei n2 8.078, de 1990 - Código de Prote
ção e Defesa do Consumidor. 

Em face do exposto, somos favoráveis à 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n2 205, de 
1996. 

Sala da Comissão, 1 O de setembro de 1997. -
Bernardo Cabral, Presidente, Antonio Carlos Vala
dares, Relator. Epitácio Cafeteira - Pedro Simon -
Josaphat Marinho- Romeu Tuma- Romero Jucá 
-Jefferson Péres - Francelino Pereira - Beni V e
ras - Elcio Alvares - Bello Parga. 
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
. JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N.2 221/97-CCJ 

Brasília, 10 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.;! 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n.2 205, de 
1996, de autoria do Senador Sérgio Machado, que ___ _ 
acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei n.2 
8.078, de 11 de setembro de 1990 - CódigQ de Pro~ 
teção e Defesa do Consumidor. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

PARECER N2 547, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n2 233, de 1996, de autoria do Se-

. nadar Jefferson Pére~ que "altera o art. 
11 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 
1990 - Regime Jurídico dos Servidores 
Civis da União -, para determinar a obri
gatoriedade da realização de concurso 
público por entidade estranha ao órgão 
da Administração Pública cujos cargos 
serão objetivo desse concurso". 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 

I - Relatório 

De iniciativa do eminente Senador Jefferson 
Péres, o projeto de lei ementado à epígrafe pretende 
modificar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
da União para estabelecer a obrigatoriedade de que 
os concursos públicos sejam realizados por entida
des estranhas ao órgão cujos cargos serão objetivo 
do concurso. 

Na justificação da proposição, assim argomen' 
ta o ilustre autor: 

"O objetivo deste projeto de lei é con
tribuir para aprimorar o instituto do concur
so público. Sabemos que hoje muitas ve
zes o próprio órgão interessado em contra~ 
tar servidores, valendo-se do concurso, or
ganiza e promove o certame. A nosso juí
zo tal pror:edimento não colabora para a 
necessária transparência. essencial à mo-

ralidade, que o processo seletivo deve ter 
( ... ) Acreditamos que não basta à Adminis

-tração ser regular e correta, é necessário 
que assim pareça para a sociedade. A res
peitabilidade do processo de seleção de ser
vidores é essencial para que se reforce a 
autoridade da Administração, requisito de 
sua eficiência. • 

Não foi oferecida emenda ao projeto durante o 
prazo regimental. 

11 - ~-j:freciação 

-- No que respeita à constitucionalidade, o projeto 
sob exame não merece qualquer reparo à luz das re
gras e princípios da Constituição Federal. Após deti
do exame-da matéria, chegamos_ a_ essa-conclusão a 
despeito da ética espcsada por certa corrente doutri
nária, que vê neste tipo de proposição invasão da re-

-- seria ae IniCiativa-priVativa ao Presidenfé-daRepú
blica, com suposto fundamento no artigo 61, § 12, 11, 
c, da Lei Maior. Não compartilhamos, data venia 
dessa objeção, por entendermos que na amplitude 
do conceito de regime jurídico - que alguns aprisio
nam na moldura da Lei n2 8.112/90 - existe espa
ços de conformação legislativa por via de iniciativa 
parlamentar. 

A proposição atende, outrossim, ao requisito 
de juridicidade, eis que consentânea com os prin
cípios do ordenamento jurídico-administrativo, 
além de propor enquadramento adequado da ino
vação normativa projetada na sistemática da Lei n2 

8.112/90. 
Quanto ao mérito, não vemos como pôr em 

questão a legitimidade da proposta e deixar de reco
nhecer a relevância dos fundamentos invocados 
pelo ilustre autor. Com efeito, o concurso público 
para provimento de cargos públicos pontifica nos 
quadros institucionais do Direito Administrativo pátrio 
como a pedra de toque de todo o sistema de mérito 
sobre o qual se reconstruiu a Adf'!'linistração Pública 
sob inspiração dos princípios constitucionais da 
igualdade e da impessoalidade, rompendo com ve-
-lhas-edésg<.lstadaspraticasbaseaaas-no tavontismo __ _ 
e no nepotismo. 

Nesse contexto, toda e qualquer medida de 
caráter moralizante tendente a aprimorar o procedi
mento do concurso público, de forma a aproximar 
cada vez mais a sua prática efetiva dos valores e 
princípios que o inspiram, deve, a nosso ver, ser 
acolhida sem restrição, desde que se enquadre nos 
parâmetros do ordenamento jurídico, como ocorre 
no caso vertente. 



OUTUBRO DE 1997 ANAIS DO-SENADO EEDERAL 43 

Pelo menos no plano federal, parece hoje in
questionável que a experiência de contratação de 
serviços de entidades especializada9 para execução 
de concursos públicos tem-se revelado, por todos os 
méritos, exitosa. Os resultados alcançados pelo tra
balho prestado por entidades como a Universidade 
de Brasília e a Fundação Carlos Chagas - para citar 
somente estes - tem sido de molde a credenciar o 
critério proposto no projeto em exame, não somente 
pela freqüência estatisticamente irrelevante de casos 
de questionamento, m~ principalmente pelo signifi
cativo grau de legitimidade alcançado pelos proces
sos e resultados dos concursos públicos realizados 
segundo essa forma de "terceirização" dos procedi
mentos concursais. 

III- Voto 

Em face do exposto, manifestamo-nos pela 
aprovação do Proj§o de Lei do Senado n!õ 233, 
de 1996, por considerá-lo conforme a ordem jurí
dico-constitucional e, no mérito, relevante e opor
tuno. 

Sala das Comissões, 1 O de setembro de 
1997.- Bernardo Cabral, Presidente- José lg
nácio Ferreira, Relator - Romero Jucá - Élcio 
Álvares - Regina Assumpção - Epitácio Cafe
teira -Antônio Carlos Valadares - Pedro Simon 
- Romeu Tuma - Beni Veras - Jefferson Peres 
- Bello Parga. 

COM!SS.-i.O DE CONSTITUJÇ..\0, JUSTIÇA E ClDADANIA - -

.· LISTA DE VOTA~~O NOMINAL lt:S o233/?'c 
, I 
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GU!LHER!v!E P ALMEIR<\. ELCIOALVARES _C_ 
EDISON LOBAO ROMEROJUCA ---'2": 
JOSEBIANCO JOSE AGR!PINO 
BERNARDO C ABRA L HUGO NAPOLEAO 
FRANCELINO PEREIRA I FREITAS NETO 
JOSAPHAT MARINHO BELLOPARGA -~ 
ROMEUTUMA x ODACIR SOARES 

'fi'ITI .. \IU·.S- J•;I.JIJU SI:\ I ,'\.\.{) .\B . ...,Tl·.'\('.ÜJ Sllfll.fo::\'l"F~I.i. P:\U>H Sl~t ~.\0 .\USTE~<. \o 
JADER BARBALHO VAGO 
JOSE FOGAC A NEY SUASSUNA 
ROBERTO R~UIAO C' ARLOS BEZERRA 
RAMEZTEBET CASILDO MALDANER 
PEDRO SIMON 25 I FERNANDO BEZERRA 
RENAN C ALHEIROS GIL VAN BORGES 

Tll"t:L.-\RI-:S. PSUB Sl\1 :\.\0 \ll:<'Tl:~'.\0 SUPLE)o'TFS. PSOII SI:\ I ~.\0 .\.liSTE;\;(, '.\O 

JEFFERSON PERES >5. SERGIO MACHADO 
JOSE IGNACJO FERREIRA "'><"" JOSE SERRA 
LUC!O ALCANT ARA JOSE ROBERTO ARRUDA 
BENIVERAS X OSMARD!AS 

TITI' L\RES- liLOCO OI'OSH. ".\0 -'ii:\ I ~\o \II~TE:"\C,".\.0 Sl!PI.L"iTES ~ HJ.OCO OPOSI(,.'.\0 SJ:\f :"0.\o ,\USTE:"'i(.".\<> 
_ii'T/J'I>TIPSU!I'PS) tl"T!PJ)T'l~ll/l'l•S) 

. \>.: ro:-.:10 CA.R.LOS V.-\J •. ADARES(l'Sil) %, ADEMIR ANDRADE iPSBl 
ROBERTO FREIRE iPPS) SEBASTIÃO ROCHA (PDTJ 
JOSE EDUARDO OUTRA (PTJ MARINA S!L V A (P"f) 

TITI=I.ARF.S- PPll Sl:\f :--.:.\0 SllPJ.ES'fES-PPB Sl:\1 ·!\.\0 

ESPERIDIAO AMIN · LEVY DIAS 
EPITACIO CAFETEIRA X LEOMAR QU!NTANILHA 

TI1TL Jo.IU:S. PTB SJ:'\.1 :'\.\0 .\U:"lo'I'E:'\' '.\.0 St.!PI.E~'TE..c;. PTB SI\J :\,\() I .\BSTE:'\C\0 

REGINA ASSUMPCÃO "X VALMIR CAMPELO I 

TOT-\L__L{ Spl 1i() N.4.0 - ABS__l 

= 
r--- Sena 9 ernardo Cabral 

J>residcnfNia ComissãÔ de Constitnicão, Justiça e Cidad:111ia _ ·-·-··-··· 
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N.~ 215/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.l! 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n.-2 233, de 
1996, de autoria do Senador Jefferson Péres, que al
tera o art. 11 da Lei n.-2 8.112, de 11 de dezembro de 
1990- Regime Jurídico Único dos Servidores Civis 
da União -, para determinar a obrigatoriedade da 
realização de concurso público por entidade estra
nha ao órgão da Administração Pública cujos cargos 
serão objeto desse-concurso. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

PARECER N2 548, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, ao Projeto de Lei do Se
nado n2 246, de 1996; de autoria do Sena
dor Gilberto Miranda, que "Dispõe sobre 
a conciliação, mediaçãô e arbitragem nos 
dissídios individuais de natureza traba
lhista e dá outras providências." 

Relator: Senador Ney Suassuna 

I - Relatório 

O Projeto de Lei do Senado n.2 246, de 1996, 
que 'Dispõe sobre a conciliação, mediação e arbi
tragem nos dissídios individuais de naturezatraba
lhista e dá outras providênicas" é de autoria do 
eminente Senador Gilberto Miranda. 

A proposição regula de forma inovadora a 
conciliação, mediação e arbitragem dos dissídios 
individuais do trabalho. 

Segundo o projeto, o autor deverá fazer cons
tar da petição inicial a indicação de perito de sua 
preferência, ou escolhido de comum acordo com a 
parte contrária. Recebida a petição inicial, o réu será 
citado para contestar a ação no prazo de dez dias, 
sendo que o seu silêncio importará na aceitação do 
perito indicado pelo autor. Se o réu <~presentar su
gestão diversa o autor terá o prazo de cinco dias 
para manifestar-se sobre a mesma. 

Decorridos os prazos para a contestação e ma
nifestação do autor, o Juiz Presidente da Junta de 

Conciliação e Julgamento designará audiência pré
via de conciliação, à qual comparecerão as partes e 
os seus representantes, perante os Juízes Classis
tas das Juntas. 

O réu que faltar à audiência será conside
rado confesso e revel. 

Frustrada a conciliação será designada audiên
cia de instrução e julgamento, com a tramitação do 
processo na forma da lei trabalhista. 

Na presença do mediador, conciliador ou árbi
tro serão realizadas, pelo menos, duas reuniões. 
com elaboração de laudo ou termo de conciliação, 
mediação ou arbitragem, onde constem os nomes 
dos participantes, síntese do pedido, da contestação 
e da parte controvertida e o resultado final. 

A parte que não comparecer às reuniões agen
dadas ou não manifestar concordância ou preferên
cia na indicação do perito responderá pelas custas 
judiciais do processo trabalhista, acrescidas de 
100% a título de honorários periciais. lnexistindo 
ajustes prévio entre as partes, os honorários do peri· 

- fo serão de lO% sobre o valor do acordo, responsa
bilizando-se cada parte pela metade. 

Os laudos ou termos de conciliação, se fo
rem homologados judicialmente, poderão ser 
executados na forma da lei trabalhista. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho pode
rão manter relação de peritos ou órgãos aptos a 
aluarem na qualidade de mediadores, conciliado
res e árbitros. 

O ilustre autor consignou, na justificação do -
seu projeto, o seguinte: 

"Temos de discutir a construção de um 
novo modelo judicial. Tentar enquadrar as 
relações dentro· de um molde padronizado, 
como o Direito do Trabalho pretende fazer, 
vai se tomar cada vez mais difícil, como 
mais complexas acabam se tomando as di
versas interrelações entre trabalhadores, 
contratadores e terceiros. É neste sentido 
que vislumbramos deficiências na rigidez das 
leis trabalhistas, dada a criação de direitos in
disponíveis e a pretensão de estabelecer tute
las impraticáveis, enquanto, lá no campo da 
realidade, o trabalhador não encontra canais 
para negociar as suas reivindicações e é obri
gado a recorrer a um processo judicial onero
so, demorac!o e tecnicamente complexo." 

No prazo regimental, à proposição não foram 
apresentadas emendas. 

É o relatório. 
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11 - Apreciação da matéria 

Compete a esta Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania, nós termos do art. 100 inciso 1' 
do Regimento Interno do Senado Federal, e~ítir pare: 
cer sobre o Projeto de Lei do Senado n!! 246 de 1996 
de autoria do eminente Senador Gilberto Mirc:nda. ' 

~rata-se de proposição cujo objetivo é o estí
mulo a autocomposição dos conflitos laborais evi
tando-se a interveniência da Justiça do Trabalho. 

Sem dúvida n~nhuma o autor deste projeto é 
dos Senador!ls ma1s atuantes e mais propositivos, 
quando se trata da modernização das relações de . 
trabalho no Brasil. 

No projeto em exame, contudo, encontramos 
algumas deficiências, que mereceram a nossa maior 
atenção. 

Vejamos quais são estes pontos: 
a) a justificação do projeto está calcada na au

tocomp~sição dos conflit?s trabalhistas, mas o proje
to preve que a na Just1ça do Trabalho intervenha 
nas seguintes fases do processo: __ 

1) a petição inicial é protocolada na Justiça do 
Trabalho; 

2) o réu será. citado para contestar o processo 
no prazo de dez dias, devendo manifestar-se sobre 
a indicação do perito· escolhido pelo autor; 

3) o Juiz Presidente da Junta de Conciliação e -
Julgamento designa audiência prévia de conciliação 
a qual comparecerão as partes e os seus repre
sentantes; 

4) a audiência prévia é realizada perante os Juí
zes Class1st~ da Junta de Conciliação e Julgamento; 

5) considera-se revel e confesso o réu que não 
comparecer á audiência prévia; 

· 6) f':l:strada a_ tentativa de conciliação será desig
na~a aud1e11C1a de Instrução e julgamento, com a trami
taçao do processo nos termos da legislação trabalhista; 

7) o laudo ou termo de conciliação ou arbitra
gem e o acordo extrajudicial somente serão irrecorrí
veis se forem homologados pelo Juiz Presidente da 
Junta de Conciliação e Julgamento; 

8) havendo suspeita de nulidade ou anulabilidade 
do laudo, termo ou acordo realizado, o Juiz Presidente 
designará audiência para oitiva das partes; 

9) os l.:ribunais Regionais do Trabalho poderão 
manter relaçao de peritos e órgãos aptos à atuarem na 
qualidade de mediadores, conciliadores e árbitros. 

b) a reclamação trabalhista ficou atrelada ao Po
der Judiciário, inexistindo na proposta órgão ou siste
ma que possa processar a reclamação e definir um re
sultado que seja justo e célere, aliado a um baixo custo; 

c)_ o tratamento dado às partes nominadas 
c_omo reu e autor, obedece a denominação caracte
nstlca do processo judicial; 

d) a parte que não manifestar concordância ou 
preferência na indicação de perito ou não compare-

cer às reuniões agendadas responderá pelas custas 
JUdiCiaiS do processo trabalhista, acrescidas de 100% 
(cem por cento) a título de honorários periciais· 

e) exige a realização de pelo menos d'uas reu
niões para a conciliação do conflito trabalhista· 

f) fixa honorários mínimos de 10% (d~z por 
cento) do valor do acordo, respondendo cada um 
dos litigantes pela metade. 

Os exemplos acima demonstram que a propos
ta de conciliação, mediação e arbitragem dos confli
tos trabalhis~.s. ainda está atrelada ao sistema judi
Cial, sendo d1f1cil a elaboração de-alternativas que dê 
c~mpleta autonomi~ às partes para a autocomposi
çao de_ seus conflitos, valendo a formalização do 
entendimento como sentença irrecorrível. 

. A_ ado_ção ~e mod7los alternativos neste campo 
-do d1re1to tem diversas Implicações; a principal delas 
-é. a segurança jurídica das partes. Não é da nossa 
tr~dição a con_ciliação, a mediação e a arbitragem 
pnvada. Isto nao ocorre nem no campo do direito ci
vil e nem do comercial, que são áreas mais sensí-

-veisa estasln-ovayões. 
lnexistem, por outro lado, organismos sérios e 

respeitados, capazes de substituir com eficácia o 
sistema do processo judicial nos moldes aluais. o 
que é necessário, num primeiro momento é a intro
dução de profundas alterações no proce~so traba
lhista, evitando-se o acúmulo de recursos em todas 
as instâncias judiciais. 

_ .. Após a Constituição de 1988 foi autorizada a 
criação de um Tribunal Regional do Trabalho em 
cada estado da federação, sendo que a maioria de
les já foi instalada. O número de Juntas de Concilia
ção e Julgamento e o de Juízes Togados também 
teve aumento significativo. 

Atualmente, em Brasília, só para citarmos um 
exemplo, o prazo entre o protocolo da reclamação 
trabalhista e a primeira audiência não ultrapassa dez 
dias, sendo que muitos processos são resolvidos em 
pri",:~eira audiênci~, por conciliação entre as partes, 
fenomeno denommado de "composição heterônoma 
dos conflitos trabalhistas". 

Não podemos desprezar a existência de um am
plo sistema judiciário, que é o mais estruturado no ãm
b~o do Poder J~diciá~ Federal, admitindo a adoção de 
formulas que nao retiram da sua apreciação as inúme
ras reclamações trabalhistas existentes em nosso País. 
• Existe um outro aspecto interessante, que pode-

ra ~r comprovado oportunamente, que é a superação 
polítiCa dos planos econômicos, que abarrotam os nos
sos tribunais com inúmeras demandas trab:• r.istas em 
função da suposta supressão de índices económicos. 

A mediação e a arbitragem devem ser introdu
zidas em nosso direito como mecanismos privados de 
solução de conflitos de interesses, com procedimentos 
completamente autónomos, onde não ocorra a inter
venção do Poder Judiciário, pelo menos prima facie. 
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Existe uma tendência atual de aumento do nú
mero de reclamatórias trabalhistas propostas pelos tra
balhadores menos qualificados, para os quais a tarefa 
de interpretação e aplica0o de normas jurídicas afigu
ra-se um tanto obscura. E evidente que, neste contex
to, o trabalhador necessita de uma certa assistência, 
quer do seu sindicato, quer da sua associação que têm 
o dever de conhecer a realidade destes trabalhado
res, tomando a ativação da Justiça mais eficaz. 

Asim, a solução autónoma os conflitos exige 
que os peritos sejam pessoas de idoneidade moral a 
toda prova e que os mesmos possam ser fiscaliza
dos pelo Estado de alguma forma. Além disso, existe 
o problema do custo que a solução privada repre
senta para as partes. 

Causas simples não seriam atrativas para os 
peritos e, mesma que fossem, poderíamos chegar a 
situações exdrúxulas, como o caso de dívidas traba-

lhistas com menos expressão pecuniária do que os 
honorários periciais. 

Entendemos que a tese esposada pelo emi
nente Senador Gilberto Miranda, conquanto mereça 
todo o nosso crédito, deve ser objeto de estudos e 
análises mais aprofundados, para que possa ser 
adaptada à nossa realidade. · 

III- Voto do Relator 

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do 
Projeto de Lei n2 246, de 1996. 

Sala da Comissão, 10 de setembro de 1997. -
Bernardo Cabral, Presidente - Antonio Carlos Ma
galhães, Relator - Romero Jucá - Pedro Simon -
Bello Parga - Elcio Alvares - Regina Assumpção 
- Epitácio Cafeteira - Jefferson Péres - Romeu 
Tuma 
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARAGRAFO ÚNICO, DO RISF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N.2 211/97-CCJ 

Brasília, 10 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.ª que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão rejeitou 
o Projeto de Lei do Senado n.2 246, de 1996, de autoria 
do Senador Gilberto Miranda, que dispõe sobre a conci
liação, mediação e arüitragem nos diS$ídios individuais 
de natureza trabalhista e dá outras providências. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

PARECER N2 549, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n2 258, de 1996, de autoria do Se
nador Romero Jucá, que "dispõe sobre a 
obrigatoriedade de fotografia no título de 
eleitor e dá outras providências." 

Relator: Senador Epitacio Cafeteira 

I - Relatório 

Està Comissão examina, em decisão terminati
va, projeto de lei de autoria do nobre Senador Ro
mero Jucá, dispondo sobre a obrigatoriedade de fo
tografia no título de eleitor. 

O projeto determina, no art. 12 , que o título con
tenha uma fotografia do eleitor, além dos dados de 
qualificação e dos necessários ao procedimento ele
trônico de alistamento. Estabelece também, no art. 
22, que além dos documentos exigidos. pelo art. 52 

da Lei 7.444, de 1985, constem obrigatoriamente do 
alistamento eleitoral a fotografia do eleitor e a im
pressão digital de seu polegar direito. 

A proposição dispõe ainda que o Tribunal Su
perior Eleitoral, no prazo de cento e vinte dias à cone 
tarda publicação da lei em que ela se converter, de
finirá o novo modelo de titulo de eleitor e de formulá
rio de alistamento, além de proceder ao recadastra
mento dos atuais eleitores. 

Conforme argumenta o autor, o projeto objetiva 
contribuir para impedir as fraudes que ainda ocorrem 
no processo eleitoral, tanto no alistamento quanto no 
momento da votação, de modo a assegurar a lisura 
de todas as etapas do pleito. 

Durante o prazo regimental, lião foram apre
sentadas emendas à proposição. 

11- Voto 

Uma das mais importantes características da 
democracia é a liberdade do ato eleitoral, que não 
significa apenas a existência de eleições, mas de 
eleições de periodicidade sistemática livres, legíti
mas e limpas, desde o cadastramento do eleitor até 
a divulgação dos resultados e diplomação dos elei
tos. 

Já tivemos muitos avanços na legislação eleito
ral brasileira, com significativo aperfeiçoamento do 
procedimento eleitoral, principalmente nos anos 
mais recentes. A instituição do voto eletrônico, em 
algumas cidades, nas últimas eleições, constitui um 
dos mais importantes elementos desse processo. De 
fato, sua implantaçãQ garantiu a dirrlinuição das frau
des que contaminavam todas as fases do procedi
mento eleitoral, desde a votação até a apuração, e 
que interferiam negativamente nos resultados do 
pleito, tomando-o não representativo da vontade po
pular. 

Todavia, ainda se faz necessária a instituição 
de salvaguardas no título de eleitor, para impedir a 
ocorrência de fraudes, principalmente depois que a 
Lei 7.444, de 1985, deixou de exigir a fotografia 
como elemento do título. Conforme tenho reiterada
mente afirmado, em pronunciamentos nesta Casa e 
em correspondência enviada ao Tribunal Superior 
Eleitoral, essa modificação transformou o título de 
eleitor em "título ao portador", permitindo o voto, in
distintamentem a quem estiver de posse do docu
mento, seja ou não seu titular. 

Um exemplo de racionalização na identificação 
do cidadão é o da carteira de motorista, que hoje 
contém, além da fotografia, quase todos os dados 
constantes da carteira de identidade, como o núme
ro, a filiação, a data de nascimento e, facultativa
mente, o número do CPF, tomando desnecessária a 
apresentação simuftãnea das duas carteiras. 

O projeto que ora se examina busca racionali
zar o procedimento eleitoral e garantir a lisura do 
pleito, mediante ·a reintroouç-ão âa fotografia no títu-
lo de eleitor e da impressão digital no documento de 
alistamento. A proposição se enqudra plenamente 
no caminho da modernização que venho defenden
do para a nossa legislação eleitoral, configurando
se, assim, como altamente meritória. 

Quanto aos requisitos formais. cabe destacar, 
inicialmente, que a proposição está adequada às 
normas contidas na Constituição Federal, em espe
cial ao caput do art. 61, que permite ao Congresso 
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Nacional a iniciativa das leis complementares e ordi
nárias. 

O Projeto de Lei do Senado n2 258/96 também 
atende às exigências formais de juridicidade e boa 
técnica legislativa. Assim, voto favoravelmente à sua 
aprovação. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1997. 
- Bernardo Cabral, Presidente - Epitácio Cafetei
ra, Relator - Élcio Alvares - Pedro Simon - Ro
mero Jucá - Romeu Tuma - Jefferson Peres -
Regina Assumpção - José Fogaça - Antonio 

- Carlos Valadares - Bello Parga. 

COIVIISS.:\0 DE CONSTITUIÇÃO, -!1JSTIÇA E; CIDADANIA 

LISTA DE VOTAÇÃO NOMINA!--

TlTUL.\RES- PFI. Sf:\1 ~Ao .\.B.··>n:.'\' :Ao SV?LE..."\'TE.."i • PFL I ~I:\; :"ÃO ! .-\US"!'E...,.C.\0 

GUILHERME PALMEIRA ELCIO ALVARES i >' ' ' ED!SON LOBA O ROMEROnJCA ! ' -~ 
JOSEBIANCO JOSE AGRIPINO I 
BERNARDO CABRAL HUGO NAPOLEAO 
FRANCELINO PEREIRA FREITAS NETO 
JOSAPHA T MARI!'.'HO BELLOPARGA X I 

ROl'-.1EU TUMA X ODACIR SOARES 
T!Tl'I"\RE..'~ l•:\JUH SI~I N.\o .\llS'I E.\.C".\0 ~,I'PI.F.~".(J"I::.'-;- J':\tDU Sl:\1 :'i.\U .\US'TE:'\ ".\0 

JADER BARBALHO VAGO 
JOSEFOGACA y NEY SUASSUNA 
ROBERTO REQUIAO CARLOS BEZERRA 
RAMEZTEBET CASILDO MALDANER 
PEDRO SIMON X FERNANDO BEZERRA 
RENAN CALHEIROS GILVANBORGES 

TffiiL.'\RES- PSJ>U. SIM :\.\() .uJ.Sn-::o.; ·.\o StrPLENTES- PSDB St:\l ~.\0 .\USTE:'\ '.\O 

JEFFERSON PERES X SERGIO MACHADO 
JOSE IGNACJO FERREIRA JOSE SERRA 
LUCI O ALCANT ARA JOSE ROBERTO ARRUDA 
BENIVERAS 'L OSMARDIAS 

TfTl:I..:\RES ~ IU.OCO Ol'OSIC,:.\0 Sl:\1 =".\0 .-\ll...,.IE:\"(".\0 ~,IPJ.ENTES- Sl.OCOOPOSIÇ..\.0 Sl:\1 ;-.õ.\0 ,\.IJ;STE="'<.: .. \() 
fPTIPDTIPSil/PPS) fi'T/PI>TIPSR/Pl'S) 

.\.\:TO~IO C~\Rl.OS VAl.AD.<\RES(PSB) 'X ADEMIR ANDRADE (PSB) 
ROBERTO FREIRE (PPS) SEBASTIAO ROCHA (PDT) 
JOSE EDUARDO OUTRA (PTl MARINA SILVA (P'I) 

T!TliLARF.S. PPB SI:\1 !"AO SUPLE!'o'TFS-PPB Sl:\1 :"i.\0 

ESPERIDIAO AMIN LEVYD!AS 
EPIT ACIO CAFETEIRA X LEOMAR QUJNT ANILHA I 

TITlj[ .. .\RJo:.'i- PTB Sl:\1 ~.\0 ABSTE~<·.\0 St!PI.ENTF.S- PTB Sl:'\1 ~.\0 .\HSTE~~·.\0 

REGINA ASSUMPÇAO X V ALMIR CAMPELO I 

TOTAL// SJM~ __ NÃO~ABS~ 

/_.- ena~ Bernardo Cabral 
Presidente·dª Çlnnissão ~e Constituição, Justiça e Cid;Jdania 
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DOCUMENTO ANEXADO PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 250 DO RISF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. Nº 214/97-CCJ 

Brasília, 1 o de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exa. 

que em reunião realizada nesta data, essa Comis
são aprovou o Projeto de Lei do Senado nº 258, de 
1996, de autoria do Sen. Romero Jucá, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fotografia no título de 
eleitor e dá outras providências. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

PARECER N° 550, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi~ 
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nS! 55, de 1997 de autoria do Se
nador Pedro Simon, que "acrescenta dis
positivos ao art. 22 da Lei n2 8.666, de 21 
de junho de 1993" 

Relator: Senador Roberto Freire 

1- Relatório · 

Distribuído para exame em decisão terminati
va, vem a esta Comissão o projeto de lei menciona
do à epígrafe, que objetiva acrescentar dispositivos 
ao art. 2° da Lei n2 8.666, de 1993, vulgarmente de
nominada "Lei de Licitações".· 

De autoria do ilustre Senador Pedro Simon, 
preconiza o projeto o acréscimo dos seguintes dis
positivos ao art. 22 da lei em referência, renumeran
do-se como § 32 o atual parágrafo único do mesmo 
artigo, in verbis: 

"§ 12 As obras e serviços de engenharia 
custeados pela União serão objeto de execu
ção direta sempre que, na região, operem Bata
lhões de Engenharia e Construção e Batalhões, 
Ferroviários do Ministério do Exército capacita-

. dos a executá-los, vedada a subcontratação. 
§ 22 O Ministério do Exército será pre

viamente consultado sobre a viabilidade da 
execução prevista no parágrafo anterior, ad
mitindo-se a realização de licitação para 
ex!'!Cução indireta somente na hipótese de 
resposta negativa, oficialmente encaminha
da ao órgão gestor respectivo. • 

Justificando a proposição, afirma o ilustre autor, 
inicialmente, que •os caminhos da História e da Geo-

grafia do Brasil foram traçados, substancialmente, 
pela engenharia militar", cuja utilização, desde a Lei 
nº 2.911, de 1880, já estava prevista "na construção 
de estradas de ferro, de linhas telegráfiCaS estratégi
cas e outros trabalhos de engénharia pertencentes ao 
Estado". 

Em seguida, destaca que, segundo publicação 
especializada do Ministério do Exército, edição de 
setembro/outubro de 1996, "já em 1901, iniciava-se 
a construção de uma ferrovia ligando o Noroeste do 
Paraná ao Estado do Mato Grosso, embrião dos Ba
talhões Ferroviários que construíram, até setembro 
do último ano, 3.500 km de estradas de ferro que in
tegraram regiões e abriram novas fronteiras". 

Mais adiante, enfatiza que "os Batalhões de 
Engenharia e Construção foram responsáveis, ain
da, pela implantação de 11.400 km e rodovias e de 
1.800 km de estradas vicinais, pela pavimentação de 
5.000 km e pela conservação de 6.500 km de estra
das", além da construção, nas regiões de clima sem i
árido, de "1.200 açudes e 1.000 poços tubulares". 

Ainda segundo o ilustre autor, os órgãos que 
integram a engenharia militar brasileira são também 
responsáveis_pela construção de 47.300 m de pon
tes e viadutos (rodoviários), 52.600 m de túneis fer
roviários, 43 aeroportos e pistas de pouso, além das 
obras de edificação de 18 quartéis e de 5.200 unida
des residenciais oficiais. 

E finalizando, assinala, ipsis literis: 

__ • J\.tt1alme11te, são ~ais os Batall'l_ões 
Ferroviários - em Lages(SC) e Aragua
ri(MG) -, dois Grupamentos e nove Batalhõ
es de Engenharia de Construção localizados 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Portanto, a experiência histórica e a 
performance da engenharia militar creden
ciatrHia a executar a implantação de obras 
públicas, em telnios de conhecimento técnico. 
Além disso, a rigidez na aquisição de mate
riais e no acompanhamento da execução de 
obras físicas dão aos Batalhões de Engenharia 
a possibilidade de minimizar custos, nas obras 
sob contratação indireta, conforme dispõe o § 
2" desta proposição, podendo-se, portanto, 
constituir em referência de preços para a con
tratação de obras públicas, em níveis fede
ral, estadual e municipal. • 

No prazo regimental, não foram oferecidas 
emendas à iniciativa. 

É o relatório. 

11- Voto 

Relacionado com licitações e contratos admi
nistrativos na esfera federal, o projeto, inquestiona
velmente, versa matéria de competência da União 



~~~~~-~~-------------

50 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 199í 

, -::F, art. 22., XXVII), na qual é admitida, ademais, a 
iniciativa parlamentar, já que não se inclui entre 
&·-.uelas expressamente ri!servadas pela Constitui
ção Federal à iniciativa privativa do Senhor Presi
dente da República (art. 61, § 12). 

Nada vemos a opor, por outro lado, no referen
te à sua juridicidade e regimentalidade, eis que, 
além de não infringir princípio imanente ao nosso or
denamento jurídico, em especial os pertinentes à 
matéria em foco, está vazado em boa técnica legis
lativa e em termos regimentalmente adequados. 

No mérito, não há como deixar de reconhecer 
inquestionáveis a conveniência e a oportunidade da 
iniciativa, porquanto, como bem assinala a justifica
ção, a utilização preferencial dos órgãos da enge
nharia militar na construção de obras e serviços de 
engenharia custeados pela União certamente repre
sentará não apenas uma substancial economia de 
custos para os cofres públicos, como também um 

seguro referencial de preços perfeitamente utilizável 
pelas três esferas de Governo. 

De mais a mais, nada é mais lógico· e racionai 
que o Estado, já suportando os ônus de manutenção 
dos Batalhões Ferroviários e de Engenharia e Cons
trução, buscar utilizar-se ao máximo desses mesmos 
Batalhões na realização das obras e serviços de en
genharia de seu interesse, até como forma de bara
teamento de custos. Afinal, não há a mínima racio
nalidade em custear a sua manutenção e não se be
neficiar da sua plena capacidade operativa. 

Diante do exposto, manifestamo-nos pela apro
·vàção ao Projeto de Lei do Senado n2 55, de 1997. 

Sala da Comissão, 10 de setembro de 1997 
Bernardo Cabral - Presidente - Roberto Freire -
Relator - Epitacio Cafeteira - Pedro Simon - Ro
mero Jucá - Romeu Tuma - Jefferson Peres -
Regina Assumpção - Beni Veras - Antônio Car
los Valadares - Belo Parga - Elcio Alvares-

COJ\1JSSÃO OE CO:'<STJTUJÇ.:\0, JUSTIÇA E CJDAD.\1'\IA 

TITUL\1-U::.s- 1-'FI. SIM 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

········-p:rt ... 22:·c;;;;;.;r;~i~·;;;;~~ii~~-~~-~t~ .. à'ü'~iã;··l;ç;~: 
lar sobre: 

~--······························-··················-······························· 
XXVII - normas gerais de licitação e contrata-

ção, em todas as modalidades, para a admin~stra~o 
pública, direta e indireta, incluídas as fundaçoes rns
tituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas 
esferas de governo, e empresas sob seu controle; 

·······························--················-··································· 
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores. 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1." São de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que: 

··············· ··············-············---·-·-········------·-" 
LEI N.2 8.666- DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administra
ção Pública e dá outras providências. 

·········-·············-········-·································~···-
Art. 22 As obras, serviços, inclusive de publici-

dade, compras, alienações, concessões, permissões 
e locações da Administração Pública, quando con
tratadas com terceiros, serão necessariamente pre
cedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses pre· 
vistas nesta lei. 

Parágrafo único. Para os fins desta lei, consi
dera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos 
ou entidades da Administração Pública e partícula

. res, em que haja um acordo de vontades para a for
mação de vínculo e a estipulação de obrigações re
cíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

DOCUMENTOS ANEXADOS, NOS TERMOS 
DO ART. 250 PARÁGRAFO ÚNICO 

DO REGIMENTO INTERNO. 

REQUERIMENTO N.2 , DE 1997 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça me Cidadania, 
Senador Bernardo Cabral, 

Com fundamento no disposto no parágrafo úni
co do art. 263 do Regimento Interno do Senado Fe-

dera!, requeiro a Vossa 'Excelência seja apensado 
ao Projeto de Leí do Senado n.2 55, de 1997, de mi
nha autoria, o anexo expediente do Exm.2 Sr. Gen. 
Ex. Antônio Araújo de Medeiros, Chefe do Departa· 
mento de Engenharia e Comunicações do Exército. 

--Justificação 

A manifestação do gestor máximo das obras e 
serviços de Engenharia no Exército é umtestemu-

~nnoaoãcerto de mrrih.ainiciãtiva ao propor o projeto 
de lei em questão. Assim, para que seja considerado 
o testemunho do Gen. Antônio Araújo de Medeiros -
que, segundo diz, traduz orientação do Exm.2 Sr~ Mi
nistro do Exército - e para que; eventualmente, ele 
possa vir a prestar colaboração e esclarecim:nto~ 
ao Relator e à Comissão, no exame da questao, e 
que encareço a Vossa Excelência faça anexar ao 
processado o Projeto de Lei do Se!lado n.2 55, de 
1997, e expediente que encamrnho )unto a este Re
querimento. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 1997. -
Senador Pedro Simon. 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

Departamento de Engenharia e Com_ur1ica_s:_éi~s -· 
-- ---·····---·----~-~-------·--··-·-·-----

Brasília, DF, 22 de abril de 1997 

Senhor Senador, 
Na condição de Chefe do Departamento de En

genharia e Comunicações (DEC), a qu~m cabe_ a 
gestão das obras e serviços de Engenhana no Exer
cito, dirijo-me ~ V. E:ª ~ar~ cumprimer;,tá.:lo pela ini
ciativa do ProJeto de Ler do Senado n.- 55. Com tal 
legislação V. Ex.ª demonstra todo o seu descortrno 
de homem público de reconhecido valor. 
. - ~Com meus aplausos, apresento a V. Ex.ª a ple
na disposição do DEC em bem representar a orien
tação do Exm.g Sr. Ministro do Exército, amplamente 
aberto para cooperar com a União. 

Finalizando, ofereço a V. Ex.ª os meus protes
tos de estima e de distinta consideração. - Gen. Ex. 
Antônio Araújo de Medeiros, Chefe do Departa
mento de Engenharia e Comunicações. 

COMISSÃO DE CONSffiUIÇÃO 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N.0 213/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos terrnos regimentais comunico a V. Ex.ª 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n.2 55, de 1997, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta 
dispositivos ao art: 2.2 da Lei n.2 8.666, ae 21 de ju
nho de 1993. 
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Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, vação de eixos viários de reconhecida importância, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e notadamente para o transporte de mercadorias. 
Cidadania. - -- - -- ·----~-~..:: Qu<i.f"lsJO não resultam em perda de vidas humanas 

PARECER Ne 551, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n2 n, de 1997, de autoria do Se
nador Valmir Campelo, que "dispõe sobre 
a identificação e publicação do estado de 
conservação das rodovias federais, e dá 
outras providências. 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão para ser apreciado "O 
Projeto de Lei do Senado n2 77, de 1997, de autoria 
do ilustre Senador Valmir Campelo, que dispõe so
bre a identificação e publicação do estado de con
servação das rodovias federais. 

De acordo com o projeto, o órgão responsável 
pela administração da malha rodoviária federal reali
zará, semestralmente, levantamentos, estudos e 
pesquisas sobre o estado de conservação das rodo
vias sob sua jurisdição. Tais informações serão sis
tematizadas sob a forma de cadastro, que incluirá a 
classificação das rodovias segundo seu estado de 
conservação, conforme apurado nos levantamentos. 
Para esse fim, prevê-se a utilização de, no mínimo, 
quatro classes, a saber: estado excelente, estado 
bom. estado regular e estado péssimo. 

Estipula, ainda, o projeto o prazo máximo· de 
quinze dias .. a partir da conclusão de cada rodada de 
levantamentos, para publicação, no Diário Oficial, 
das informações obtidas sobre as rodovias e respec
tivas classificações atualizadas. 

Finalmente, o projeto condiciona a ascensão 
de determinada rodovia para classe superior àquela 
em que tenha sido enquadrada no cadastro anterior à 
prévia realização dos serviços de recuperação consi
derados necessários àquela reclassificação específica. 

Até o término do prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas ao projeto. A esta Comis
são, com poder terminativo sobre a matéria, cabe 
apreciar-lhe a constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, a adequação financeira, e o mérito 
propriamente dito. 

11- Análise 

ou enormes prejuízos materiais diretamente impos
tos ao património dos usuários, o estado das rodo
vias responde por demoras e gastos adicionais, que, 
acrescidos ao custo do transporte propriamente dito, 
contribuem para elevar substancialmente o preço final 
das mercadorias transportadas nessa modalidade. 

Para um país tão _excessivamente dependente 
do transporte rodoviário quanto o Brasil, manter o 
usuário informado acerca das reais condições de trá
fego na malha rodoviária federal, onde os riscos de 
acidentes sucedem-se quilómetro após quilómetro, é 
o mínimo que lhe devem as autoridades responsá
veis pela administração das rodovias. 

A medida vem, inclusive, em socorro do próprio 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -
DNER, qiJe, nos últimos anos, tomou-se alvo fre
qüente de ações-}udiciais"inientadas com o. objetivo 
de obrigá-lo ao pagamento de indenizações por pre-
juízos ocasionados, segundo as alegações apresen
tadas, pelo péssimo estado de conservação das ro
dovias federais. 

A medida que propõe oilusi:re Senador Valmir 
Campelo tem, assim, duplo apelo. Em primeiro lugar, 

_ éfl!ndam~n1al para a boa ªd_ministração da malha 
--- rodoviária. Em_ especial, constitui-se ferramenta in

dispensável para o planejamento e para a execução 
de programas voltados para a sua recuperação. Ne
nhum órgão desempenhará a contento suas atribui
ções se não dominar completamente o seu objetivo 
de trabalho. E, nesse caso específico, tal domínio 

-- pressupõe a existência de urna boa base de informa
ções. devidamente sistematizada e permanentemen
te atualizada. 

Ressalte-se, nesse particular, que, em período 
.·-re-c-ente-;-o- DNER chegou a realizar por três vezes, 

duas delas em anos &ubseqüentes, levantamentos 
muito semelhantes, em extensão e escopo, aos ne
cessários à montagem do cadastro que pretende
mos ver formalizado. Em relação às exigências fixa
das no projeto, observe-se que, para atendê-las, 
bem pouco faltou às iniciativas episodicamente con
duzidas pelo DNER nos anos de 1992, 1994 e 1995, 
exceção feita à continuidade do trabalho e à ampla 

-divulgação dos resultados obtidos. 
Em segundo ·lugar, os efeitos esperados em 

decorrência da medida que analisamos se revelam 
de extremo interesse para a sociedade brasileira. em 

Conforme argumenta o autor da proposição, a geral, e para os usuários de rodovias, em particular. 
malha rodoviária brasileira chegou a um lamentável Não sendo ainda j)Qssível vislumbrar, a curto prazo. 
estado de deterioração. resultado de longo período a completa reversão do quadto atual de deterioriza-
sem Investimentos. mesmo aqueles estritamente ne- ção - o que não ocorrerá senão às custas de maci-
cessários a sua conservação. --- ·: :~-- çq_s:_inves_tírn'ª-ntos_no __ sªQI"_--_QAC.eê_~Q ajrlforrnaç(}'ª-s __ 

São comuns, hoje em dia. os acidentes de desse tipo, representa, pelo rn_enos, a chance de que 
trâns1to motivados pelo péssimo estado de conserc empresas e cidadãos possam melhor planejar seu 



OUTUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADQ FEDERAL" 

transporte, com o auxílio de indicações de caráter 
oficial. Isso lhes abre a perspectiva de selecionar ro
tas; buscando, por exemplo, alternativas que minimi-

_zem custos e tempos de viagem. No mínimo, a infor
mação antecipada prepara o usuário para enfrentar, 
com mais serenidade, riscos e inconvenientes que 
não possam de todo ser evitados. 

lnobstante o acerto com que se houve o ilustre 
Senador Valmir Campelo no encaminhamento de 
sua proposição, da qual louvamos os méritos e a 
inegável relevância e oportunidade, temos a fazer, a 
respeito das disposições contidas no art. 1° do próje' 
to, a uma única ressalva. 

Trata-se da periodicidade semestral, prevista 
no projeto origina para a realização dos levantamen
tos sobre as condições da infra-estrutura rodoviária. 
E nossa avaliação, o intervalo fixado é incompatível 
com a atual extensão da malha federal. Afinal de 
contas, estamos falando de 50 mil·quilõmetros e ro
dovias pavimentadas. Isso sem mencionar outros 
100 mil quilómetros de extensão não pavimentada, 
onde, supostamente, os levantamentos seriam me
nos rigorosos. Ao pretender a renovação do cadas
tro a cada seis meses, tememos o que o projeto ve
nha a tomar-se virtualmente inexeqüível, com o que 
poderemos estar decretando a priori o fracasso da 
medida que, em sua essência, queremos ver adota
da. 

Mais razoável seria, sem qualquer prejuízo 
para os objetivos do projeto, que adotássemos, 
como ciclo básico de refazimento dos levantamen
tos, o intervalo de 12 meses. O prazo de um ano
podendo ser menor quando as circunstâncias assim 
o recomendarem e permitirem -, além de tomar o 
trabalho factível, busca também manter coerência 
com o ritmo das alterações possíveis na classifica
ção dos trechos rodoviários objeto dos levantamen
tos, principalmente tendo em conta que o ritmo das 
obras e serviços a serem realizados é naturalmente 
condicionado pela provisão dos recursos necessá
rios nos orçamentos anuais do DNER. 

Esse é o propósito da emenda que estamos-
oferecendo no sentido de contribuir para o aperfei
çoamento do projeto, mediante adequação do prazo 
ao volume de trabalho a realizar, consideradas a ca
pacidade executiva e a programação orçamentãrfa -
dos órgãos envolvidos na sua implementação. 

À parte a apreciação quanto ao mérito, julga
mos que a proposição atende ainda aos-reqUisitos 
de constitucionalidade e juridicidade, e apresenta-sé 
em conformidade com a boa técnica legislativa. 

No exame da constitucionalidade, pareceu-nos 
evidente que a proposta está perfeitamente contida 
dentro dos limites da competência legislativa do 
Congresso Nacional. 

Na verdade, trata-se de mero esforço de siste
matização de procedimentos - por natureza, ineren
tes à atividade de quem, na estrutura administrativa 
do governo, ocupa-se da malha rodoviária federal. 
Tudo com o propósito de ver garantida a sua execu
ção em caráter permanente e-colocado à disposição 
de qualquer interessado, mediante publicação no 

_ Diário Oficial, o produto dele resultante. 
Na medida em que reforça a importância de 

instrumento estratégico para a administração rodo
viária no Brasil, aó mesmo tempo em que o demo
cratiza para proveito de todos, a proposta tem cará
ter de simples ajuste operacional da atuação gover
namental no setor, o que, definitivamente, nos impe
de de confundi-la com iniciativa tendente a criar no
vas atribuições e encargos para o Executivo Federal. 

Sendo assim, tampouco do ponto de vista da 
adequação financeira da proposição, teríamos restri
ções a fazer, já que, pelas razões anteriormente ex
postas, entendemos que as medidas preconizadas 
não configurariam geração de despesa especial para 
os cofres públicos. 

III- Voto 

Em face do exposto, concluímos o presente 
parecer manifestando-nos pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n2 77, de 1997, de autoria do Se
nador Valmir Campelo, com a alteração constante 
da Emenda n2 1 que apresentamos a seguir. 

EMENDA NQ 1-CCJ 

Dê-se ao caput do art. 12 do projeto a seguinte 
redação: 

• Art. 12 As rodovias federais serão ob
jeto de levantamentos, estudos e pesquisas, 
a serem realizados pelo órgão administrativo 
competente, com a periodicidade de doze 
meses, no máximo, de mooo a constituir um 
cadastro da malha rodoviária federal, me
aia111eo-quaTas-rodovlas possam ser dassi~ 
ficadas em estados de conservação que 
abranjam, no mínimo, os níveis excelente, 
bem, regular e péssimo." 

------ ---- -- -----

Sala da Comissão, 10 de outubro de 1997. -
Bernardo Cabral, Presidente - Romero Jucá, Rela
tor - Elcio Alvares - José Fogaça - Antônio Car

los-Valadares - Regina Assumpção - Pedro Si
mon - ·Jefferson Peres - Beni Veras - Romeu 
Tuma - Epitácio Cafeteira - Bello Parga. 
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OUTUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL -
TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, AO ~RQ- · 
JETO DE LEI DO SENADO Nº T1, DE 1997, "QUE DIS
PÕE SOBRE A IDENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃ0-00 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS FE
DERAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O Congresso Nacional decreta: 

"Art. 19 As rodovias federais serão ob
jeto de levantamento, estudos e pesquisas, 
a serem realizados pelo órgão administrativo 
competente, com a periodicidade de doze 
meses~ no máximo, de modo a constituir um 

. O-Cordialmente. -. Senador Bernardo .. Cabral, 
Presiderife- ilâ Comlssao-de Constituição, Justiça e 
Cidadania. · -

PARECER N2 552, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n2 93, de 1997, de autoria do Se
nador Ramez Tebet, que "Institui procedi
mento fiscal de incentivo ao Programa 
Nacional de Reforma Agrária"_ 

~elator: Senador Edison Lobão 

cadastro da malha rodoviária federal, ·me- 1- Relatório 

diante o qual as rodovias possam ser classi- o projeto de lei em exame, de autoria do ilus-
ficadas em estados de conservação que tre Senador Ramez Tebet, objetiva contribuir para 
abranjam, no mínimo, os níveis excelente, a agilização do Programa Nacional de Reforma 
bom, regular e péssimo." Agrária, mediante a instituição de tratamento fiscal 

Parágrafo único. O resultado dos levantamen- compatível. · 
tos e dos estudos e pesquisas mendonadas neste - De acordo com o mencionado projeto, o Incra 
artigo, bem como a classificação das rodovias, serão fica autorizado a aceitar doações equivalentes a dez 
publicados no Diário Oficial da União, até quinze por cento do· total de imóvel regularmente cadastrado, 
cias após sua realização. desde que apropriadas à execução de atividades agrá-

Art. 2g A reclassificação de uma rodovia, para rias. Essas terras seriam incorporadas ao patrimônio da 
um estado de conservação superior àquele identifi- União e se destinariam ao assentamento de trabalhado-
cada no cadastro realizado no período anterior, so- res rurais sem tenra, ficando o proprietário rural, que 
mente poderá ocorrer· depois da realização dos ser- a~risse a esse programa, ise~to do ~ devido sobre 
viços específicos de sua recuperação. · a area remane~':~e. ~lo pe:rodo cJE: cmco anos. 

Art. 3º A execução dos levantamentos e os es- . Em sua JUStifrcaçao, afn:r~a o Ilustre Aut?r q~e 
tudos e pesquisas mencionados ·nó art. f"â(werão·- -refendo p_roJeto pretende par:trcrpar na concretiZa~o 
ser iniciados no prazo máximo de eeritô--e·oifenta · de soluçoes p~ra o. ~n_gu_strante problema a9rano, 
dias do início da vigência desta lei. repres~ntando uma rm:ratrva ?oncreta no sentrdo ~a 

Art. 4g Esta lei entra em vigor na data de sua parcena e da comunhao .. de Interesses na soluçao 
publicação. ·· · ·dos problemas do campo . 

Art. 59 revogam-se as disposições em contrário. 11- Voto 
Sala da.Comissão, 10 de setembro de 1997.

Senador Bernardo Cabral, Presidente. 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF 

COMISSÃO DE CONSmUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. Nº 222/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a v_ Exª 

aue em reunião realizada nesta data, esta Comis
são, aprovou, com Emenda nº 1-CCJ, o Projeto de 
~ei do Senado n9 77, de 1997, de autoria do Sena
cior Valmir Campelo, que dispõe sobre a identifica
::ão e publicação do estado de conservação das ro
dovias federais, e dá outras providências. 

De acordo com o art. 1 01, inciso I, do Regi
mento Interno, compete a esta Comissão opinar 
quanto à constitucionalidade, juridicidade e regimen
talidade do projeto de lei em apreço. 

A matéria elenca-se dentre aquelas consigna
das no art. 22 da Constituição Federal como de com
petência privativa da União, sendo legítima a iniciati
va (arts. 48 e 61). 

A operacionalidade do projeto, conforme enun
ciado em sua justificação, é fácil de compreender. ela 
se fundamenta em dois pontos essenciais, a saber: 

12 faculta-se ao proprietário rural o di
reito de doar ao Incra dez por cento de sua 
propriedade para fins de Reforma Ag, d.ria; 

22 assegura-se ao proprietário, que 
aderir ao programa; isenção do Imposto Ter
ritorial Rural pelo período de cinco anos só
bre a área remanescente .. 
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Como se percebe, a lei intentada nada apre
senta de cogente ou imperativo, representando an
tes uma busca da necessária adesão espontânea 
dos proprietários rurais na execução de um amplo 
programa de Reforma Agrária. 

No que concerne à juridicidade, embora enalte
cendo a fórmula racional e criativa do projeto, não se 
pode deixar de registrar a inexistência de estudos ou 
pareceres que evidenciem a vantagem da doação 
proposta. Essa lacuna todavia pode ser preenchida 
no decurso do processo legislativo, cujo ápice ou úl
tima instância culmina com a sanção do El1:m.º- Sr. 

Presidente da República, curador maior dos interes
ses da Fazenda Nacional. 

lnexistindo reparos a fazer quer quanto à regi
mentalidade, quer quanto à técnica legislativa, o 
nosso voto é no sentido da aprovação integral do 
projeto em referência. 

Sala da Comissão, 10 de setembro de 1997.
Bernardo Cabral, Presidente - Edison Lobão, Re
lator - Antônio Carlos Valadares - Regina As
sumpção - Romero Jucá - Jefferson Peres - Epi
tácio Cafeteira - Pedro Simon - Romeu Tuma -
EfCio-AIW-res -~ Bello -Parga-=-Belli V eras~----- ------- -

COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA : 

TJTUL\HK"- PFI. 

GUILHERME PALMEIRA 
EDISON LOBAO 
JOSEBIANCO 
BERNARDO CABRAL 
FRANCELINO PEREIRA 
JOSAPHAT MARINHO 
ROMEUTUMA 

TITt:I~ARES- Põ\JDU 

JADER BARBALHO 
JOSEFOGACA 
ROBERTO REQUIAO 
RAMEZTEBET 
PEDRO SIMON 
RENAN CALHEIROS 

TITUI ... \RES • PSD8 

JEFFERSON PERES 
JOSE IGNAC!O FERREIRA 
LUC!O ALCANTARA 
BEN! VERAS 
T!Tt;L.~ • BI.OCO OI•OSI<;AO 

PT!PDTIP~1VPPS) 

:\.'\TO:-;Io CA.RLOS VAl.AD.-\RI:::Stl'SB) 

ROBERTO FREIRE tPPS) 
JOSE EDUARDO OUTRA <PTl 

TITULARF..S- PPB 
ESPERID!AO AM!N 
EPIT A CIO CAFETEIRA 

TITlli.ARES • PT!l 

REGINA ASSUMPÇAO 

~I.\ I 

~ 

~ 
Sl:\l 

X 

Sl~I 

'X 

·x 
S[:\l 

)X 

SI:\! 

X 
SIM 

y 

LISTA DE \"OTAÇ.\0 NOMINAL ?L s· 93/9-?-
1 

:".\.() \USI'L:\ ",\0 SUPl.ENTJo:..o.; • PFl. Sl\1 :'lô.\0 AmÇJ"E:'\('.\(J 

ELCIO ALVARES X 
ROMEROJUCA ."");( 

JOSE AGRIPINO 
HUGO NAPOLEAO 
FREITAS NETO 
BELLOPARGA >< 
ODACIR SOARES 

;\AO .\BSTI·:W'.i.O SUPI.~TE...Ci. I'MDU Sl\1 N.\0 .\B."t'U::'\C.\() 

VAGO 
NEY SUASSUNA 
CARLOS BEZERRA 
CA.SILPQ MALDANER 
FERNANDO BEZERRA 
GIL VAN BORGES 

~.\0 .\USTC\ ·.\0 SurLE:o<.JES- PSDU SI:\J :o-i.\u .\U~TI-:~< '.\0 

SERGIO MACHADO 
JOSE.SEMA 
JOSE RQBERTQ_A,RR!IDA. 
OSMARPIAS 

:"AO • .\ll.'líl·:~(:.-\0 SUPLE."\"TES • BLOCO OPOS!ÇÁO SI~ I ~AO ..\U!t"TE='(:},O 
.ii'TIPOT/PS!lll'l'SI 

ADEM!R ANDRADE (PSB) 
SEBASTIAQ ROCI:IA.WTl. 
MARINA S!L V A (PT) 

:'\: . .\0 SUPI.ENTFS-PPB Sli\1 :'li.\.0 

LEVYDIAS 
LEOMAR OUINTANILHA 

...... \() .\B:-:.TI·.:\( ·.\0 SUPJ..E~IES- PTB SIM ~.\O .\BSI'E~('.\0 

V ALM!R CAMPELO 

. Scnaílõr ernardo Cabral 
Presiden~ Ç!.!miss"ão de Constituição, Just!5'a e Cidadania 



OUTUBRO DE 1997 

CGCUMENTO ANEXADO NOS TE:f?gos-DcF 
.".Ri. 250, PARAGRAFO ÚNICO, DO RISF 

·a-eim···eanipo -de instruçãO~do --Ex~~rdiõ~--n-o--EStaao-ac···- ------ -------
Rio Grande do -Sul; - - - - --- - - - -

COMiSSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. i~º 217/97-CCJ -

4) o Exército Uruguaio solicitou sua inclusão n~ 
referido exercício, com efetivo· aproximado de 450 

-----~~-·homens_e_empregando aeronaves militares para lan
çamento de paraquedistas e aerotransporte de tro

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exa. 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
&orc,;ou o Projeto de Lei do Senado n2 93, de 1997, 
da s.utoria do Senador Ramez Tebet, que institui pro
cedimento fiscal de incentivo ao Programa Nacional 
de Reforma Agrária. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

pa, inseridos no cenário previsto para as manobras; 
5) a participação uruguaia não acarretará ne

nhum acréscimo de despesa orçamentária; 
A matéria, ora apreciada, teve favorável acolhi

da em todas as comissões da Câmara dos Deputa
dos. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

Tendo em vista os altos propósitos que funda
mentam_a_exercício_miiitar trilateral, que. é o de de
senvolver nós exércitos brasileiros, argentino e uru-

PARECER N.º 553, DE 1997 guaio capacidade de planejamento, coordenação, 
Da Comissão de Relações Exteriores e De- controle e execução de missões de paz a serem rea-

·{esa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legis- lizadas sob a égide da ONU, meu voto é favorável a 
lativo n.e 85, de 1997 (n.º 445/97, na Câmara dos que o Senado Federal também dê a sua autorização 
Deputados), que "Autoriza a permanência tempo- para que permaneçam temporariamente em nosso 
rária de força militar do Uruguai no território na- território integrantes da força militar uruguaia. 
cional para a realização de exercícios conjuntos Voto, portanto, pela aprovação do Projeto de 
de força de paz entre os exércitos brasileiros e Decreto Legislativo n.2 85, de 1997, que, a meu ver. 
argentino, a realizarem-se no corrente ano, no é juridicamente correto e politicamente recomendá-
Estado do Rio Grande do Sul". vel, neste momento em que o Brasil ambiciona parti-

Relator: Senador Bernardo Cabral cipar, como membro permanente, no Conselho de 
Segurança da ONU, pretendendo, conseqüentemen-

1- Relatório te, assumir maiores compromissos na ordem inter-

Atendendo ao disposto no art. 49, inciso ll, da nacional. 
Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú- Sala da Comissão, 30 de setembro de 1997.-
blica submeteu à apreciação do Congresso Nacio- José Samey, Presidente - Bernardo Cabral, Rela-
na!, devidamente acompanhado de exposição de tor- José Agripino- Joel de Hollanda- Benedita 
motivos do Ministro de Estado do Exército, o pedido da Silva - Romeu Tuma - Lúdio Coelho - Abdias 
de autorização em epígrafe. Nascimento - Emília Fernandes - Bello Parga -

O documento assinado pelo Ministro Zenildo Casildo Malclaner - Pedro Simon - Levy Dias -
Gonzaga Zoroastro de Lucena sintetiza as razões Humberto Lucena. · 
que determinaram o pedido presidencial: O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã-

1) o Exército brasileiro tem se preparado, cada es)- O expediente lido vai à publicação. 
vez mais, para bem desempenhar sua crescente Na prorrogação da Hora do Expediente, conce-
participação em missões de manutenção de paz da do a palavra ao Senador Sebastião Rocha, por cinco 
ONU; minutos. 

2) para desenvolver na Força Terrestre as qua- O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
!idades necessárias para o exercício das menciona- Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -
das tarefas. foram prevísto-s âois exercícios combi- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. uso da pala-
nados, em 1996 e 1997, devidamente autorizados· ~-vra; neste!~ffioffieintO.senao~o-maTs-5reve-possíve[--
pelo Decreto Legislativo n.º 97, de 1996, reunindo apenas para comunicar que, amanhã, quinta-feira. 
tropas brasileiras e argentinas; pela manhã, na cidade de Macapá, Capital do Esta-

3) o primeiro exercício foi realizado em outubro do do Amapá, estará ingressando no POT o ex-Pre-
de 1996, em território argentino, e o segundo-dar--se- - !elto de Maca-pá-;-or:-João Bosco Pa!'ieleo- Pies; que-
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deixa o PSDB e assina a sua ficha de filiação no 
PDTamanhã. 

O Dr. João Basco Papaléo Paes é médico, foi 
Secretário de Saúde, candidato a Governador do Es
tado do Amapá em 1990, quando obteve a terceira co
locação, e foi prefeito eleito da capital em 1992, tendo 
concluído o seu mandato no ano de 1996. Ingressa no 
PDT sem nenhum condicionamento de ambas as par
tes, sabendo-se apenas que o Dr. João Bosco Pape
léo Paes será candidato às próximas eleições. A deci
são quanto ao nível em que deverá participar do 
pleito do próximo ano ficará a cargo do Partido. 

Gostaria de dizer que a Direção do PDT no Es
tado do Amapá, suas lideranças e os militantes ·do 
nosso Partido estão recebendo, com muita alegria e 
satisfação, o ingresso do Dr. João Basco Papaléo 
Paes, que desempenhou com serenidade e serieda
de o mandato de Pref~ito de Macapá. Certamente 
ele irá contribuir para consolidar o projeto político do 
PDT no Amapá, participando das próximas eleições 
com uma candidatura própria ao Governo do Estado. 

O PDT, no Amapá, busca uma coligação com o 
Partido dos Trabalhadores, com o Partido dos Apo
sentados da Nação, com o PCdoB, PPS e, quem 
sabe, até com o PMDB do Senador Gilvam Borges, 
que acaba de ingressar no plenário. 

Então, era essa a informação que gostaria de 
dar. Estarei presente ao ato de filiação, que aconte
cerá amanhã de manhã, preparando-se o PDT, des
sa forma, para disputar, de igual para igual, as elei
ções do ano que vem com o atual Governador do 
Estado e com o atual Prefeito da cidade de Macapá. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. "PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã

es) - Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Se
nador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a palavra para 
uma comunicação porque, na seinana passada, fiz 
um discurso da tribuna do Senado, em que relatei 
que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Estado 
de Roraima havia encaminhado documentação ao 
Ministro Raul Jungmann, ao Presidente do Incra, Mil
ton Seligman, ao Presidente da Contag e aos Parla
mentares federais de Roraima, solicitando, em pri
meiro lugar, que se buscasse proteção para o Presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores rurais, que es
tava sofrendo ameaça de morte. 

Em segundo lugar, o documento encaminhava 
uma série de denúncias contra três funcionários do 
Incra, acusados de desviarem dinheiro de crédito do 

EZ-z= -iR'fiiiE 

Procera. Fiz esse_ depoimento, pedi proteção para 
_ elª -ª encarJ1inhei <:!9C_llrnentoJJE:rtinente _ao fo.1inistro 

Raul Jungmann. 
No dia de ontem, servidores do Incra e o Sindi

cato dos Servidores Públicos Federais de Roraima me 
encaminharam uma documentação protestando, di
zendo que em meu pronunciamento eu teria agredido 
e acusado todos os servidores do Incra de Roraima. 

Gostaria de fazer este esclarecimento e dizer, 
em primeiro lugar, que a· grande maioria dos servido
res do Incra de Roraima são pessoas honestas, 
comprometidas com o trabalho, que desempenham 
sua função com seriedade. O documento do Sindica
to dos Trabalhadores registra apenas o nome de três 
servidores que estariam, segundo o sindicato e não 
nas minhas palavras, "agindo de forma errada". O 
que fiz foi pedir ao Ministro e ao Presidente do Incra 
que averiguasse essas questões. 

Em segundo lugar, alguns políticos, acostuma
dos a usar a estrutura do Incra para fins eleitoreiros 
e partidários, estavam exatamente fazendo esse tipo 
de alegação aos servidores, tentando insuflá-los 
çontra as colocações que tinha feito. Gostaria de re
pudiar a atuação desses políticos, de registrar nova
mente o meu respeito aos trabalhadores do Incra, e 
dizer que os servidores acusados, ·o Sr. Domingos 
Sávio, Diretor do Assentamento do Incra; o Sr. Vi
cente, servidor do Incra; o Vereador Salomão Brie
gel; e o Sr. Nilton Sérgio, o foram pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais. Portanto, é importante que o 
Ministro e o Presidente do Incra tomem as providên
cias cabíveis para averiguar essa questão, a fim de 
que não pairem dúvidas sobre a atuação dos servi
dores do Incra em Roraima. 

Era esse o esclarecimento que gostaria de fa
zer, Sr. Presidente, registrando novamente o meu res
peito e o reconhecimento ao trabalho da grande maio
ria dos servidores do Incra de Roraima, que inclusive 
votaram em mim para o Senado da República. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Canos Patrocínio. 

São lidos os seguintes 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N.0 210/97-CCJ 

Brasília, de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex. • 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
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aprovou o Projeto de Lei do Senado n.0 124, de 
1996, de autoria do Senador Laura Campos, que al
tera a alínea b do § 2° do art. 589 do Código Civil, 

- com a redação dada pela Lei n. 0 6.969, de 1 O de de
zembro de 1981. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N.2 211/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex:a 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
rejeitou o Projeto de Lei do Senado n. 0 246, de 1996, 
de autoria do Senador Gilberto Miranda, que dispõe 
sobre a conciliação, mediação e arbitragem nos, dis
sídios individuais de natureza trabalhista e dá outras 
providências. 

- Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 212/97-CCJ 

Brasília, 1 o de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. E~ que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão de
liberou pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Se
nado n2 204, de 1996, de autoria do Sen. Júlio Cam
pos, que proíbe a comercialização de armas de brin
quedo que disparem projéteis por pressão e das que 
imitem armas verdadeiras, e dá outras providências. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N° 213/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V.~ que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 55, de 1997, 
de autoria do Sen. Pedro Simon, que acrescenta dis-

positivos ao art. 2" da Lei n• 8.666, de 21 de junho 
de1993. -- - ---- - --

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 214/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 258, de 
1996, de autoria do Sen. Romero Jucá, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fotografia no Título de ·
Eleitor e dá outras providências. 

Cordialmente, _ Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 215/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª 

que, em reunião realizada nesta data, esta Comis
são aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 233, de 
1996, de autoria do Sen. Jefferson Péres, que altera 
o art. 11 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 
1990 _Regime Jurídico Único dos Servidores Civis 
da União ~ para determinar a obrigatoriedade da 
realização de concurso público por entidade estra
nha ao órgão da Administração Pública cujos cargos 
serão objeto desse concurso. 

Cordialmente, _ Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 216/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 156, de 
1996, de autoria do Sen. Júlio Campos, que altera 

·.·· .. "j 
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os arts. 100 e 102 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezem- ra os arts. 47 e 85 da Lei n.2 8.069, de 13 de julho de 
bro de 1990. _ ---~--1990- Estatuto da Criança e do Adolesêente e dá 

Cordialmente - Senador Bernardo Cabral, outras providências. 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cordial.mente, - Senador Bernardo Cabral -
Cidadania. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSmUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 217/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. E~ que 

em reunião realizada nesta data, e::.ta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado rf2 93, de 1997, 
de autoria do Sen. Ramez Tebet, que institui proce
dimento fiscal de incentivo ao Programa Nacional de 
Reforma Agrária. 

Cordialmente - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSmuiÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N.2 218/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.• 

que em reunião r.ealizada nesta data, esta Comissão 
rejeitou o Projeto:de Lei do Senado n.Q 57, de 1996, 
de autoria do Senador Valmir Campelo, que faculta 
aos Estados e ao Distrito Federal outorgar à iniciati
va privada a construção ou instalações de presídio, 
bem como a execução de sentenças penais conde-
natórias. -

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral -
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSmuiÇÃO, 
JUSTIÇA-E CIDADANIA 

OF. N.2 220/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.1 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n.Q 192, de 
1996, de autoria da Senadora Marina Silva, que alta-

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDA,DANIA 

OF.·N2·22i/97-CCJ 

Brasília, 10 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exa. 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 205, de 
1996, de autoria do Sen. Sérgio Machado, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei n2 

8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Pro
teção e Defesa do Consumidor. 

Cordialmente - Senador Bernardo Cabral -
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSmUIÇÃO, 
-JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N° 222/97 -CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1 997 

Senhor Presidente, 
Nos termos [E:!gimentais comunico a V. Exa. 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou, com Emenda n21-CCJ, o Projeto de Lei do 
Senado n• 77, de 1997, de autoria do Sen. Valmir 
Campelo, que dispõe sobre a identificação e publica
ção do estado de conservação das rodovias fede-

- rais, e dá outras providências. 
Cordialmente. - Senador Bernardo Cabral -

Presidente da ComiSsão de c~mstituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSmUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 227/97/CCJ 

Brasília 15 de setembro de 1-:197 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V.Exª que 

em-reunião realizada, esta Comissão deliberou pela 
aprovação, nos termos de substitutivo que oferece, 

_do ProletQde l..~LgQ_Se!"@c1_o_n!J19, d~- 1a9J3, de 
autoria do Senador Ronaldo Cunha Uma, que "dis-
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põe sobre a responsabilidade do autor da Ação de Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
Impugnação de Mandato Eletivo, se temerária ou de pelo Sr. 1.0 Secretário em exercício, Senador Carlos 
má-fé. ------ ----~Patrocínio. 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral -
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhã
es)- Com referência aos expedientes que acabam 
de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que 
nos termos do art. 91, §§ 32 a 5° do Regimento Inter
no do Senad0 Federal, abrir-se-à o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, por um déci
mo da composição da Casa para que os Projetes de 
Lei do Senado nºs 57, 119, 124, 156, 192,204, 205, 
233, 246 e 258, de 1996 e 55, 77 e 93, de 1997 se
jam apreciados pelo Plenário. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1 º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí
nio. 

São lidos os seguintes: 

OF. GLPTB/285/97 

Brasília, 1 º de outubro 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 Exm2 

Sr. Senador Odacir Soares como titular na Comissão 
de Educação - CE, e como suplente, nas Comissõ
es de Assuntos Sociais - CAS, e de Infra-Estrutura -
Cl, na vaga da Exmi Sr" Senadora Emília Fernan
des, que deixou o Partido. 

Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. EJcll 
os protestos de elevada estima e distinta considera
ção. Senador Valmir Campelo, Líder do PTB. 

OF/GABIN.º 871 

Brasília, 26 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Oscar Goldoni, para integrar, na qualidade 
de Titular, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n. • 1.580-2, de 18 de 
setembro de 1997, em substituição ao Deputado Dil
so Sperafico. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Geddel VIei
ra Uma, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSLIPRONA. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhã
es)- Serão feitas as substituições solicitadas. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 208, DE 1997 

Institui desconto no valor das pas· 
sagens rodoviárias, ferroviárias e aqua
viárias interestaduais, para maiores de 
sessenta e cinco anos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Será concedido, pelas empresas con

cessionárias de transporte coletivo rodoviário, ferro
viário ou aquaviário interestadual, desconto de qua
renta por cento (40%) no valor total da passagem, 
aos cidadãos maiores de sessenta e cinco anos de 
idade. 

Art. 2º São condições para habilitação ao des
conto instituído por esta Lei: 

a) a apresentação de documento oficial de 
identidade, no ato da compra do bilhete de passa
gem e ao embarcar no veículo coletivo; 

b) a disponibilidade de vaga no veículo coleti-
vo. 

§ 12 O bilhete de passagem vendido aos bene
ficiários do desconto deverá ser inequivocadamente 
diferenciado dos demais. 

§ 22 A troca ou a devolução do bilhete com o 
desconto deverá ser feita com antecedência de até 
24 horas do embarque. 

Art. 32 As empresas concessionárias ficam ob
rigadas à concessão do desconto até o limite de 
10% (dez por cento) da lotação de cada veículo. 

§ 1° Ao concessionário do meio de transporte é 
vedado pré-determinar, no veículo, as vagas a se
rem destinadas aos beneficiários desta Lei. 

§ 22 Com o propósito de facilitar a verificação 
da correta aplicação desta lei, ficam as empresas 
concessionárias obrigadas a expor, em seus guichês 
de venda de passagem, demonstrativo da lotação 
dos diversos tipos de veículo de sua frota. 

Art. 4° Aplica-se a esta Lei o disposto na Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990- Código de De
fesa do Consumidor 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 
230, § 2°, assegura. aos maiores de sessenta e cin-
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co anos, a gratuidade dos transportes coletivos urba
nos. Com este dispositivo, almejou o legislador ga
rantir, ao idoso, seu deslocamento no município de 
seu domicílio, a fim de facilitar-lhe as idas a bancos 
para recebimento dos proventos de aposentadoria, 
aos postos médicos para os cuidados com a saúde e a -
outros locai~ a que está obrigado a comparecer pes
soalmente. E natural que ele se prevaleça desse bene
fício para eventuais idas a locais de lazer, quando não 
para dirigir-se a lugares onde continua a trabalhar para 
complementar a minguada renda de aposentado. 

Para deslocar-se a outros municípios, com a finali
dade de obter um tratamento médico de natureza mais 
complexa, para visitar um filho em outra localidade e 
para outros'fins, não se dá qualquer vantagem em re
lação aos demais passageiros. Também, não se deve 
excluir a possibilidade de, com a escassa renda, realizar 
viagem de turismo, se vier a conseguir essa proeza. 

Com o propósito de permitir, aos idosos maio
res de sessenta e cinco anos, uma vantagem em re
lação aos demais cidadãos é que proponho, ao exa
me dos ilustres pares, este projeto de lei. 

A fim de que não se onere, em demasia, as 
empresas concessionárias de transportes ccletivcs 
interestaduais, tratou-se de limitar a 1 O% da capaci~ 
dade de cada veículo o benefício em questão. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
Senador Pedro Simon 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

LEI N" 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE ~ 990 
Dispõe sobre a proteção do consu· 

midor e dá outras providências. 

A~ 230. A familia, a sociedade e o Estado têm o 
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando 
sua participação na comunidade, defendendo sua dig
nidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito a vida. 

§ 1 2 Os programas de amparo aos idosos se
rão executados preferencialmente em seus lares. 

§ 22 Aos maiores de sessenta e cinco anos é 
garantida a gratuidade dos transportes coletivos ur
banos. 
.............. -...... -·······-·········· ............................. ···-···· ·····-·· 

(Às Comissões de Assuntos Econômi
cos e de Assuntos Sociais - cabendo a esta 
última a decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 209, DE 1997 

Estabelece restrições ao funciona
mento de máquinas automáticas para sa

-que de dinheiro, após as 18 horas e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 12 Fica regulamentado, nos termos desta 

Lei, o funcionamento de máquinas automáticas para 
saque de dinheiro após as 18 (dezoito) horas. 

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se 
tanto às máquinas localizadas internamente, nas 
próprias instituições bancárias, como às localizadas 

-fora das institUições banCárias. - -
Art. 22 Para que as instituições bancárias man

tenham máquinas automáticas para saque de dinhei
ro em funcionamento após as 18 horas, em suas 
próprias agências, deverão ·ser obedecidas as se-
guintes regras: 

I - existênCia permanente de guarda de segu
rança no próprio banco, com total controle sobre o 
local onde se encontrarem as máquinas de saque; 

11 - vidros à prova de balas na parte do local de 
-- saque voltada para área externa ao banco; 

III - comunicação à autoridade policial compe
tente sobre o funcionamento do sistema de saque 
após as 18 horas; 

IV - limitação automática da possibilidade de 
saque após as 18 horas à metade do valor disponí
vel antes desse período. 

Art. 32 Para que as instituições bancárias man
tenham máquinas automáticas, próprias ou não, 
para saque de dinheiro em funcionamento após as 
18 horas, em locais fora de suas próprias instituiçõ
es, deverão ser obedecidas as seguintes regras: 

I - vidros à prova de balas na parte do local de 
saque voltada para área externa, quando possível; 

.11 - comunicação à autoridade policial compe
tente sobre c funcionamento do sistema de saque 
após às 18 horas; 

III - a localização dos postos para saque auto
mático deverá ser aprovada pela Preíeitura Munici
pal, obedecidos os critérios legais vigentes e deve
rão ter policiamento ostensivo no local em que forem 
instaladas as máquinas. 

IV - limitação automática da possibilidade de 
saque após às 18 horas à metade do valor disponí

.V§Lii.nt~ll. gg.sse_periodo. __ 
Art. 4e As instituições bancárias que não cum

prirem o disposto nesta Lei, após a sua entrada em 
vigor, ficam sujeitas à multa de R$500,00 (quinhentos 
reais) por dia, por máquina, em situação irregular. 



Art. 52 O Banco Central do Brasil - BACEN 
será responsável por acompanhar o efetivo cumpri
mento do disposto nesta lei. 

Art. 62 A não-observância do disposto nesta lei 
sujeitará os responsáveis às sanções administrativas 
cabíveis, bem como ao ressarcimento do valor em 
dinheiro que o cliente da instituição financeira vier a 
ter como prejuízo resultante de ação criminosa. 

Art. 72 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa çlias, contados do início de 
sua vigência. 

Art. 82 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Atualmente, a sociedade brasileira tem acom
panhado o aumento 'significativo de registres poli
ciais referentes a assaltos à mão armada com a ob
tenção de numerário de máquinas automáticas de 
saque de dinheiro. De fato, tais ações criminosas 
CO!'IStituem-se muito mais que simples assaltos, tra
duzindo-se em verdadeiros seqüestros de resgate 
imediato. --------

A ação desse tipo de crime depende funda
mentalmente da possibilidade de que o criminoso 
conte com a capacidade de obter recursos imediatos 
ao seu ato. Nesse contexto, o funcionamento das 
máquinas de saque automático de dinheiro é o ins
trumento para a consecução bem-sucedida do cri
me. 

Além do mais, deve-se ressaltar que muitas 
instituições bancárias não estão realmente preocu
padas em garantir maior segurança aos seus clien
tes nesse tipo de operação de saque, visto que o 
prejuízo recairá sobre o próprio cliente, e não ·sobre 
a instituição financeira. 

Para que possamos, de um lado, reduzir a pos
sibilidade de que o crime descrito acima possa ser 
realizado com sucesso, e, de outro lado, contribuir 
para que as instituições financeiras prestem melho.
res serviços aos seus clientes, faz-se necessário 
que o Congresso Nacional regulannente o funciona
mento desse tipo de saque. 

É fundamental compreender que a repressão a 
todos os tipos de crime toma-se base para a cons
trução de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
Senador Gilberto Miranda. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania -Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es} - Os projetes lidos serão publicados e remetidos 
às Comissões Competentes. 
. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte:. 

REQUERIMENTO N2 819, DE 1997 

Requer a inclusão, em Ordem do 
Dia, de um voto de louvor ao jornal Cor
reio do Povo, pelos 102 anos de sua fun-daÇ3o_-- --- ---- - -- ---

senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto no art. 222 do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência a inclusão, em Ordem do Dia, de 
um voto de louvor ao jornal Correio do Povo, de 
Porto Alegre - RS, que completa 102 (cento e dois) 
anos de existência. 

Justificação 

--- O ilusfre jomalgaúcho Correio do Povo come
mora hoje seus 1 02 anos de existência. Data que é 
um marco na história da imprensa rio-grandense e 
brasileira. Afinal, este veículo firmou compromisso, 
que sistematicamente vem cumprindo há mais de 
um século, com os fatos e, principalmente, com a 
verdade sobre os fatos. 

Como há dois anos, data essa em que vim a 
esta tribuna solicitar a homenagem ao seu centená
rio, reapresento requerimento de voto de louvor des
ta Casa ao Correio do Povo. Jornal, como já disse, 
pequeno em forma e volume, porém representativo, 
penetrante e de largo conteúdo. Diário que é orgulho 
de todo gaúcho: sua fonte perene de informaçaci. ·-

Há 102 anos o Correio do Povo integra o Rio 
Grande do Sul ao -se-u povo, e este, ao Brasil e ao 
mundq. O que se pode esperar de um veículo de co
municação de masSa. não gera ;!xpectativas inúteis 
quando se trata do Correio do Povo: ele é o reflexo 
escrito da realidade. 

Dessa forma, solícito a esta Casa que preste 
justa homenagem a este importante órgão de im
prensa, profundamente gaúcho e intensamente bra
sileiro. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
Senador Pedro Simon. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 



64 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã· 
es) - Nos termos do art. 222 ·do Regimento Interno, 
o requerimento será despachado à Comissão Com
petente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 820, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, que sejam 

prestadas pelo Ministro das Minas e Energia as se
guintes informações: 

1. O item c) das considerações preliminares 
do Contrato de Associação firmado entre a Petro
brás e a OPP Petroquímica S.A dispõe que ·uma 
das diretrizes de política econômica nacional é 
criar condições para a reestruturação competitiva 
de setores industriais básicos, dentre os quais o 
petroquímica, visando seu fortalecimento e mod
ernização mediante a consolida~o de gruposna-
cionais para que alcancem padrões de competitivi
dade internacional". Essas diretrizes foram fixadas 
por meio de que documento? Encaminhar cópia do 
documento. 

2.1 No item a) das considerações do mesmo 
contrato está expresso que existe orientação de 
que as parcerias entre a Petrobrás e empresas pri
vadas promovam o . desenvolvimento de "i) em
preendimentos petroquímicos competitivos em ní
vel mundial, com sua participação limitada a 30%; 
e ii) empreendimento de produção de matérias-pri
mas e demais atividades da indústria do petróleo 
que viabilizarão, ao mesmo tempo, matérias-pri
mas que possam ser destinadas à indústria petro
química". Também neste caso, o Ministério esta
beleceu essa orientação por meio de algum docu
mento? 

2.2 Quais os objetivos da política definida para 
a atuação deste Ministério e das empresas estatais 
a ele subordinadas, no que se refere ao setor petro
química? 

2.3 No que essa política se difere da configura
ção existente antes do processo de privatização; riO 
que tange a participação da Petrobrás, tendo em vis
ta que os percentuais de participação da Petroquisa 
não diferiam muito da paticipação definida na orien
tação supracitada? 

3.1 No caso específico da Cia de Matérias Pri
mas da Indústria Petroquímica (CMIP), citada na 
Cláusula Terceira do Contrato, qual a razão técnica 

e econômica para que a Petrobrás participe com 
70% do capital da empresa, tendo em vista que a 
mesma somente poderá fornecer seus produtos a 
o·utros consomiâores quando ·as· empreendimento 
derivados da associação Petrobrás-OPP não tive
rem capacidade para assegurar a utilização econó
mica de suas instalações ou condições de competiti
vidade dos produtos finais? 

3.2 Havendo essa cláusula de prioridade, não 
desapareceria o papel estratégico da Petrobrás nas 
centrais de matérias-primas, que visava garantir o 
abastecimento de todas as empresas instaladas no 
País? 

4.1 De que forma os projetas da Camisea e 
Urucu contribuirão com o abastecimento de gás das 
empresas a serem instaladas no complexo petroquí
mico de Paulinia, para que tenham sido citadas no 
item b) da Cláusula Primeira do Contrato? 

4.2 Por que razão foram incluídos no item b) 
da Cláusula Primeira todos os empreendimentos que 
visam a ampliação/modernização das unidades de 

- -refino pertencentes à Petrobrás, independente da re
lação que tenham com o complexo petroquímica de 
Paulínia? 

4.3 Por que razão foram incluídos no item c) da 
Cláusula Primeira todos os empreendimentos de ge
ração de energia, aptos a suprirem de energia qual
quer instalação da Petrobrás, sejam elas derivadas 
da associação estabelecida ou não? 

4.4 Esses compromissos de reunirem, a Petro
brás e a OPP, recursos e esforços para projetar, 
promover, construir e explorar empreendimentos que 
não guardam, necessariamente, relações diretas 
com o complexo petroquímica de Paulínia, não dão 
ao contrato uma ·abrangência mais ampla que o ob
jetivo anunciado, qual seja, de constituição do pólo 
petroquímica naquela localidade? 

5. A Petrobrás e a OPP assumiram o compro
misso, constante no Contrato, de constituírem a 
Companhia Petroquímica Paulista e Cia de Maté
rias Primas da Indústria Petroquímica, onde a Pe
trobrás terá a participação de 30% e 70%, respec-

-- fivamen!e: Para formalizar tais compromissos, a 
Petrobrás observou o disposto no estatuto da em
presa,-que determina qu-ea:Assembléía G-eraTcie--
Acionistas analise e aprove a formação de qual
quer sociedade na qual a Petrobrás detenha mais 
que 1 O% do capital? 

6.1 De acordo com o que dispõe a Cláusula Oi
tava do Contrato, a Petrobras terá que oferecer à 
OPP, respeitados os acordos e negócios existentes 
de que participe, , a -oportunidade de participar de 
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qualquer empreendimento petroquímico que a Petro
bras pretenda implantar em outros Estados brasilei
ros que não o Estado cje São Paulo? 

6.2 Se a resposta ao item anterior for positiva, 
significa que a orientação deste Ministério de promo
ver o desenvolvimento de empreendimentos petro
químicos com participação limitada a 30% será efeti
vada sempre em sociedade com a OPP, a menos 
que esta empresa decline das prerrogativas estabe
lecidas na Cláusula Oitava? 

6.3 Qual~ os objetivos que a Petrobras preten
de atingir com tal dispositivo e quais os critérios utili- · 
zados pela Petrobras para conceder esta prerrogativa 
àOPP? 

7.1 Atualmente, qual a composição acionária 
(capital votante e total) das vinte maiores empresas 
petroquímicas do País e qual o faturamento observa
do por estas empresas em 1996? 

7.2 Qual a participação dessas empresas nas 
vendas de produtos petroquímicos (matérias-primas, 
intermediários e de segunda geração) no mercado in
terno? 

7.3 Qual a participação de produtos petroquí
micos importados nas vendas totais para o mercado 
interno nos últimos três anos e qual a participação 
das exportações na produção interna, no mesmo pe
ríodo? Qual o comportamento da balança comercial 
nos últimos três anos, considerando apenas os pro
dutos petroquímicos? 

8. Quais investimentos estão sendo analisa
dos pelo corpo técnico e jurídico da Petrobras, no 
que se refere a fábricas para produção e comer
cialização de produtos petroquímicos básicos, de 
produtos intermediários e petroquímicos, incluindo 
as que vierem a se estabelecer no complexo pe
troquímico de Paulínia, empreendimentos de ex
ploração, produção e transporte de óleo, gás e de
rivados, de ampliação/modernização de unidades 
de refino e empreendimentos de geração de ener
gia (indicando o montante a ser investido, localiza
ção e previsão de faturamento e produção de produ
tos finais)? 

Justificação 

O Contrato · de Associação firmado recente
mente entre a Petrobras e a OPP Petroquímica S.A. 
está eivado de críticas e dúvidas quanto a sua 

· abrangência e as conseqüências que irá produzir no 
setor petroquimico. Em particular, a Cláusula Oitava 
tem sido intensamente debatida pela sociedade em 
geral, o que tem sido reproduzido nos principais 
meios de comunicação do País. 

O Congresso Nacional tem demonstrado 
preocupações quanto ao assunto, tendo recebido 
ein Audiência Pública o Ministro . das Minas e 
Energias e o Presidente dã Petrobras, visando ao 
esclarecimento do alcance desse contrato. Tal ob· 
jetivo, no entanto, não foi alcançado pois a mani
festação das autoridades governamentais foi por 
vezes evasiva e contraditória. Esse requerimento 
pretende esclarecer essas dúvidas, buscando um 
posicionamento mais preciso por parte daquele Mi
nistério. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - O requerimento lido será despachado para de
cisão da Mesa, nos termos do art. 216 do Regimento 
Interno. ·-·-·· --- - -- - -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 821, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para que o Projeto 
de Lei da Câmara n2 16, de 1996 (n2 2.942192, na 
Casa de 6ngerri);-que diSpoesotlre-a -i:ompensaçao 
financeira entre os sistemas de previdência social, 
nos casos de contagem recíproca do tempo de con
tribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
Edison Lobão - Sérgio Machado - Elcio Alvares 
- Valmir campelo - Gerson Camata - Epitacio 
cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Esse requerimento será votado após a Ordem do 
Dia, conforme preceitua o Regimento Interno da Casa. 

S_ob.r:e a_mesa, requerimento que será lido pela 
Sra. 1~ Secretário em exercício, Senadora Benedita 
da Silva. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 822, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 160 combinado com o art. 

199 do Regimento Interno, requeremos que o tempo 
àestinado aos oradores ao expediente da sessão de 
6 de outubro do corrente ano, seja destinado à co-
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memoração dos nove anos de criação do Estado do 
Tocantins, pela Constituição de 1988. 

Sala das Sessões, Senadores João Rocha -
Valmir Campelo - Beni V eras- Carlos Patrocínio 
- Gilvan Borges - Bello Parga - Sebastião Rocha 
- Abdias Nascimento - Francelina Pereira - Ro-
berto Paixão - Geraldo Melo - Hugo Napoleão -
José Agripino - Leomar Quintanilha - José 
Eduardo Outra. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias 

Art. 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo 
desmembramento da área descrita neste artigo, dan
do-se sua instalação no quadragésimo sexto dia 
após a eleição prevista no§ 3º, mas não antes de 12 · 

de janeiro de 1989. 
§ 12 O Estado do Tocantins integra a Região 

Norte e limita-se com o Estado de Goiás pelas divi
sas norte dos Municípios de São Miguel do Ara
guaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, 
Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, conservan
do a leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás 
com os Estados da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e 
Mato Grosso. 

§ 22 O Poder Executivo designará uma das ci
dades do Estado para sua capital provisória até a 
aprovação da sede definitiva do governo pela As
sembléia Constituinte. 

§ 32 O Governador, o Vice-Govemador, os Se
nadores, os Deputados Federais e os Deputados 
Estaduais serão eleitos, em um único turno, até -s~ 
tenta e cinco dias após a promulgação da Constitui
ção, mas não antes de 15 de' novembro de 1988, a 
critério do Tribunal Superior Eleitoral, obedecidas, 
entre outras, as seguintes normas: 

I - o prazo de filiação partidária dos candidatos 
será encerrado setenta e cinco dias antes da data 
das eleições; 

11 - as datas das convenções regionais partidá
rias destinadas a deliberar sobre coligações e esco
lha de candidatos, de apresentação de requerimento 
de registro dos candidatos escolhidos e dos demais 
procedimentos legais serão fixadas, em calendário 
especial, pela Justiça Eleitoral; 

III -são inelegíveis os ocupantes de cargos esta
duais ou municipais que não se tenham deles afasta
do, em caráter definitivo, setenta e cinco dias antes 
da data das eleições previstas neste parágrafo; 

IV - ficam mantidos os atuais diretórios regio
nais dos partidos políticos do Estado de Goiás, ca
bendo às comissões executivas nacionais designar 
comissões provisórias no Estado do Tocantins, nos 
termos e para os fins previstos na Jei. 

§ 42 Os mandatos do Governador, do Vice-Go
vemador, dos Deputados Federais e Estaduais elei
tos na forma do parágrafo anterior extinguir-se-ão 
concomitantemente aos das demais unidades da Fe
deração; o mandato do Senador eleito menos votado 
extinguir-se-à nessa mesma oportunidade, e os dos 
outros dois, juntamente com os dos Senadores elei
tos em 1986 nos demais Estados. 

§ 5" A Assembléia Estadual Constituinte será 
instalada no quadragésimo sexto dia da eleição de 
seus integrantes, mas não antes de 1• de janeiro de 
1989, sob a presidência do Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e dará posse, 
na mesma data, aó Governador e ao Vice-Govema
dor eleitos. 

§, 62 Aplicam-se à criação e instalação do Esta
do do Tocantins, no que couber, as normas legais 
disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso, 
observado o disposto no art. 234 da Constituição. 

§ 72 Fica o Estado de Goiás liberado dos débi
tos e encargos decorrentes de empreendimentos no 
território do novo Estado, e autorizada a União, a 

-seu critério, a assumir os referidos débitos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - O requerimento lido será submetido à deli
beração dO Plenário após a Ordem do Dia, nos ter
mos do art. 255 do Regimento Interno. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Conste do Expediente, parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, concluin
do favoravelmente ao Projeto de Decreto Legislativo 
n2 85, de 1997 (n• 445/97, na Câmara dos Deputa
dos), que autoriza a permanência temporária de for
ça militar do Uruguai no território nacional para a 
realização de' exercícios conjuntos de força de paz 
entre os exércitos brasileiro e argentino, a realizarem
se no corrente ano no Estado do Rio Grande do Sul. 

A matéria consta da pauta da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária de amanhã, em regime 
de urgência, quando poderão ser oferecidas emen
das, até o encerramento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.573-
12, adotada em 26 de setembro de 1997 e publica
da no dia 29 do mesmo mês e ano, que "altera dis-
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positivos das Leis n°s 8. 112, de 11 de dezembro de 
1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, 
de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§-4° e 5° do art. 2° da Resolução 
n° 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bernardo Cabral 
Carlos Patrocínio 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

JoséBianco 
Edison Lobão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beni V eras Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Até 13-1 0-97 - prazo final da comissão mista; 
Até 28-10-97 ..::Praz:() no Congresso Nacional.Será 

feita a devida comunicação à Cãmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.575-4, 
adotada em 26 de setembro de 1997 e publicada no 
dia 29 do mesmo mês e ano, que •dispõe sobre nor
mas e condições gerais de proteção ao trabalho por
tuário, institui multas pela inobservância de seus pre
ceitos, 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 

Vilson Kleinübing 
RomeuTuma 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

José Agripino 
Waldeck Omelas 

PPB 

Epitácio Cafeteira 
Jader Barbalho 

Leomar Quintan1lha - ·· NãoorJiínior - - -
Gerson Camata 

- Carlos Bezerra 

DEPUTADOS 
rrtulares Suplentes 

PFL 

Maluly Netto Luiz Braga 
Sérgio Barcelios Mauro Fecury 

Bloco (PMDBIPSD/PSL/PRONA) 

Sandro Mabel 
Zaire Rezende 

PSDB 

Noel de Oliveira 
Zé Gomes da Rocha 

Adroaldo Streck Amon Bezerra 

Bloco (PT!PDT/PC do B) 

Aldo Arantes Aicides Modesto 

PL 

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia1 2-1 0-97- designação da comissão mista; 
Dia 2-1 0-97 - instalação da comissão mista; 
Até 4-10-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a comissão mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

PSDB 

Lúcio Alcântara OsmarDias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Valmir Campelo Odacir Soares 

DEPUTADOS 
rrtulares 

José Carlos Aleluia 
Lima Netto 

Suplentes 

PFL 

Augustó Viveiros 
Marcos Vinícius de Campos 

Bloco (PMDB/PSDIPSL/PRONA) 

João Henrique 
Edinho Araújo 

PSDB 

Noel de Oliveira 
Mário Martins 

Pedro Henry Oswaldo Soler 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

Aldo Arantes · Alcides Modesto 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
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De acordo com a Resolução ne 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
·!ação da matéria: 

Dia 1 2..1 0-97 - designação da c:OmlSsão miSta; 
Dia 2-10-97- instalação da comissão mista; 
Até 4-10-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a comissão mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até13-10-97- prazo final da comissão mista; 
Até 28-1 Q-97- prazo no Congresso Nacional. 
Será feita a devida c9municação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã

es)- O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.576-4, 
adotada em 26 de setembro de 1997 e publicada no 
dia 29 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a ex
tinção dos órgãos que menciona e dá outras provi
dências". 

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 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Romeu Tuma Bernardo Cabral 
Bello Parga Guilhemne Palmeira 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Osmar Dias Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Átila Líns Roberto Pessoa 
Rogério Silva Robério Araújo 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPRONA) 

Mário Martins 
Paulo Lustosa 

Dalila Figueiredo 

PSDB 

Adelso Salvador 
Asdrúbal Sentes 

Rommel Feijó 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Aldo Arantes =------:: ~---=~o----

PMN 

- Basco França 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN. 

fica estabelecido o seguinte calendário para a tr2mi
tação da matéria: 

Dia 12-10-97- designação da comissão mista; 
Dia 2-10-97- instalação da comissão mista; 
Até 4-1Q-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a comissão mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; · 

Até 13-10-97- prazo final da comissão mista; 
Até 28-10-97- prazo no Congresso Nacional. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - A Presidência recebeu, do Ministro interino-
- ·~-daFáii\!n-da;o Aviso n• 934/97, l'laorigem, encami

nhando, nos termos do art. 32 da Resolução n• 57, 
de 1995, do Senado Federal, Relatório da Execução 
ào Programa de Emissão e Colocação de Títulos de 
Responsabilidade da República Federativa do Brasil 
no Exterior, com informações relativas aos paga
mentos de principal e juros ocorridos no período, 
. bem como dados sobre os recentes lançamentos de 
bõnus em Euroliras e Eurolibras. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Econõmicos, anexado ao Diversos n• 34, de 1997, e 
será ainda anexado, em cópia, ao Projeto de Reso
lução n2 112, de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso n• 622/97, na origem, encami
nhando cópia da Decisão n• 639/97, adotada por 
aquela Corte de Contas, bem como do Relatório e 
Voto que a fundamentam sobre o Processo TC nº 
017.091/96-9, referente à fixação dos coeficientes a 
serem utilizados no cálculo para a distribuição dos 
recurSóS dos Fundos de Participação dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. (Diversos n• 
54, de 1997) _ 
- O expediente vai à Comissão. de Rscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhã
es) - A Presidência recebeu o Aviso nº 1.742, de 
1997, de 23 de setembro último, do Presidente do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando, em 
aditamento ao Aviso nº 343/97-TCU, os esclareci
mentos do Ministro Paulo Alfonso Martins de Olivei
ra, Relator das Contas do Governo da República, 
exercício de 1996, em relação às considerações feitas 
pelo Ministro de Estado da Educação e do Dasporto. 
--E o seguinte o aviso recebido: 
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Aviso n•J=!-~:;2,-GPn-CU 
Em c23 de set~mbro de !997. 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, 

Em aditamento ao Aviso D
0 343-SGS-TCU, de 10 de junho de 1997, 

encaminho a Vos§_a Excelência os esclar-ecimentos que me foram submetidos pelo 
Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, Relator das Contas do Governo da 
República, exercício de 1996, em relação às considerações feitas pelo Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Educação e do Desporto, por meio do A VISO N• 
426/MEC/GM, de 11 de setembro de 1997, emznexo por cópia 

A Sua Excelência o Senhor 

~saro~) 
HOMERO SANTOS 

Presidente 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente do Congresso Nacional 

BRASÍLIA - DF 

A VISO N' 426 /MEC/GM 

Senhor Presidente. 

Brasília. 11 de Setembro de !997. 

E.I.ê..!:~f.!!Q 

Em IS /09/97. 

Encaminhe-se ao Gabinete do Rela 
tor, Exmo. Sr. Ministro PAULO AFFONSÕ 
MARTINS DE OLIVEIRA. 

r;;:>· 
HOMERO SANTOS 

Presidente 

Após detida análise do "Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da 
República o E.,;ercicio de 1996". relatado pelo ilustre Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira. 
não posso furtar-me a apresentar a Vossa Excelência algumas considerações a propósito dos 
comentários sobre o desempenho das ações do Governo Federal na área da Educação. 

I. Não desconhece esse Egrégio Tribunal que o art.60 do ADCT. com a redação 
anterior à Emenda Constitucional n. 14. de !996. comportava, pelo menos. duas interpretações no 
que se refere ao percentual das despesas a ser aplicado nas ações de erradicação do analfabetismo e 
de universalização do ensino fundamental: o dispositivo se aplicaria ao conjunto das despesas 
públicas com educação ou às despesas de cada nível de governo individualmente ? 

No que se refere ao Governo Federal. também não ignora essa Corte que a 
responsabilidade da manutenção da rede de [nstituições Federais de Ensino Médio e Superior 
implica em gastos que esgotam os recursos vinculados à educação nos termos do an. 212 da 
Constituição o chegando a superá-los se incluídos os gastos com inativos e pensionistas o o que. na 
prática. o impedé. ae atender. isoladamente. o mandamento constitucional. sob pena de condenar ao 
fechamento· instituições federais que desempenham papel relevante no panorama educacional do 
país. 

Constitucionalmente. a responsabilidade da oferta e manutenção do ensino 
fundamental recaí sobre os Estados. o Distrito Federal e os Municípios - responsabi~idade agora 
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claramente definida com a EC n' 14-. cabendo á União uma funçàq ªp~enass!Jpl~tiva. sob a íorrna 
· de assistência técnica e financeira. esta com carãter redisrributivo_._ Fac~ ~o~. já mencionados 
encargos de manU!enção de sua rede própria de ensino médio e superior. a União supre a assistencia 
financeira aos sistemas estaduais e municipais de ensino fundamemal fazendo uso. principalmemt:. 
dos recursos advindes da qu01a federal da contribuição social do salário-educação. a que se refere o 
parágrafo 5' do art. 212 da Consti!Uiçào. 

2.As constatações acima descritas é que levaram o Poder Executivo Federal a propor 
a Emenda Constitucional promulgada sob o número 14, que deu nova redação ao an. 60 do ADCT. 
promovendo melhor definição das responsabilidades e atribuições dos três níveis de governo na 
ofena e manutenção do ensino fundamental e distnouição mais eqüitativa dos encargos financeiros 
decorrentes. Os efeitos positivos do novo mandamento constitucional começarão a se fazer sentir a 
partir de 1998 quando se torna automática a implementação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 

3. Apesar das limitações citadas. o Governo Federal. através do Ministério da 
Educação e do Desporto. no exercício da sua ação supletiva. desenvolve programas e prÔjetos de 
significativ~ repercussão no desempenho dos sistemas estaduais e municipais de ensino 
fundamental. os quais. em 1996. implicaram em dispêndios da ordem de 1.3 bilhão de reais. 
representando pouco mais de 30% dos dispêndios totais do Ministério nos grupos de 
despesas: Outros Custeios e Capital, como demonstraremos adiante. 

4. No que se refere à importante questão da universalização do ensino fundamental e 
da erradicação do analfabetismo, dada a repartição de responsabilidades entre os níveis de governo. 
acredito que a Egrégia Cone de Comas não pode se restringir a avaliação das comas e·· dos 
programas e projetas da União. já que esta é partícipe àbsolutamente minoritária. Avaliações 
cuidadosas demonstram que a participação da União no total dos gastos públicos com educação 
ê de apenas 25%, cabendo cerca de 47% . aos Estados e o restante aos Municípios. Na 
realidade, em todos os níveis de governo aplica-se em educação mais do que a vinculação 
miníma determinada pela Carta Magna. Dada esta repartição de encargos. no conjunto dos 
gastos públicos com educação, o ensino fundamental representa seguramente mais do que 
50% já que é este nível de ensino que absorve a maior parte dos recursos de Estados e 
Municípios. 

Diante desse quadro parece mais adequado que a União. no exercício da sua função 
supletiva. atue no campo da educação profissional. tanto no nível médio quanto no superior. 
indiscutivelmente mais dispendiosas. permitindo assim que Estados- e Municípios dirijam seus 
recursos para o atendimento das necessidades mais imediatas das comunidades na educação infamil 
e no ensino fundamental. 

S. Certamente que a discussão' sobre a graÍuidade do ensino superior púbÍico é 
cabível. do ponto de vista da equidade e da justiça sociaL No entamo é erróneo supor que a simples 
supressão da gratuidade i rã substituir a necessidade de investimentos governamentais crescentes no 
setor. como. aliás. o demonstra cabalmeme a experiência do Chile. citadll pelo ilustre Relator. e a de 
outros países onde a gratuidade não é indiscriminada nas instituições estatais de ensino superior. 
.como os Estados Unidos e a Inglaterra. 

6. Postas estas questões de ordem gera!. devo ainda tecer considerações sobre alguns 
pontos específicos: 

6.1. Em relação ao Programa de Distribuição do Kit Tecnológico. a avaliação que faz 
o ilustre Ministro Relator. com base na exígua amostra de apenas 58 escolas (0.1% do total de 
escolas beneficiadas pelo Programa no pais) as que foram objeto de fiscalização. pode induzir o 
leitor menos atento a extrapolar percentuais. com a precisão de até duas casas decimais. que não 
correspondem a realidade do Programa. · 

Recente pesquisa realizada pela UNICAMP sob encomenda deste Ministério. aponta 
para índices bem superiores àqueles mencionados pelo ilustre Relator. tanto em relação à instalação 
como no que se refere à utilização dos equipamentos. como pode ser visto na tabela anexa. É 
cOmpreensível que esses índices apresentem uma tendência crescente ao longo do tempo. como já 
havia apontado pesquisa anterior realizada em 1996 pelo CONSED - Conselho Nacional dos 
Secretários Estaduais de Educação. 
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Com relação ao uso dos equipamentos. é importante assinalar que. além de uma 
série produzida e veiculada pela própria TV Escola sobre a utilização dos kits e a organização de 
uma viàeoteca. foram realizadas 30 oficinas de treinamento, que .treinaram mais de 10.000 
professores-multiplicadores. Em função disso. como os quadros ·anexos demonstram, os índices de 
utilização da TV Escola são crescentes. 

6.2. Quanto ao Prograr:·• Nacional de Alimentação Escolar. cabe observar que o 
universo de atendimento abrange não apenas as escolas municipais de ensino fundamental. como 
também as escolas estaduais e as filantrópicas e os estabelecimentos de educação infantil. num total 
de 195.767 estabelecimentos e mais de 33 milhões de alunos. 

Os Conselhos de Alimentação Escolar são de abrangência municipal, sem distinção 
entre zonas rural e urbana. geralmente criados através de Lei municipal. Já se encontram 
cadastrados junto ao FNDE mais de 3.000 Conselhos. os quais desempenham papel da maior 
importância no acompanhamento e controle do processo de descentralização do PNAE. 

6.3. Em relação à distribuição do livro didático ê importante lembrar que em 1995 
iniciou-se o processo. de descentralização da aquisição e distribuição. experimentalmente com os 
Estados de Minas Gerais e São Paulo. No casod()_Esta<:fod_(l_Bio <:Je_Én~ir(),_a_agtJÍsic;ão foi_ __ 
realizada por este Ministério. mas a distribuição ficou a cargo do Estado. Portanto. nestes três casos 
o MEC não pode ser responsabilizado por eventuais atrasos na distribuição. Em todas as demais 
unidades da federação podemos afirmar que 98% dos livros didáticos foram entregues nas escolas 
ames do final do més de Março. ______ .... __ 

6.4. Finalmente. quanto aos recursos orçamentários efêtivamente apficacios peio 
MEC nos e.'<ercícíos de 1995 e 1996, não encontramos correspondência éntre os números 
apresentados nas Tabelas I e 2 (pgs. 324 e 325) do Relatório e os por nõs apurados. Conforme o 
demonstrativo em anexo. naqueles anos, a despesa efetiva montou a R$ 9.27&.707.623.00 e RS 
9.5! 7.306.499.00 respeclivameme. com uma variação nominal de-cerca de-2.5%. . 

Por outro lado. no que se refere à alocação dos recursos por nível de ensino. também 
os nossos números apontam sérias divergências. No periodo de 1994 a 1996, os dispêndios no 
Ensino Fundamental situaram-se sempre acima de um bilhão de reais. Considerando-se apenas a 
categoria Outras Despesas Correntes e de Capital - uma vez que os dispêndios do MEC no Ensino 
Fundamental ocorrem somente nessa categoria · este nível de ensino recebe de 30 a 40% do total 
das despesas. contra 25 a 30% destinados aqE_nsírro_!;;_uperíor.l::_'li.<:fen_ternente _<>s_gastostotais c.om_(l_ __ 
Ensino Superior são muito mais elevados como consequênCia das despesas com pessoal ativo e 
ínativo das instituições de ensino mantidas díretamente pela União. o que não ocorre no Ensino 
FundamentaL 

7. Espero. Senhor Presidente. que os esclarecimentos e considerações acima possam 
contribuir para aperfeiçoar a excelente e cuidadosa análise do ilustre Ministro Relator e subsidiar a 
sua apreciação pelo Congresso Na.cional. 

Atenciosamente. 

A Sua Excelência o Senhor 
Ministro HOMERO DOS SANTOS MARTINS 
Presidente do Tribunal de Comas da União - TCU 
Setor de Administração Federal Sul - Lote 01 - Ed. TCU 
70042-900 . Brasília. DF 
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Especificaçio 

-
ENS.FUND~ENTAL 

ENS.MÉDIO 

ENS. SUPERIOR 

DEMAIS 

TOTAL GERAL 

Especificação 

ENS.FUND~ENTAL 

ENS. MÉDIO 

ENS. SUPERIOR 

DEMAIS 

TOTAL GERAL· 

Especificação 

ENS. FUNDAMENTAL 

ENS. MÉDIO 

ENS. SUPERIOR 

DEMAIS 

TOTAL GERAL 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

EXERCÍCIO 1994 
DESPESAS REALIZADAS 

Pessoal Divida 

Valor % Valor % 

11.172 - - -

174.758 6 - -
1.568.102 56 - -
!.07!.294 38 33.715 100 

2.825.326 100 33.715 100 

EXERCÍCIO 1995 
DESPESAS REALIZADAS 

Pessoal Dívida 

Valor % Valor % 

27.350 - - -
- 352.089 7 - -
3.056.762 57 - -
!.936.434 36 54.614 100 

5.372.635 100 54.614 100 

EXERCÍCIO 1996 
DESPESAS REALIZADAS 

Pe5soal Divida 

Valor % Valor % 

- - - -
312.431 6 - -

2.961.784 55 - -
2.100.511 39 58.735 100 

5.374. 726 !00 58.735 100 
. 

OUTUBRO DE 1997 

RS mil 
Ou,n.s dc:spesas 
Correntes e de Total 

Capital 
Valor % 

1.119.662 40 1.130.83~ 

. -
108.401 4 283.159 

701.32! 25 2.269.423 

868.892 31 1.973.901 

2.798.276 100 5.657.317 

RS mil 
Outras despesas 
Correntes e de Tocai 

Capital 
Valor ~. 

!.196.658 31 1.22-l.008 

161.497 4 513 <86 

l.J21. 750 29 4.178.512 

!.371.554 36 3.362.602 

3.851.459 100 9.278.708 

RS mil 
Outras despes21.s 
Correates e de Tot:11l 

Capital 
Valor % 

1.333.326 33 1..333.326 

133.164 3 ~5.5951 
1.223.265 I 30 -'-185.0~91 

I 1.394.090 34 3.553.3361 

I 4.083.8~5 Hill 9.517.3061 
-- . 



A V ALIAÇÃO CONSED- TV ESCOLA 1996 

'REVISTA TV ESCOLA(%) 

1.8 Coleta 2.a Coleta 3.a Coleta 
• 

(Abril/Maio) (Set/Out) (Nov/Dez) 

REGTAO NORDESTE 44,0% 77,3% 71,1°/rl: 
REGIAO NORTE 59,5% 78,3% 66,7% 
REGTAO CENTRO-OESTE 75,0% 62,0% . 71,3% 
REGIAO SUDESTE 56,0% 67,0% 76,3% 

"""""" -·--
REGlAO SUL · 37,0% 71,3% 77,3% 

- -
BRASIL 54,3% 71,2% 72,5% 

'--- -

•. 1 

Base: Amostra CONSED em 1926 escolas. . 
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MEC 

SE 
SPO 
CPS 

FONTJ 1994 
( a I 

100 66.963.265 
112 2.202.249.064 
113 339.681.242 
114 o 
121 4.213.221 
122 36.896.016 
125 6.636.511 
144 12.630.218 
148 50.868.709 
149 o 
150 11.358 
161 176.' 52.320 
152 19.764.107 
153 214.315.878 
167 154.208.285 
195 

' 
o 

198 75.699.669 
199 1.066.469.943 
213 680.133.847 
249 o 
250 472.762.955 
290 o 
292 33.436.469 
296 o 

Total 5.657.317.097 

,I 

25/06/97 ( 1 0.38) 

1995 
( b I 

32.627.602 
3.468.618.899 

475.591.213 
o 

2.232.000 
20.420.563 
44.543.416 
52.689.875 

160.713.788 
o 
o 

270.593.156 
o 

355.514.667 
o 
o 
o 

3.388.150.557 
241.090.625 

o 
574.647.380 

612.694 
170.601.220 

59.768 

9.278.707.623 

ORÇAMENTOS 1994 a 1997 
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR FONTE 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES 

1996 1997 PARTICIPAÇAO % 
(c I ( dI 1994 1995 1996 

•15.450.946 1.396.384.329 1,54 0,35 0,16 4.768.103.458 4.900.722.767 38,93 37,60 50,31 633.645.921 813.648.000 6,0Q 5,13 6,66 
20.000.000 0,00 0,00 0,00 10.100.000 12.000.000 0,07 0,02 . 0,11 

71.537.626 90.086.000 0,65 0,22 0,75 o o 0,16 0,48 0,00 55.651.134 I 67.283.973 0,23 0,67 0,58 127.769.635 56.900.000 0,90 1,73 1,34 o 12.800.000 0,00 0,00 0,00 
7.235 4.080 0,00 0,00 0,00 246.965.578 o 3,11 2,92 2,62 o o 0,36 0,00 0,00 

914.138.832 1.367.296.346 3,79 3,83 9,61 o o 2,73 0,00 0,00 . o 800.000 0,00 0,00 0,00 o d 1,34 0,00 0,00 1.668.783.176 705.458.000 19,24 36,52 1~,53 142.698.976 303.370.376 12,02 2,60 1,50 o 5.000.000 0,00 0,00 0,00 
530.235.822 593.779.370 8,36 6,19 6,57 o o 0,00 0,01 0,00 
310.216.162 o . 0,69 1,84 3,26 o 8.679.672 0,00 0,00 0,00 

9.617.306.499 10.378.412.913 100,00 100,00 100,00 

1997 

13,46 
47,23 

7,84 
0,19 
0,12 
0,87 
0,00 
0,84 
0,57 
0,12 
0,00 
0,00 
0,00 

13,18 
0,00 
0,01 
0,00 
6,80 
2,92 
0,05 
6,72 
0,00 
0,00 
0,09 

100,00 

QUADRO CONSOLIDADO POR FONTE 1994 • 1997 (Resumo Geral) 
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A V ALIAÇÃO CONSED- TV ESCOLA· 1996 

ESCOLAS QUE JÁ 'TÊM RESPONSÁVEL OU COORDENADOR DO 
PROGRAMA TV ESCOLA(%) 

1.8 Coleta 2.8 Coleta 3.8 Coleta 
(Abril/Maio) (Set/Out) (Nov/Dez) 

REGlAO NORDESTE 27,0% 74,4'% 73,5% 
REGTAO NORTE ' 81,0% 84,0% ,.83, 1% 
REGlAO CENTRO-OESTE 44,0%) 70,8% 91 ,7°/o 
REGIAO SUDESTE . 26,0o/o 31,0% 88,9% 
REGIÃO SUL ' 3?,5% 54,3% 87,5% 
BRASIL 43,\o/o 62,9% 84,9o/o 

Base: Amostra CONSED em 1926 escolas. 
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MI: C 

se 
SPO 

CPS 

FONTEJ 

100 
112 
113 
114 
121 
122 
125 
144 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
167 
195 
198 
199 
213 
249 
250 
290 
292 
296 

1994 
(a I 

86.983.285 
2.202.249.084 

339.661.242 
o 

4.213.221 
36.696.016 

6.636.511 
12.630.216 
50.868.709 

o 
11.358 

116.152.3~0 
19.764.107 

214.315.876 
154.208.285 

o 
75.699.669 

1.086.469.943 
680.133.847 

o 
•H2.762.955 

o 
33.438.469 

o 

1995 
I b I 

32.627.802 
3.488.618.899 

475.591.213 
o 

2.232.000 
20.420.563 
44.543.416 
52.689.875 

160.113.788 
o 
o 

270.593.1!56 
o 

355.514.667 
o 
o 
o 

3.388.150.557 
241.090.625 . o 
574.647.380 

612.694 
170.601.220 

59.768 

ORÇAMENTOS 1994 a 1997 
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR FONTE 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES' 

1996 

I·' 

1997 
PARTICIPAÇAO % I c l ( d) 1994 1995 1996 

'15.450.948 1.398.384.329 1,64 • 0,36 0,16 4. 788.103.456 4.900.722.767 38,93 37,60 60,31 633.645.921 813.646.000 6,00 5,13 6,66 20.000.000 0,00 0,00 0,00 10,100.000 12.000,000 0,07 0,02 0,11 71,537.626 90.066.000 0,66 0,22 0,75 o o 0,16 0,48 0,00 55.651.134 ' 87.283.973 0,23 0,67 0,58 127.769.635 58.900.000 0,90 1,73 1,34 o 12.800.000 0,00 0,00 0,00 7.235 4.060 0,00 0,00 0,00 246.965.578 o 3,11 2,92 2,67 o o 0,35 0,00 0,00 914.138.832 1.367.296.346 3,79 3,83 9,61 o o 2,73 0,00 0,00 o 800.000 0,00 0,00 0,00 a o 1,34 0,00 0,00 1.668. 783.176 705.458.000 19,24 36,52 17,53 142.698.978 303.370.376 12,02 2,60 1,50 o 5.000.000 0,00 0,00 0,00 530.235.822 593.779.370 8,36 6,19 6,67 o o 0,00 0,01 ;0,00 310.218.182 o . 0,59 1,84 3,26 o 8.879.872 0,00 0,00• 0,00 

1997 

13,46 
47,23 

7,84 
0,19 
0,12 
0,87 
0,00 
0,84 
0,57 
o, 12 
0,00 
0,00 
0,00 

13,18 
0,00 
0,01 
0,00 
6,80 
2,92 
0,05 
6,72 
o,oo 
0,00 
0,09 

Total 5.657.317.09 7 9.278.707.62 3 9.517.306.49 9 10,378.412.913 100,00 '100,00 100,00 100,00 

25/06/97 (10.38) 
QUADRO CONSOLIDADO POR FONTE 1994 • 1997 (Resumo Geral) 
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Espccific.·u~·iu 

ENS. FUNDAMENTAL 

ENS. MÉDIO 

ENS. SUPERIOR 

DEMAIS 

TOTAL GERAL 

.. 
Espccific:açio 

ENS. FUNDAMENTAL 

ENS.MÉDIO 

ENS. SUPERIOR 

DEMAIS 

TOTAL GERAL· 

.. Espedfic21çliu 

ENS. FUNDAMENTAL 

ENS. MÉDIO 

ENS. SUPERIOR 

DEMAIS 

TOTAL GERAL 

ANAIS DQ SENAD_Q FEDERAL. 

EXERCÍCIO 1994 
DESPESAS REALIZADAS 

Pessoal .. Divída 

V•ior % V•lor. - ..... /. 
11.!72 - - -

17-1.758 6 - -
1.568.!02 56 - -
1.071.29-1 38 33.715 100 

2.825.326 100 33.715 100 

EXERCÍCIO 1995 
DESPESAS REALIZADAS 

Pesso•J Divida 

Valor % Valor "/o 

27.350 - - -
352.089 7 - -

3.056.762 57 - -
1.936.434 36 54.614 100 

5..372.635 too 54.614 .. 100 

E.,XERCÍCIO 1996 
DESPESAS REALIZADAS 

·-:..~ 

Pessoal Divida 

V ado r I "/o V•for y. 

- - - -
.. 

312.431 6 - -
2.961.78~ 55 - -

2.100.511 39 58.735 !00 

5.374.726 !00 58.735 1011 

77 

RS mil 
-ÕUtrU:s cfc:spcias - -

Curn:nccs c de Total 
Capital 

V•lor % 

1.119.662 ~o 1.130.83~ 

108AOI .; 283.159 

701.321 25 2.269.H.3 

868.892 31 1.973.90 I 

2..798.276 100 5..657.317 

RS mil 
Outras despesas 
Correntes c de Tot.aJ 

Capital 
Valor y. 

L196.658 31 1.224.0081 

161A97 .; 513.586 

1.121.750 29 .U78.512 

!.371.554 36 3..362.6112 

3.851.459 100 9.178.708 

RS mil 
Outras despt.-s:s 
Correntes c de Total 

Capit•l 
v.Jor I % 

1.3333261 33 1.333.326 1 

133.16-+ 3 ~5.595 

1.223.265 30 U85.0-IY 

i 
1.394. 090 3-l 3.553 • .136 

·'-'1!13.8-lS 1011 ?.517.3116 
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TRIBU!\AL DE CO!'\TAS DA UNIÃO 
Gabinete ào Ministro Paulo Alfonso Martins de Oliveira 

Excelentíssimo Senhor Ministro Homero Santos, Presidente desta Egrégia Cone 

Na condição de Relator das Contas do Governo Federal, referentes ao exercício de 1996. 
me foi encaminhado por Vossa Excelência, por intermédio de despacho exarado em 15 de setembro do 
corrente, o Aviso no 426/MEC/GM, de 11.09.97, do Gabinete do Ministro da Educação, que apresenta 
algumas considerações a propósito dos comentários sobre o desempenho das ações do Governo Federal 
na área de Educação. Em anexo ao mencionado Aviso foram encaminhados demonstrativos e tabelas 
com informações e dados, levantados pelo próprio Ministério da Educação, concernentes ás 
considerações apresentadas. --- ------- ------------------ -------

O A viso referido reporta-se aos comentários sobre o desempenho das ações da referida 
área, constantes no Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República. referentes ao 
exercício de 1996, o qual teve por fundamento os Balanços Gerais da União referentes ao exercício 
mencionado, apresentado por este Relator ao Plenário desta Corte, o qual foi aprovado por 
unanimidade, em que destaca os aspectos do descumprimento de dispositivos constitucionais ( arts. 2 1:~ 
da C. F. e 60 do ADCT) e o desempenho de ações específicas do Governo Federal relativas a 
Educação. -- - --- --- --

Quanto às considerações feitas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, no mencionado Aviso, cabe algumas_ponderações que no momento entendo oportunas 
serem colocadas. 

O art. 212 da C.F. determina a aplicação de parte da receita resultante de impostos. 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. A 
porcentagem mínima para cada nível do Poder Público é: de. 18% para a União e 25% para Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. 

No Relatório do Balanço Geral da União-Volume I, às fls. 22, consta Q Demonstrativo da 
Despesa na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que, segundo o mesmo, obedece a definição 
constante do art. 2 I 2 da Carta Magna. Esclarece ainda que no referido demonstrativo estão todos os 
projetes e as atividade que se enquadram nesta classificação, constantes na Lei de Orçamento, Lei no 
9.275/96. Às folhas 760, do referido relatório, encontram-se as informações analíticas dos gastos a nível de 
Programa, relativos ao Sistema Manutenção e Desenvoh;imenio do Eilsiifo. --

Portanto, existe um "Sistema" vinculado a uma legislação específica com uma programação 
orçamentária própria, tanto a nível de planejamento como a nível de execução. 

Cabe ressaltar, ainda, que o §3° do aludido artigo estabelece prioridade (grifo nosso) na 
aplicação desses recursm; na·~arendimento das _n~çessidades do e.nsinQ obrigatório, isto é, o ensino 
fundamental. O termo prioridade assegura que nenhum outro ni·:··l _de ensino ou_ programa, do sistema. 
pode receber mais recursos do que ele. 
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Verdadeiramente esta Cone não desconhece as responsabilidades da Urúão para com as 
Instituições ·Federais de Ensino Médio e Superior, bem como os feitos do Ministério da Educação. da 
mesma forma que este Ministério não desconhece o mandamento constitucional, a existência -e as 
peculiaridades do Sistema de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

No que concerne ao an 60 do ADCT, este determina que 50% (no mínimo) dos recursos a 
que se reft;:re o an. 212 tem que ser aplicado na erradicação do analfabetismo e na universalização do 
ensino fundamental. 

Ponanto, mesmo considerando a mencionada ambigüidade que se pode extrair do an. 60 do 
ADCT, se o an. 212 fixa 18% para a União, e o an. 60 do ADCT fixa 50"/o desses para a erradicação do 
analfabetismo e a universalização do ensino fundamental, ter-se-ia por simples relação direta a 
obrigatoriedade de aplicação desses recursos de, no mínimo, 9% pela União para atender ao preceito 
constante no referido dispositivo. Da mesma forma, aos Estados e Municípios caberia a aplicação de. no 
minimo. 12,5% daqueles recursos. 

Acreditamos que tanto os Estados como os Municípios estejam aplicando em educação 
mais que a vinculação mínima determinada na Constituição Federal, da mesma forma:· que acreditamos que 
os Tribunais de Contas Estaduais estejam, como nós, atentos as ações do Poder Público ao qual está 
vinculado. -

Cabe esclarecer, na oponunidade, que a alegada ambigüidade das responsabilidades de cada 
esfera do Poder Público, no referido anigo, foi suprimida pela aprovação e publicação da Emenda 
Constitucional n° 14/96, a qual passou a vigorar em 1 o de janeiro de 1997. Assim, a função passou a ser 
supletiva da Urúão, com caráter redistributivo, sob a forma de assistência técrúca e financeira. 

No que diz respeito às consideráções do Exmo. Senhor Mirústro da Educação sobre a 
gratuidade do ensino superior público, este Relator, ·em sua análise, paniu de uma concepção de 
politica social, na qual se inclui a politica •educacionaL de que o Estado deve propiciar qualidade de 
vida para a população, dotando-a de condições para competir no sistema produtivo, e de integrá-la à 
sociedade. Assim, deve-se partir do princípio de que a valorização do capital humano é estratégico 
para se manter a soberania e alavancar o desenvolvimento de qualquer nação (fls. 364 do Relatório). 

Nesse contexto, foi destacado que o País possui 2,3 rrúlhões de crianças analfabetas entre 
11 e 14 anos, 1,3 milhões de adolescentes entre 15 a 17 anos, 19,2 milhões de pessoas de I 5 anos ou 
mais. também analfabetas, e que existem 3, 8 milhões-de crianças entre 5 e 14 anos trabalhando (fls 354 
do Relatório). Destacou-se também que o Brasil é um dos países que possuem um dos piores 
indicadores sociais do mundo (fls. 334, 357 a 364 do Relatório) e que a média de escolaridade do 
trabalhador brasileiro é.de apenas de 4 anos (fls. 335 do Relatório}, conforme dados do próprio IPEA. 

Assim sendo, entende-se que os recursos orçamentários sejam escassos para viabilizar todos 
os segmentos e níveis de ensino de forma gratuita; tornando-se cabível efetivar-se uma análise mais 
detida e com maior profundidade sobre as prioridades para a educação. Deve-se deixar claro que o 
Relatório da Cone de Contas apenas constatou que até o final do exercício analisado as prioridades 
para a educação eram as mesmas do modelo concebido nos anos 70, ou seja, a não priorização do 
ensino fundamental 
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Acentue-se que na análise referente aos recursos orçamentários do MEC, destacados ás fls. 
33 5 do Relatório, a fonte considerada foi o SIAFJ.eos _Bal~J1ÇSJS (Jerais _d~_União de 1995 (fls 280) e 
1996 (fls. 384 a 393), e os destacados às fls. 336 do Relatório, querelaciona~s-e-àexecuÇão-por funÇãO~-
obteve-se os dados das mesmas fQntes (aGU/25flL_!Ç)8 e BGU/96 fls. 276). Todavia. mesmo se 

. ç.onsiderarmos os valores apresentados pelo Ministério,. nos montantes deRS9.2is.-7oT623,õo, para_o __ 
exercício de 1995, e R$ 9.517.306.499,00, para o exercício del996.-ainda assim teremos uma queda 
em termos reais. que foi um dos objetivos principais da analise. de 12%; conforme metodologia aplicada 
às fls 335/336 do Relatório. 

Quanto às inspeções relativas ao Kit Tecnológi_co, estas se restringiram a 5 estados-da 
federação ( GO, MG, BA, AL, RGS), resultando numa avaliação do programa com base em uma 
amostra insuficiente (fls336/337). Reconhecendo este fato, o TCU utilizou-se também de inspeções 
realizadas, nos mesmos estados, pelo Orgão Repassador - FNDE -(tfs343 f e pela- própria Secretaria 
Federal de Controle (.fls.344). Isto posto, relatou-se no subitem 6.5.7- Considerações finais (fls.365), 
baseado nas inspeções do TCU, FNDE e SFC nas 5 U.F., que os resultados são indicadores do 
desempenho do programa apenas nestes 5 estados , e assim relatou-se: " Observou-s~ que o programa 
destinado à reciclagem do professor ainda está num estágio de aproveitamento muito incipiente, com 
um baixo nível de aproveitamento em função de problemas como falta de segurança para equipamentos 
( TV, vídeo e antena parabólica) nas escolas, falta de energia elétrica em algumas regiões, problemas 
com a instalação e com o manuseio dos equipamentos, atraso na remessa da Revista TV escola e, 
finalmente, falta de informações sobre a finalidade do programa." 

Cabe salientar que as inspeções realizadas pelo TCU tinham por objetivo verificar se o 
programa estava atingindo o seu fim , reciclar o profe!jsor. Assim sendo, não se restringiu apenas a 
constatar a instalação dos equipamentos, mas verificar se estavam sendo utilizados para o fim desejado, 
ponanto foi relevante saber, por exemplo, se as revistas estavam chegando às escolas em tempo hábil 
para se planejar a programação para os professores, ou se o coordenador da revista TV Escola estava 
de fato implementando ou incentivando o programa, pois o simples fato de se constatar o recebimento 
das revistas ( podem chegar atrasadas e mesmo chegando em tempo hábil, nada garante que estão sendo 
devidamente utilizadas), ou a existência de um coordenador para o programa (nada garante que esteja 
coordenando o programa ou que esteja coordenando adequadamente para os fins desejados) não 
implica na eficácia do mesmo. 

No que se refere aos demais tópicos considerados pelo Exmo. Sr. Ministro da Educação, 
foram adicionados alguns pontos sobre as questões apresentadas por este Relator, que notadamente 
servirão de subsídios e contribuirão para aperfeiçoar a análise desta Cone de Contas no que concerne à 
matéria, em contas futurªs. • 

Diante do exposto, entendo oponuno que estas ponderações devam ser encaminhadas ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação e ao Excelentíssimo Senhor -Presidente do 
Congresso Nacional, em aditamento ao A\<j~º-~ 343~Q~JÇU, de lo-de-Junho_~~i997. - -- -~----- _____ _ 

Gabinete, em 22 de setembro de 1997. 

' 
~ . -..,_. -& (..' t..-,-<..----..._ J'Dc ~ .L ;.<: . ' 

PAULO AFF O MARTINS DE OLIVEIRA 
inistro-Relator 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães} - O Aviso anexado ao processado da Men
sagem n• 236, de 1997-CN, vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Consulto o Relator Osmar Dias se posso 
iniciar o processo de discussão e votação dos 
itens 1, 2 e 3 da pauta. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente, e;stamos à disposição de V. Ex-. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) -Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Esgotado o tempo destinado à Hora ·do 
Expediente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 49, DE 1996 ' 
(Em regime de urgência, nos termos do Re

querimento n• 812, de 1997- art. 336, b) 
(Tramitando em conjunto com os Projetas 

de Lei do Senado n"s 191, de 1995, 
e 33, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmàra n• 49, de 1996 (ne 
2.085196, na Casa de origem), que extingue 
o Instituto de Previdéncia dos Congressistas 
- IPC, e dá outras providências, tendo 

P8recer ~. sob n" 537, de 1997, 
das Corrissões de Constiluição, JusO;:a e Cida
dania, Relator: Senador Osmar Dais, de Assun
tos EconOmicos, Relalor: Senador 8eni Veras, 
e de Assootos Sociais: Relator: Senador Nabor 
Júrior, fa.wlável ao Pft)jeto, com emendas de 
nas 1 a 7.ccJICAE/CAS, que apresenta; e pela 
prejudiciaiclad dos Projetas de Lei do Senado 
n"s 191, de 1996e33, de 1996. 

(Poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
_rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA~ 8-PLEN 

Dê-se ao inciso IV do § 62 do art. 1 e e aos inci
sos I e I do C8pUt e parágrafos, e 12 e 2° do art. 2º· 
do PLC n2 49, de 1996, a seguinte redação: 

"Art. 19 

§ 6" ·········-·····-···-················-············ 

IV- aquele que teve garantido o direito a 
pensão, na forma da legislação vigente à data 
de publicação desta lei, e se inscrever no Pla
no de Seguridade Social·dos Congressistas, 
incorporará aos seus proventos, a cada ano 
de exercício de mandato, o valor correspon
dente a um trinta e cinco avos da remunera
ção fixada na forma do§ 19 do art. 2º 

"Art22 .............................................. . 

I - com proventos correspondentes à 
totalidade do valor obtido na forma do§ 12: 

11 - com proventos proporcionais, ob
servado o disposto no § 22, ao valor obtido 
na forma do§ 12: 

§ 12 O valor dos proventos das aposen
tadorias previstas nos incisos I e 11 do caput 
serão calculados tomando por base percen
tual da remuneração fixada para os membros 
do Congresso Nacional, idêntico ao adotado 
para cálculo dos benefícios dos servidores pú
blicos civis federais de mesma remuneração. 

§ 2º O valor da aposentadoria prevista 
no inciso 11 do caput corresponderá a um 
trinta e cinco avos, por ano de exercício de 
mandato, do valor obtido na forma do§ 12." 

Justificação 

O projeto de lei que extingue o IPC teve, como 
principal justificativa, a extinção de privilégios dos parla
mentares, dando-lhes condições de aposentadoria idên
ticas às dos servidores púbfiCOS civis da União. Foi nes
se sentido que caminharam as Comissões Técnicas do 
Senado Federal, quando emendaram a proposição. 

Entretanto, faz-se necessário promover uma 
correção no projeto aprovado pela CCJ, CAE e CAS, 
no que se refere ao cálculo do valor dos proventos 
de aposentadoria dos parlamentares, para tomá-lo 
similar ao dos funcionários públicos, conforme pre
visto na reforma da Previdência. É nessa direção 
que apresentamos a presente emenda, determinan
do que os proventos das aposentadorias dos Sena
dores e Deputados Federais serão calculados to
mando por base percentual da remuneração fixada 
para os membros do Congresso Nacional, idêntico 
ao adotado para cálculo dos benefícios dos servido
res públicos civis federais de mesma remuneração. 

Sala das Sessões. 12 de outubro de 1997. -
Osmar Dias- Beni V eras- Nabor Júnior. 
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EMENDA N2 9- PLEN 

Substitua-se na alínea b do inciso 11 do art. 22 e no 
inciso I do art 42 a palavra "se!Viço" por "contribuição". 

Justificação 

Visa a presente emenda corrigir a expressão 
tempo de serviço, constante do PLC n• 49, de 
1996, padronizando os conceitos utilizados . ~ 
PEC n2 33, de 1996, que substitui a exi~ncia de 
tempo de serviço por tempo de contribuição para 
aposentadoria. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
Senador O~mar Dias - Senador Beni Veras - se
nador Nabor Júnior. 

EMENDA N2 1 O - PLEN 

Suprima-se o § 32 do art. 12 do projeto. 

Justificação 

Advogamos a supressão desse dispositivo por 
adequação à emenda modificativa do art. 22 que 
também oferecemos à consideração dos nobres pa
res. O indigitado parágrafo faculta aos atuais detento
res de mandatos etetivos, em nível federal, a inscrição 
no Plano de Seguridade Social dos Congressistas a 
que se refere o art. 22 do projeto. Ora os princípios re
gentes do pretendido plano de seguridade afrontam as 
regras fundamentais da reforma constitucional da Pre
vidência recentemente aprovadas pelo Plenário do Se
nado FedeJ:a): adota o conceito de "tempo· de serviço" 
(v. art. .22 inçiso 11, letra b e art. 42), enquanto a PEC n2 

33196, já votada em 12 turno no Senado Federal, só 
admite o conceito do "tempo de contribuição", seja no 
serviço público, seja na iniciativa privada; o . projeto ga
rante a paridade entre a remuneração do cargo eletivo 
e o provento de aposentadoria previsto para o futuro 
plano (v. art. .22 inciso I), o que não é assegurado no 
regime geral de benefícios (INSS),nem no serviço pú
blico, a partir da aprovação do substitutivo do Senado 
na PEC n2 331~. 

Seria, portanto, uma hipocrisia, afirmar que, 
por meio deste projeto, sem a alteração prevista por 
esta emenda, estaria sendo extinto um privilégio dos 
parlamentares; na verdade, o Senado estaria ofere
cendo urna farsa à opinião pública, com a substitui
ção do "roto pelo esfarrapado". Confiamos, portan
to, no elevado espírito público dos nobres pares, no 
sentido do acatamento desta emenda. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

EMENDA N2 11-PLEN 

Suprimam-se os incisos III e IV do 62 do art. 12 

do projeto. 

Justificação 

Defendemos a supressão desses dispositivos 
por adequação a emenda modificativa do art. 22 que 
tarnbém oferecemos a Consideração dos nobres pares. 
O que os incisos em telà facultam aos atuais detento
res de mandatos eletivos, em nível federal, é a inscri
ção no Plano de Seguridade Social dos Congressistas 
a que se refere o art. .22 do projeto. Ora, os princípios 
regentes do pretendido plano de seguridade afrontam 
as regras fundafllentais da reforma constitucional da 
previdência recentemente aprovadas pelo plenário do 
Senado Federal: adota o conceito de "tempo de servi
ço" (v. art. .22 inciso 11, letra b e art. 42), enquanto a 
PEC n2 33196, já votada em 12 turno no Senado Fede-
ral, só admite o conceito de "tempo de contribuição', 
seja no serviço público, seja na iniciativa privada; o 
projeto garante a paridade entre a remuneração do 

- cargo eletivo e o provento de aposentadoria previsto 
para o futuro plano (v. art. 2•, inciso I} o que não é as
segurado no regime geral de benefícios (INSS), nem 
no serviço público, a partir da aprovação do substituti
vo do Senado na PEC n2 33196. 

Seria, portanto, uma hipocrisia, afirmar que, 
por meio deste projeto, sem a alteração prevista por 
esta emenda, estaria sendo extinto um privilégio dos 
parl~lltélres; _na \ferd_ade, () _&~naclo_ e~t_ariaofeJe
cendo uma farsa à opinião pública. Tudo continuaria 
como dantes no quartel de Abrantes, se extinto o 
IPC, fosse criado um plano de seguridade social que 
garanta aos congressistas a percepção de bene
fícios em condições mais vantajosas do que 
aquelas deferidas aos trabalhadores da iniciativa 
privada ou aos-servidores públicos civis. 

Se pretendemos uma alteraçção radical do 
disposto no art. 22 do projeto, cremos ser necessá
ria a adequação sistémica do projeto, com a su
pressão desses incisos, para adaptação à normati
zação que propomos à atual redação do referido 
art. 22. Por tais motivos, confiamos no acolhimento 
desta emenda. 

Sala das Sessões 12 de outubro de 1997. - Se
nador José Eduardo Outra. 

EMENDA N212- PLEN 

Dê-se ao inciso IV do § 62 do art. 12 e aos inci
sos I e 11 do caput e§§ 12 e 22 do art. 22 do PLC n2 
49, de 1996, a seguinte redação: 
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"Art. 1° ......................................•........ , ... 

§62 ...................................................... . 

IV - aquele que teve garantido o direito a 
pensão, na forma da legislação vigente à data de 
publicação desta Lei, e se inscrever no Plano de 
Seguridade Social dos Congressistas, incorporará 
aos seus proventos, a cada ano de exercício de 
mandato, o v::tlor correspondente a um trinta e cinco 
avos da remuneração fixada na formação do § 12 do 
art. 22 

"Art. 22 .................................................. . 

I - com proventos correspondentes ao total ob
tido nos termos do § 1 2: 

11 - com proventos proporcionais, de acordo 
com o disposto no § 22, ao valor obtido nos termos 
do§ 12: 

-- § 12 Os proventos previstos nos incisos I e 11 do 
caput serão calculados com base em percentual da 
remuneração fixada para os membros do Congresso 
Nacional, idêntico ao aplicado para definir a base de 
cálculo dos benefícios dos servidores públicos civis 
federais de mesma remuneração. 

§ 22 O valor da aposentadoria prevista no inci
so 11 do caput corresponderá a um trinta e cinco 
avos, por ano de exercício de mandato, do valor ob
tido na forma do § 12. • 

Justificação 

O Projeto de Lei da Câmara n2 49, de 1996, 
tem, como principal objetivo, aproximar as regras 
para aposentadoria e pensão dos parlamentares 
àquelas aplicáveis aos servidores públicos civis, eli
minando assim critérios considerados como privilé
gios dos parlamentares. 

Tendo em vista as alterações recentes na le
gislação dos servidores públicos e o teor do substitu
tivo à PEC n2 33196 {Reforma da Previdência) apro
vado em primeiro turno no Senado, observou-se ser 
necessário promover alguns ajustes no projeto origi
nal. As emendas adotadas pela CCJ, CAE e CAS 
têm esse sentido. 

Há, entretanto, um outro ajuste que deve ser 
feito: a q:Jestão da base sobre a qual deverá ser cal
culado o benefício dos parlamentares. Como o subs
titutivo à PEC n2 33/96 prevê que os benefícios dos 
servidores civis que ganham acima do teto da previ
dênci~ poderá ser calculado com base, não na re-

muneração integral, mas em um percentual variável 
- . de ?bóio a1oõ%Cla reml.i"neraçãó.-ctiive.:-se prever, no 

PLC -emquestãb, essa -mesma regra para os parla:: 
mentares. Como a ·PEC ainda será apreeiada pela 
Câmara dos Deputados e essa regra, se aprovada, 
deverá ser detalhada em lei, apresentamos a pre
sente emenda em que definimos que os proventos 
dos parlamentares serão calculados com base em 
percentual da remuneração fixada para os membros 
do Congresso Nacional, idêntico ao aplicado para 
definir a base de cálculo dos benefícios dos servido
res públicos civis federais de mesma remuneração. 
Assim, qualquer que seja a decisão final para os ser
vidores públicos ela se aplicará da mesma forma 

_ Jlélra ospa_~ame_rltél~es. . _ 
Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -

Senador Jefferson Péres. 

- ----EMENDAN°13-PLEN 

Dê-se ao art. 29 do projeto a seguinte redação, 
suprimindo-se, em conseqüência, o art. 13 e renu
merando-se os demais: 

Art. 29 O Deputado Federal, Senador ou su
plente em exercício de mandato que não estiver 
vinculado a outro regime de previdência partici
pará, obrigatoriamente, do regime geral de previ
dência a que se refere o art. 201 da Constituição Fe
deral, regulado pela Lei n° 8.213, de 24 de julho 
de 1991. 

§ 1° O inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da se
guinte alínea: 

"Art. 12 ............................................... .. 
1- ....................................................... .. 

h) o exercente de mandato eletivo fe
deral, estadual, distrital ou municipal que 
não estiver vinculado a outro regime de pre
vidência.· 

.§ 2° O art. 20 da Lei n9 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo: 

"Art. 20 ............................................... .. 

§ 39 A contribuição de exercente de 
mandato eletivo federal, estadual, distrital ou 
municipal é calculada mediante a aplicação 
da alíquota de 12% (doze por cento) sobre 
sua remuneração mensal, discriminando-se 

·a-cota-parteque se-recolhe para efeito do 
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disposto no caput deste artigo e nas Seções 
III e IV do Capítulo 11 do Título III da Lei n9 

8.213, de 24 de julho de 1991." 

§ 3º O art. 22 da Lei n9 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo: 

"Art. 22 ................................................. . 

§ 6º As contribuições a cargo das ca
sas legislativas, correspondentes aos res
pectivos exercentes de mandatos eletivos, 
obedecerão ao disposto neste artigo." 

§ 49 O art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar com a seguin
te redação: 

tenha sido contado para efeito de aposenta
doria por outro regime de previdência;" 

§ 82 Rcam acrescido os arts. 81 , 82 e 
83, à Subseçao X, da SE!Ção V, do Título III 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 com 
a seguinte redação: 

. -~Art. 81._É devido pecúlio por término 
de mandato e.letivo ao segurado ou a seus 
dependentes, no prazo de 30 dias a contar 
da cessação da representação parlamentar, 
ressalvados os casos previstos no art. 55 da 
Constituição Federal. 

A~ 82. O pecúlio previsto no artigo an
terior consistirá, salvo solicitação de parcela

-- mente pelo requerente, em pagamento úni
co de valor correspondente à diferença entre 

"Art. 89. Ressalvado o disposto nos a soma das importâncias efetivamente reco-
arts. 81, 82 e 83 da Lei nº 8.213, de 24 de lhidas para custeio, nos termos do art. 20, § 
julho de 1991, somente poderá ser restituí- 3º, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
do ou compensado contribuição para a Se- e. 0 montante correspondente às cotas-par-
guridade Social arrecadada pelo Instituto tes arrecadadas, relativas aos salários-de-
Nacional do Seguro Social - INSS -. na h i- contribuição referentes à obrigação contribu-
pótese de pagamento ou recolhimento inde- tiva mensal, durante todo o período de exer-
vido." cício de mandato eletivo, _ remunerando-se 

§ 5º O inciso I do art. 11 da Lei nº todas as parc~l;as apuradas de, acordo com 
8.213, de 24 de julho de 1991' passa a vigo- o índice de remuneração básiCa dos depósi-
rar acrescido da seguinte alínea: tos de poupança com data de aniversário no 

"Art. 11. .. .. ._ .......................................... _ __dia primeiro. 
1- ..................................... - ... ---~"""···--·"·~--- Art. 83. O.segurado que receber pecú-

h) o exercente de mandato eletivo fe
deral, estadual, distrital ou municipal que 
não estiver vinculado a outro regime de pre
vidência." 

§ 62 O inciso III do art. 18 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigo
rar acrescido da seguinte alínea: 

- •• -~-ILo .. n.iàJQm:tª-.\iQ.Mt~ .a2 .!Lv.o1tªr.a.exercer ati
vidade abrangida pelo Regime Geral de Pre
vidência somente poderá levantar novo pe
cúlio após 36 {trinta e seis) meses contados 
da percepçãQ_ (jo_l>enefício él_ glJ_e_ se refere 
esta subseção." 

§ 9º É dada ao art. 100 à Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, a seguinte redação: 

"Art. 100. Para o fim de percepção de 
"Art. 18. .. ......................... ._._ .............. - •. • oêne!tCIO de prestaÇ~~{)Dtir1liã_(3'~gor~~flll~--- '__"--
III - .......... ._ ...... - ..... ._ ... ._ ......... ._ ... ._ .. "==:;:::,c~ -c-~·•"fuacf exerceffte alf mânclãtcf eletlvo~·aoser~ ~--~-.-. -
.......................... - ................. - •• ~.,·~-~-=-·=-valcsecão·as disposiçõescotlstantesaas·se-- -·-

a) pecúlio por término de mandato ele- ções 11, III, e fV do Capítulo 11 do Título III 
tive;" desta lei. • 

§ 7º O inciso IV do art. 55 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 55. .. .............................. _ ...... - ...... . 

- ---~=---- ~----. -· 

JY,$!ffic;llçãQ. - .. ~· ·~ 

- -- A emenda que ora apresentamos, modificativa 
do art. 29 dopr.f>jeto,!Ju_sc-ª (JfTia_ alteraç.ão radical do 

""teg1mer proposto pela-·camara.- dos Tieputaaos: ·Ao 
.................................... --------------·------- ·~- "" lado da extinção do IPC está sendo criado o Plano 

IV - o tempo de serviço referente ao 
exercício de mandato eletivo federal. esta
dual, distrital ou municipal, desde que não 

de Seguridade· Social dos Congressistas, ao que nos 
opomos. Ocorre que os princípios regentes do pre
tendido plano de segundade afroritarnas regras fun-
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damentais da reforma constitucional da previdên
cia recentemente aprovadas pelo plenário do Se
nado Federal: exige, como idade mínima, para ob
tenção de aposentadoria integral, a idade de 55 
anos (v. art. 22 inciso I, letra b e inciso 11, letra b do 
projeto), independentemente de sexo, quando o 
substitutivo Beni Veras estabeleceu a idade míni
ma de 60 anos para a aposentadoria integral, seja 
no regime geral de benefícios da previdência so
cial, seja no serviço público; adota o conceito de 
'tempo de serviço• (v. art. 22, inciso 11, letra b e art. 
42), enquanto a PEC n2 33/96, já votada em 12 tur
no no Senado Federal, só admite o conceito de 
'tempo de contribuiÇão, seja no serviço público, 
seja na iniciativa privada; o projeto garante a pari
dade entre a remuneração do cargo eletivo e o 
provento de aposentadoria previsto para o futuro 
plano (v. art. 22, inciso .I), o que não é assegurado 
no regime geral de benefícios (INSS), nem no ser
viço público, a partir da aprovação do substitutivo 
do Senado na PEC n2 33!96; finalmente, o plano 
proposto tolera a aposentadoria proporcional (art. 
22 , inciso 11), o que foi frontalmente rejeitado pelo 
texto da reforma da previdência acolhido pelo Se
nado Federal. 

Seria, portanto, uma hipocrisia, afirmar que, 
por meio deste projeto, sem as alterações previs
tas por esta emenda, estaria sendo extinto um pri
vilégio dos parlamentares. Convém notar que, 
mantendo-se o excedente de mandato eletivo no 
regime geral de previdência, ainda assim se equa
ciona, ante o término de um mandato eletivo, o 
problema de retorno de ex-parlamentar às ativida
des profissionais cotidianas, com a criação de um 
pecúlio específico, nos termos dos arts. 82 e 83 da 
Lei n2 8.213/91. Vale ressaltar que estamos pro
pondo uma fórmula própria de arrecadação de 
contribuição pelo exercente de mandato eletivo, 

. que viabiliza atuariamente o benefício sugerido, 
sem onerar o segurado. 

Sem tais modifiéações, o Senado estaria, na 
verdade, oferecendo uma farsa à opinião pública, · 
com a substituição do "roto pelo esfarrapado', ou, 
estaríamos nós, senadores, seguindo a velha máxi
ma de Lampedusa: "é preciso mudar para que tudo 
fique como está". 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

EMENDA N2 14-PLEN 

Dê-se às alíneas b dos incisos I e li do art. 22 a 
seguinte redação: 

'Art. 22 ..................•...•........................... 

1- ·······································-················· 
b) aos trinta e cinco anos de exercício 

de mandato e sessenta anos de idade, se 
homem e cinqüenta e cinco anos de idade, 
se mulher, 

11- ....................................................... . 

b) aos trinta e cinco anos de serviço e 
sessenta anos de idade, se homem e cin
qüenta e cinco anos de idade, se mulher." 

Justificação 

Trata-se de ajuste para adequação à diferen
ciação entre gêneros, constitucionalmente estabele
cida e mantida pelo texto da PEC n2 33/96, já apro
vada em 1 2 tu mo pelo Senado Federal. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
Senadora Benedita da Silva. 

EMENDA N2 15-PLEN 

Dê-se à alínea b, do inciso li do art. 22 do pro
jeto a seguinte redação: 

"b) aos trinta e cinco anos de contribui
ção e sessenta de idade;" 

Justificação 

Pretendemos substituir o conceito de 'tempo 
de serviço" por "tempo de contribuição". Além do 
fato de a PEC n2 33/96 ter suprimido o conceito de 
"tempo de serviço', toma-se necessário afirmar oca
ráter contributivo do plano de seguridade social dos 
congressistas, principalmente no diz respeito à adi
ção de participações em outros sistemas previden
ciários. Trata-se de iniciativa que visa a evitar que o 
fundo a ser criado não entre em bancarrota atuarial 
e, em conseqüência, seja resgatado por injeções de 
recursos do Tesouro Público, além das contribuições 
paritárias da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA N2 16-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 32 do projeto a seguinte 
redação, suprimindo-se seu 12 e convertendo-se o 22 

em parágrafo único: 

"Art. 32 Em caso de morte de segurado 
do IPC, seus dependentes perceberão pen
são correspon-dente ao máXimo estabelecido 
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para os benefícios do regime geral de previ
dência, observada a garantia de preservação 
dos direitos adquiridos em relação às pensões 
concedidas, nos tennos do art. 12 desta lei." 

Justificação 

Duas correções devem ser efetuadas neste 
dispositivo. Em primeiro lugar, não resta claro se 
os pensionistas em questão se referem ao Instituto 
a ser extinto, ou ao plano que seria criado por 
meio do art. 22 do projeto. Em segundo lugar, a 
fórmula prevista para a concessão de pensões não 
pode consagrar privilégios, em relação ao regime · 
geral de benefícios da previdência. Apenas para 
argumentar: o valor mínimo da pensão, previsto no 
1 º desse artigo é quase igual ao teto de benefícios 
do INSS. Trata-se de inaceitável inversão de valo
res. A presente emenda corrige esse "tratamento 
diferenciado", resguardando os direitos adquiridos 
e estabelecendc que os pensionistas residuais po
derão perceber provento equivalente ao teto dos 
benefícios estipulado para o regime geral de previ
dência social, o que seria absolutamente razoável 
para que os beneficiários não se sujeitem a risco 
social. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra~ 

EMENDA N9 17-P[EN 

Suprima-se o art. 49 do projeto. 

Justificação 

Esse ~ispositivo deve ser expungido do texto, 
porque estabelece conceitos pertinentes à consti
tuição de um plano de seguridade social dos con
gressistas, o que é por nós contestado. Ademais, 
labora o legislador, neste caso, em situação dife
renciada que se constitui em privilégio. Reporta
mo-nos ao uso dos conceitos "tempo de serviço" e 
"tempo de exercício de mandato". Ora, o primeiro, 
consoante substitutivo do Senado à PEC nº 33/96, 
não foi reconhecido, sequer em formulação mitiga
da por emenda oferecida à consideração do Ple
nário pelo Senador Antonio Carlos Valadares 
(Emenda nº 7-Pienário à PEC n9 33/96). Por esses 
motivos, aguardamos o acolhimento desta emenda 
supressiva. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1997.
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA N2 18-PLEN 

Suprima-se o art. 11 do projeto. 

--- --JiistifícaÇão · 

Procuramos a supressão desse dispositivo, vez 
que defendemos a inexistência de um plano especiiico 
de seguridade social para os congressistas. A politica 
não deve ser profissão, mas munus da delegação rep
resentativa, como já sustentava Péricles na Grécia 
Clássica. Portanto, não deve existir fundo de pensão 
próprio para os detentores de mandato eletivo. O que 
é legítimo encargo- qu~ se deve assegurar por recur
sos de toda a sociedade - é o ajuste às atividades pro
fissionais cotidianas àquele que, tendo exercido repre
sentação parlamentar, a elas retoma pelo término do 
mandato. Por isso impõe-se a supressão do dispositivo 
em referência que trata da vedação de acumulação de 
benefícios dos regimes normais com o que se preten
de instituir com a presente proposição. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA N!! 19-PLEN 

Suprima-se o art. 12 do projeto. 

Justificação 

As mesmas razões que nos motivam a propor 
a supressão do art. 11 da proposição instruem a pre
sente emenda. Não sendo justificável a existência de 
um plano de seguridade social próprio :Jara os con
gressistas, não há falar em seu custeio. O qt.:e im
porta é a garantia de recursos para manutenção das 
pensões com as quais deve arcar as duas Casas do 
Congresso Nacional, mas isso já está assegurado 
no art. 1.a do projeto em apreço. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA N!! 20-PLEN 

Suprima-se o art. 13 do projeto. 

Justificação 

Trata-se de -corolári-o lógico da- incor::>onção 
parcial que estamos a propor desse dispoSiti'l'J 2.0 

art. 2º do projeto, em outra emenda de naturez: ~J
dificativa daquele dispositivo. 

Sala das Sessões, 1 .a de outubro de 1997 -
Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA N9 21-PLEN 

Dê-se ao art. 11, do Projeto de Lei da Câmc -a 
n2 49, de 1996 (n~ 2.085, de 1996, na Casa de o;i-
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gem), que •Extingue o Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, e dá outras providências•, a 
seguinte redação: 

• Art. 11. Fica vedada, a partir da liqui
dação do IPC, a acumulação da aposenta
doria pelo Plano previsto nesta lei com a do 
regime de previdência social do servidor pú
blico, civil ou militar, exceto quando, nos ca
sos di! acumulação previstos na Constitui
ção, o beneficiário optar por acumular uma 
dessas aposentadorias com a outra prevista 
neste Plano, não podendo a soma desses 
proventos ultrapassar o valor da remunera
ção fixada para os membros do Congresso 
Nacional.• 

Justificayão 

A acumulação de cargos e proventos de apo
sentadorias, prevista em Constituições anteriores, 
mantida na Constituição de 1988 e amparada na re
cente Emenda Constitucional que dispõe sobre a re
forma da previdência social, pode dar suporte de jus
tificativa a esta emenda, que visa permitir aos parla
mentares que exercem cargos legalmente acumulá
veis, ou estejam em situação semelhante de acumu
lação de proventos de aposentadorias pelo exercício 
de cargos compatíveis de acumulação, desde que 
respeitado o teto de remuneração estabelecido na 
emenda constitucional referida, a possibilidade de 
acumular uma dessas aposentadorias com a previs
ta neste Pl'lf!O de Seguridade Social dos Congres
sistas. 

Este dispositivo não cria privilégio de dupla 
aposentadoria, porque restrito apenas aos que estão 
amparados por dispositivo constitucional, mas ape
nas permite opção, quando mais vantajoso, espe
cialmente em casos de aposentadoria proporcional, 
financeiramente amparada em av:os por contribuiçõ
es devidas. Os casos de aposentadoria integral pelo 
Plano, quando prevista a referida acumulação, esta
riam limitados pelo teto. 

Pelas razões expostas, considero que esta 
Emenda possa ter o amparo legal, quanto às nor
mas, e social, quanto ao mérito, porque vem 
preencher uma lacuna não observada durante a 
tramitação nas Comissões, corrigindo"se; -assim; 
esta situação. 

Sala das Sessões, 1Q de outubro de 1997. -
Senador José Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência consulta os nobres Relatores se será 
proferido parecer conjunto, em substituição às três 

Comissões, sobre as emendas apn;sentadas em 
plenário. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente, em acordo com os outros Relatores, daremos 
parecer conjunto. 

O SR. PRESIOEHTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex!, para proferir parecer so
bre as Emendas de n•s 1 O a 21. 

. O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, o parecer é contrário, rejei
tando as Emendas de n°s 10 a 17, Plenário. 

O SR. PRESIOEHTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer é contrário às Emendas de nQs 10 a 17, 
de Plenário. · 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente, solicito um tempo a fim de que possamos 
analisar as Emendas de n°s 18 a 21 , que estão che
gando às nossas mãos neste momento. 

O SR. PRESIDEHTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-V. Ex- será atendido. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE)- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEHTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Ou
tra, pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, vai-se aguardar o parecer sobre as emen
das a fim de que se discuta o projeto juntamente 
com as emendas? 

O SR. PRESIDEHTE (Antonio Carlos Magalhães) 
..,. Sim, a discussão é em conjunto do projeto e das 
emendas. 

Se V. ExA deseja discutir já, até facilita o anda
mento da sessão. 

Se V. ExA quiser, abro a discussão do projeto 
e, posteriormente, das emendas. 

O parecer sobre as Emendas de nQs 10 a 17 já 
foi contrário; falta somente o parecer sobre as 
Emen~<IS_de_o•s_ta~?l-___ _ __________ _ 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, os Relatores estão com ::;ua 
atenção voltada para as emendas. Dessa forma, 
prefiro esperar que S. Ex1s possam me dar aten
ção, pois, do contrário, não adiantará a minha dis
cussão. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Agradeço a V.~-

0 SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior, pela 
ordem. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ten
do em vista que os três Relatores analisarão as 
emendas encaminhadas à Mesa para a devida apre
ciação e, posteriormente, farão sua manifestação, 
creio que V. ~poderia colocar em discussão o pro
jeto. Enquanto se discute o projeto, iremos analisan
do as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nobre Senador Nabor Júnior, haveria essa possibilida
de. Entretanto, o Senador José Eduardo Outra disse 
que gostaria que os Relatores ouvissem seu pronun
ciamento na discussão, conseqüentemente, tenho 
mesmo que suspender. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - Sr. Pre
sidente, a primeira fase de tramitação no plenário é 
a discussão; depois; em uma segunda etapa, dare
mos parecer sobre as emendas. Então, cada autor 
discutirá e defenderá sua emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sr% e Srs. Senadores, se não houver objeção do Ple
nário, coloco em discussão, e o Senador José Eduardo 
Outra fica para uma fase posterior, por desejar que os 
Srs. Senadores ouçam seu pronunciamento. 

Em discussão o projeto e as emendas, em tur
no único. (Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

A SR! BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria de receber 
deste Plenário atenção para proposição de minha 
autoria, sobre a decisão da Comissão no que diz 
respeito à extinção do IPC. 

Na Comissão, manifestei-me favoravelmente à 
extinção do IPC e, por essa razão, não apresentaria· 

· qualquer emenda ao projeto, visto que, na minha 
concepção, seria uma incoerência Não posso ser 
contra e, ao mesmo tempo, criar condições para ou
tras alternativas. 

O meu propósito sempre foi o recebimento da 
minha contribuição durante todo esse tempo. Na Câ
mara dos Deputados, pleiteei esse retomo, mas, lá, 
foi colocado que isso seria impossível sem a criação 

de um outro projeto, já que nossas contribuições 
eram ligadas às dos- servidores. 

Hoje, esta Casa irá votar a extinção do IPC. Mas, 
ao mesmo tempo, estão sendo criadas novas alternati
vas, que são opcionais - é bom que isso fique bem 
claro. Poderemos ou não participar das novas alterna
tivas apresentadas - e saberei, após a votação, que 
decisão tomar em relação a isso. 

Mas o que argumento, neste momento, é o fato 
de que, com a nova alternativa apresentada, estare
mos praticamente atrelados a um regime de apo· 
sentadoria que leva em conta o tempo do exercício 
de mandato e a idade. Ou seja, 35 anos de exerci
cio de mandato e -60 anos de idade para homens e 
mulheres, a fim de que recebam sua aposentadoria 
integral. 

Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, quero 
argumentar com a consciência de quem não está 
buscando nenhum privilégio, mas que não aceita, de 
forma alguma, um tratamento diferenciado a partir 
do momento em que essa conquista da mulher já é 
uma conquista constitucional. Nós, ao criarmos as 
novas alternativas, estabelecendo que, para a apo
sentadoria integral, mulheres e homens deverão ter 
60 anos de idade, estaremos desconsiderando os 

- ·princípios constitucionais que deram às mulheres o 
direito - garantido também na PEC n2 33, que teve 
como Relator o Senador Beni V eras- de se aposen
tarem aos 55 anos de idade, enquanto os homens 
deverão ter 60 anos de idade. 

Não estamos pedindo nenhum privilégio quan
do dizemos que, para a aposentadoria, teremos que 
ter 35 anos de mandato- homens e mulheres -, mas 
queremos a diferença no que diz respeito à idade. E 
por quê? As argumentações para se estabelecer a 
idade de 60 anos de idade tanto para homens quan
to para mulheres residem no fato de que o trabalho 
parlamentar é considerado leve. Não foram essas as 
argumentações colocadas na Reforma da Previdên
cia nern na Assembléia Nacional Constituinte, quan
do defendemos os direitos das mulheres, das traba
lhadoras rurais, das trabalhadoras domésticas, das 
professoras, das doutoras, das médicas, das advo
gadas - de· que o trabalho era leve ou de que o tra
balho era pesado. Na verdade, o que conta para 
nós, quando há a diminuição da idade, é o fato de 
que homem não é igual à mulher. Em qualquer exer
cício, há tarefas específicas para as mulheres, que, 
pelo seu metabolismo orgânico, fizeram com que 
elas tivessem as suas diferenças. Não podemos 
transformar essas diferenças em desigualdade. Foi 



--------------~~-----------

OuTUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 89 

c:-o· ;"se ct:e o Senador Beni Veras, na Reforma da 
.,.,, ·:d§nc;a. em seu parecer, garantiu o direito de 
.-'.p;;:;e;·,,aoo<12. aos ôO~a.1.0S... para os homens e 55 
para as mulheres. 

relação do exercício da funcão,ainda oue iouaL en
tre-home-ns e-muiheres~ E-pornao perc-ebe;:n,os, as -
vezes, interpretamos a lei de uma forma muito iguai 
quªndo, na verdade, existem diferenças que preci-

~lós, Parlamentares, não viramos homens; nós, sam ser tratadas com igualdade: --
?aMamentares, temos as mesmas definições das ou- Por isso, ao concluir, peça, mais uma vez, aos 
tras mulheres que justificaram diminuir a sua idade Srs. Relatores que coloquem novamente em debate 
::Jara aposentadoria. Foram levados em considera- essa emenda de minha autoria. Também peço a 
ção ':árias fatores, além do fator orgãnico, até mes- este Plenário que se manifeste em relação a essa 

matéria. mo o da dupla jornada de trabalho. Não podemos 
a.legar que uma Parlamentar, por ter uma emprega- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

da em casa e que exerce um trabalho considf)radg_ O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)-
leve tanto para homens quanto para mulheres - com -C<í!iCedo_a_paavra ao nooreseriador Eduardo Supficy. 

o que não concordo, porque o trabalho intelectual é o SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT -SP. 
1ão cansativo quanto o braçal; e tenho experiência ____ Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
das dois, depende da maneira como o executamos- dente, sr-s e Srs. Senadores, a votação dessa ma-
não necessita substituir a sua empregada em casa. téria é muito importante, pois· estamos por terminar 
É como se a questão da dupla jornada de trabalho com um privilégio concedido aos Parlamentares bra-
ou as tarefas femininas estivessem sendo atribuídas _ ----sileiros que deveria, de fato, ser extinto. 
aos homens, como se os homens pudessem exercê- As regras do IPC garantem que, após oito 
las. E não poderiam, mesmo que quisessem, porque anos de contribuição e com no mínimo 50 anos de 
há essa diferença orgânica e também não é da nos- idade, 0 . Parlamentar terá o direito à pensão por 
sa cultura que as tarefas atribuídas às mulheres se- tempo de mandato equivalente a 26% dos subsi-
jam exercidas pelos homens, mesmo quando eles dios e das diárias recebidas. Essas regras não 
estã~ na mesma classe social e exercendo a mesma _ guardam relação com o tratamento concedido ao 
funçao. - :· -~ ::-_-=:.::. = =restante da população brasileira, por isso, elas de-

Eu gostaria que as Sr'ls e os Srs. Senadores, vem ser encerradas. 
j)rincípalmente os Srs. Senadores, refletissem sobre Daaos-do -finafâe 1 9961ridicavam um-total de 
essa emenda aqui colocada Essa emenda vai preju- 2.645 i>ensio'nistas, aos quais 785 são Parlamen~a-
dicar a quem? Como vou participar de um novo 'regi- res, 461 dependentes de Parlamentares, 971 são 
me previdenciário, seja este ou qualquer um outro, segurados facultativos (ex-funcionários) e 428 são 
que me retira os direitos adquiridos como mulher tra- dependentes desses segurados. No período de ja-
balhadora. Não só em relação a este, mas em rela- neiro a setembro· del996, o pagamento de beneíí-
ção a qualquer outro. elos aõÇex~Partamentares gerou uma despesa de 

23,2 milhões de reais. A média da aposentadoria, 
Portanto, sr-s e Srs. Senadores, novamente eu 

gostaria de fazer um apeio aos três Relatores, como fiZ 
na Comissão, no sentido que atentem para a questão 
que, aqui,_estou enfocando. Não temos E1 rião fiZemos 
nenhum Parlamentar de primeira ou de segunda cate
goria. Aqui, não colocamos que o trabalho é muito pe
sado para as outras trabalhadoras e, para nós, é leve. 
Queremos resgatar a eqüidade e justiça no que diz 
respetto ao direito das Parlamentares. 

- que pode ser usufruída após 8 anos de mandato, é 
de cerca de 3.200 reais. Se esses recursos fossem 
utilizados para o pagamento de aposentadorias de 
segurados do Regime Geral de Previdêncía Social, 
106 mil e 568 pessoas seriam contempladas com o 

--beneficio médio que, em agosto de 1997, foi de 217 
reais e 70 centavos. 

Segundo dados do Ministério da Previdência 
Saciai, registrados no Livro Branco desse órgão, em 

Tenho 55 e eu gostaria de, nesse momento, _1995, as contribuições dos segurados do IPC atingi-
;essaitar um aspecto que considero extremamente ram 11,1 milhões ele reais. Os gastos são quase 
importante. Talvez nem possa fazer uso, já que ain- quatro vezes superiores:- 42,1 rriiihões de reais. O 
da não está determinado quando teremos um retor- desequilíbrio das contas é. portanto, de 31 milhões 
no ou a devolução daquilo que contribuímos, porque de reais. Para- c-obri~fo, a Câmara-prestou socorro no 
podemos fazê-lo. valor de 12,5 milhões de reais; o Senado. de 3, 7 _mi-

Sr. Presidente. eu gostaria de chamar a aten:- -~lhôes;-i Õ- re5tirlt9, -14~8-ffilihõe$. fàtCObertoCOm f~ -----------
ção para o fato de que não percebemos essa nossa ceitas patrimoniais do Instituto. 
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O Livro Branco também informa que, em 
maio de 1996, a dívida da Câmara com o IPC já 
atingia 41,9 milhões; e do Senado, 4,8 milhões. O 
somatório dessas dívidas representa quase um 
terço do patrimõnio do IPC, avaliado em 161 mi
lhões de reais. Cabe destacar que essa dívida, re
sultante da manutenção de exceções que desfigu
ram o sistema previdenciário, é paga com recursos 
do Tesouro Nacional. 

O desequilíbrio tende, .ainda por cima, a se 
acentuar, visto que os dados mostram que a dívida 
vem crescendo continuamente. De janeiro a setem
bro de 1996, o Congresso Nacional transferiu 
R$12, 1 milhões ao IPC; mas, mesmo assim, a dívida 
aumentou R$ 23,1 milhões. 

Não é à toa, pois, que há uma justa grita por 
parte da opinião pública e da imprensa relativamente 
àquilo que estamos hoje por decidir. 

O PLC n• 49/96 tem preferência regimental por 
já ter sido apreciado pela Câmara dos Deputados e 
por ser mais abrangente. Trata-se de projeto de au
toria da Mesa da Câmara dos Deputados que dispõe 
sobre a extinção do IPC e, concomitantemente, cria 
um novo Plano de Seguridade Social dos Congres
sistas. 

É preciso que não sigamos a máxima de 
Lampedusa que diz: "É preciso mudar, para que 
tudo fique como está". O discurso dominante 
aponta para uma "simetria' que estaria sendo es
tabelecida entre o novo fundo de pensão dos Par
lamentares e o regime de aposentadoria dos servi
dores públicos. Ocorre que as regras que estão 
sendo estipuladas para tanto têm como paradigma 
as nonmas atuais aplicáveis ao funcionalismo, e 
não aquelas que estão sendo criadas pela PEC da 
Reforma da Previdência, já aprovada em primeiro 
turno no Senado Federal. 

Essa questão não é de somenos importância. 
Argumentariam os defensores do novo modelo que 
são tomadas por referência as regras atuais, por
que o texto definitivo da reforma constitucional não 
foi ainda promulgado pelo Congresso. Ora, o argu
mento não é procedente, porque o Plano de Segu
ridade Social dos Congressistas está sendo criado 
pelo projeto e é de aplicação para situações futu
ras que já conviverão com o novo ordenamento 
previdenciário seja para os servidores públicos, 
seja para os trabalhadores vinculados ao INSS. 
Aquilo que hoje significa uma "isonomia' com tra
tamento deferido aos servidores públicos civis dei
xaria de sê-lo obviamente em razão das modifica-

ções introduzidas na Constituição Federal, sobretu
do em seu art. 40. 

Assim, a comparação que se deve fazer é en
tre. o Plano de Seguridade Social dos Congressistas 
e as regras previdenciárias dos servidores, de acor
do com o Substitutivo do Senador Beni V eras à PEC 
n• 33/96. Nesse caso, as diferenças são marcantes, 
se não vejamos: 

1) ·b art 22 do projeto prevê, no Plano de Se
guridade Social dos Congressistas, aposentadoria 
com proventos integrais "correspondentes à remu
neração fixada para os membros do Congresso Na
cional". Em outras palavras, a proposição consagra 
a paridade_ent~ remuneração da ativa e Proyentos _ 
de aposentadoria, -exatamel1tE! o que -não mais se 
admitira-a partir da Rerorma-da Previdência, no § 42 
do art. 40 do SllbstltiJtivo BeniVeras, para aqueles 
que ganham mais de R$1.200 (hum mil e duzentos 
reais) mensalmente. Como se situam no topo da pi
râmide remuneratória, principalmente os Congres
sistas deveriam se submeter ao redutor de 30% em 
via de ser introduzido na Carta Magna para que te
nham um tratamento equiparado ao dos servidores 
públicos civis. 

.:-- - Parece-nos que os Relatores estão conside
rando esse ponto; e a Emenda que está sendo pro
posta pelo Senador José Eduardo Outra atenderia a 
essa observação. 

No caso da aposentadoria por invalidez, nos 
casos não decorrentes de acidente, moléstia profis
sional ou doençá grave, o projeto prevê para os 
Congressistas um piso de 26% da remuneração fixa
da para os membros do Congresso Nacional, o que 
perfaz, hoje, a quantia de R$2.080,00 (quase o do
bro do teto do regime geral de benefícios do INSS). 
Para os servidores públicos, de acordo com o texto 
do Senado para a PEC n• 33196, não há piso para 
as mesmas hipóteses, a não ser o próprio salário mí
nimo, piso universal de qualquer benefício de presta
ção continuada. 

3) Ocorrendo· morte do segurado, no caso do 
servidor público, pelas regras da Refonma Previden
ciária, a pensão por morte só corresponderá à totali
dade da remuneração do falecido ou de seus pro
ventos de aposentadoria até o limite de R$1.200,00 
(§ 82 do art. 40). No entanto, pela Emenda n• 3 da 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, no 
Plano de Seguridade Social dos Congressistas, a 
pensão corresponderá- "à totalidade do valor dos 
proventos de aposentadoria que o segurado recebia 
ou a que teria direito", sem limites. 
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4) O projeto prevê ainda uma "aposentadoria 
com proventos proporcionais ao tempo de exercício 
de mandato, ao atingirem a idade de 60 anos e tive
rem agregado •tempo de serviço" (conceito estranho 
à Reforma Previdenciária). Isso é incongruente com 
o sistema dos servidores em vários aspectos. 

Sr. Presidente, como o Senador José Eduardo 
Outra irá prossegui( na análise da matéria sob o 
ponto de vista do Partido dos Trabalhadores e tendo 
em vista estarmos trabalhando em equipe, encerro o 
meu pronunciamento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartas Magalhães) 
- Com a palavra o nobre Relator, Senador Osmar 

, Dias, para concluir seu parecer. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para concluir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, assumimos a relataria pela 
Comissão de Assuntos Económicos. Por delega
ção dos Senadores Beni V eras - Relator na CCJ -
e Nabor Júnior - Relator na Comissão de Assun
tos Sociais, pretendo concluir o relatório. Chamo a 
atenção dos Srs. Senadores -para as alterações 
bastante importantes no projeto originário da Câ-
mara. , 

Atendemos a uma determinação do Presidente 
Antonio Carlos Magalhães e fizémos um relatório · 
num tempo curto, em função da importância do as
sunto, mas suficiente, Sr. Presidente, para atender à 
principal determinação de V. Ex" e desta Casa, ou 
seja, a de cortar todos os eventuais privilégios que 
porventura pudessem existir com o atual IPC e até 
com o projeto que veio da Câmara. 

É preciso que os Senadores tenham a com
preensão de que o projeto da Câmara foi aprovado 
antes da Reforma da Previdência, anteriormente, 
portanto, ao estabelecimento das regras para o qua
dro geral dos servidores públicos. 

Mesmo tendo sido esse projeto da Câmara 
dos Deputados elogiado por juristas importantes, 
come os Senadores Bernardo Cabral e Josaphat 
Marinho, que o consideraram um avanço em rela
ção àquilo que existia, precisamos alterar alguns 
pontos. 

Sr. Presidente, não estou conseguindo fazer o 
relatório com o barulho não dos Senadores, mas das 
galerias. (Faz-se soar a campainha.) 

Modificações bastante relevantes estão sendo 
feitas para adaptarmos este projeto ao da Reforma 
da Previdência, relatado pelo Senador Beni Veras e 

aprovado por este Plenário. Posso assegurar que, 
apesar de o noticiário da imprensa hoje ter destaca
do que mantivemos privilégios, ficamos, em todos 
esses dias, à disposição dos Senadores e da socie
dade para atender a qualquer proposição que pu
desse cortar alguma vantagem que porventura tivés
semos esquecido. 

Procedemos a determinadas alterações, para 
as quais peço a atenção dos Srs. Senadores. Pri
meiramente, quanto à alíquota de contribuição, an
tes, a do IPC era de 10%; o projeto que veio da Câ
mara propunha 12%, mas também por parte da 
União. Se hoje o IPC cobra do contribuinte 1 0%, exi
ge da União 20%, que é o chamado "dois para um". 
Para equiparamos com o quadro geral dos servido
res, estabelecemos a mesma regra de 11% do con
tribuinte e 11% da União. Essa é, portanto, a primei
ra alteração. 

Quanto à alíquota de 7% dos pensionistas -
para aqueles que já são aposentados foram propos
tos 7% pelo projeto da Câmara -, nós a igualamos à 
regra estabelecida no projeto do quadro geral dos 
servidores: será de 11% no que exceder o valor de 
R$1.200,00, mesma alíquota determinada para 
aquela aposentadoria. Até esse valor não há contri
buição dos pensionistas. 

A segunda grande alteração que estamos pro
pondo é com relação a tempo de contribuição e ida
de de aposentadoria. Conversando com o Senador 
Elcio Alvares, chegamos à conclusão de que tínha
mos deixado um ponto que poderia gerar dúvidas, 
apesar de estar contemplado no projeto que o tempo 
de serviço a que estamos nos referindo é igual ao 
tempo de contribuição. No projeto está muito claro 
que o tempo de serviço é aquele que obedece às 
regras da nova Previdência, mas já que a Câmara 
dos Deputados não poderia adivinhar o que viria a 
ser aprovado, para adequarmos ao texto, fizemos 
o seguinte: não levamos para a Comissão, mas 
trouxemos para o plenário a Emenda n2 9, que diz: 
"Substitua-se na alínea b do inciso 11 do art. 22 e 
no inciso I do art. 42 a expressão "serviço por con
tribuição". 

Essa emenda atende também ao apelo do Se
nador José Eduardo Outra, que levantou a questão 
na Comissão. Naquela oportunidade, não tínha
mos aceito essa ponderação porque entendíamos, 
interpretando o que está disposto no projeto, que 
tempo de serviço, nesse caso, é igual a tempo de 
contribuição. 

Então, o Senador, para se aposentar, necessi
tará completar 35 anos, podendo averbar o tempo 
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de contribuição de outra atividade que tenha exerci
do antes do seu mandato e somar com o mandato 
que esteja exercendo: Isso significa que a regra fica 
exatamenie igual ao quadro geral dos servidores, 
que terão de completar 35 anos de contribuição para 
se aposentar, com uma restrição aos Parlamentares 
- não se trata de privilégio -, que, ao contrário dos 
servidores, terão de contribuir 35 anos para se apo
sentar com os valores que diremos daqui a pouco. 
Mas os Parlamentares contarão o tempo de contri
buição anterior apenas para efeito de detonar o· pro
cesso de aposentadoria, porque vale para cálc.ulo do 
valor da pensão ou da aposentadoria o tamanho do 
mandato. Assim, o cálculo será 1/35 avos por ano de 
mandato exercido. 

Nessa regra, estamos propondo 60 anos para 
o J:>arlamentar, homem ou mulher, diferentemente do 
qus estabelece o IPC, segundo o qual o parlamentar 
se aposenta com 50, e do que propõe a Câmara, 
que é a idade de 55 anos. 

A Emenda n2 14, da Senadora Benedita da 
Silva, que já aproveito para relatar neste trecho do 
meu pronunciamento, propõe que as parlamenta
res se aposentem com 55 anos e os homens com 
60 anos. · · · 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB-MA) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
· · Senador Epitacio Cafeteira, o Senador Osmar Dias 
está oferecendo o seu parecer. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB-MA)- Gostaria 
de apartear as considerações que o Senador Osmar 
Dias está fazendo, pois as considero muito importan
tes, haja vista estarmos aprovando uma lei, levando 
em consideração uma emenda que está sendo vota
da no Senado e que ainda o será na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Permita-me, Senador Epitacio Cafeteira, mas o Rela
tor está relatando, e V. Ex& não pode interrompê-lo 
neste momento. V. ~ poderá falar posteriormente, 
com muita honra para todo o Plenário. 

O Sr. Eprracio Cafeteira (PPB-MA) - Pois 
não, Sr. Presidente. Obrigado. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) -Senadora 
Benedita da Silva, gostaria de ler algumas normas 
de aposentadoria de membros de diferentes Pode
res: magistrados - 30 anos de serviço e cinco 
anos de judicatura para homens e mulheres; mem--
bros dos Tribunais e Conselhos de Contas - 30 anos 
de serviço e cinco anos de exercício no cargo para 
homens e mulheres; membros do Ministério Público 
- 30 anos de serviço e cinco anos no exercício do 

cargo para homens e mulheres; parlamentares fede
rais - oito anos de mandato e 50 anos de idade para 
homens e mulheres. Essa é a regra átual. 

O que estamos fazendo, nesse caso, é manter 
a igualdade de direitos, que é tão reivindicada. Evi
dentemente, quem reclama direitos também aceita 
dividir deveres, na mesma igualdade. 

Para os parlamentares federais, 35 anos de 
contribuição e 55 de idade é a proposta que veio 
da Câmara, aprovada também para as mulheres. 
No caso do nosso- plano ·de seguridade social, es
tàmos propondo a mesma condição para homens 
e mulheres: 35 anos de contribuição e 60 anos de 
idade. 

Entendemos que o exercício da atividade par
lamentar- que é uma atividade pública- requer de
dicação exclusiva,. e não há, nesse exercício, dife
rença entre os sexos. Muito pelo contrário, penso 
que as mulheres têm demonstrado plena capacidade
de resistir a essa função, a essa atividade, com mui
to vigor, determinação e energia, lutando bravamen
te pelos seus direitos. Portanto, considero que elas 
podem atender a essa condição. 

Preocupa-me, _Senadora Benedita da Silva, 
seja interpretada como privilégio- nós queremos ex
tirpar os privilégios - a diferenciação da idade para 
homem e mulher. 

Então, fica rejeitada a Emenda n2 14. 
Falarei agora, Sr. Presidente, uma vez que re

latei e expliquei as principais alterações, de uma 
emenda muito importante que nós Relatores estamos 
apresentando. Já falei da Emenda n2 9, que muda o 
termo "tempo de serviço" por "tempo de contribuição", 
embora não fosse necessário, apenas para dar uma 
interpretação mais correta por quem lê a lei. 

Os Senadores Beni V eras e Nabor Júnior assi
naram comigo uma outra emenda que havia sido 
apresentada pelo Senador Jefferson Péres, a Emen
da n212, que propunha a mesma coisa. 

Portanto, apesar de ficar prejudicada a emenda 
do Senador Jefferson Péres, nós o consideramos 
cc-autor da emenda que estamos apresentando, 
que oferecerá a mesma condição de redutor que os 
servidores públicos têm com a nova regra. Tal redu
ção deve chegar a 30%. Como haverá necessidade 
de que um projeto de lei regulamente os c-ritérios de 
redução para aqueles que· percebem uma pensão 

-maior i:fo qiieRS1.2oo.oo, não temos como-estatie~ 
tecer esses critérios. Queremos apenas estabelecer 
igualdade de condições com o quadro geral dos ser
vidores, temos que garantir que estaremos nas mes· 
mas condições dos servidores. 
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Gostaria da atenção dos ~rs. Senadores para 
a nossa Emenda, de n2 8, que, depois de muita con
versa com o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
com o Senador Elcio Alvares, o Líder do nosso Parti
do, Sérgio Machado, resolvemos apresentar, porque 
parece que esse era um dos dois pontos geradores 
de dúvida na opinião pública de que estávamos 
mantendo algum privilégio. 

Mais um privilégio extirpado. Lá no inciso IV do 
§ 62 do art. 12, estamos indo ao § 12 para mudar a 
sua redação, que ficará assim: ·o valor dos proven
tos das apos~ntadorias previstas nos incisos I e 11 do 
caput serão calculados tomando por base percen
tual da remuneração fixada para os membros do 
Congresso Nacional idêntico ao adotado para cálcu
lo dos benefícios dos servidores públicos civis fede
rais da mesma remuneração." Mais claro que isso 
impossível. Vai ficar, portanto. igual aos servidores 
públicos federais civis, que obedecerão as regras 
que aprovamos e haveremos de aprovar aqui no dia 
8, em segundo turno, e que será remetido para a 
Câmara 

Explico novamente para ficar bem claro. Por 
que não estamos estabelecendo já os critérios de re
dução? Porque não foram estabelecidos os critérios 
ainda, pois não aprovamos a lei que os regulamenta
rá. Acho que assim fica claro. E este problema que 
estava sendo discutido como um privilégio está total
mente eliminado por um consenso dos Senadores, 
dos Líderes e do Presidente do Senado, Senador 
Antonio Carlos Magalhães. 

São muitas as emendas, Sr. Presidente. Vou 
fazer aqui, por bloco, uma análise bem rápida agora, 
porque as principais alterações já foram explicadas. 
Depois pediria, se esqueci alguma coisa, que os ou
tros Relatores me complementassem. 

Vou começar pela Emenda n2 21, que foi apre
sentada pelo Senador José Alves. Não podemos 
acatá-la, porque, se estamos eliminando privilégios, 
não podemos institui-los. A referida emenda preten
de promover a acumulação de aposentadorias, o 
que estamos exatamente eliminando do texto da 
lei que veio da Câmara, e do atual IPC. Não pode
mos aceitar qualquer acumulação, porque os servi
dores também não têm esse direito. Se queremos 
tomar o nosso plano igual ao dos servidores, temos 
que rejeitar, então, a Emenda n2 21, do Senador 
José Alves. 

A Emenda n2 14, da Senadora Benedita da Sil
va, já foi aqui comentada 

A Emenda n2 13, que propõe nova redação 
ao art. 13, também não poderá ser aceita, e, em 

conseqüência, ficarão rejeitadas as Emendas de n-"s 
10, 11, 16, 20, 18 e 19, porque a de n213 estabe
lece uma vinculação dos Parlamentares ao B.egi
me Geral da Previdência, õ que vai de encontro ao 
que estamos propondo por meio dessa nova reda
ção do projeto que estamos votando, que é a não
vinculação. Estamos propondo a igualdade de 
condições para os Parlamentares e os servidores 
públicos da União. 

Desta forma, Sr. Presidente, considero rela
tadas todas as emendas, concluindo que aceita
mos a Emenda nQ 7, do Senador Lauro Campos, lá 
na Comissão, que é aquela que estabelece que os 
Parlamentares e aqueles servidores que têm con
tribuição e que pretendem a devolução desses va
lores poderão receber a partir do dia 1 Q de feverei
ro de 1999. 

Esclarecendo esta dúvida, que alguns órgãos 
de impremsa tem aivulgado, de qUe nós estaremos 
extinguindo o IPC apenas a partir de 12 de fevereiro 
de 1999. Não. O IPC será extinto nesta votação de 
hoje e, depois de promulgado, este é o termo corre-

--to;ele estará extinto. 
O Presidente do Senado ou do Congresso vai 

designar o liquidante do IPC, que terá o prazo até o 
dia 12 de fevereiro de 1999 para tomar todas as pro
vidências administrativas e legais para oferecer o 
IPC totalmente resolvido e liquidado. Não significa, 
portanto, que a extinção será feita apenas a partir do 
dia 12 de fevereiro; ela começará a ser feita já e a li
quidação é que dar-se-á no dia 12 de fevereiro de 
1999. 

Outra explicação é que será facultativa, e não 
obrigatória, a participação dos parlamentares no Pla
no de Seguridade Social dos Congressistas, sendo 
que aqueles que pretendem se filiar ao plano deve
rão fazê-lo 30 dias após a sua eleição. 

Fico a disposição, se houver alguma dúvida, 
Sr. Presidente, para esclarecer ao Plenário. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
SE.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador, pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Gostaria 
de um esclarecimento do Relator. uma vez que não te
mos a cópia das emendas, a resperto da emenda rela
tiva a regra da equivalência. Aquela paridade em cas' 
cata que foi aprovada para os servidores públicos. 

Solicitaria a v; Ex' que lesse, por favor, a 
emenda. 
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR)- Trata-se da nador Osmar Dias,-não ficou clara para mim a ques-
Emenda no 8, Sr. Presidente. Eu·a-Teréi naírifegra- --fão cfoslundonários. A partir do iiovopl~mo, os fun-
para que não fique qualquer dúvida Esse ponto é cionários ficarão excluídos porque ficam no plano 
importante. __ somente os parlamentares. Pergunto como fica a si-

O SR. PRESIDEMTE (Antonio Caries Magalhães) tuação dos segurados, inclusive os facultativos, e 
em especial as mulheres. Elas iriam para a previdên-

- Pois não. - -- - da sodal comüm;-considerando a questão da-idade, 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Emenda n" ou não,· e o que prevê a lei. Gostaria que V. Ex~ ex-

8 dos relatores: "Dê-se ao inciso IV § 62 do art. 12 e plicasse para que pudéssemos compreender melhor 
aos incisos I e 11 do caput e§§ 12 e 22 do art. 22 do ~S.§?Sluestão. Q~JunciQI')ários_D§.QR.9Q!i~O_partici-
PLC n2 49/1996 a seguinte redação: ~par. DessaiorTr!à,como~fiCarãavida de1es? -O~ 

Art. 12, § 62 , IV: Aquele que teve garantido o di-
reito à pensão, na forma da legislação vigente à data O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Senadora 

Emilia Fernandes, V. Exª fez duas perguntas, sen· de publicação desta lei e se inscrever no Plano de 
Seguridade Social dos Congressistas, incorporará do a primeira em relação aos servidores. Se não 

- - me engano, são cinco mil funcionários filiados ao aos seus proventos, a cada ano de exercício -de 
IPC, os quais já têm outro plano de aposentadoria. mandato, o valor correspondente a 1/35 da remune-
A inscrição no IPC é feita por outras razões, como, ração fixada, na forma do§ 12 do art. 11. 
por exemplo, em função dos empréstimos permiti· Inciso 11 Com proventos proporcionais, obser-
dos pelo Instituto e que seguramente vão acabar 

vado 
0 

disposto no§ 
22

•·· também. Os funcionários filiados ao IPC e que 
O Sr. José Eduardo Outra (PTB-PR) - Sena- contribuíam terão assegurado o direito da devolu-

dor, como fica a redação do inciso I do art. 22? ção dessas contribuições, corrigidas pelo mesmo 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Inciso I do índice que terão os parlamentares que requererem 

art. 22
: Com proventos correspondentes à totalidade a sua devolução no mesmo prazo, ou seja, a partir 

do valor obtido na forma do § 12
. de 12 de fevereiro de 1999. A primeira questão 

Gostaria de ler até o fim. está respondida. 
Inciso li Com proventos proporcionais, obser- Quanto à segunda pergunta, não entendi se V. 

vado o disposto no § 22
, ao valor obtido na forma Ex! fala das mulheres funcionárias ou das mulheres 

do § 1
2

. parlamentares. Para as mulheres funcionárias, as re-
0 parágrafo que vou ler agora, Senador José gras foram estabelecidas pelo projeto aprovado nes-

Eduardo Outra, atende ao apelo de V. E~. ta Casa na última semana e que será votado, em se-
"§ 12

- os valores dos proventos das aposenta- gundo turno, no âia 8. Com certeza, as regras vota-
darias previstas nos incisos I e 11 do caput serão cal- das serão mantidas no segundo tu mo, e essas V. 
culados tomando por base percentual da remunera- Ex! conhece bem. 
ção fixada para os membros do Congresso Nacional, A S~ Emilia Fernandes (Bioco/PDT-RS) - Sr. 
idêntico ao adotado para cálculo dos benefícios dos Relator, só para entender. As mulheres funcionárias 
servidores públicos civis federais de mesma remune- teriam a sua aposentadoria ~orn b_E.se _l}§ll_ei_c:la_Erª·--- _ 
ração. vidêricia, que prevê aposentadoria aos 55 anos? 

§ 22 - O valor da aposentadoria prevista no in- . 
ciso 11, do caput, corresponderá a um trinta e cinco O SR. OSMAR DIAS (PSÇ)B-PR) - E evidente. 

avos por ano de exercício de manâatoãovalor obti- AS~ Emília Fernandes (Bioco/PDT-RS)- E. 
do na forma do§ 12

." conforme a proposta de V. Exª, as parlamentares se 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT· aposentariam com 60 anos? 

SE)- Muito obrigado. -- -0-SR-:osMARDIAS- (PSDB~PR) .:. Sim: Se -

A Sr! Emília Fernandes (Bioco!PDT-RS) _ Sr. uma funcionária se candidatar a Deputada ou a Se-
Presidente. podemos pedir um esclarecimento ao Sr. nadora e se eleger, ela vai se submeter às regras 
Relator? _. __gue estarnos estab_elece_ndo para o plano dos parla-

mentares, ou seja, 60 anos. Ela pode optar por se 
O SR. PRESIDEMTE (Antonio Carlos Magalhães) aposentar com 55 anos, contribuindo com outro pia-

-O Relator se colocou à disposição. no. Se ela quiser contribuir com o plano de aposen-
A Sr" Emília Fernandes (Bioco!PDT-RS. Para tadoria dos congressistas, ela o fará, mas terá que 

um esclarecimento. Sem revisão da oradora.) -Se- se submeter às regras desse plano de 60 ·anos para 
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homens e mulheres que estamos colocando ao Ple
nário. Seguramente, elas preferirão se aposentar 
pelo plano geral da previdência, que lhes dá o direito 
de se aposentar com 55 anos. 

A Sr" Emilia Fernandes (Bioco/PDT-RS)- Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, farei minha últi
ma pergunta em relação à questão da possibilidade 
prevista para contagem do tempo de serviço. É nes
se sentido que V. Exª apresentou a emenda? Nesse 
quadro comparativo, fala-se em tempo de serviço, 
incluindo exercício de mandato e outras atividadês. 
Pergunto: alguma dessas emendas lidas por V. Exª 
se refere a essa questão? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Senadora 
Emília Fernandes, é a Emenda n2 8, que estabelece: 
" .. .idêntico ao adotado para cálculo dos benefícios 
dos servidores públicos civis federais da mesma re
muneração". 

Expliquei o seguinte: como não temos estabe
lecidas as regras do redutor que aprovamos aqUI, tec · 
remos de aguardar a aprovação do projeto de lei que 
regulamentará os critérios de redutor, para nos 
adaptarmos exatamente àquelas regras. As regras 
que servirão para os servidores públicos servirão 
também para os parlamentares, e será aplicado o re
dutor. 

A Sr" Emilia Fernandes (Bioco/PDT-RS) -
Esse será para o cálculo do valor da aposentadoria 
a que teria direito cada parlamentar. Pergunto a V. 
Exª: pode-se trazer o tempo de serviço para contar? 
Não haverá uma diferença nesse caso? Hoje, pelas 
novas regras, se fala em tempo de contribuição. 
Quero saber se, por exemplo, um parlamentar trará, 
no caso especifico dos homens, o tempo de serviço 
militar. Pergunto se houve alguma alteração, só para 
que fique mais claro. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Expliquei 
.essa emenda por três vezes, porque outro Senador 
já me inquiriu, e vou explicá-la pela quarta vez por
que creio que o barulho não permitiu que V. Exª ou
visse. Trata-se da Emenda n2 9 que diz: "Substitua
se na alínea "b" do inciso 11 do art. 22, e no inciso J. 
do art. 49 a palavra serviço por contribuição." 

A Sr" Emilia Fernandes (Bioco!PDT-RS) 
Agradeço o esclarecimento de V. Exª. Realmente, os 
dois pontos mais polémicos, os de mais difícil com
preensão nessa linha proposta pelos Srs. Relatores 
são os de igualdade para com os funcionários públi
cos. Parece-me que, .de certa forma, resgata algo no 
que se refere a tempo de serviço. Tendo em vista as 
novas regras, não temos esse direito de contar tem-

po de serviço, mas de avaliar o tempo de contribui
ção. 

O SR. O_SMAR DIAS (PSDB-PR) - Isso está 
resolvido. 

A Sr" Emilia Fernandes (Bioco/PDT-RS) - E a 
questão da paridade. Se temos um teta estabelecido 
para o funcionalismo público, teríamos que ter um 
teto para os parlamentares. 

.O SR. OSMAR DIAS - É a emenda n9 8. 

-Antes de concluir, Sr. Presidente, gostaria de 
corrigir uma falha que cometi. 

- · · A nossa emenda relativa a tempo de contri
buição, em substituição a tempo de serviço, tam
bém tinha sido apresentada pelo Senador José 
Eduardo Outra. Nós a prejudicamos, mas faço 
questão de registrar que o pensamento de S. Exª 
é_ igual ao.nosso .. --· 

95 

----------------- ------ ---

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-- -V. Exª também citou o Senador Jefferson Péres em 

caso semelhante. 
Antes de proclamar o resultado do parecer, 

agradeço ao Senador Osmar Dias pelo brilhante tra
balho apresentado, em consonância com a vontade 
do Senado e, sobretudo, da opinião pública brasilei
ra e de seus compa,nheirc:>s __ BeQi_ V~@s e NaborJú
nior. É um trabalho que realmente honra o Senado 
e, acredito, será muito bem recebido pela opinião 
pública. 

O parecer conclui pela rejeição das emendas 
n2s 1 O e 11, 13, 14, 15 a 21, pela prejudicialidade da 
emenda n2 12 e pela apresentação das emendas n9 

8e9. 
Continua em discussão. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José 

Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, queria fazer alguns 
registres. O primeiro deles é que o projeto que veio 
da Câmara contém um grande avanço em relação à 
situação atual do IPC. Registro< também, que as 
emendas apresentadas e as acatàdas pelos Relato
res aumentam esse desenvolvimento, pois estabele
cem um tratamento muito melhor no âmbito desse 
Instituto. 

A partir de comentários que tenho ouvido no 
plenário do Senado ou nos corredores, quero fazer 
mais um registro. Alguns dizem que não podemos 
nos pautar pelo que a imprensa diz e que, pelo fato 
de ser novo, eu poderia colocar "fogo no circo" e não 
me preocupar com a aposentadoria. 
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Contudo, quero dizer que a emenda que apre
sentamos sobre a reforma da Previdência e a dis
cussão do IPC têm a_bsoluta coerên_çi<l çorn Q !lQS_§O_ 

projeto global de previdência sociaL Nossa emenda 
não significa a possibilidade de sermos pautados 
pela imprensa nem qualquer tentativa de colocarmos 
o Congresso na berlinda, até porque discordamos 
daqueles que entendem que, ao se acabar com de
terminadas regalias aqui e ali, estaríamos contribuin
do para diminuir prerrogativas do Parlamento ou 
contribuindo para enfraquecê-lo. 

Entendemos de forma contrária. Entendemos 
que é justamente retirando esses penduricalhos 
que o Congresso Nacional se fortalece perante· à 
opinião pública, e as prerrogativas dos parlamenta
res, enquanto parlamentares, passam a ser mais 
respeitadas. 

Querermos registrar que essas novas emendas 
aprovadas, acatadas ou apresentadas pelos· relato
res, a partir do debate que tivemos na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, melhoraram sen
sivelmente o projeto. 

Vamos insistir em uma emenda, não para mar
car posição, mas para expressar o nosso sentimento 
em relação a essa questão de previdência de parla
mentares. Entendemos que a Previdência Social tem 
embutida um conceito de solidariedade sociaL Qual 
é o volume de recursos que a União, o conjunto da 
população brasileira, enfim, está disposta a destinar 
para a aposentadoria dos brasileiros de forma que 
aqueles que não têm condição de contribuir ao longo 
da sua vida, seja por um ou outro motivo, ou aqueles 
que têm condição de contribuir menos, possam, a 
partir do momento em que se aposentam, ter condi
ções dignas de sobrevivência? 

Dentro desse princípio, continuamos insistindo 
que não vemos sentido em termos um sistema de 
seguridade social, ou um plano de seguridade so
cial, diferenciado para os parlamentares, da mes
ma forma que não víamos para os militares, da 
mesma forma que não víamos para os magistrados, 
em absoluta coerência com o nosso projeto de refor
ma globaL 

Voltamos a insistir que, daqui a cinco anos, de 
acordo com as palavras do próprio Relator Beni Ve
ras, teremos de discutir nesta Casa uma reforma da 
Previdência Social, com regime único, para se aca
bar.com o tratamento diferenciado. É nesse sentido 
que iremos insistir na nossa emenda. 

A meu ver, o problema grave que ainda há 
nesse projeto não é em relação a privilégios. A 
partir do que foi aprovado aqui, essa palavra não 

pode ser mantida. Estamos criando um Plano de Se
guridade SoCiarem-que-nãónóüve a-preocupaÇão::..

-ríao do Senad-õ;-mas da Câmara quando o apresen-
-Tou - de se-fazer urriaanalise-ae-soa-vlabilidade 

atuariaL 
Baseio-me nas próprias regras que estamos 

implementando. EStá dito que a contribuição do Po
der Público será equivalente à cohtribuição do segu
rado, 1:1. Só que eu gostaria de lembrar que, oficial
mente, no caso do IPG; é 2:1, mas basta pegar o Or
çamento da União, particularmente a contribuição da 
Câmara e do Senado para o IPC de 1997, para veri-

-- ficanríosque;apesar de -O IPC falar em 2:1, está pre
vista uma contribuição por parte da Câmara e do Se
nado da ordem de cinco vezes do que é arrecadado, 
exatamente porque o IPC foi criado sem qualquer 

---análise da sua viabilidade atuariaL E nós estamos 
- - fazendo isso-de novo. 

É por esse motivo, inclusive, que apresenta- -
mos aquela emenda à Constituição, que era a emen
da original do Governo, proibindo a União, Estados e 
Municípios de contribuírem com qualquer quantia 
para financiar institutos de previdência de congres
sistas. A emenda foi rejeitada. Paciência! 

Sr. Presidente, estamos preocupados com o 
fato de estarmos criando um plano de seguridade 
social que não leva em consideração a sua viabili
dade atuarial, a.-pesêlr de as emendas apresenta
das extirparem privilégios, apesar de se estabele
cer tratamento igual ao dos parlamentares para os 
servidores públicos. Temos que registrar isso aqui 
mais uma vez: não há mais sentido em se falar de 
privilégios, pelo menos nos termos em que popu
larmente é interpretada a palavra, mas existe um 
risco de, daqui a três, quatro, cinco ou seis anos, 
pelo fato de não haver essa viabilidade atuarial, o 
Poder Público, para manter essas regras coloca
das aqui, ter que contribuir com valores maiores 
do que os estabelecidos na lei, ou seja, na propor
ção de um por um. 

O Sr. Beni Veras (PSDB-CE) -V. E~ me per
mite um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT· 
SE) - Ouço o aparte de V. E~ com prazer. 

___ o Sr. Beni '[eras (PSDB-CE) - Senador José 
Eduardo Outra, dentro do sistema atual, apenas-11 
parlamentares farão jus ao sistema de aposentado
ria proposto, porque, ao longo do tempo, muitos par
lamentares deixam de ser _f)arlamentares, portanto, 
saem do sistema. Então, é mais do que suficiente 
esse valor de, hoje de 22%. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT • 
SE) - A aposentadoria deve ser integral, mas o 
projeto prevê a aposentadoria proporcional, ou 
seja, se o cidadão foi parlamentar filiado ao siste· 
ma durante oito anos e, depois, deixa o mandato, 
poderá receber a aposentadoria proporcional aos 
proventos. Esse é o problema que vai continuar 
existindo. 

A minha emenda estabelece simplesmente 
um pecúlio. Como somos sensíveis às argumenta·. 
ções apresentadas, tais como: que o parlamentar 
deixa sua atividade profissional, que ele precisa de 
um tempo, depois de perder o mandato, para reto
mar a sua atividade profissional anterior, estamos 
estabelecendo um pecúlio feito exclusivamente 
com a contribuição dos próprios parlamentares. 
Propomos que seja descontado 12% de cada par
,.,..:!entar, que, ao terminar o seu mandato e não 
sendo reeleito, teria a devolução desse dinheiro de 
forma global, integral ou dividida a:o longo de um 
ano, por exemplo. 

live a curiosidade de fazer os cálculos, inclusi
ve, abatendo o valor que o parlamentar teria de con
tribuir para o seu regime de origem. Se a pessoa for 
inscrita no regime normal da Previdência Social, terá 
de descontar uma alíquota máxima de 11%, ou seja, 
R$132, e como parlamentar, 12"/o- R$960,00; aba
tendo-se os R$132, que iriam para o INSS, no caso, o 
desconto seria de R$832 ao mês. Ao fim de um man
dato de quatro anos, teria a receber R$39.744,00, 
que, distribuídos ao longo de um ano, resultariam 
num seguro desemprego - digamos assim - da or
dem de R$3.312,00. Consideramos que um ano é 
mais do que suficiente para o parlamentar reorgani
zar sua vida. Estaríamos criando um pecúlio no qual 
não haveria dinheiro público, restando contemplada 
essa preocupação. O tempo de recebimento seria o 
estabelecido no processo de devolução. 

Votaremos a favor desse projeto, que enten
demos fundamenta!. Faço, todavia, um apelo ao 
Presidente do Senado Federal. Já estamos vendo 
na imprensa uma espécie de disputa das duas Ca
sas pela iniciativa de extinguir o IPC. Como não 
sei se a proposta de emenda constitucional da re
forma da Previdência será tocada pelos Deputa
dos no decorrer do próximo ano, tenho medo de 
que esse projeto volte para a Cãmara e fique 
aguardando a reforma da Previdência para que 
seja novamente discutido. Como o projeto indica 
data - 12 de fevereiro de 1999 - para a liquidação 
do IPC, se for votado depois desse tempo, acaba
rá sendo prejudicado. 

Alerto, então, o Presidente da-casa para que 
mantenha cantatas com o Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Michel Temer, a fim de 
que o projeto, quando para lá voltar, seja imediata
mente submetido à votação. A Câmara poderá optar 
por seu projeto original ou pelas emendas do Sena, 
do. Espero que escolha essas últimas, porque, sem 

- dúvida alguma, o projeto desta Casa está bem me
lhor do que o daquela. 

É o apelo que faço a V.E~. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (António Canos Magalhães) 
• V. Ex!- será atendido. 

Nesse ponto, devo dizer que V. E~ colocou 
muito bem a questão, quando disse que o projeto da 
Câmara já é um grande avanço e que aprimoramos 
ainda mais o projeto daquela Casa. Conseqüente
mente, creio que será votado com rapidez na Câma
ra. Levarei o projeto ao Presidente Michel Temer e 
também o apelo da Casa. 

Com a palavra o último orador inscrito. Sena
dor Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
discutir. Sem revisão_ do orador.) - Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, às vezes fico estarrecido por
que vejo que a imprensa, insaciável, critica tudo o 
que fazemos. Qualquer que seja o resultado da vota
ção desse projeto, podemos nos preparar que a criti
ca vem em seguida. 

V. Ex!- está, de certa forma, até lutando para 
que se vote esse projeto numa hora em que a emen
da constitucional sobre aposentadoria ainda não 
está aprovada no Senado. Daqui vai para a Câmara, 
mas já estamos bitolando esse projeto de lei como 
se a emenda estivesse promulgada. 

Sr. Presidente, se eu pudesse fazer uma com
paração, faria entre a Previdência Social e a Encol. 
A "Encol recebeu dinheiro de muitas pessoas para 
construir apartamentos. Em determinado momento, 
faliu. A Previdência Social gastou o dinheiro do tra
balhador e também está falida. 

Então, o Governo faz uma proposta que a En
cal não fez: mandou um projeto de emenda constitu
cional para esta Casa, retirando direitos daqueles 
que contribuíram e que tinham a expeC"tativa de se 
aposentarem com as regras até então existentes. 

A partir do início desta discussão, achatou-se 
o pequeno e começaram a gritar que tudo. o mais 
era privilégio. É como se a Encol resolvesse en
tregar, para quem comprou um apartamento de 
cobertura, um sala e quarto conjugado. Ter uma 
cobertura é um privilégio. Foi-se achatando tudo e 
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tirou-se do trabalhador a expectativa de ter uma apo- Sr. Presidente, quero dizer a V.EJ(-! que, depois 
sentado ria decente que lhe permitisse não perder de tantos anos de mandato, meu desencanto é gran-
sua dignidade. -:::-c- :::ccc:==--=c-=-_:_cc::_ =-de-;-porque-vejo··que-até mesmo dentro do Parlamen-

Estou acostumado, Sr. Presidente, pois estou to há os que lutam contra os que aqui estão repre-
aqui desde 1963, época em que ser representante sentando o povo, os que aqui não vieram para enri-
do povo enaltecia qualquer um. A representação quecer nem para lutar por interesses menores, os 
do povo era tão importante que nem se pagava im- que têm a coragem de dizer não, os que têm a cora-
posto de renda, pois se tratava de uma repre- gem de lutar para continuar a merecer o respeito do 
sentação e não um ordenado. Ninguém era empre- povo. 
gado público. De pouquinho em pouquinho, foram Não votarei a favor desse nem de outro pro-
descontando o imposto de renda e, hoje, ganhan- jeto que tire direitos que já eram expectativa da-
do R$8 mil, não recebemos mais do que R$4,9, já queles que estavam trabalhando. Quero dizer a 
que R$2 mil vão para o imposto de renda; V. Ex:!, aos Srs. Senadores e até à imprensa que 
R$800,00 para o IPC, e ainda há as contribuições qualquer que seja o resultado, pelo meu tempo 
para o Clube do Congresso, etc. No entanto, a im- de trabalho e pelos meus 73 anos de idade, já 
prensa diz que somos privilegiados, pois ganha- tenho os direitos assegurados e garantidos. Mas 
mos R$4,9 para termos duas casas: uma em Bra- me recuso a votar de cócoras, me recuso a votar 
sília e outra no nosso Estado. Ganhamos R$4,9 ajoelhado. E faço questão de continuar a ter o 
para sermos insultados. Há apresentadores de te- respeito do povo do Maranhão que me mandou 
levisão que ganham R$100 mil por mês, mas o pri- para cá. 
vilegiado é o Senador e o Deputado. E debocham 
de nós. 

Fomos relegados à condição de funcionários 
públicos. Hoje, somos funcionários públicos sem es
tabilidade, já que de quatro em quatro anos há elei
ções e, sem indenização, o parlamentar volta para 
casa. 

O médico, o engenheiro e o advogado vêm 
para o Congresso, afastam-se dos seus escritórios 
ou consultórios, mas quando o mandato termina não 
têm mais cliente. O médico fica sem ter como reco
meçar, o advogado vai começar a garimpar de novo 
para poder ter clientes, e a mesma coisa ocorre com 
qualquer profissional liberal; sai daqui para um reco
meço de vida. 

No mundo inteiro há aposentadoria, pensão ou 
"que nome se dê" ao ex-Parlamentar. 

João Café Filho, depois que foi Presidente da 
República, não tinha de que viver; então, a Asso
ciação Comercial do Rio de Janeiro arranjou um 
emprego de Assessor para João Café Filho, ex
Presidente da República. Carlos Lacerda, revolta
do com tal situação, arranjou-lhe um cargo no Es
tado da Guanabara. 

Mas a imprensa diz que somos privilegiados e 
que é preciso acabar com o privilégio. A imprensa 
diz que ganhamos muito e que é preciso acabar com 
isso. E nesse rol de privilegiados, vai parlamentar, 
vai funcionário público, todo mundo. Todos só po
dem ter direito a uma sala e quarto conjugado, não 
pode ter sequer um dois quartos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Encerrada a discussão. 

Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo 
das emendas. 

Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
senador Ramez-Tebet. -

O SR. RAMEZ-TEBET (Ptl.fOB-MS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, repetirei aqui 

_ arg!lmento$ _que expendi .Qntem na Comissão_ de 
Constituição, Justiça e Cidadania, dizendo que o 
Congresso Nacional está realmente procedendo 
com altivez. O Senado da República, sob a Presi
dência de V. Exi!. e com a sabedoria de todos os 
Pares que compõem esta Casa, está dando um 
exemplo, está mostrando à sociedade brasileira 
que no instante em que se buscam as reformas in
dispensáveis ao desenvolvimento do País e que 
se discute a reforma previdenciária, que atinge 
150 milhões de brasileiros, sem dúvida nenhuma, 
o Congresso Nacional, ao votar esse projeto de lei 
extinguindo o IPC, diria que procede de maneira 
ímpar, até mesmo perante as nações adiantadas 
do mundo. 

Por que digo que não é só perante a socieda
de brasileira, as nações mais adiantadas, mais civili
zadas do mundo? É porque países do Primeiro Mun
do, Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, como a 
Dinamarca, concedem pensão a ex-parlamentar que 
tenha um ano de mandato, em idade de 60 anos. Na 
Dinamarca, basta que o parlamentar tenha um ano 
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de mandato para poder ter os benefícios da pensão 
parlamentar. 

Na França. não precisa de 8 anos, Sr. Presi
dente, Sri!s e Srs. Senadores; são suficientes 5 anos 
de mandato e 50 anos de idade. Na França de quem 
nós, o Brasil, de quem nós, congressistas, que pri
meiro elaboraram o Instituto de Previdência do Con
gresso 'Nacional que hoje estamos acabando e subs
tituindo por um outro, foi da França que copiamos 
isso. E lá na França existe também o instituto de 
pensão dos congressistas. 

Nesses países, ninguém está extinguindo o 
instituto de pensão dos congressistas. Lá ele esta 
mantido, inclusive no Estado de Israel, onde com 
quatro anos de mandato e - pasmem, Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Senadores - 40 anos de idade o par
lamentar já tem direito à sua aposentadoria. 

Colhi dados também para verificar em outros 
países: na Bélgica, bastam cinco anos de mandato 
e 55 anos de idade; nos Estados Unidos, que mui
tos de nós brasileiros costumam ter como o país 
que serve de exemplo para nós em questões polí
ticas e em matéria até de legislação, lá são sufi
cientes cinco anos de mandato e a idade é de 55 
anos; na Austrália, são oito anos de mandato e 45 
anos; na Alemanha, são seis anos de mandato e 
65 anos de idade; e fui informado, não li em ne
nhum lugar, que no Japão basta que o Parlamen
tar exerça o mandato por quatro anos, para ter di
reito a.essa pensão. 

Por que afirmo isso, Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores? É para que façam mais justiça ao Con
gresso Nacional, para que a sociedade brasileira 
saiba que o Congresso Nacional, ao votar a reforma-
da Previdência, quer dar exemplo e está realmente 
cortando na carne aquilo que a sociedade exige. 
Está exigindo, sim, não podemos negar isso. Está 
até nos impulsionando. E vamos falar a verdade, foi 
a verdadeira motivação que levou a. Câmara e está 
levando o Senado a abolir aquilo que é chamado de 
privilégio aqui no Brasil e que existe nos países 
mais adiantados do mundo. 

Dir-se-á, talvez, que nesses países mais adian
tados do mundo não existem tantas injustiças sociais 
como existem aqui no Brasil. Que aqui no Brasil pre
cisamos, realmente, corrigir as injustiças sociais, 
mas é preciso, também, que se saiba que nesses 
países existem injustiças sociais e que eles também 
estão mergulhados na análise de uma reforma da 
Previdência Social que eles ainda não conseguiram 
reformar, numa Previdência Social que está levando 

a Alemanha praticamente ao caos, com seu sistema 
previdenciário falido. 

Então, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é 
justa a alegria do Congresso-Nacional. É justa a nos
sa satisfação e é justo que nós esperemos não o re
conhecimento da sociedade brasileira, não precisa 
que a sociedade brasileira reconheça o trp.balho do 
Congresso Nacional, mas é preciso que se faça jus
tiça ao trabalho do Congresso Nacional e dos parla
mentares. Fico muito contente por uma razão ape
. nas: ·porque-- o Góngres·só- Nacional está dando 
exemplo e isso é o que marca, isso é o que fica. Va
lem mais os exemplos do que as palavras. 

Muito obrigado. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Com a palavra o nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, há uma semana, 
precisamente, sustentei, neste plenário, que não ex
tinguiria o Instituto de Previdência dos Congressis
tas. Assinalei; então, que votaria pela modificação 
da lei. que o criou. Alteraria o sistema de contribui
ção. Se necessário afastaria a Câmara e o Senado 
da contribuição, aumentaria a contribuição dos con
gressistas, modificaria o critério de concessão das 
vantagens com relação à idade e à permanência no 
Congresso, enfim, adotaria todas as medidas que 
fossem consideradas aconselháveis para a alteração 

J:i9 aLu.alregime._ ~ ~ ~~~ _ 
No curso desta semana, nenhum fato ocorreu 

que me pudesse levar_à modifi~çã9 de meu pensa
mento. Não voto, por isso mesmo, a extinção do Ins
tituto de Previdência dos Congressistas. 

O nobre Senador Ramez Tebet acaba de dar 
testemunho de como funciona o instituto de previ
dência dos congress;istas em diversos países do 
mundo, em condições muito mais favoráveis que as 
do Brasil. Não quero, entretanto, discutir a matéria, 
reservei-me apenas à declaraçãà para 'encaminha
mento da votação. Nada me leva a mudar o juizo. 
Como não quero discutir a matéria e sinto, entretan
to, que a maioria da Casa vai adotar a extinção, limi
to-me a sustentar meu ponto de vista, pois isso abs
ter-me-ei da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o projeto sem prejuízo das emendas. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 49, DE 1996 

(N!! 2.085/96, na Casa de origem) 

Extingue o Instituto de Previdência 
doa Congressis.tas - IPC, ~ dá outras 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica extinto o Instituto da Previdência dos 

Congressistas IPC, criado pela Lei n° 4.284, de 20 de 

novembro de 1963, e reçido pela Lei n° 7.087, de 29 de 

dezembro de 1982, sendo sucecüdo, em todos os direitos e 

obrigações, pala União, por intermédio da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal, oa quais assumirão, mecüante recur.,os 

orçamentários próprios, concessão manutenção dos 

benet'icios, na .forma estabelecida nesta Lei, preservados os 

direi tos adquiridos em 

atualizadas com base na 

relação às 

··legislação 

pensões 

-vigente 

concedidas, 

à data da 

publicação desta Lei, bem como às pensões a conceder, no 

reqime das Leis n° 4.284, de 20 da novembro de 1963, n° 4.937, 

de 18 de março da 1966, e n° 7.087, de 29 de~ezembro de 1982. 

S 1". A liquidação do Instituto ocorrerá em 1° de 

t'evereiro de 1999 e será conduzida por liquidante nomeado pela 

Mesa do Congresso Nacional, competindo-lhe administrar o 

patrimõnio deste, recolher ao Tesouro Nacional os saldos 

bancários ao .final subsistentes e transferir para a Câmara dos 

Deputados e para o Senado Federal .. o acervo patrimonial. 

§ 2_0
• São as.,equrados os direl. tos que venham a ser 

adquiridos, na forma da Lei n° 7.087, de 29 de dezembro de 

1982, até a liquidação do IPC, pelos sequrados facultativos. 

S 3°. Os atuais segurados obrigatórios do IPC, ao 

té~no do exarcicio do presente mandato, poderão se inscrever 
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como segurados do Plano de Seguridade Social dos 

Congressistas, independentemente de idade e de exame de saúda. 

S 4 o • Os beneficios referidos no caput serão pagos 

pela última Casa LeQ'islativa ou órgão a que se vinculou o 

se~rado. · 

S 5°. A Casa Legislativa ou órgão a que se vinculou 

o segurado ressarcirá as contribuições por este recolhidas ao 

IPC, atualizadas monetariamente, mia a mãs, pelos indicas da 

remuneraçAo das cadernetas de poupança, no prazo da sessenta 

dias: 

I - a contar do término dos mandatos que estejam 

ocupando, aos atuais congressistas que o requererem; 

II - a partir da 1° da fevereiro de 1999, aos atuais 

.segurados facultativos que não tiverem adquirido direito a 

pensão, na forma da legislação vigente até a data da 

publicaçAo desta Lei; 

III a partir de 1 o de fevereiro da 1999, aos 

ex-segurados que, embora tendo adquirido o direi to a pensão, 

não o tenham exercido, e desde que optem, em detrimento deste, 

pelo ressarcimento previsto neste parágrafo. 

S 6°. AD atual segurado obrigatório do IPC que 

renunciar i. devolução prevista no parágrafo anterior 

aplicar-se-á o seguinte: 

I - àquele que, ao término do exerci cio do atual 

mandato, preencher os requ"i.sitos previstos na legislação 

vigente à data de publicação des~a Lei, fica assegurado o 

direito à aposentadoria; 

II - àquele que, ao término do axercicio do atual 

~mandato, houver cumprido ·o periodo de carência correspondente 

a oito anos da contribuição, fica garantido o direito a 

percepção da· aposentadoria proporcional, após cumprir os 
demais requisitos previstos na legislação· vigente à data da 

p~blicação desta Lei; 

III - aquel,e que, ao término do exercicio do atual 

mandato, não tiver cumprido o per iodo da carência 

!Of 
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correspondente a oito anos de contribuiçà.:>, e, naquela data, 

tornar-se sequrado do Plano institul.do por esta Lei, poderá 

averbar seu tempo da contribuição à razão de um trinta avos do 

valor da aposentadoria integral por ~no de contribuição; 

IV - aquela que teve qarantido o direito a pensão, 

na forma da leqislação vigente à data de publicação desta Lei, 

e se inscrever no Plano de Seguridade Social dos 

Congressistas, incorporará aos seus proventos, a cada ano da 

exercicio de mandato, o valor correspondente a um trinta a 

cinco avos da remuneração fixada para os membros do Congresso 

Nacionjll. 

S 7°. O sequrado facultativo poderá cancelar sua 

inscrição no IPC a- pra juizo do direi to ao ressarcimento a 

que se refere o inciso II doS 5°. 

S 8°. Com a liquidação do IPC precluirá o prazo para 

aquisição da direitos .com base na satisfação das condições 

instituidaa naa Leis n° 4.284, da ·20 de novembro de 1963, e D
0 

4.937, da 18 da março da 1966. 

S 9°. Pracluirá no momento da liquidação do IPC o 

direito ao recolhimento previsto no caput do art. 24 da Lei n° 

7. 087, da 29 da dezembro de 1982, permi tindo-sa ao segurado 

obrigat6rio a anteeipação do recolhimento correspondente ao 

tempo de até doze me••• da cqntribuição. 

Art. 2•. o Senador; Deputado Federal ou suplente quê 

assim o requerer, no prazo de trinta dias do inicio do 

exarcicio do mandato, participárá do Plano de Sequridada 

Social doa Congressistas, fazendo jus à aposentadoria: 

I com proventos integrais, correspondentes à 

remuneração fixada para os membros do Conqresao Nacional: 

a) por invalidez permanente, quando esta ocorrer 

durante o exercicio do mandato e decorrer da acidente, 

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 

incurável, especificadas em lei; 
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b) aos trinta e cinco anos de Axercicio de mandato e 
cinqUenta e cinco anos de idade; 

I:Z: com proventos proporc.Lonais ao tempo de 

.. exercicio de mandato: 

a)·por invalidez permanente, nos casos não previstos 

·na a·li:nea ;r do inciso anterior, não podendo os proventos ser 

inferiores a vinte e seis por cento da remuneração fixada para 

os membros do Conqresso Nacional; 

b} aos trinta e-cinco anos .de serviço e cinqüenta e 

cinco anos de idade. 

Paráqra.fo único. o valor dos proventos da 

aposentadoria prevista no inciso II do caput corresponderá a 

um trinta e cinco avos da remuneração fixada para os membros 

do Congresso Nacional, por ano de exercicio de mandato. 

Art. 3 ° . Em caso de morte do sequrado, seus 

dependentes perceberão pensão correspondente a cinqüenta .por 

cento do valor dos proventos ele aposentadoria que o sequrado 

recebia ou a que teria direito, acrescidos da tantas parcelas 

de ciez por cento quantos foram os depsndentes, até o máximo da 

cinco. 

S 1°. O valor minimo da pensão corresponderá a treze 

por cento da remuneração fixada para os membros do Congresso 

Nacional. 

S 2°. N~o é devida pensão ao dependente do sequrado 

que tiver .falecido. posteriormente ao cancelamento de sua 

inscrição. 

Art. Para os fins do disposto nesta Lei 

considerar-sa-á: 

I tempo de serviço, aquele reconhecido pelos 

sistemas da previdência social do serviço público, civil ou 

militar, e da atividade privada, rural e urbana; 

II tempo de exerci cio de mandato, o tempo de 

contribuição ao Plano da Seguridade Social dos Congressistas 

ou ao Instituto de Previdência dos Congressistas. 

S 1°. A apuração do tempo de exercicio de mandato e 

do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos 
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em anos, considerado o ano corno de trezentos e ses-senta e 

cinco dias. 

§ 2°. Para a concessão dos beneficies do Plano de 

Seguridade Social dos Congressistas, serão desconsiderados os 

períodos de tempo ,;,xcedentes a trinta e cinco anos, bem corno 

os concomitantes ou j. ......._.,iderados para a concessão de outro 

beneficio, em qualquer rb a de previdência social. 

Art. 5°. Para fins de contagem de tempo de exercício 

de mandato é facultada ao segurado a averbação do tempo 

correspondente aos mandatos eletivos municipais, estaduais ou 

federais. 

§ 1 o • A averbação sornen te produzirá efeitos após o 

recolhimento das contribuições ao Plano de Seguridade Social 

dos Congressistas, diretamente pelo interessado ou mediante 

repasse dos recursos correspondentes ·por entidade conveniacia 

na forma do art. 6°. 

§ 2°. O valor do recolhimento a que se refere o 

parágrafo anterior corresponderá à soma das contribuições 

prevl.sta nos incisos I e II do art. 12 e tornará por base a 

remuneração dos membros do Congresso Nacional vigente à época 

do recolhimento. 
Art. 6°. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal 

poderão celebrar convênios com entidade-s estaduais e 

municipais de seguridade parlamentar para a implantação de 

sistema de compensação financel.ra das contribuiçoes do 

segurado por tempo de exercício de mandato, tanto àquelas 

entidades quanto ao Plano insti tuido por esta c. ~i, mediante 

repasse, para habilitação à aposentadoria, dos recursos 

correspondentes. 
Art. 7°. O ex-segurado poderá rel.nscrever-se,.· quando 

.titular de novo mandato, bem como, ao completar os requl.sitos 

exJ.gidos para aposentadoria, optar entre o plano J.nstl. tuido 

por esta Lei e o regl.me de prevJ.dêncJ.a socJ.al a que es tl. ver 

VJ.nculado. 
Parágrafo único. O segurado aposentado na forma 

desta Lei terá revisto o valor da aposentadoria ao término do 

exercicio de novo mandato, observado o disposto no § 2° do 

art. 4°. 
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Art. 8°. Em nenhuma hipótese o valor mensal dos 

beneficies a que se refere esta Lei_ poderá exceder ao da 

remuneração dos membros do Congresso Nacional. 

Art·. 9°. Os-·bl!ineficios previstos nesta Lai serão 

atualizados no indica e na data do reajuste da remuneração 

mensal dos membros do Congresso Nacional. 

Art. 10. Não é devido o paqamento dos proventos da 

aposentadoria prevista nesta Lei enquanto o beneficiário 

est~ver investido em mandato eletivo federal, estadual ou 

mun~cipal, salvo quando -optar por este beneficio, renunciando 

à remuneração do cargo. 

Art.. 11. Fica vedada, a parbr da liquidação do IPC, 

a acumulação da 

com a do reg~me 

aposentadoria pelo Plano previsto nesta Lei 

de previdência social do servidor público, 

civil ou militar, ou do regime geral de previdência social o. 

que se refere a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Art. 12. O Plano de Seguridade Social dos 

Congress~stas será custeado com o produto de contribuições 

mensais: 

mensal 

I - dos segurados, inc~dentes sobre a 

fixada para os .membros do Congresso 

_.,ttraç:ão 

Nacional e 

calculadas mediante aplicação da aliquota de doze por cento; 

!I - da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de 

valor idênt~co à contribuição de cada segurado, fixada no 

inciso anterior; 

III dos:. beneficiários das aposentadorias e 

pensões, incidentes sobre o valor das mesmas e calculzdas 

mediante a aplicação da alíquota de sete por cento. 

Art. 13. o Deputado Federal, Senador ou suplente em 

exercic~o de mandato que não est~ver vinculado ao Plano 

~nst~tuído por esta Lei ou a outro reg~me de previdência 

part~c~pará, obrigatorJ.amente, do regime geral de previdênc~a 

soc~al a que se refere aLe~ n° 8.213, de 24 de JUlho de 19~1. 

§ 1°. O ~nc~so I do art. 12 da Le~ no 8.212, de 24 

de JUlho de 1991, passa a v~gorar acresc~do da seguinte alínea 

h: 
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"Art. 12. . ......................••..•.... 

I - ..................................... . 

.. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. 
h) o exe~cente de mandato eletivo ~ederal, 

••tadual ou municipal, desde que não vinculado a 

reqime próprio de previdência social;" 

S 2°. O inci~o I do art. 11 da Lei n° 8.213, de 24 

de julho de 1991, passa a v1qorar acrescido da seguinte alinea 

h: 

"Art. 11. . ............•.....•...••••••••• 

I - ............................... • .... • . 

. . . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . 
h) o exercente de mandato eletivo ~ederal, 

••tadual ou municipal, desde que não vinculado a 

reqime próprio de previdência social;" 

S 3°. O inciso IV do art. 55 da Lai n° 8.213, de 24. 

de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redaçio: 

"Art. 55 ...........•..•....•...•••••••.•• 

IV o tempo de ao 

exercicio de mandato eletivo 

serviço re~erente 

federal, ••tadual ou 

municipal , 

•~•ito de 

desde que não 

apOsentadoria 

previdência social; 

tenha sido contado para 

por outro reqime de 

.................................................................. ' ........ " 

Art. 14. o coz:c;.resso Nacional regulamentará ••toa 
Lei, ~ante resolução, rro~prazo de sessenta dias da data de 

publicação. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicaçic. 

Art. 16. Ravoqam-se as disposições em contrário. 

•: 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação em globo das Emendas de n% 1 a 7-
CCJ/CAE/CAS, de parecer favorável, e de n% 8 e 9, 

- de Plenário. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que as apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N2 1 - CCJ/CAEICAS 

Dê-se ao§ 72 do art. 12 a seguinte redação: 

"Art. 12 .....................................•.........•.•. 

§ 72 O segurado facultativo poderá re
querer que sua inscrição no IPC seja cance
lada antes de 12 de fevereiro de 1999, fican
do-lhe assegurado o direito ao ressarcimen
to a que se refere o inciso 11 do § 52 

EMENDA W 2- CCJ/CAE!CAS 

Dê-se às alíneas h dos incisos I e 11 do art. 22 a 
seguinte redação: 

"Art. 22 ................................................. . 

EMENDA N2 5- CCJ/CAE/CAS 

Dê-se aos incisos I e III do art. 12 a seguinte 
redação: -

"Art. 12 ................................................. . 

I - dos segurados, incidentes sobre a re
muneração mensal fixada· para os membros 
do Congresso Nacional e calculadas mediante 
a aplicação de alíquota igual à exigida dos 
servidores públicos civis federais para o cus
teio de sua aposentadoria e pensões; 

. .. --------~~-- - ·-·-··· ·----- ----- ·----------· 
III - dos beneficiários das aposentado-

rias e pensões incidentes sobre o valor das 
mesmas que exceda o limite máximo esta
belecido para os benefícios do regime geral 
da Previdência Social de que trata a Lei n2 
8.213, de 24 de julho de 1991, e calculadas 

-mediante a aplicação da mesma alíquota a 
que se refere o inciso I." 

EMENDA W 6- CCJ/CP,E/CAS 

(Corresponde à Emenda n2 7, apresentada 
perante as Comissões) 

I - ................. , ................... - ................... --- - -Dê-se ao inciso I do § 52 do art. 12 do projeto a 
seguinte redação: 

b) aos trinta e cinco anos de exerci cio 
de mandato e sessenta anos de idade; 

11- ....................................................... . 

b) aos trinta e cinco anos de serviço e 
sessenta anos de idade; 

EMENDA W 3- CCJ/CAEICAS 

Dê-se ao caput do art. 32 a seguinte redação: 

"Art. 32 Em caso de morte do segura
do, seus dependentes perceberão pensão 
correspondente ao valor dos proventos de 
aposentadoria que o segurado recebia ou a 
que teria direito." 

EMENDA N2 4- CCJ/CAE/CAS 

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: 

"Art. 11. Fica vedada, a partir da liqui
dação do IPC, a acumulação da aposenta
doria pelo Plano previsto nesta Lei com a do . 
regime de previdência social do servidor pú
blico, civil ou militar." 

"I- a partir de 12 de fevereiro de 1999 
aos atuais congressistas que o requererem;" 

EMENDA N2 7- CCJ/CAEICAS 

(Corresponde à Emenda n214, apresentada 
perante as Comissões) 

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação: 
"Art. 10. Não é devido o pagamento dos pro

ventos da pensão a que se refere esta Lei enquanto 
o beneficiário estiver investido em mandato eletivo 
federal, estadual, distrital ou municipal, salvo quan
do optar por este benefício, renunciando à remune
ração do cargo. • 

EMENDA N2 8-PLEN 

Dê-se ao inciso IV do§ 62 do art. 12 e aos inci
sos I e 11 do caput e §§ 12 e 22 do art. 22 do PLC n2 
49, de 1996, a seguinte redação: 

"Art. 12 .................................................. . 
--- -

- - --§ S! ...................................... -·--··-··-· 

IV - aquele que teve garantido o direito a pen
são, na forma da legislação vigente à data de publi· 
cação desta Lei, e se inscrever no Plano de Seguri-
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dade Social dos CÕng1essistas, incorporará aos seus 
proventos, a cada ano de exercício de mandato, o 
valor correspondente a um trinta e cinco avos da re
muneração fixada na forma do§ 12 do art. 22. 

•Art-21! -·-·-······································--···'·· 
I - com proventos correspondentes à 

totalidade do valor obtido na fonna do § 12: . 
................................................... :. ............. . 

11 - com proventos proporcionais, ob· 
servado o disposto no § 22, ao valor obtido 
na fonna do § 12: 

§ 12 O valor dos proventos das apo
sentadorias previstas nos incisos I e 11 do 
caput serão· calculados tomando por base 
percentual da remuneração fixada para os 
membros do Congresso Nacional, idêntico 
ao adotado para cálculo dos benefícios dos 
servidores públicos civis federais de mesma 
remuneração. 

§ 22 O valor da aposentadoria prevista 
no inciso 11 do c..,ut corresponderá a um 
trinta e cinco avos, por ano de exercício de 
mandato, do valor obtido na forma do § 12." 

EMENDA N!! 9- PlEN 

Substitua-se, na alfnea b do inciso 11 do art. 2º 
e no inciso I do art. 42, a palavra "serviço• por "con
tribuição". 

o·sR. PRESIJENTE (Antonio canos Magalhães) 
- Passa-se à votação das emendas de parecer con
trário. 

Sobre a mesa. teqUerimenlo que será tido pelo Sr. 
1.1! Secretário em exescício, Selador Carlos Patrocínio. 

É lido e apmvado o seguinte 

REQUERIMENTO N!! 823, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 312, alfnea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 13 de Plenário, ao PLC - 49/96. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1997. -
José Eduardo Outra. ··· 

O SR. PRESIDEN1'E (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votação em globo das emendas de parecer contrário, 
ressalvada a destacada. 

Os Srs. Senadores que aprovam o parecer e 
rejeitam as emendas queiram permanecer senta
dos.(Pausa) 

Rejeitadas as emendas; 
São as seguintes as emendas rejeitadas: 

EME~DA NE 10-PLEN 

Suprima-se o § 32 do art. 12 do projeto. 

EMENDA NE 11-PLEN 

_____ Suprima-se os incisos III e IV do§ 62 do art. 12 
do projeto. 

EMENDA N2 15-PLEN 

Dê-se à alínea b do inciso 11 do art. 22 do proje
. to a seguinte reciação: 

"b) aos trinta e cinco anos de contribui
ção e sessenta de idade;" 

EMENDA N2 16-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 32 do projeto a seguinte 
redação, suprimindo-se seu§ 12 e convertendo-se o 
§ 22 em parágrafo único: 

• Art. 32 Em caso de morte de segurado 
do IPC, seus dependentes perceberão pen
são correspondente ao máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previ
·dência, observada a garantia de preserva
ção dos direitos adquiridos em relação às 
pensões concedidas, nos termos do art. 12 
desta lei." 

EMENDA N217-PLEN 

Suprima-se o art. 42 do projeto. 

EMENDA N2 18-PLEN 

Suprima-se o art. 11 do projeto. 

EMENDA N2 19-PLEN 

Suprima-se o art. 12 do projeto. 

EMENDA N2 20-PLEN 

Suprima-se o art. 13 do projeto. 

EMENDA Nº 21-PLEN 

Dê-se ao art. 11, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 49, de 1996 (nº 2.085, de 1-996, na Casa de ori
gem), que "Extingue o Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, e dá outras providências, a se
guinte redação:· · 

• Art. 11. Fica vedada, a partir da liqui- -
dação do IPC, a acumulação da aposenta
doria pelo Plano previsto nesta Lei com a do 
regime de previdência social do servidor pú
blico, cjyi(_o.u militar, exceto quando, nos ca
sos de acumulação previstos na Constitui
ção, o beneficiário optar por acumular uma 
dessas aposentadorias com a outra prevista 
neste Plano, não podendo a soma desses 
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proventos ultrapassar o valor da remunera
ção fixada para os membros do Congresso 
Nacional". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Votação da Emenda n2 13, que foi destacada e 
tem parecer contrário. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE.)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Com a palavra o autor da emenda, Senador José 
Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, por ocasião da discussão, tive oportunidade de 
explicar a emenda. Vou apenas lembrar qual é: em vez 
de criar o Plano de Seguridade dos Congressistas, cria 
o Pecúlio dos Parlamentares, composto, exclusiva
mente, da contribuição dos próprios Parlamentares, 
sem aperte de recursos públicos de qualquer natureza 

Entendemos que é uma forma de garantir 
àqueles que perdem seus mandatos um período 
para retomar suas vidas. Mas evitamos o risco real 
de ocorrer o mesmo que ocorreu com o IPC, que co
meçou com a proporção dois por um e acabou che
gando a cinco por um, pelo fato de não ter havido 
um estudo de viabilidade atuarial desse novo plano. 

Então, a emenda, em vez de criar um plano de 
seguridade, cria o pecúlio forrriado exclusivamente 
por recursos dos próprios Parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães} 
-Em votação a emenda que tem parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N2 13- PlEN 

Dê-se ao art. 22 do projeto a seguinte redação, 
suprimindo-se, em conseqüência, o art. 13 e renu
merando-se os demais: 

Art. 22 O Deputado Federal, Senador ou su
plente em exercício de mandato que não estiver vin
culado a outro regime de previdência participará, ob
rigatoriamente, do regime geral de previdência a que 
se refere o art. 201 da Constituição Federal, regula
do pela lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991. 

§ 12 O inciso I do art 12 da Lei n• 8.212, de 24 
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da se
guinte alínea: 

'Art. 12 ··············································-·· 
1- ......................................................... . 

h) o exercente de mandato eletivo fe
deral, .estadual, distrital ou municipal que 
não estiver vinculado a· outro regime de pre
Vidência." 

§ 2~ O art. 20 da lei n2 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo: 

"Art. 20 ................................................. . 

§ 32 A contribuição de exercente de 
mandato eletivo federal, estadual, distrital ou 
municipal e calculada mediante a aplicação 
da alíquota de 12% (doze por cento) sobre 
sua remuneração mensal, discriminando-se 
a cota-parte que se recolhe para efeito do 
disposto no caput deste artigo e nas Seções 
III e IV do Capítulo 11 do Título III da Lei n2 

8.213, de 24 de julho de 1991. • 

§ 3º O art. 22 da lei n2 8.212, de 24 de julho de 
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
gr.Yo: . 

'Art. 22 .......•....•....•............................... 

§ 52 As contribuições a cargo das ca
sas legislativas, correspondentes aos res
pectivos exercentes de mandatos eletivos, 
obedecerão ao disposto neste artigo. • 

§ 42 O art 89 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"Arl 89. Ressalvado o disposto nos 
arts. 81, 82 e 83 da Lei n• 8.213, de 24 de 
julho de 1991, somente poderá ser restituído 
ou compensado contribuição para a Seguri
dade Social arrecadada pelo Instituto Nacio
nal do seguro-Social - INSS, na hipótese de 
pagamento ou recolhimento indevido.· 

§52 O inciso I do art. 11 da lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da se
guinte alínea: 

"Art.11 .................................................. . 
I-......................................................... . 

h) o _exerc:.E!!lte_dE! 111angato eletivo fe
deral, estadual, distrital ou municipal que 
não estiver vinculado a outro regime de pre
vidência.• 
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§ 52 O inciso III do art. 18 da Lei n2 8.213, -de 
24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da 
seguinte alínea: 

"Art.18 .................................................. . 
III - ...................................................... . 

a) pecúlio por término de mandato ele-

§ 72 O inciso IV do art. 55 da Lei n2 8.213, de 
24 de julho de 1991 , passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 55. . .............................................. . 

· IV - o tempo de serviço referente ao 
exercício de mandato eletivo federal, esta
dual, distrital ou municipal, desde que não 
tenha sido contado para efeito de aposenta
doria por outro regime de previdência;• 

§ a• Ficam acrescidos os arts. 81, 82 e 83, à 
Subseção X, da Seção V, do Título III da Lei n2 8.213, 
de 24 de julho de 1991 com a seguinte redação: 

"Art. 81. É devido pecúlio por término 
de mandato eletivo ao segurado ou a seus 
dependentes, no prazo de 30 dias a contar 
da cessação da representação parlamentar, 
ressalvados os casos previstos no art. 55 
da. Constituição Federal. 

Art. 82. O pecúlio previsto no artigo" an
terior consistirá, salvo solicitação de parcela
mento pelo requerente, em pagamento úni
co de valor correspondente à diferença entre 
a soma das importâncias efetivamente reco
lhidas para custeio, nos termos do art. ·20, § 
32; da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
e o montante correspondente às cotas-par
tes arrecadadas, relativas aos salários-de
contribuição referentes à obrigaÇão contribu
!iva mensal, durante todo o período de exer
cício de mandato eletivo, remunerando-se 
todas as parcelas apuradas de acordo com 
o índice de remuneração básica dos depósi
tos de poupança com data de aniversário no 
dia primeiro. 

Art. 83. O segurado que receber pecú
lio na forma do art. 82 e voltar a exercer ati
vidade abrangida pelo Regime Geral de Pre
vidência somente poderá levantar novo pe
cúlio após 36 (trinta e seis) meses contados 
da percepção do benefício a que se refere 
esta subseção." 

§ 9º É dada ao art. 100 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991 a seguinte redação: 

"Art. 100. Para o fim de percepção de 
benefício de prestação continuada por segura
do exercente de mandato _eletivo,_ observar~s~ 
ão as--ctlspl5~iÇõ~ c ec)r\itànie$da5 Seções 11, 
III e IV do Capítulo 11 do Título III desta lei." 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, queria apenas registrar meu 
voto favorável e não pedir verificação. Peço àqueles 

-:_que sãofalforálleisque registremoseuvofo. -.- -
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Os votos favorávei§ à Emenda nº 13 são dos Sena
dores Carlos Wilson, José Eduardo Outra, Eduardo 
Suplicy, Roberto Freire, Emitia Fernandes, Júnia Mari
se, Sebastião Rocha, Benedita da Silva, Pedro Simon, 
Lauro Campos, Esperidião Amin e José lgnácio. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda- _ 
ção final (Pausa). 

O SR. PRES-IDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) -Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire
tora oferecendo a redação final das emendas que 
será lido pelo Sr. 12 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER Nº 554, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n2 49, de 1996 
(nº 2..085, de 1996, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara nº 49, de 1996 (nº 2.085, de 1996, na Casa de 
origem), que extingue o Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1 2 de outubro 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães- PrE::sidente 
- Geraldo Melo - Relator - Lúdio Coelho - Carlos 
Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER Nº 554, DE 1997 

Extingue o Instituto de Previdência 
dos Congressistas- IPC, e dá outras pro
vidências. 

EMENDANº 1 
(Corresponde à Emenda nº 6-CCJ/CASCAE) 

Dê-se ao inciso I do § 52 do art. 1º a seguinte 
redação: 

"I - a partir de 1 º de fevereiro de 1999, 
aos atuais congressistas que o requererem", 
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EMENDA N2 2 
(Corresponde à parte da Emenda 

n2 8, de Plenário) 

Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do § 6° 
do art. 1º 

"IV- aquele que teve garantido o direito 
à pensão, na forma da legislação vigente à 
data de publicação desta Lei, e se inscrever 
no Plano de Seguridade Social dos Congres
sistas, incorporará aos seus proventos, a cada 
ano de exercício de mandato, o valor corres
pondente a um trinta e cinco avos da remune
ração fixada na fomna do § 1 º do art. 2º'' 

EMENDA N2 3 
(Corresponde à Emenda nº 1 - CCJ/CAS/CAE) 

Dê-se ao § -r- do art. 1 º a seguinte redação: 

"§ 7' O segurado facultativo poderá re
querer que sua inscrição no IPC seja cance
lada antes de 1 º de fevereiro de 1999, fican
do-lhe assegurado o direito ao ressarcimen
to a que se refere o inciso 11 do § 5º." 

EMENDA Nº4 
{Corresponde a parte da Emenda 

Q2 8, de Plenário) 

Dê-se as seguintes redações aos incisos I e 11 
do caput do art. 22 , e acrescente-se os seguintes§§ 
1 º e 2º ao referido artigo, em substituição ao atual 
parágrafo único: 

"I - com proventos correspondentes à 
totalidade do valor obtido na forma do§ 1°: 

11 - com proventos proporcionais, ob
servado o disposto no § 22• ao valor obtido 
na forma do§ 1º: 

§ 12 O valor dos proventos das aposen
tadorias previstas nos incisos I e 11 do caput 
serão calculados tomando por base percen
tual da remuneração fixada para os membros 
do Congresso Nacional, idêntico ao adotado 
para cálculo dos benefícios dos servidores pú
blicos civis federais de mesma remuneração. 

§ 22 O valor da aposentadoria prevista 
no inciso 11 do caput corresponderá a um 
trinta e cinco avos, por ano de exercício de 
mandato, do valor obtido na fomna do§ 1°." 

EMENDA Nº5 
{Corresponde à Emenda nº 2 - CCJ/CAS/CAE e a 

parte da Emenda n• 9, de Plenário) 

Dê-se às alíneas b dos incisos I e 11 do art 2º 
as seguintes redações: 

"I ------------- -----------·-- -------------------------------
b) aos trinta e cinco anos de exercício 

·iie mandato e sessenta anos de idade; 

11 - ---------------------------------------------------------
b) aos trinta e cinco anos de contribui

ção e sessenta anos de idade." 

EMENDA N2 6 
{Corresponde à Emenda nº 3 - CCJ/CAS/CAE) 

Dê-se ao caput do art. 3º a seguinte redação: 
"Art. 32 Em caso de morte do segura

do, seus dependentes perceberão pensão 
--correspondente ao valor dos proventos de 

aposentadoria que o segurado recebia ou a 
que teria direito." 

EMENDAN2 7 
{Corresponde a parte da Emenda 

n• 9, de Plenário) 

Substitua-se, no inciso I do art. 4º, a palavra 
"serviço" por "contribuição". 

EMENDA N28 
{Corresponde à Emenda n2 7 - CCJ/CAS/CAE) 

Dê-se ao art. 1 O a seguinte redação: 

"Art 10. Não é devido o pagamento dos 
proventos da aposentadoria a que se refere 
esta Lei enquanto o beneficiário estiver inves
tido em mandato eletivo federal, estadual, distri
tal ou municipal, salvo quando optar por este be
nefício, renunciando à remuneração do cargo." 

EMENDAN29 
{Corresponde à Emenda n2 4 - CCJ/CAS/CAE) 

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: ---- • -- 'Art. 11-.--Rca vedada, a partir âa liquida-
ção do IPC, a acumulação da aposentadoria 
pelo Plano previsto nesta Lei com a do regime 
de Previdência Social do servidor público, civil 
ou militar." 

EMENDAN21Q 
(Corresponde à Emenda n2 5 - CCJ/CAS/CAE) 

Dê-se aos incisos I e III do art. 12 as seguinte 
redações: 

"I - dos segurados, incidentes sobre a 
remuneração mensal fixada para os membros 

III 
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do Congresso Nacional e calculadas me
diante a aplicação de alíquota igual à exigida 
dos servidores públiCÓs civis federais para o 
custeio de suas aposentadorias e pensões; 

II - ...................................................... .. 

III - dos beneficiários das aposentadorias e 
pensões incidentes sobre o valor das mesmas que 
exceda o limite máximo estabelecido para os benefí
cios do regime geral de previdência social de que 
trata a Lei n!! 8.213, de 24 de julho de 1991, e calcu
ladas mediante a aplicação da mesma aiíquota a 
que se refere o inciso I. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria retoma à Câmara dos Deputados, fi

cando prejudicados os Projetas de Lei do Senado n!! 
191/95 e 33/96, que tramitam em conjunto. 

São os seguintes os itens prejudicados: 

2 

PROJETO DE LEI DO:SENADO 
N2191, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n!! 812, de 1997- art. 336, b) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n!! 33, de 1996, e com o Projeto 

de Lei da Câmara n!!49, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n!! 191, de 1995, de autoria do 
Senador Jefferson Péres, que altera a Lei n2 
7.087, de 29 de dezembro de 1982, que dispõe 
sobre o instituto de Previdência dos Congres
sistas -IPC, e dá outras providências. 

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2 33, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri
mento n!! 812, de 1997- art. 336, b) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n!! 191, de 1995, e com o Projeto 

de Lei da Câmara n!! 49, de 1996} 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n!! 33, de 1996, de autoria 

do Senador Carlos Wilson, que extingue o 
Instituto de Previdência dos Congressistas e 
dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Lembro ao Plenário que o Item n!! 4, bem como os 
demais, terão votação nominal. 

Item n!! 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n!! 22, de 1994 (n!! 
314/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Tele
visão Cidade Verde Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Cuiabá, Estado do 
Mato Grosso, tendo 

Parecer favorável, sob. n!! 462, de 
1997, da Comissão 

- de Educação, Relator: Senador Júlio 
Campos, com abstenções da Senadora Be
nedita da Silva e do Senador Laura Cam
pos. 

(Em virtude de adiamento) 

A matéria constou da pauta da sessão delibe
rativa de 24 de setembro, quando teve sua discus
são adiada para hoje. 

Discussão, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
-Em votação 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem 
os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Mesa solicita as Sr% e Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. 

A votação será efetuada pelo painel eletrônico. 

Comunico as Sr% e Srs. Senadores que a vo
tação está interrompida em virtude de um problema . 
técnico no computador. (Pausa.) 

-· AS-·sr-:s e- Srs~-Seriaaores ja-pooern votar. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- As Sr% e Srs. Senadores já votaram? Vou encer
rar a votação. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
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Total: GG 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 59 Srs. Senadores; e NÃO 1. 

Houve 6 abstenções. 
Total de votos: 66. 
O Sr. José Eduardo (PTB-PR) - Sr. Presiden

te, o meu voto foi SIM. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - A matéria vai à Comissão Diretora para a 
redação final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Sobre a mesa, parecer oferecendo reda
ção final que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 555, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 22, de 1994 (n2 314, de 
1993, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo rfl22, de 1994 (n2 
314, de 1993, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Televisão Cidade 
Verde Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em frequência modulada na cidade de Cuiabá, 
Estado do Mato Grosso. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de outubro 
de 1997.- Antonio Carlos·Magalhães, Presidente 
- Geraldo Melo, Relator - Lúdio Coelho - Carlos 
Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N2 555, DE 1997 

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

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Televisão Cidade Verde Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cuia
bá, Estado do Mato Grosso. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n2 147, de 14 de março de 1990, que outorga 
permissão à Televisão Cidade Verde Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Cuiabá, Estado do 
Mato Grosso. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo rfl 15, de 1996 ( rfl 
163/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à Rádio Difusora Taubaté Ltda. para 

· explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na Cidade de Pinda
monhangaba, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, sob rfl 458, de 
1997, da Comissão 

- de Educação, Relator: Senador João 
Rocha, com abstenções da Senadora Bene
dita da Silva e do Senador Laura Campos. 

(Em virtude de adiamento) 

Passa-se à 'discussão do projeto em turno úni-
co. (PauSa..) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA) - Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck Omelas. 
O SR. WALOECK ORNELAS (PFL-BA. Para 

uma comunicação.) - Sr. Presidente, nós tínhamos 
programado para as 17h uma reunião da Comissão 
El Nino, cujo prazo se encerra na próxima sexta-fei
ra. Contudo, ela será realizada logo após a Ordem 
do Dia, com a apresentação do relatório finaL 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- As Sras e Srs Senadores já votaram? Vou encer
rar a votação. (Pausa.) 

(Procede-se a votação) 



---------~---------- ----------------------------------------------------------------------------

OUTUBRO DE 1997 --ANAIS DO SENADO FEDERAL 

- - - --- _VOTAÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 15, DE 1996 

N" ~essão: 1 
Data Sessão: 01/10/1997 

APROVA O ATO QUE RENOVA A PERMISSÃO OUTORGADA À RÁDIO 
DIFUSORA TAUBATE LTDA. NA CIDADE DE PINDAMONHANGABA, SP. 

N° Vot.: 2 Data Inicio: 01/1011997 
Data Fim: 01/10/1997 

Hora Início: 17:59:34 
Hora Fim: 18:02:26 

Nomodos.n.do< Voto 

ABST. 

SIM 
ABST. 

IPamdolUF 

PTB oF 
PFL 

NomodoSenodor v ... 
! BLOCO 

I'FL JMAJBa.lJlPAAClA 

BLOCO I R.J JBENEC!TADASILVA 

""""- JBENIYE!tAS 
lCABW. ,....,., 

~ [CARLOSM~ 
pçt 

2~11! 

PR. 

PR. 
PR. 

PMDB AI. i""""" c.&LiiElROS 
Bl ::0 > FRElRE 

<TO REOUIAC) 

.. ::0 

Pres:fd.: 
1°S~!~e.: • 
~See.:• 

J'"Scc.:• 
.coSec:.: • 

>ROCHA 
SSRGIOr.tAC>iA.OO 

TEOTONIO VILELA FIU<O 

l F. LlfM 

uAco\ 

i 

I 

'\ 
Votos g; 

,... 
SIM 

SIM 

ASST. 

""' 

... 
SIM ,... 

ABST. 
SIM 

SIM 

SIM 
SIM 

SIM 
S1M 

ASST. 
SIM 

SIM 
SIM 

_ABST. 
SM 

SIM 

- SIM 
S'.M 
5'M 

47 

Votos Não: 1 

Votos Abst: _ 10 

PFl. •• 

Total: 58 

115 



116 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 

O SR. PRESIDENTE (Antorlio Carias Magalhães) 
-- ,iotaram S!M 47 Srs. Senadores, e NÃO 1. 

Houve 1 O abstenções. 
Total: 58 votos. 
Aprovada. 
À Comissão Diretora para a redação- -finai.

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer oferecendo redação final, 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
:lador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 556, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final de Projeto de Decreto 
Legislativo o!' 15, de 1996 (n" 163, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
ilal do Projeto de Decreto Legislativo n-2 15, de 
1996 (n2 163, de 1995, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Difusora Taubaté Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Pindamonhangaba, Es
tado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Ccmissão, 1" de outubro de 
1997.- Antônio Carlos Magalhães, Presidente- Gerai
do Melo, Relator- Carlos Pab ocínio- Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N2556, DE 1997 

Faço saber o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo ó -
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1997 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Difusora Taubaté 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora· em freqüência modulada na 
cidade de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 12 É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n2 632, de 25 de agosto de 1994, que renova, por 
dez anos, a partir de 3 de novembro de 1991, a per
missão outorgada à Rádio Difusora Taubaté Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão· sonora em freqüência modulada na ciâade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. 

Art. 22 Este D"cr§!to L!'lgis_llililt'o _entra em vigor 
_ na data d!'l sua publicação. 

-- O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
_ -Em gj_scus~ãoªreda_ção final, (Pausa.} _ 

------ Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
-aiscussão. --- ------ --------- -----

Em votação: -

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nl2 19, de 1996 (n2 
189/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor- -
gada à Rádio Vale do Salgado Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Lavras da Manga
beira, Estado do Ceará, tendo 

Parec_er favorável, sob n-2 463, de 
1997, da Comissão 

- de Educação, Relator: Senador Sér
gio Machado, com abstenções da Senadora 
Benedita da Silva e do Senador Lauro Cam
pos. 

~~-"~ud13_ d_e a_diaf!lento} 

A matéria já constou da pauta. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
- -Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-M1) - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS {PFL - MT) - Queria 
iazer um apelo aos nobres Senãaores para que per
maneçam em plenário, porque votaremos, daqui a 
pouco, o item nl2 10, que é um requerimento do Se
nador José Roberto Arruda. 

Lembro aos amigos da Bancada que temos de 
rejeitá-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- As Sca" Senadoras e os Srs. Senadores já vota
ram? Vou encerrar a votação. (Pausa.} 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) -·Votaram SIM 49 Srs. Senadores, e 
NÃO 1. 

Houve 7 abstenções. 
Total: 57 votos. 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção finaL (Pausa). 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 557, OE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 19, de 1996 (n2 189, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal .do Projeto de Decreto Legislativo n2 ·19, de 
1996 (n2 189, de 1995, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Vale do Salgado Ltda. para ex
piorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Lavras da Mangabeira, Estado do 
Ceará. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de outubro 
de 1997.- Antônio Carlos Magalhães, Presidente 
- Geraldo Melo, Relator - Carlos Patrocínio - Lú
cio Coelho. 

ANEXO AO PARECER_N2 557, 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 ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Vaie do Sai
gado Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na 
cidade de Lavras da Mangabeira, Esta
do do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o De
creto s/n2, de 29 de julho de 1992, que renova, por 
dez anos, a partir de 26 de setembro de 1987, a con
cessão outorgada à Rádio Vale do Salgado Ltda. 
para explorar, sem direito- de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará. 

Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-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. 

A matéria v;ai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem7 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Decreto Legislativo n2 44, de 1996 
(n2 168/95, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Alterosa de Calçado Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de São 
josé do Calçado, Estado do Espírito San
to, tendo 

Parecer favorável, sob n2 448, de . 
1997, da Comissão 

- qe Educação, Relator. Senador Ger
son Camata, com votos contrários da Sena
dora Benedita da Silva -e do Senador Lauro 
Campos. 

(Em virtude de adiamento) 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votaram SIM 51 Srs. Senadores, e Não nenhum 
Sr. Senador. 

Houve 5 abstenções. 
Total de votos: 56. 
Aprovado. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães) 
- Sobre a mesa parecer, oferecendo a redação final, 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 558, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 44, de 1996 (n2 168, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Decreto Legislativo n!! 44, de 
1996 (n2 168, de 1995, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Alterosa de Calçado Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de São José do Calçado, Estado 
do Espírito Santo. 

Sala. de Reuniões da Comissão, 12 de outubro 
de 1997. -:-Antônio canos Magalhães, Presidente 
- Geraldo Melo, Relator - Carlos Patrocínio - Lú-
cio Coelho. · 

ANEXO AO PARECER N2 558, 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 ato que outorga·permissão 
à Rádio Alterosa de calçado Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de 
São José do Calçado, Estado do Espírito 
Santo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 É aprovado o ato que se refere a Porta
ria n!! 206, de 26 de outubro de 1989, que outorga, 
por dez anos, permissão à Rádio Alterosa de Calça
do Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-

_Jada na cidade São José do Calçado, Estado do Es
pírito Santo. 

Ar. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-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. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n!! 49, de 1996 (n!! 
213/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Mostardas Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média de âmbito 
local na Cidade de Mostardas, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n2 449, de 
1997, da Comissão 

- de Educação, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável, com voto contrário do 
Senador Laura Campos. 

(Em virtude de adiamento) 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO nenhum. 

Houve 4 abstenções. 
T atai de votos: 54. 

média de âmbito local na cidade de Mos
-- tardas, Es~do do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Aprovado. _ _ _ _ _ _ 
O projeto vai à Comissão Diretora para reda- ---Art-:-12-É aprova-ôoo ato à qu-ê se retere a Por-

çãofinal. (Pausa.) taria n2 107, de 9 de março de 1990, que outorga, 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) por dez ahos, perm1ssão à Rádio Mostardas Ltda. 

-Sobre a mesa pa(ecer, oferecendo a redação final, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Carlos de radiodifusão sonora em onda· média de âmbito lo-
Patrocínio. cal na cidade de Mostardas. Estado do Rio Grande 

do Sul. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 559, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 49, de 1996 (n2 213, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Decreto Legislativo n2 49, de 
1996 (n2 213, de 1995, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão à · 
Rádio Mostardas Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média de âmbito local 
na cidade de Mostardas, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de outubro 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
-Geraldo Melo, Relator- Garlos Patrocínio - Lú
dio Coelho. 

ANEXO AO PARECER 
N2 559, 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 ato que outorga permissão 
à Rádio Mostardas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-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. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 89, de 1996 (n!! 
217/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à Rádio ltapoã Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de ltajaí, Estado de 
Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, sob n2 464, de 
1997, da Comissão 

- de Educação, Relator. Senador Ger
son Camata, com abstenção do Senador 
Laura Campos 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
- Votaram SIM 44 Srs. Senadores e NÃO 01. ~ ~ " ~ J..usªQJtonora em fregüência modulada.J1-ª..9lc1adeu!'L.~~--~--

Houve 04 abstenções. -:- -~-:-:--:::J@j<!Í; EsJ(ld_Q_ci_e Santa Catarina. ________ _ 
Total de votos: 49. -~~-Art--~~ Ç§.t!:uj_egreto Legislatiyo entra_emvigor 
Aprovado. ---~Dª-data de sw:~_publica@o. ____________________ _ 
O projeto vai a Comissão Diretora para a reda- . o-sR. PRESTDENTE[Antonio Canos Magalhães) 

ção ii na!. -Em discussão a redação final. (Pausa.) 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR) - Sr. Presi- Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

dente, votei sim, mas o voto não apareceu no p~inel. discussão. 
Gostaria· que iicasse registrado em Ata. . .. ---Em votação. 

~ o SR. PRESIDENTE (Antoni~ Carlos Magalhães) Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
- ::.era registrado o voto de V. Ex". li'Ptaram _SJMA5Srs_. __ -permanecer sentados.(Pausa.) 
Senadores. :·. : - =-: · -~= -::::-;-.:::-.;:-:-:-_~~-~A ro àâa 

Sobre. a mesa parecer. oferecendo a redação P v .. · . . _ _ 
final. que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercí- ____ A_rn~t~_r:a vai !l;jl_':_0_11_1ulªélçao. _ _ __ ___ _ _ . ~- __ _ 
cio, Senador Carlos Patrocínio. ____ =~QJ>~t:l~,__fRESIDEN1E_J~nt9I'i~C::~~~~g_al_~~) ___ ~ 

Ê lido o seguinte 

PARECER N2 560, DE 1997 
(úa Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 89, de 1996 (n2 217, de 
1995, na Cãmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 89, de 19~6. (n• 
217, de 1995. na Cãniar~Cdos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Radio 
ltapoâ Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade cleltajaí, 
Estado de Santa Catarina. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de outub_ro_ 
de 1997. -.Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Geraldo .Melo, Relator - Carlos Patrocínio - Lú
dio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N2 560, 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 Inter
no, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio ltapoã Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de lta· 
jaí, Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • E aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 760, de 4 de outubro de 1994, que renova, 
por dez anos, a partir de 3 de junho de 1992, a per
missão outorgada à Rádio ltapoã Ltda., para expio-

-Item 10: 

Votação. em turno único, do Requeri
mento n• 698, de 1997, do Senador José 
Roberto Arruda, solicitando, nos termos regi
mentais, tramitação conjunta das Propostas 
de Eniendas à Constituição n"s 3 e 20, de 
1997, .que versam sobre segundo turno de 
eleições. 

~--·---Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr.' 12 Secretário. em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

Ê lido o seguinte 

~-REQUERIMENTO Nº 824, DE 1997 

Nos termos do art. 315, combinado com a alí
nea c do art 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimento n2 698, de 
1997, a fim de serfeita na sessão de 15-10-97. 

Sala das Sessões, 1'1..10-97. - Senador José 
Roberto Arruda. · 

--O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
. - Em votaçã._o ·o rE!QYeri_~l'ltQ.._ 

Os Srs. S~11_adon>s _que o aprov~m queiram 
permanecer sentados.(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria sai da Or

dem do Dia, voltando no próximo dia 15. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-s_l;l à,_ apreciação do Requerimento n2 

821, de 1997, lido no Expediente, de urgência, para 
o Projeto dª-_l.ei -ºª- Ç?~nara n_2_ 16~ d_e 151_96, que dis- .. 
põe sobre a compensação financeira entre os siste
mas de previdência social, nos casos de· contagem 
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recíproca do tempo--de contribuição para efeito de 
aposentadoria e da outras providências. 

Em votação o requerimento. 

Igrejas Cristãs e Ortodoxas estaremos presentes à 
---1esta--1estemunho que vai se realizar no Maracanã, 

-no meu Estado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, qtieíram 

permanecer sentados.(Pausa.) 
- - ---ouero-fazer-uma-retrcspectiva -aa-vinâa do 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurara n<: Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Passa-se à-apreciação do Requerimento 
n2 822, de 1997, lido no Expediente, de autoria do 
Senador João Rocha, solicitando que o tempo desti
nado aos oradores da Hora do Expediente da ses
são do dia 6 do corrente seja dedicado a comemorar 
os nove anos da criação do Estado de Tocantins. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sera cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva, por permuta com o Senador Bernardo Cabral. 

A SR• BENEDITA DA SILVA (BLOCO/PT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.} - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em 
primeiro lugar gostaria de agradecer ao Senador 
Bernardo Cabral por ter atendido a minha solicitação 
de ocupar o lugar de primeiro orador inscrito após a 
Ordem do Dia. Quero agradecer porque sei que S. 
Exª também apoiará de antemão o que vou dizer da 
tribuna nesta tarde. 

Professo uma religião protestante, masgosta.~ -
ria de manifestar-me neste moment~ porque o Esta
do do Rio de Janeiro estará recebendo amanhã o 
Papa João Paulo 11 para o 11 Encontro Mundial com a 
Família. Católicos daquele estado estão se prepa
rando para recebê-lo; peregrinos de todas as partes, 
pessoas de todos os lugares têm comentado a impor
tância da vinda do Papa para os católicos no Brasil. 

Como o respeito à independência das .religiões 
faz parte do convívio democratico dos diferentes -
entendemos que o desrespeito à fé e à crença mere
ce repúdio de todos nós -, quero também colocar mi
nha participação nas homenagens que estão sendo 
prestadas ao Papa pela sua presença no Estado do 
Rio de Janeiro. A primeira coisa que quero dizer é 
que o Evangelho tem sua sustentação na tolerância 
e no respeito mútuo, tanto que nós do Conselho das 

Papa ao Brasil. Pude compartilhar dos preparativos 
que ·antecederam sua chegada, em 1980, quando 
João Paulo 11 visitou a Favela do Vidigal. O Vidigal é 
uma favela sofrida; com as dificuldades de tantas 

_eutras favelas, mas, pelo fato de ter sido a anfitriã da 
visita papal, recebeu alguns melhoramentos. Lamen
to que as melhorias da época não sofreram continui
dade, por tudo quanto aquela população do Vidigal 
tem contribuído para o Estado do Rio de Janeiro. 
Também em 1980 pude acompanhar a conversa do 
Papa com os operários de São Paulo. Já naquela 
época; eles expunham suas dificuldades e suas rei
vindicações. Lembr_ocme que, nesse ano, o Papa pe
diu a reforma agrária_ao Presidente João Figueiredo. 

Eu quis fazer essa retrospectiva porque enten
po que o momento_ é oportuno. Na._quela época já se 

- pedia a reforma agi-ária, a igreja católica já se mani
festava em relação a isso, e não apenas os chama
dos Partidos de esquerda. É bom lembrar que o 
Papa retorna ao País após 17 anos e vai encontrar o 
Movimento dos Sem-Terra clamando por reforma 
agrária, por justiça na terra e paz no campo. 

Em 1991, quando o Papa de novo esteve no 
Brasil com o objetivo de intensificar as atividades re
ligiosas, S. Santidade pôde discutir e colocar aos ca
tólicos a necessidade da propagação do Evangelho 
e, naquele momento, desejava que a Igreja tivesse 
um crescimento não apenas espiritual, quero crer, 
mas também social, porque para intensificar ativi
dades religiosas ~a necessário_ também assumir 
compromissos· soCiais. E-nós til/e mos váriàs mani-
te§_ta_çõe_s: _ _Q__c:r_escimento _ ciªs_c_llamada~_Ç_cli"TlUni
da.c:fes ECTesiaTs <:fe Base: Cie que fTz parte-por mUI
tos_ anos_ na luta e na conquista dos direitos dos 

- menos favorecidos, dos meninos de rua, dos favela- -
dos, do que nós buscávamos, naquele momento, o 
chamado usocapião. 

Em 1997, o Papa chegará ao Brasil para falar 
de um tema que considero relevante e importante: a 
família, célula fundamental. E diz: 

"A sociedade não pode prescindir da 
instituição familiar pela simples razão de que 
ela própria nasce nas famílias e recebe con
sistência das famílias". João Paulo li.· 

Gostaria de talar um pouco sobre como o Papa 
vai encontrar a família brasileira; essa que S. Santi
dade considera a célula fundamental. 
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP)- Sena
dora Benedita da Silva. permite-me um aparte? 

A SR• BENEDITA DA SILVA {PT-RJ)- Com 
prazer, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP)- Sena
dora Benedita da Silva, em primeiro lugar gostaria 
de fazer uma observação relativamente ao tema que 
V. Ex" abordou no início de seu pronunciamento: o 
Congresso Mundial das Assembléias de Deus. Tive 
a oportunidade de acompanhá-la ao Campo de Mar
te, domingo último, em São Paulo, ocasião em que 
centenas de milhares de pessoas ali estiveram reu
nidas em importante demonstração de fé. Embora 
não pertença à Assembléia de Deus, na medida em 
que inúmeras pessoas nos convidaram para estar lá 
e sendo V. Ex" membro dessa igreja, me dispus a 
acompanhá-la. Gostaria de comentar episódio lá 
ocorrido, especialmente durante a presença do Se
nhor Presidente Fernando Henrique Cardoso. Na 
ocasião, o Presidente das Assembléias de Deus, o 
pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao saudar 
o povo, fez duas observações com as quais não 
concordei. Sobre elas gostaria de fazer o seguinte 
comentário: Primeiro, quando ele se dirigiu ao povo 
e disse que o importante é alcançar o reino dos céus 
e não tanto a terra - e o Presidente Fernando Henri
que inclusive olhou-nos - será que isso ficou estam
pado? Eu perguntei para o pastor Bezerra da Costa: 
será que V. Sª quis dizer alguma coisa contra o Mo
vimento dos Sem-Terra que tanto vem lutando pelo 
direito à terra? Ele assegurou-me queabsolutamen
te não era essa a sua intenção. Mas convém regis
trar que até o Presidente da República nos olhou de 
uma forma que as palavras do pastor poderiam dar a 
entender aquela interpretação. O segundo ponto foi 
quando o pastor José Wellington mencionou que ve
ria com bons olhos mais quatro anos para o Presi
dente Fernando Henrique. Fiz questão de transmitir 
a S. S! que estava em desacordo com as suas afir
mações uma vez que preferiria que o Presidente da 
República seguisse os passos de Nelson Mandela 
que não se candidatou, embora tivesse o direito de 
fazê-lo. Essa foi a decisão de Mandela, na África do 
Sul: não se candidatar para não sofrer o desgaste 
comum a todos os chefes de Estado que teimam em -
permanecer no poder. Acredito que são importantes 
as observações que V. Ex" está fazendo relativa
mente à vinda do Papa João Paulo li. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Se
nadora Benedita da Silva, peço que V. Ex" encerre 
se1-1 pronunciamento porque terminaremos a sessão 
em um minuto. 

A Sr:' BENEOITA D.A SILVA (Bioco/PT-RJ) -
Não haverá tempo para dar aleluia ao Senhor Fer
nando Henrique Carâoso, mas Glória a Deus.-

Sr. Presidente-;- peço que·v. Ex" prorrogue a 
sessão para que eu possa concluir o meu pronuncia
mento, porque estou fazendo, de certa fora, uma de
ferência a uma personalidade que chegará ao nosso 
País - o Papa. Gostaria, como representante do Es
tado do Rio de Janeiro, poder manifestar-me a res
peito da vinda de Sua Santidade. 

O SR. PRESLDENTE (Gilberto Miranda) - Se
nadora Benedita da Silva, vamos prorrogar a sessão 
até às 18h40min. V.Ex" tem oito minutos para con
cluir. 

A SR• BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT-RJ)
Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Senador Eduardo Suplicy, não vou fazer ne
nhum comentário sobre o aparte de V. Ex" porque o 
tempo não me permite, mas gostaria de dizer que a 
alusão feita pelo Pastor Bezerra nada tem a ver con
tra o Movimento dos Sem-terra, porque recebemos, 
desde Gênesis, o ensiqamento: "Ide, multiplicai e en
chei a face da Terra•. Deus mandou que trabalhás
semos, colhêssemos e frutificássemos com o suor 
do nosso rosto o produto da terra. Portanto, de Gé
nesis a Apocalipse, a terra pertence ao homem e 
está a seu serviço. 

A família brasileira receberá o Papa: as mães 
solteiras, os pais solteiros, os irmãos órfãos, as famí
lias desagregadas, a miséria, a pobreza, filhos pros
tituídos, drogados, marginalizados, excluídos social
mente. Se é verdade que o futuro da humanidade 
passa pela família, temos de reconhecer que as 
aluais condições sociais, económicas e culturais, fre
qüentemente, tomam mais árdua e penosa a tarefa 
da família a serviço da vida. Para poder realizar sua 
vocação, é necessário e urgente que a família, como 
tal, seja ajudada e apoiada. Essas são palavras do 
Papa João Paulo IL 

Houve mudanças no mundo, nas religiões, no 
BrasiL Quero crer que o Papa João Paulo 11 vai refle
tir sobre essas mudanças porque, ao chegar no Bra
sil, encontrará realmente um País diferente. O mun
do está mudado. Sua Santidade pôde ver a guerra 
entre Irã e Iraque; o genocídio na ex-lugoslávia; a 
derrubada do Muro de Berlim; o fim da ditadura e iní
cio do processo democrático no Brasil; o impeach-

- ment; os conflitos políticos dos sem-terra, sem-teta, 
sem-emprego e o crescimento dos pentecostais. São 
desafios a serem enfrentados na América Latina. 

O Papa João Paulo 11 certamente falará a uma 
família muito diferente daquela a que teve oportuni-
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dade de falar em 1980 e 1991. Sua Santidade· tem 
de enfrentar o desafio dessas mudanças e deverá 
saber que temos temas polémicos que são mundial
mente discutidos, mas que fazem parte do cotidiano 
da vida das pessoas. - ----· -- ---· ·-

Diz um coro das Assembléias de Deus: "Nas 
lutas e nas provas a Igreja segue caminhando." Nos
sas inquietações não devem ser maiores do que as 
tarefas atribuídas aos cristãos. A felicidade e a paz 
da família brasileira não é somente uma tarefa da 
Igreja Católica. É de todos nós. 

Como representante do Estado do Rio de Ja
neiro desejamos, dentro do espírito de confraterniza
ção dos povos, que esse evento seja bem sucedido. 
É com o respeito às crenças alheias que se desco
bre espaço para a manifestação, a alegria. Que o 
encontro mundial do Papa com as famílias faça re
nascer as esperanças de um compromisso maior 
com a solidariedade e que o dom do Espírito Santo 
se manifeste em cada ação. 

Quero repetir palavras que não são de protes
tantes, não são do Papa, são do Padre Zezinho em 
um trecho da oração pela família: 

"Que nenhuma família se abrigue de
baixo da ponte; que ninguém os obrigue a 
viver sem nenhum horizonte. Abençoa, Se
nhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, 
a minha também." 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sr'! Benedita 
da Silva, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa"a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Francelina Pereira. 

Durante o discurso da Sr" Benedita da 
Silva, o Sr. Francelina Pereira deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada- pelo Sr. 
Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE {Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. S. 
Ex" dispõe de um minuto. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro 
apenas a necessidade de providências urgentes 
em relação às mudanças climáticas em nosso
País como resultado do reflexo do fenômen-o El 
Nino. Já se começa a sentir no Nordeste uma 
grande estiagem e deverão ocorrer, como nas ve
zes anteriores em que o El Nino se manifestou, 
enchentes no SuL 

- Neste momento, alerto o Governo Federal, 
por meio do Ministério de Recursos Hídricos, do 
Ministério das Desigualdades Regionais, enfim, de 
todas as autoridades competentes, para que co-

- ~rnecem-,nu-m-aTproviâências. Dentre elas, a princi
pal é fazer a transposição das águas do São Fran
cisco, a perfuração de poços e tantas outras tam
bém necessárias. 

Aguardamos que o Governo Federal tome 
providências para que não tenhamos, no próximo 
ano, de enfrentar uma calamidade sem que te
nham sido tomadas providências preliminares e 
profiláticas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - O 
Senador José Eduardo Outra enviou à Mesa re
querimento cuja tramitação, de acordo com o dis
posto no art. 235, inciso III, alinea "a", item IV, do 
Regimento Interno, aeve ter início na hora do" Ex
pediente. 

Aproposição será lida na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Pre
sidente, declino da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Os 
Srs. Senadores Gilberto Miranda, Albino Boaven
tura, Júlio Campos, Carlos Wilson e Joel de Hol
landa enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados na forma do disposto do art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
desta Casa, no momento, com o único objetivo de 
solicitar que passe a constar dos anais do Senado 
Federal o notável artigo intitulado O estado da saúde 
no Brasil, de autoria do ilustre Dr. David Everson 
Uip, médico infectologista e professor doutor de 
doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade 
de Medicina da USP, Diretor do Serviço de Saúde 
da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias 
do Hospital das Clínicas e coordenador da Casa da 
Aids, publicado no Jornal Folha de S.Paulo, edição 

.. -de 26 de setembro de 1997, cuja cópi<Únexo. - - - ~---
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
- ---- --

SR. GILBERTO MIRANDA EM SEU DIS-
CURSO: 
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'o estado da saúde no Brasil 
OAVIDUIP 

A saúde do Brasil encontra-se hoje 
num estado pior do que a saúde dobra
sileiro, vítima da insensibilidade crôni

. •ca dos responsáveis por liberar verbas, 
·alocar recursos e toda a burocracia fa
·zendária que sufoca este país. 
· Em que pesem as expressivas con

'· quistas económicas -estabilidade que 
., teria permitido às autoridades um pia
•. 'nejamento mais coerente das politicas 
··de saúde-, assistimos perplexos ao re
"'tomo de doenças que há muito tinham 

deixado o dia-a-diados brasileiros. 
~... Pouco se investe em prevenção, e as 
·_'consequências não se fazem esperar: a 
recente epidemia de sarampo, que atin-

. giu inclusive adultos, mostra clara
:.mente o preço pago pela economia ir

responsável que corta recursos destina
' dos à vacinação para despendê-los, 
. muitas vezes maiores, no tratamento e 

, ,na internação de pacientes que pode
, riam ter sido poupados desses males. 

; 1 Mesmo a instituição de um novo trl
.buto, fruto de uma vitória pessoal do 
então ministro Adib Jatene, não foi ca
,paz de minorar esses problemas. A pró
pria população brasileira compreendeu 
a necessidade da nova taxa, que, embo
ra antipática, surgiu como um sinal de 
esperança para uma área fundamental 
paraodesenvolvimentodestepais. 

O que vemos, no entanto, é que esse 
adicional -a previsão de arrecadação 

-·com a CPMF para 1998 é de aproxima
: damente R$ 7 bilhões- corre o risco 
·• í:ie se tomar a parte expressiva dos re
'cursos para a saú-

poderá ter todo o seu complexo de 
ações comprometido, das campanhas 
de prevenção e esclarecimento até o 
tratamento e a internação, de nada 
adiantando contra isso a 'lei que garante 
ao paciente de Aids acesso· público e 
gramitoà terapêutica necessária. 

A situação é ainda mais séria quando 
constatamos que, em caso de interrup
ção de tratamento ou modificação da 
droga usada em função da disponibili
.dade de estoques, o paciente corre o 
risco de desenvolver resistência preco
ce afármacosatualmente disponiveis. 
~ o que pode vir a acontecer com os 

inibidores de protease que compõem 
~ ·.. parte do "coque-

de em voz de uma 
injeção a mais, o 
que, aliás, era a sua 
proposta primeira. 

-· - tel", caso as autori-
Estamos buscando dades responsáveis 

soluções que tragam pela liberação de 
recursos não to

··mem imediatas 
providências para 
garantir o abasteci
mento da rede pú
blica. Mesmo boje, 

Desse modo, ini
Ciamos o último 
quadrimestre do 
.ano com as piores 
perspectivas possí
veis: cortes orça· 

alfvio, esperança e 
sobrevida a pessoas. 
.Gente, não n4meros. 

1 ·mentári.Js que podem representar wna 
·'redução de mais de 60% nos recursos 
anteriormente previstos para o próxi~ 
mo ano e que, sem dúvida~ se refletirão 
em todas as áreas de--abrangência da 
saúde, em especial aquelas que necessi

. tam de medicação e acompanhamento 
clínico especializados e constantes. 

t, por exemplo. o caso da Aids, que 

em certas cidades, 
esse abastecimento já se encontra em 
rúveis de alto risco, às vezes dependen
do de remanejamanto ~ transferências 
de medicamento de outras localidades. 

Na verdade, o problema se compõe 
da irresponsabilidade aliada à insensi
bilidade. Se os burocratas de plantão 
não se incomodam com detalhes como 
qualidade de vida e sobrevivência de 

,-
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uma parcela da população brasileira 
-que pode prosseguir economica
mente ativa se receber tratamento ade
quado-, deveriam pelo menos se ater 
à área que dizem dominar: os números. 

Pelo menos dois estudos recentemen
te divulgados, um canadense e outro 
francês, demonstram que o investi
mento realizado no tratamento ambu
latorial dos pacientes com Aids reduz 
em muitas vezes os gastos necessários 
com.tratamentoshospitalares . 

Não estamos buscando soluções que 
possam até ser tecnicamente adequa
das sob o ponto de vista económico. 
Estamos buscando soluções qúe tra
gam alfvio, esperança e sobrevida a 
pessoas. Gente, não números. Seres hu-
mano~não índices. . 

Todos temos nossa parcela de res
ponsabilidade nessa batalha. Nós, pro
fissionais de saúd~ as autoridades e 
mesmo os pacientes, isOladamente ou 
por intermédio de associações que os 
representem. Cada representante da 
sociedade pode e deve interferir na de
terminação dos orçamentos atuais e fu
turos. Bastam vontade e tempo. Vonta
de todos temos de sobra. O tempo, po
rém? está se esgotando -muito mais 
rapidamente do qUe imaginamos. 

tnvkf EMrson Ulp. 45. m<k!ico •nfc-ctQioc}l~l.l. é prof~,. 
sor doutor de ~~.as infi!'Cciows c- ~r,.s•Ur~<~.~ d.a F.a· 
<v~ de- M~icin.a d.a USP IUnlv~~id.ld~ de s.io P•01· 

lo). dirt1or do S~•v•~o de S.auc:l~ ó• Cl11>~c.a ~ Docnç.a-. 
lnfKCio"J.n ~ Plr.UitJ.uon óo Ho'Jp.Ul ~ Chnic.a1 c- coor· 
Ót"f11ÓOtd .. ( .1'1.1 d.l Aich. 
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SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB-GO) -
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a socie
dade brasileira vem sendo crescentemente domi
nada pelo clima de pânico. A violência assume 
índices intoleráveis no campo e nas cidades, 
preocupando o governo, a imprensa, as lideran
ças religiosas, os chefes de família e os traba
lhadores. Todos nós. nos sentimos impotentes 
diante dessa escalada, que tem muitas causas 
para poucos remédios. 

É nessa atmosfera geral de perplexidade que 
o Ministro Íris Rezende começa a impor a sua lide
rança e a confirmar um estilo de ação que é am
plamente conhecido dos goianos. Homem corajo
so, dotado de uma determinação indomável, ele 
propôs ao país, com a aprovação do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, um mutirão nacional 
contra a violência, envolvendo todos os setores 
que possam contribuir para a redução das tensões 
sociais e restabelecer o clima de paz entre os bra
sileiros. 

Deus haverá de inspirar o Ministro da Justiça 
nessa luta, como o tem inspirado em outras emprei
tadas em que foram exigidas todas as forças de 
suas energias pessoais. Obter o apoio e a participa- ·
ção de todos os segmentos da sociedade contra o 
contrabando e o tráfico de drogas e de armas é um 
dos grandes desafios a que se propõe Sua Excelên
cia. Outra meta ministerial é a de garantir o_cumpri
mento das decisões do Judiciário na reintegração de 
posse de propriedades invadidas. Para o Ministro, 
será impossível reduzir os conflitos e garantir a paz, 
sem que haja uma harmonização entre as deman
das sociais e o cumprimento da lei. 

Sr4s e Srs. Senadores, coloco todas as minhas 
esperanças no esforÇo nacional que será coordena
do pelo Ministro da Justiça. Ele é um homem público 
de grande poder de persuasão, e saberá sensibilizar 
a nossa sociedade para a eampanha de desarma
mento. Além disso, tem todas as condições para 
conduzir a recuperação da credibilidade de nossas 
instituições policiais, fortemente comprometida com 
a onda de crimes que tem envolvido a presença de 
policiais militares. 

A gravidade da situação que estamos vivendo 
hoje foi traduzida pelas palavras de advertência do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando 
alertou para os riscos da desagregação social. A di
mensão desse grande desafio mostra que não esta
mos diante de uma responsabilidade exclusiva do 
governo. Temos desigualdades sociais que estão 
nas raízes da violência urbana e rural, da prostitui-
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Ção in!antíl, da desnulffçãó e da !aita de esperanças: 
É inegável que o atual governo tem consciência des
ses dramas e tem leito o possível para reduzir as di
mensões desses problemas. revolucionando a edu
cação e municipalizando as polificas de saúde. Mas 
são colheitas de longo prazo. num pais dominado 
por emergências. 

Creio que as competições individuais gera
das pelos interesses mundanós e'5tejam reduzin
do a circulação da mensagem evangélica. que é 
a grande mensageira da paz. É necessário que to
dos nós tomemos consciência da palavra de Deus, 
para substituir o egoísmo pela solidariedade, ouvir e 
socorrer o irrnão mais próximo. confortar os descren
tes e mostrar os caminhos da redenção. Nossas 
igrejas evangélicas, por exemplo, têm mantido pro
gramas regulares de recuperação de dependentes 
de drogas. Lembro este lato apenas para demons
trar que todos os segmentos da- sociedade podem e 
devem envolver-se numa tarefa que é do interesse 
de toda a Nação. 

Encerro estas minhas paiavras com um voto de 
esperança na grande missão que está sendo abra
çada pelo Ministro Íris Rezende. Quero e desejo um 
país que deixe de cultivar o medo. Um país em que 
o povo possa viver e trabalhar em paz, em que haja 
mais amor pelos semelhantes. em que os jovens 
não se desviem de suas responsabilidades com o fu
turo, em que o espírito de família seja a referência 
mais forte de nossa organização social, e em que 
Deus-seja o grande farol para a construção de uma 
sociedade de paz-e de justiça. 

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

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi
dente, Sr-s e Srs. Senadores, nNos dias de hoje, 
dificilmente haverá consenso maior do que o exis
tente em torno do significado da educação. Há, fe
lizmente, concordância geral acerca do papel im
prescindível da educação para a formação de au
tênticos cidadãos, pessoas preparadas para en
frentar o mercado de trabalho - algo indispensável 
ao justo atendimento de suas necessidades mate
riais - e em conaições dê compreender a realida
de histórica de que fazem parte. 

Nos últimos anos, o Brasil tem conseguido co
locar o tema da educação na agenda nacional, iden
tificando-o como absolutamente prioritário e merece
dor de nossas mais elevadas preocupações. É como 
se o País tivesse tomado consciência de que, sem 
uma educação de qualidade, rigorosamente aberta a 
todos, não seríamos capazes de construir uma Na-
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ção soberana, economicamente desenvolvida e so- Afortunadamente, parece acender-se a luz no 
cialmente mais justa. fundo do túnel. Tudo começou com a nova Lei de 

O simples fato de o tema passar a ocupar Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 
espaço privilegiado nos debates parlamentares, que aprovamos e que foi sancionada em dezem-
nas páginas da imprensa, em programas de rá- bro de 1996. Entre seus aspectos mais positivos, 
dia e de televisão, demonstra o grau de impor- penso poder destacar os artigos 23 e 24, referen-
tãncia a ele conferido e o nível de conscientiza- tes à educação básica. Eles dão liberdade à es-
ção que promove entre todos os selares da so- cola no sentido de organizar a educação básica 
ciedade. • ---- -=em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, ai-

Pode-se afirmar, Senhor Presidente, que, a ternãnda regular de períodos de estudos, grupos 
despeito das inúmeras e pesadas falhas ainda não-seriados, com base ria idade, na competência e 
existentes - e que exigem medidas sérias e ur- em outros critérios. 
gentes para saná-las -, o sistema educacional A Lei também foi extremamente feliz ao tratar 
brasileiro tem obtido, nos últimos tempos, ex- da avaliação. Nesse particular, fez questão de es-
pressivas vitórias. Vejamos, por exemplo, o· tabelecer um processo contfnuo e cumulativo de 
ocorrido com' a educação básica, especialmente aferição do desempenho do aluno, "com prevalên-
no âmbito do ensino fundamental, de escolarida- cia dos aspectos qualitativos sobre os quantitati-
de obrigatória. Algo em torno de 96% de nossas vos e dos resultados ao longo do período sobre os 
crianças, na faixa etária dos 7 aos 14 anos, es- de eventuais provas finais". Mais, ainda: a LDB 
tão matriculadas nesse nível de ensino. É inegá- abriu a possibilidade de aceleração de estudos 
vel, pois, a vitória obtida, sobretudo quando sa- para alunos com atraso escolar e de avanço nos 
bemos que, há apenas uma geração, esse índice cursos e nas séries, mediante verificação do 
era inferior a 70%. aprendizado. : 

Entretanto, não há como esconder o as
pecto dramático, trágico, que persiste no siste
ma: as vergonhosas estatísticas de evasão e, 
principalmente, de repetência. Assim, chega
mos ao ponto crucial do problema, ou seja, à 
conclusão de que tão ou mais importante do 
que garantir a matrícula de nossas crianças no 
ensino fundamental é zelar para que elas en
contrem urna educação de qualidade, em es
colas limpas e bem equipadas, contando com 
professores· bem preparados e respeitados em 
sua integridade profissional. Enfim, uma esco-

' la que seja contemporânea do mundo, capaz 
de entender os anseios e as necessidades de 
seus alunos, em condições de fazer da prática 
pedagógica um exercício cotidiano em que o 
ato de aprender possa ser conjugado com o 
prazer e ·a alegria. 

Precisamente aí, Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Senadores, reside o maior desafio que o 
sistema educacional brasileiro tem pela frente: con
ferir qualidade ao seu trabalho, substituindo, de uma 
vez por todas, a pedagogia do fracasso que tantos 
males já causou ao País. É necessário que, ao invés 
de se fixarem em padrões puramente quantitativos, 
incapazes de captar as múltiplas nuanças que carac
terizam o processo educativo, nossas escolas en
contrem meios mais inteligentes para a avaliação de 
seus alunos. 

Faço essas considerações, Senhor Presidente, 
a propósito das primeiras e alvissareiras notícias que 
chegam, dando conta de que, em algumas unidades 
da Federação, começam a ser aprovadas medidas 
que darão sentido prático às inovações propostas 
pela LDB. Vejo, por exemplo, com muito otimismo, a 
decisão - que considero histórica e modelar - do 
Conselho Estadual de Educação de São Paulo, au
torizando a rede pública paulista a organizar seu en
sino fundamental em ciclos, nos quais não há repro-
vação anual. _ 

De igual modo, a Secretaria de Educação do 
Distrito Federal encaminhou ao Conselho de Educa
ção local sua nova proposta - a que denominou de 
Escola Candanga - em que o ensino fundamental, 
também org<lnizado em fases, abolirá a reprovação 
das crianças. 

Faço esses registras no Plenário do Senado 
Federal, por entender que tais medidas precisam 
ser conhecidas, estimuladas e disseminadas. Afi
nal, sabemos todos, reprovar alunos das primeiras 
séries de escolaridade significa, na prática, expul
sá-los da escola. O Brasil não pode se dar ao des
plante de cometer um crime dessa natureza, sob 
pena de assinar sua condenação perpétua ao atra
so económico, à desigualdade· social e. a ter uma 
cidadania capenga. 

Vamos aguardar que experiências como as 
aqui citadas possam prosperar, multiplicando-se 
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pelo Brasil afora. Às portas do terceiro milénio. a 
Nação precisa recuperar o tempo perdido. cons
truindo um sistema educacional compatível com as 
necessidades do tempo presente, não-excludente 
e·de qualidade. Esse esforço há de ser detodos_ 
nós! 

Muito obrigado. 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE) - Sr. 
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o direito à mora
dia é uma das grandes prerrogativas de que desfru
tam as famílias em qualquer lugar do mundo. Para 
garanti-lo à população, os governos põem em práti· 
ca políticas habitacionais. Tratar, porém, desse as
sunto no Brasil não é fácil, porque, na realidade, não 
existe aqui uma política habitacional eficiente. Os 
governos se sucedem e, com eles, políticas habita
cionais se sobrepõem, de acordo com as necessida
des e as conveniências. 

O País, entretanto, necessita ter essa políti
ca, não porque isso seja moderno e atual ou por
que o equipare às nações mais desenvolvidas do 
mundo, mas porque a sua população tem essa ne
cessidade, porque as famílias precisam morar dig
namente. 

Os números são por si só eloqüentes em 
mostrar que o problema da moradia é crõnico. São 
cerca de 40 milhões as pessoas que não têm onde 
morar ou que moram em ·condições subumanas, 
sendo, por isso, enquadradas no rol daquelas que 
precisam de moradia, pois, tendo-a, é como se 
não a tivessem. Um quarto da população- nasce e 
morre na rua. 

Para abrigar esse enorme contingente popu
lacional, estima o Diretor de Habitação da Secreta
ria de Política Urbana do Ministério do Planeja
mento e Orçamento, Edson Ortega Marques, 3 mi
lhões e 300 mil moradias seriam necessárias; ape
nas na área urbana, e, na zona rural, o número de 
habitações que dependem de melhorias básicas 
que as tornem minimamente habitáveis é da or
dem de sete milhões. 

O volume de recursos necessários para tais 
edificações ou melhorias está oficialmente estimado 
em 53 bilhões de reais, cifra bem próxima dos 50 bi
lhões de reais em que, na mesma época·~ início do 
ano de 1996 - era estimado o rombo do Sistema R
nanceiro da Habitação. 

Em 1964, a criação do Banco Nacional da 
Habitação - BNH foi saudada como a grande sal
vação do setor habitacional brasileiro, principal
mente porque as bases sobre as quais se assenta-

va eram çoafiáveis: o_sist_ema __ d<;! linç.Qciamento es
tava bem estrutu_rado e _havia recun;os suficientes 
para mantê-lo. 

Passados os anos, entretartto, as coisas se 
- - complicaram: os salarios cresceram menos que as 

prestações; com a inflação, a dívida principal nunca 
se amortizava, o saldo devedor crescia sempre e, 
conseqüentemente, a inadimplência galopava. Como 
não poderia deixar de ser, o sistema foi ao fundo do 
poço, a ponto de se extinguir o BNH, 22 anos após a 
sua criação. 

Nesse período, avolumou-se um cipoal de 
leis-de estárrecerqUalquer legislador e deixar im

-pelente a·julgãdor mais eficiente: foram quase 10 
mil normas legais, entre leis, decretos-leis, decre
tos, resoluções, circulares, portarias e outros atos 
nonrnativos, que ainda estão em vigor e que só 
senlern para· complicar e baratinar a cabeça das 
pessoas. Numa circunstância dessa, é extrema
mente difícil fazer justiça, e o que se viu foram si
tuações as mais disparatadas e controversas, cria
das por deçisõ~s_jiJQiciais em_,:tÇÕI?S mais num~ro- __ 
sas do que o_próprionúi'Tl"'ro_d~ nonmas IE;!gais que 
as inspiravam. 

Não bastasse tudo isso, ainda tivemos decisõ
es· governamentais intempestivas e não devidamen
te avaliadas que, em épocas de turbulência do siste
ma e da economia, serviram para beneficiar momen
tam;>a:mente os mutuários, mas esfacelaram o siste
ma financeiro que os mantinha. Pessoas houve que 
quitaram seus imóveis sem despender recurso qua
se nenhum e, em outro extremo, mutuários que ad
quiriram imóveis em outras épocas, após pagar mais 
da metade do contrato, ainda deviam quantia supe
rior ao seu valor de mercado. 

A maneira como se distribuem os valores das 
prestações é de -total desestír1lulo a qualquer 
agente financeiro: de acordo com matérias jorna-
líst1caspiJ!jficaaas em íunno ao·a:no ·pass·aao,-aen
tre 1 milhão é 200 mil contratos da Caixa Económi
ca Federal com o Sistema Financeiro da Habita
ção, cerca de .800 mil - dois terços dos financia
mentos - tinham prestações com valores inferiores 
a 150 reais e, entre esses, aproximadamente 77 mil 
tem prestações de menos de 15 reais. Seguramen
te, a Caixa tem prejuízo com esses 800 mil mutuá
rigs e,__no _que tange aos 77 mil cuja prestação não 
alcança os 15 reais, é desvantajoso até fazer a co
b-rança âesse débito. -

Com a estabilização econõmica proporcionada 
pelo Plano Real, cre_ig ser chegada a oportunidade 



132 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 
.~ -

de se partir para a implantação de uma política 
habitacional sustentável e eficiente e livre dos 
arroubos populistas do passado. A tendência hoje 
existente no mercado é de que o modelo habita
cional se divida em dois sistemas, um de mercado, 
já balizado de Sistema Financeiro Imobiliário -
SFI, em que prevalecem as regras da livre concor
rência e em qu~ se possa financiar qualquer tipo 
de empreendimento imobiliário, como hotéis, colé
gios, lojas, casas, apartamentos e imóveis para 
aluguel. O papel do governo aí seria apenas nor
mativo, sujeitando-se os seus agentes à autorida
de monetária do País e à sua fiscalização. O outro 
sistema seria de cunho social, a ser gerido por ór
gãos públicos nas várias esferas de governo, e 
contaria com recursos orçamentários. Para que 
as populações de baixa renda tenham acesso fa
cilitado a uma residência, além do financiamen
to, é fundamental a adoção de novas técnicas de 
construção e a utilização de materiais mais bara
tos e resistentes. Essas técnicas já são do co
nhecimento das construtoras de nosso País, 
bastando apenas 3. decisão de utilizá-las nas edifi
cações populares. 

Em ambos os sistemas, para se ter uma idéia 
do tamanho da potencialidade do mercado, basta 
ver-se o montante do déficit habitacional do País, su
perior a 10 milhões de moradias. Vasto é o público 
alvo, havendo um enonme campo para atuação das 
empresas. Um outro filão ainda pouco explorado é o 
da construção de imóveis para locação. Apenas 
22% dos imóveis se destinam ao aluguel. Em outros 
países, esse índice é bem maior: na Alemanha, por 
exemplo, esse tipo de imóvel chega a 54%; nos Es
tados Unidos e na Europa como um todo, essa rela
ção oscila entre 40% e 50%. A estimativa é de que, 
no prazo de um século, esse mercado não alcançará 
a saturação. 

No Brasil, quatro fatores bastantes relaciona
dos condicionam o leque de desconfiança no setor 
imobiliário: o primeiro, talvez o principal, é o elevado 
valor das edificações; o segundo, o preço dos juros 
sobre os financiamentos; o terceiro, o crescimento 
exagerado das prestações e do saldo devedor; e o -~ 

último, a existência, no final dos contratos, de um re
síduo de endividamento. 

No que tange ao preço das construções, 
além da adoção de novas tecnologias de edifica
ções, apenas o esforço para diminuir o desperdí
cio no período da construção já reduziria significa-
tivamente o preço final do imóvel. As estimativas 

indicam que o desperdício na construção civil é da 
ordem de 30%. 

Quanto ao custo dos financiamentos, a esta
bilidade económica e a redução dos juros do siste
ma financeiro como um todo seriam também deter
minantes numa redução das prestações e no bara
teamento dos financiamentos. 

No que tange à elevação exagerada das 
prestações e do saldo devedor dos imóveis, há 
que se descobrirem mecanismos que façam com 
que os valores das prestações andem pari passu 
com a correção dos salários e com a evolução da 
economia, para que os mutuários não se defron
tem com uma elevação exagerada das prestações 
e do saldo devedor dos imóveis. No estágio eco
nómico em que estamos, isso já é possível. 

Assim agindo, estar-se-á prevenindo o outro 
fantasma que aterroriza qualquer mutuário: a exis
tência, ao final dos contratos, de resíduos de divi
da a serem pagos no exíguo prazo de 48 horas. É 
muito difícil que um assalariado que já comprome
tia parte substancial de seus rendimentos com o 
pagamento das prestações, vá ter dinheiro para 
quitar essa dívida. Alguém dirá que esse valor po
derá ser financiado. Fazê-lo, no entanto, é prorro
gar por mais alguns anos o suplício de uma dívida 
que nunca acaba. 

Por fim, os últimos acontecimentos do mer
cado imobiliário brasileiro, envolvendo o estado 
de insolvência da maior incorporadora do País, 
vêm mostrar que é necessária a adoção de me
canismos que garantam a entrega do imóvel ao 
fim do contrato - quem sabe um seguro pago 
juntamente com as prestações - e não transfor
mem a aquisição de uma moradia numa ação de 
verdadeiro risco_ 

Passada toda a borrasca, provocada pela 
verdadeira falência do sistema financeiro que vi
gia em nosso País, creio que a estabilidade eco
nómica, que ora impera, é o melhor ingrediente 
para a criação de um novo sistema imobiliário 
em que se assegurem os direitos dos mutuários, 
se mantenham lucrativas as construtoras, incor
poradoras e financiadoras de imóveis e se ga
ranta a todas açfamílias o verdadeiro direito de 
acesso a uma moradia. 

Muito obrigado! 

- --- o-sR:JOEI.:DE-HOl:LANDA--(PR ~PE)~Sr:-
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, 

A progressiva descentralização das instâncias de decisão 

constitui a tendência modema das organizações, tanto- nas empresas 

quanto na Admmistração Pública. No setor privado, por exemolo_ 

percebeu-se que a delegação de poder às chefias mais próximas ao chão 

das fábricas aumenta a produtividade. Entre as razões dessa melhoria 

podem-se apontar dois fatores principais: por um lado, essa medida 

agiliza a solução dos problemas de produção a partir das sugestões -de 

quem está diretamente ligado aos processos de fabricação: por outro lado_ 

confere a essas chefias um sentimento positivo de responsabilidade e de 

participação pessoal no sucesso da companhia. 

Na Administração Pública_ por seu lado, essa tendência se 

manifesta pela atribuição de responsabilidades executivas cada vez 

maiores a Estados e Municípios. restando ao Governo Federal a 

incumbência de fi:J:(ação e gestão de diretrizes políticas mais amplas e de 

prazo mais estendido. De fato, em um País de estrutura federada como o 

nosso, e mais ainda com nossa extensão territorial e diversidade de 

paisagens naturais e de -culturas_ seria completamente descabido 

pretender-se que a Administração central tenha a melhor solução para 

todos os problemas. 

Muitas vezes, por exemplo, uma dificuldade que parece 

idêntica requer no Nordeste uma resposta diferente daquela e~contrada 
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para o Sul. Uma estrutura de decisão política muito centralizada tenderia. 

portanto. a negligenciar as diferenças regionais e a aqeditar em respostas 

padromzadas para todas as -questôes~ Não é necessário dizer o quanto isso 

representa em termos de perda de eficiência e de qualidade 

administrativa. 

Até mesmo dentro de um único Estado. as diferenças entre as 

microrregiões podem ser notáveis. Pernambuco. por exemplo. embora 

seja uma das menores Unidades federadas em superfície. apresenta- até 

mesmo por ser uma faixa relativamente estreita de terra que avança do 

litoral para o interior, penetrando uma extensão muito maior que sua 

largura - uma acentuada variação morfoclimática entre zona da mata. 

agreste e sertão. Essa distinção. porém. ainda não é suficiente para dar 

conta de todas a:s -díferença-s!nicrurre-gionais. poi·s -u- prô-prio sertão se 

diversifica. entre outras coisas: co-rrforrrre-a·-cttstância-ao-vale do São 

Francisco. 

Essas reflexões nos •levam a uma_ conclusão inevitável: a da 

importância da autonomia dos Municípios. células mínimas da 

Administração Pública e instâncias de governo_ mais . próximas aos 

cidadãos. Com efeito, nos Munidpios é que vivem as pessoas~ antes de 

integrarem a população dos Estados ou do País. Como conseqüência. os 

Prefeitos. na condição de titulares dos Executivos municipais. têm uma 

função que vem ganhando maior destaque à medida que se consolida a 

tendência para a descentralização. 
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Nesse quadro. a atividade legislativa local adquire- também 

rekvo ames desconhecido. O trabalho de elaboração das kis municipais. 

atendendo às aspiraçõe-s mahrim-etiiatas-das-comunidades, reveste-se. ao 

mesmo tempo, de uma- -nova~resp-ansabilidade e de um novo 

reconhecimento por parte do público. Afastamo-nos a passo largo, assim. 

da imagem das Assembléias Municipais modorrentas e caricatas das 

telenovelas que retratam cidades do interior, colegiados que discutem e 

decidem somente assuntos person-alistas e irrelevantes. 

Senhoras e Senhores Senadores, neste I o de outubro, data em 

que se comemora o Dia Nacional do Vereador, gostaria de deixar 

-registrada nos Anais desta Casamínha homenagem a esses legisladores 

locais. ocupantes de um cargo e!et~yo que, além de sua importância 

intrínseca. constitui o primetro pass-o-da-maíoTta-tlas---c-anetnrs políticas. A 

consciência desse papel que tem a edilidade, de elo entre o cidadão e o 

Estado. vínculo fundamental para o exercício da cidadania, levou o Vice

Presidente Marco Maciel a lançar, no final de julho deste ano, a terceira 

edição de seu Manual do Vereador, guia muito procurado e que já teve 

duas edições rapidamente esgotadas. -

Escrito com a colaboração de n.osso correligionário Djalma 

Bessa e contando, para sua edição e publicação, com o apoio do Instituto 

Tancredo Neves, do Partido dà Frente Liberal, o Manual contém as 

informações essenciais para a orientação dos que desejem candidatar-se à 

vereança e dos que já a exercem. Partindo das definições constitucionais 

referentes -aos Municípios. o autor chega a abordar algumas minúcias 
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práticas da ativídade de Vereador. fornecendo modelos de atas. 

despachos. emendas. moções. proieros- de lei. etc. Trata-se. :1ssim. de um 

auxiliar precioso para os Vereadore'S qu(;- desejem~ ter uma atuação 

proficua e eficiente. voltada para o interesse público. 

Senhor Presidente: a representação do povo, na Câmara dos 

Deputados, ou dos próprios Estados_ nesta Casa. pode expor os políticos 

aos holofotes da televisão e à notoriedade. Essa tàma. embora transcenda 

os limites da Unidade Federada de origem do parlamentar. tem seu lado 

falacioso: no fundo. ninguém é mais conhecido e tàmiliar ao eleitor que o 

Vereador de seu Município, aquela pessoa que ele. encontra diariamente 

na praça central da cidade, na igreja matriz quando da missa dominical 

ou numa prosaica fila para o barbeiro. Aquela pessoa com quem ele fala e 

a quem reivindica a realização do que deseja para sua cidade. 

Senhores Senadores, não gostaria -de encerrar este 

pronunciamento sem exortar meus homenageados de hoje, os Edis de 

todo o Brasil, ao bom cumprim~nto de seu dever. Que eles atendam 

sempre aos princípios dos três documentos que regem, hierarquicamente. 

o funcionamento de sua cidade - a Constituição Federal. a 

Cánstituição de seu Estado e a Lei Orgânica de seu Município. Que se 

preocupem sempre e primordialmente com o bem comum de seus 

concidadãos. No dia em que formos capazes de garantirbons governos e 

boas Iegislaturas aos Municípios. essas unidades mínimas da 

Administração Pública, teremos resolvida boa parte dos problemas que 

afligem nosso povo sem sobrecarregar de preocupações Iocalistas e 
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minudentes a Administração fedem!. tanto no que se refere ao Poder 

Executivo quanto no que diz respeito ao Legislativo. 

Nos Mumcípi,)s. gostana de reiterar. e que começa o 

exercício da cidadania. Votar e ser votado para a vereança constitui a 

base da educação política. o fundamento de toda a participação popular 

na construção do presente e do futuru da Nação. Esse valor da edilidade 

não pode jamais ser menosprezado. 

Muito obrigado._ 

137 

O SR. PRESIDENTE {Gilberto Miranda) - Nada mais havendo a tratar, a presidên
cia vai encerrar os trabalhos, lembrando aos Senhores Senadores que constarão da Ordem 
do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, às quatorze horas e trinta minutos, as 
seguintes matérias: 

- Proposta de Emenda à Constituição n2 33, de 1996; e 

-Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda} - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h42min.) 
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Ata da 137.ê Sessão Deliberativa Ordinária 
em 2 de Outubro de 1997 

3ã Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Geraldo Melo, Carlos Patrocínio, Casildo Ma/daner e Carlos Wílson. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Albino Boa Ventura - Antonio Carlos Magalhã
es - Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V eras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocí
nio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Al
vares - Emitia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Es
peridião Amin - Fernando Bezerra - 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 Eduardo -
José Eduardo Outra - José Fogaça - José Roberto 
Arruda -José Samey - José Serra - Júnia Marise -
Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias -
Lucídio Portella - Lúdio Coelho - Nabor Júnior -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado -
Ramez Tebet - Regina Assumpção - Roberto Re
quião - Romeu Tuma- Sérgio Machado - Teotônio 
Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing -
Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 60 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 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 270/97, de 26 de setembro último, do Minis
tro de Estado de Minas e Energia, encaminhando as 
informações referentes ao Requerimento n2 568, de 
1997, do Senador Romero Jucá. 

N2 913/97, de 24 de setembro último, do Minis
tro de Estado da Fazenda, encaminhando informa-

ções e esclarecimentos referentes ao Requerimento 
n2 540, de 1997, do Senador Gilberto Miranda. 

N2 914/97, de 24 de setembro último, do Minis
tro de Estado da Fazenda, encaminhando as infor
mações referentes ao Requerimento nº 555, de 
1997, do Senador Romero Jucá. 

As infonnações foram remetidas, em 
cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER Nº 561, DE 1997 

Da Comissão de ConstitÜição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara ne 74, de 1996, (nº 302195, na 
casa de Origem), que "dispõe sobre a 
suspensão da Carteira Nacional de Habi
litação, nas condições que especifica". 

Relator: Senador José Eduardo Outra 

I - Relatório 

Submete-se à. Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara n2 74, de 
1996, de autoria do Deputado Carlos Mosconi. 

O Projeto propõe a suspensão, por cinco anos, 
de Carteira Nacional de Habilitação, quando o con
dutor for flagrado, pela segunda vez, dirigindo em 
estado de embriaguez alcóolica. Para tanto, a propo
sição determina que o nível de consumo que carac
teriza o estado de embriaguez será comprovado por 
exame de bafômetro, ou, na impossibilidade deste, 
mediante exame de sangue a ser realizado no Insti
tuto Médico Legal. Estabelece ainda que será confi
gurado o estado de embriaguez do motorista quando 
o exame realizado indicar consumo igual ou superior 
a 0,4 grama de álcool por litro de sangue, para uma 
pessoa de 80 kg. 

Argumenta o autor que os acidentes de trânsito 
são em grande parte decorrentes da ingestão de ál
cool e que somente uma norma legal rigorosa e inflexí
vel - corno a suspensão da Carteira - poderá impedir 
a condução de veículos por indivíduos alcoolizados. 



OUTUBRO DE 1997 ---ANAIS DO SENADO FEDERAL 139 

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, o projeto não recebeu emendas no prazo regi
mental. 

11 - Análise e voto 

É extremamente louvável a preocupação do 
ilustre Parlamentar Carlos Mosconi, ao procurar im
por penalidades mais rigorosas àqueles que reincidi
rem no ato de conduzir veículos em estado de em
briaguez alcóolica. 

Não obstante os elevados propósitos que nor
tearam a apresentação do presente projeto, é neces
sário observar-se que a matéria em pauta foi objeto 
de deliberação recente ao Plenário do Senado Fede
ral, quando da apreciação do Substitutivo do Senado 
ao PLC n° 73/94, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, ora em tramitação na Câmara dos Depu
tados. Precisamente, foi analisada na forma dos se
guintes dispositivos: 

• art. 165, do Capítulo XV- Das lnfra
ções; 

• art. 261, art. 263, inciso 11, art. 264 e 
art. 265, do Capítulo XVI - Das Penalidades; 

• art. 276, do Capítulo XVII - Das Me
didas Administrativas; 

• art. 293 e art. 305, Capítulo XIX, Se
ção 11 - Dos Crimes em Espécie; 

Dispõem os mencionados artigos, res
pectivamente: 

CAPÍTULO XV 
Das lnfrações 

"Art. 165. Dirigir sob a influência de ál
cool, ou de qualquer substância entorpecen
te ou que determine dependência física ou 
psíquica em nível: 

I - entre três e seis decigramas de ál-
cool por litro de sangue". 

lnfração: média; 
Penalidade: multa; 
11 - superior a seis decigramas de ál

cool por litro de sangue. 
lnfração: gravíssima; 
Penalidade: multa (cinco vezes) e sus

pensão do direito de dirigir; 
Medida Administrativa: retenção do 

veiculo até a apresentação de condutor ha
bilitado e recolhimento do documento de ha
bilitação. 

Parágrafo único. O limite de alcoolemia 
também poderá ser apurado na forma do 
art. 276." 

CAPÍTULO XVI 
Das Penalidades 

"--- -- - - • Art. 261. A penalidade de suspensão 
do direito de dirigir será aplicada, nos casos 
previstos neste Código, pelo prazo mínimo 
de um mês até o máximo de um ano e, no 
caso de reincidência no período de doze 
meses, pelo prazo mínimo de seis meses 
até o_máximQ cje dois anos, segundo crité
rios estabelecidos pelo Contran. • 

• Art. 263. A cassação do documento 
de habilitação dar-se-à: 

I - ························································· 
11 - no caso de reincidência, no prazo 

de doze meses, das infrações previstas no 
inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 
165, 173, 174 e 175;" 

• Art. 264. A cassação da Permissão 
para dirigir dar-se-á no caso de cometimento 

_de infração grave ou gravíssima, ou ainda, 
-- narelncldêriCla emrmraçaoméâia: --~----"-"~ 

• Art. 265. As penalidades de suspen
são e de cassação do documento de habili
tação serão aplicadas por decisão funda
mentada da autoridade de trânsito compe
tente, em processo administrativo, assegu
rado ao infrator amplo direito de defesa." 

-- --CAPÍTULO XVII 
Das Medidas Administrativas 

"Ar!. 276. a concentração de seis deci
gramas de álcool por litro de sangue com
prova que o condutor se acha impedido de 
dirigir veículo automotor. 

Parágrafo único. O Contran estipulará 
os índices equivalentes para os demais tes
tes de alcoolemia.· 

"Ar!. 277. Todo condutor de veículo au
tomotor envolvido em acidente de trânsito ou 
que for alvo de fiscalização de trânsito, sob 
suspeita de haver excedido os limites pre
vistos no artigo anterior, srá submetido a 
testes de alcoolemia, exames clínicos, perí
cia, ou outro exame que por meios técnicos ou 
científicos, em aparelhos homologados pelo 
Contran, pem1itam certificar seu estado. • 

CAPÍTULO XVIII 
~"Dos Crimes de Trânsito 

• Art. 293. A penalidade de suspensão 
ou de proibição de se obter a permissão ou 
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a habilitação para dirigir veiculo automotor 
tem a duração de dois meses a cinco anos. • 

"Art. 305. Conduzir veículo automotor, 
na via pública, sob a influência do álcool ou 
substância de efeitos análogos, expondo a 
dono potencial a incolumidade de outrem: 

Pena: detenção, de seis meses a um 
ano, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a pennissão ou a habilitação para diri
gir veiculo automotor. • 

Como foi demonstrado, o Projeto de código de 
Trânsito Brasileiro tratou exaustivamente a questão 
da punição do motorista que conduzir veículo em es
tado de embriaguez alcoólica, tendo sido discutidos 
todos os tópicos que agora são apresentados sob 
nova redação e, em alguns casos, com diferentes 
valores. 

Pelo exposto, solicitamos, com base no art. 
334, alínea b, do Regimento Interno do Senado Fe
deral, que a matéria seja declarada prejudicada, "em 
virtude de seu prejulgamento pelo Plenário em outra 
deliberação•. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1997. 
- Bernardo Cabral, Presidente - José Eduardo 
Outra, Relator - Regina Assumpção - Edison Lo
bão - Bello Parga - Beni Veras - Epitácio Cafe
teira - Elcio Alvares - Pedro Simon - Romeu 
Tuma- Jefferson Péres. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N2 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro. 

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool, em 
nível superior a seis decigramas por litros de san
gue, ou de qualquer substância entorpecente ou que 
detennine dependência física ou psíquica. 

doze meses, peloprazo mínimo de seis meses ate o 
máximo de dois anos, segundo critérios estabeleci
dos pelo Contran. 

§ 12 Além dos casos previstos em outros arti· 
gos deste Código e excetuados aqueles especifica
dos no art. 263, a suspensão do direito de dirigir 
será aplicada sempre que o infrator atingir a conta
gem de vinte pontos, prevista no art. 259. 

§ 22 Quando ocorrer a suspensão do direito de 
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devol
vida a seu titular imediamente após cumprida a pe
nalidade e o curso de reciclagem. 

Art. 263. A cassação do documento de habilita
ção dar-se-á: 

I -quando, suspenso o direito de dirigir, o intra-
. "!orconduzir qualquer veiculo;----- .. - --· ---

11 - no caso de reincidência, no prazo de doze.... 
meses, das infrações previstas no inciso III do art. 
162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175: 

JJI -1::1uando _C.Qndenado judic.ialmente por delito 
de trãnsito, observado o aisposto no art. 160. 

§ 12 Constatada, em processo administrativo, a 
irregularidade na expedição do documento de habili
tação, a autoridade expedidora ponnoverá o seu 
cancelamento. 

§ 22 Decorridos dois anos da cassação da Car
teira Nacional de Habilitação, o infrator poderá re
querer sua reabilitação, submetendo-se a todos os 
exames necessários à habilitação, na forma estabe
lecida pelo Contran. 

Art. 264. (Vetado) 
Art. 265. As penalidades de suspensão do di

reito de dirigir e de cassação do documento de habi
lffação serão. aplicadas--por deCisão fundamentada 
da autoridade de trânsito competente, em processo 
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito 
de defesa. 

lnfração- gravíssima: ................................................................................... . 
Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão Art. 276. A concentração de seus decigramas 

do direito de dirigir; de álcool por litro de sangue comprova que o condu-
Medida administrativa - retenção do veículo ter se acha impedido de dirigir veículo automotor. 

até a apresentação de condutor habilitado e recolhi- Parágrafo único. O Contran estipulará os indi-
mento do documento de habilttação. ces equivalentes para os demais testes de alcoole-

Parágrafo único. A embriaguez também poderá mia. 
ser apurada na fonna do art. 277. Art. 277. Todo condutor de veículo automotor . 
........................................................................ __ , .. _ .. __ ~envolvido em acidente de tránsito ou que for alvo de 

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito fiscalização de trânsito, sob suspeita de haver exer-
de dirigir será aplicada, nos casos previstos neste cido os limites previstos no artigo anterior. será sub-
Código, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo metido a testei de alcoolemia, exames dfnicos, pen-
de um ano e, caso de reincidência no período de cia, ou outro exame que por meios técnicos ou cien-
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líticos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, 
permitam certificar seu estado. 

Parágrafo único. Medida correspondente éipfi
ca-se no caso de suspeita de uso de substância en
torpecente, tóxica ou de efeito análogos. 

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação, 
para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois 
meses a cinco anos. 

§ 1° Transitada em julgado a sentença conde
natória, o réu será intimado a entregar à autoridade 
judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão 
para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. 

§ 2° A penalidade-de suspensão ou de proibi
ção de se obter a permissão ou a habilitação para di
rigir veículo automotor não se inicia enquanto o sen
tenciado, por efeito de condenação penal, estiver re
colhido a estabelecimento prisional. 

Art. 305. Afasta-se o condutor do veículo do lo
cal do acidente, para fugir à responsabilidade penal 
ou civil que lhe possa ser atribuída: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa. 

Art. 306. Conduzir veiculo automotor, na via 
pública, sob a influência de álcool ou substância de 
efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolu
midade de outrem: 

Pena - detenção, de seis meses a três anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter a per
missão ou a habilitação para dirigir veículo automo
tor. 

PARECER N2 562, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n262, de 1997 (lP! 
368196, na Câmara dos Deputados), que 
• Aprova o texto do Acordo relativo à 
Readmissão de Pessoas em Situação Ir
regular, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Francesa, em Paris, em 
28 de maio de 1996". 

Relator: Senador casildo Maldaner 

1- Relatório: 

Em conformidade com o art. 49, mc1so I, da 
Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú
blica submeteu à apreciação do Congresso Nacional 
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o texto do acordo relativo à Readmissão de Pessoas 
- em Situação Irregular, celebrado entre o Governo da 
-Repuohca Féderatwa ao-Brasre o-Gõvemo-da se-
pública Francesa, assinado em 28 de maio de 1996, 
quando de sua visita oficial a Paris. 

____ _inf_orrna_a_e]eposição de motivos do ltamaraty, 
~ue acompanha a mensagem presidencial, que a 
França tem firmado este tipo de acordo bilateral com 
todos os países com os quais mantém o regime de 
isenção de vistos, motivada por uma solicitação de 
suas autoridades policiais. Explica que o Acordo visa 
a estabelecer regras definidas e recíprocas para o 
retomo ao país de origem de pessoas que não aten
dam, ou não atendam mais, às qualificações míni
mas exigidas aos turistas, a saber, apresentação de 
passagem de continuação de viagem comprovação 
de seu objetivo e posse de meios financeiros sufi
cientes para realizá-la E conclui que os mesmos 
requisitos são necessários para a entrada de estran
geiros no Brasil. 

Na Câmara dos Deputados, o presente docu
mento recebeu parecer favorável em todas as co
missões temáticas por onde tramitou. 

A análise minuciosa das cláusulas do Acordo 
permite-nos destacar suas principais preocupações: 

1) As Partes Contratantes se obrigam a rece
ber em seu território, sem formalidades, nacionais 
seus e de outros países, que não preencham, ou 
não preencham mais, requisitos de entrada e perma
nência nos respectivos países; 

2) quando se tratar de súditos de cada uma 
das Partes, a condição de nacional deverá ser esta
belecida oo presumida de maneira razoável; 
____ 3) quando se tratar de nacionais de terceiros 
Estados, é preciso que seja estabelecido ou presu
mido, de maneira razoável, que o referido nacional 
entrou no território de uma Parte Contratante, após 
haver permanecido ou transitado pelo território da 
outra; 

4) a prova de nacionalidade de uma das Partes 
Contratantes far-se-á por carteira de identidade; cer
tificado de nacionalidade ou documento de estado 
civil; passaporte ou outro documento de viagem; car
tão de matrícula consular; certificado ou documento 
militar e carteira de marítimo; 

5) a presunção de nacionalidade de uma das 
Partes Contratantes dar-se-á à luz de vários elemen
tos, tais como: ter, embora de validade expirada, al
gum dos documentos acima enumerados; documen
to expedido por autoridades oficiais de uma das Par
tes; autorização e títulos de permanência peremptos; 
fotocópia de documentos mencionados no item 4; 
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declarações do interessado, devidamente reconheci-_ 
das por autoridades administrativas ou judiciárias de 
uma das Partes Contratantes; depoimentos de tes1e
munhas de boa-fé tomados em inquirição. 

6) em caso de dúvida ou de ausência dos men
cionados elementos que_ levam à presunção de na
cionalidade, as autoridades consulares da Parte soli
citada procederão, no prazo de três dias, a contar da 
solicitação, à entrevista do interessado. 

7) cada Parte Contratante readmitirá um nacio
nal de terceiro Estado, em situação irregular numa 
delas, quando o interessado for portador de visto ou 
autorização de permanência, de qualquer espécie, e 
ainda válidos, concedidos pela Parte requerida; 

8) a obrigação de readmitir nacionais de outros 
Estados não se aplica quando: a) o terceiro Estado 
tem fronteira comum com a Parte solicitante; b) 
quando o interessado, após sua partida do Estado 
requerido ou sua entrada no Estado requerente, 
adquire visto ou autorização de permanência neste 
último; c) quando o interessado permaneça por 
prazo superior a 6 (seis)meses no território da 
Parte requerente; d) quando a Parte requerente 
lhe reconhece o estatuto de refugiado ou de apá
trida ou quando a Parte requerida o tenha, efeti
vamente, conduzido a seu país de origem ou a 
terceiros países; 

9) cada Parte Contratante admite o trânsito, 
em seu território, por via aérea ou marítima, de na
cional de terceiro Estado que seja objeto de provi
dências de afastamento pela Parte requerente; 

10) a Parte requerente assume inteira res
ponsabilidade pela viagem do estrangeiro para seu 
país de destino e o recebe de volta, caso o afas
tamento não se possa realizar; 

11) O trânsito será recusado se o estrangeiro 
correr, no estado de destino, risco de perseguição 
em razão de sua raça, religião, nacionalidade, gru
po social ou opiniões políticas ou de ser acusado 
ou condenado, diante de um tribunal penal no Es
tado de destino, por fatos anteriores ao trânsito; 

12) nenhuma cláusula do acordo bilateral res
tringirá as obrigações de admissão ou de readmis
são de pessoas, assumidas pela Parte quando da 
assinaturas de outros acordos ou convenções in
ternacionais, sobretudo em matéria de refugiados, 
apátridas e proteção dos direitos humanos; 

13) o Acordo tem validade por três anos, pode 
ser prorrogado tacitamente por igual período de de
nunciado, com antecedência de 3 (três) meses, pela 
via diplomática. 

_li-Voto 

Confesso _que __ algumas dúvidas me assaltaram 
durante a análise dopresente_Acordo. 

Seria justo__ob~igaJ"Um_Pé!ÍS_a recebernacional 
de um terceiro Estado pelo simples fato de a pessoa 
ter permanecido ou transitado em seu território, an
tes de viajar para a nação requerente, onde ele se 
encontra em situação irregular? 

Seria razoável_ presumir a nacionalidade de 
uma pessoa baseando-se apenas em depoimentos 
de testemunhas de boa-fé? 

Não seria recomendável mencionar, entre os 
casos de recusa do trânsito de um estrangeiro, o ris
co, que ele pode_ correr, ao voltar para seu país de 
origem, de ser obrigado a cumprir pena por crime 
político anterior ao trânsito? 

Imaginei que, embora baseado em reciprocida
de, o Acordo satisfizesse mais o interesse da Repú
blica Francesa, parte do território de Schengen e 
prestes a receber hóspedes sul-americanos, possi
velmente em situação irregular, quando da Copa do 
Mundo. 

Não pude deixar de recordar que, afinal temos 
fronteira viva com a França, em razão da Guiana 
Francesa, e talvez o fato merecesse uma atenção 
maior. 

Contudo, cheguei à -conclusão de que tais 
preocupações não invalidariam a aprovação do 
Acordo. 

A obrigação de receber nacionais de terceiros 
Países, em situação irregular numa das Partes Con
tratantes, pelo simples fato de sua permanência an
terior ou· trânsito no território de outra, revela um 
lado positivo que é a possibilidade de restabelecer 
para o indivíduo uma situação regular, acaso obtida 
no País anteriormente visitado. 

As presunções de nacionalidade também po
dem ceder dianre_ cte veri!ic:ações posteriores, deter

_minando, em consequência, a devolução do indiví
duo para o território da Parte reqúerente. 

Quanto aos riscos de uma extradição "degui
sée" como dizem os franceses, acho que o acordo 
pres~rva compromissos anteriores, bilaterais ou não, 
e capazes de neutralizar eventuais riscos para os di
reitos do indivíduo. 

Meu voto é, portanto, pela aprovação da maté
ria nos termos do Projeto de Decreto Legislativo n9 

62, de 199/, já que o-Aeordo não infringe- normas 
constitucionais ou legais, e é relevante quanto ao 
mérito, tendo em vista que facilita a cooperação fran
co-brasileira no tocante à circulação de pessoas. e, 
ao mesmo tempo, combate a imigração irregular. 
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Sala da Comissão, 16 de setembro de _1997.
Romeu Tuma, Presidente - Casildo Maldaner, Rec 
lator- Emitia Fernandes- Bello Parga- Bernardo 
Cabral - Humberto Lucena - Benedita da Silva -
Hugo Napoleão- José Alves- José Bianco. 

PARECER N° 563, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 65, de 1997 (n2 

416/97, na Câmara dos Deputados), que 
"Aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração no Campo da Cultura, celebrado 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da 
África do Sul, em Pretória, em 26 de no
vembro de 1996". 

Relatara: Senadora Benedita da Silva 

1- Relatório 

Com base no artigo 49, inciso I, da Constitui
ção Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, por intermédio da Mensagem n2 157, de 
5 de fevereiro de 1997, submeteu à consideração 
dos membros do Congresso Nacional (fl. 4), acom
panhado da Exposição de Motivos n° 45/MRE, de 4 
de fevereiro de 1997 (fL 9), do Sr. Ministro de Esta
do, interino, das Relações Exteriores, o inteiro teor 
do "Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da África do Sul 
sobre Cooperação no Campo da Cultura·, feito em 
Pretória, em 26 de novembro de 1996. 

2) Quando de sua regular tramitação pela Câ
mara dos Deputados, a matéria obteve aprovação 
unânime das suas Comissões de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional, Educação, Cultura e Des
porto e de Constituição, Justiça e de Redação. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

3) Tratar o presente processado, acima emen
tado, de acordo de cooperação na área cultural, ce
lebrado entre os Governos do Brasil e da África do 
Sul, em Pretória, em 26 de novembro de 1996. 

4) O ato internacional ora posto em evidência 
objetiva estreitar, ainda mais, os atuais laços cultu
rais entre o Brasil e a África do Sul. E o faz paralela
mente aos já existentes "laços de amizade e recipro
co entendimento entre seus povos·, tal como referi
do no intróito ao citado acordo. 

5} O articulado do documento em exame con
sagra, na sua parte substantiva, o propósito básico 
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davia, recomenda "adequada consideração à auto
nomia dos órgãos e instituições competentes', com 
sujeição, obviamente, aos princípios constitucionais 
e às leis ordinárias de ambas as partes (artigo 2.2). 
O intercâmbio na área cultural é encorajado por 
meio de especialistas em áreas diversificadas, atra
vés de visitas, conferências e permuta de 'livros, pu
blicações e informações" (artigo 3-a). Ademais, é ad
mitida 'qualquer outra forma de cooperação que 
possa ser acordada entre as partes ou instituições 
competentes autónomas de ambos os países• (arti
go 3-c). Está previsto, ainda, no referido documento, 
o estabelecimento territorial recíproco de instituições 
culturais e de amizade, com o óbvio consentimento 
prévio de cada Parte (artigo 4). Rnalmente, o acordo 
enseja a criação de uma Comissão Mista Brasil-Áfri
ca do Sul, para debater, de forma concreta e a cada 
dois anos, programas de cooperação entre as Par
tes (artigo 6). 

6) No que respeita aos aspectos adjetivos do 
acordo - divergência de interpretação, implementa
ção, emenda, denúncia, entrada e permanência em 
vigor e local de feitura-, cabe salientar que estão de 
conformidade com a elaboração de atos da espécie. 

7) Assim, somos pela aprovação integral do texto 
do "Aoordo sobre Cooperação no Campo da Cultura', 

- 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. 

É o parecer, 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1997.

Romeu Tuma, Presidente- Benedita da Silva, Rela
tora- Emília Fernandes - Humberto Lucena - Ber
nardo cabral - casildo Maldaner - Bello Parga -
Hugo Napoleão- José Alves- José Bianco. 

DOCUMENTO ANEXADO NO TERMO DO 
-ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF 

MINISTÉRIO DA CULTURA 
Fundação Cultural Palmares 

OF/GABIPRESINº 433/97 

Brasília, 1.2 de agosto de 1997 

À Sua Excelência o Senhor 
Senador Antonio Carlos Magalhães 
Presidente do Senado Federal 
Brasília - DF 

Senhor Presidente, 
Como é do conhecimento de Vossa Excelên

cia, foi submetida à deliberação dessa Casa o Acor-
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do entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da África do Sul sobre 
cooperação no campo da cultura, ao qual vimos ma
nifestar nosso integral apoio. 

O acordo em tela, se firmado nos termos pro
postos, será um instrumento importante para a reali
zação de convênios que assegurem o que hoje reali
zamos informalmente. 

Assim, manifesto nosso interesse, a Fundação 
Cultural Palmares solicita a Vossa Excelência o 
apoio e a indicação de regime de urgência na trami
tação no Senado Federal, do acordo entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da África do Sul. 

Cordialmente, - Dulce Maria Pereira, Presi
denta. 

PARECER N2 564, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De
creto Legislativo nl! fi7, de 1997 (nl! 451197, 
na Câmara dos Deputados, que "Aprova o 
texto do Acordo Relativo à Isenção Parcial 
de Exigência de YIStos, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Malásia, em Kuala Lumpur, 
em 26 de abril de 1996". 

Relator: Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

Com base no art. 84, inciso VIII, da Constitui
ção Federal, o Senhor Presidente da República, por 
intermédio da Mensagem nl! 399, de 8 de abril de 
1997 (fi. 4), submete à consideração dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional o texto do acordo 
que "Aprova o texto do Acordo Relativo à Isenção 
Parcial de Exigência de Vistos, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de abril 
de 1996". Acompanha o referido documento a com
petente Exposição de Motivos n2 118, de 2 de abril 
de 1997, do Sr. Ministro de Estado das Relações Ex
teriores. 

Da exposição de motivos cumpre destacar o 
·seguinte: 

·o referido acordo tem o objetivo de 
criar maiores facilidades no trânsito de pes
soas entre os dois países, ao isentar de vis
tos nacionais brasileiros e malásios em via
jem, respectivamente, à Malásia ou ao Bra-

sil, em missão oficial ou turismo, com per
manência de até 90 dias no outro país.· 

Quando da sua regular tramitação na Càmara 
dos Deputados, a matéria obteve aprovação unâni
me das suas comissões de Relações Exteriores e 
Constituição e Justiça e de Redação. Discutido em 
turno único, o projeto foi aprovado pela Câmara dos 
Deputados, chegando, após, ao Senado Federal, 
para exame e emissão ~o competente parecer. 

É o relatório. 

li-Voto 

Cumpre destacar, preliminarmente, que o Bra
sil tem reiteradamente celebrado acordos nos mol
des do ora examinado, que objetivam em essência o 
estreitamento de relações bilaterais. 

Conforme enfatiza a exposição de motivos que_ 
acompanha o acordo, as liberalidades documentais 
reciprocamente concedidas pelas altas partes con
tratantes, conformadas pela isenção parcial de exi
gência de vistos, facilitando o livre trânsito de pes
soas, são de todo convenientes e oportunas aos in
teresses nacionais. 

Cumpre assinalar que a Malásia possuí uma 
das mais pujantes economias no âmbito do que se 
tem convencionado chamar de "Tigres Asiáticos", com 
grande inserção internacional, podendo constituir-se 
em importante partner comercial para o Brasil. 

A inexorável aproximação dos países signatá
rios do presente acordo, certamente trará mútuas 
vantagens não apenas no campo econômíco, mas 
também no campo cultural e político. 

Contemplando não somente agentes e pessoal 
diplomático, a isenção de vistos de que trata o acor
do objeto do presente exame dirige-se de forma 
mais ampla também aos portadores de passaportes 
comuns, o que, sem dúvida, proporciona mais con
sistência e efetividade aos propósitos de aproxima
ção entre os dois países. 

Também não negligencia o acordo sob exame 
a observância do prazo de permanência concedido a 
brasileiros e malásios, que viajem respectivamente à 
Malásia e ao Brasil. Esse prazo, que deverá ser de 
90 dias, nos termos do apêndice que segue o texto 
principal, é o corriqueiramente concedido pelo Direi
to de Estrangeiro, não havendo aí, portanto, qual
quer invocação substancial. 

Por todo o exposto, concluímos pela conve
niência e oportunidade da adesão brasileira ao pre
sente Acordo, Relativo a Isenção Parcial de Exigên
cia de Vistos, celebrado entre o Governo da Repúblí-
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ca Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, E:)m 
Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996, e também 
pela sua constitucionalidade e juridicidade, razão por 
que somos pela sua aprovação nos termos do De
creto Legislativo nº 67, de 1997. 

Sala da Comissão, 16 de setembro de 1997.
Bello Parga, Presidente eventual, Romeu Tuma, 
Relator - Casildo Maldaner - Emilia Fernandes -
Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Humberto 
Lucena - Hugo Napoleão - José Alves - José 
Bianco. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República: 

VIII - dispor sobre limites e condições para a 
concessão de garantia da União em operações de 
crédito externo e interno; 

PARECER Nº 565, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos sobre a Mensagem nº 153, de 1997 nº 
1.005197, (na origem) do Senhor Presi
dente da República, que solicita autoriza
ção do Senado Federal para contratar 
operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$377,050,332.00 (tre
zentos e setenta e sete milhões, cinquen
ta mil e trezentos e trinta e dois dólares 
norte-americanos), de principal, entre a 
República Federativa do_ Brasil e o Brasi
lian Americam Merchant Bank, destinada 
ao financiamento do Programa de reapa
relhamento e modernização da Força Ter
restre a ser executado pelo Ministério do 
Exército. 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da República, nos termos 
do artigo 52, inciso V, da Constituição Federal, enviou 
a esta Casa a Mensagem nº 153, de 1997 .(Me~gem 
nº 1.005, de 8-9-97, na origem} solicitando autorização 
para contratar operação de crédito externo, entre a Re-

_ pút:Jlica Fede_rativª- clQ_ Brasil El__Q_~rasm<!r1_t.lllerican 
Merchant Bank, destinada ao financiamento do Pro
grama de reaparelhamento e modernização da For
ça Terrestre a ser executado pelo Ministério do Exér
cito, com as seguintes caracten'sticas: 

- ·a) valor pretendido: US$377,050,332.00 (tre
zentos e setenta e sete milhões, cinquenta mil e tre
zentos e trinta e dois dólares norte-americanos}; 

b) juros: até 6,0"/o a.a. acima da LIBOR de 6 
(seis) meses para dólares dos Estados Unidos, inci
dente sobre o saldo devedor do principal a partir da 
data de cada desembolso dos recursos; 

c) condições de pagamento: 
- do principat 7 (sete) parcelas semestrais, 

iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira par
cela 24 (vinte e quatro) meses após a data do pri
meiro desembolso, caso este ocorra no primeiro se
mestre após a data de assinatura do contrato ou 6 
(seis) parcelas iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira parcela 30 (trinta) meses após a data do pri
meiro desembolso, caso este ocorra no segundo se
mestre após a data de assinatura do contrato; ou 5 
(cinco) parcelas semestrais iguais e consecutivas, 
vencendo-se a primeira parcela 36 (trinta e seis) me
ses após a data do primeiro desembolso, caso este 
ocorra no terceiro semestre após a data de assinatu
ra do contrato; ou 4 (quatro) parcelas semestrais 
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira par
cela 42 (quarenta dois) meses após a data do pri
meiro desembolso, caso este ocorra no quarto se
mestre após a data de assinatura do contrato e an
tes da data de término. 

-dos juros: semestralmente vencidos 
O mutuário é a República Federativa do Brasil, 

sendo o Ministério do Exército responsável pelos 
compromissos financeiros previstos no contrato. A 
formalização do ato depende de autorização do Se
nado FederaL 

Trata-se de operação de crécfrto a ser centrada 
no âmbito da Segunda Fase do Programa de Rea
parelhamento e Modernização da Força Terrestre do 
Ministério do Exército. A primeira fase do Programa 
contou com a operação de crédito externo no valor 
de R$424,000,000.00 (quatrocentos e vinte e quatro 
milhões de dólares norte-americanos), devidamente 
autorizada pelo Senado Federal, tendo sido executa
da no período de 1994 a 1997. 

Aplicam-se_a_esta operação os limites esta
belecidos pela Resolução nº 96 de 1989 do Sena
do Federal. Conforme levantamento realizado pela 
Secretaria doTesouro-:tlá margens nos ITmítes de 
endividamento da União para a contratação da 
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presente operação de crédito. Acompanha o pedido 
o Parecer STN/Coref/Diref n2 330, de 6 de agosto de 
i 997 da Secretaria do Tesouro Nacional que se ma
nifestou favoravelmente à contratação da operação 
de crédito em análise. 

A operação de crédito obedece também ao dis
posto na Portaria MEFP 49/90. A Secretaria de Pla
nejamento e Avaliação- SPAIMPO, por meio do ex
pediente constante às fls. 131, informou que o Pro
grama de Reaparelhamento e Modernização da For
ça Terrestre encontra-se plenamente amparado no 
Plano Plurianual 96/99. A Secretaria de Orçamento 
Federal informou a existência de dotações no-Orça
mento Geral da União referente a 1997 para o in
gresso de recursos externos, bem como para o pa
gamento de encargos provenientes da operação. 
Observa no entanto que, concretizando-se a previ
são para desembolso, haverá necessidade de crédi
to suplementar. 

O Parecer Pgfn nº 1339/97, da Procuradoria da 
Fazenda Nacional constatou que foram cumpridas 
as formalidades prévias à contratação estabelecidas 
na Constituição Federal, na Resolução n2 96, de 15 
de dezembro de 1989, restabelecida pela Resolução 
n2 17, de 5 de junho de 1992, do Senado Federal e 
na Portaria MEFP nº 497/90 e nos demais dispositi
vos legais e regulamentares pertinentes. 

Segundo ainda a Procuradoria da Fazenda Na
cional, a minuta contratual contém cláusulas admis
síveis segundo a legislação brasileira, tendo sido ob
servado o disposto no art. 5º da Resolução n• 96/89 
do Senado Federal, que veda disposição contratual 
de natureza política atentatória à soberania nacional 
e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis 
brasileiras, bem assim que implique compensação 
automática de débitos e créditos. 

O Banco Central do Brasil, na forma da legisla
ção pertinente, credenciou a República Federativa 
do Brasil/Ministério do Exército a negociar a opera
ção de crédito em tela. 

11- Voto 

A Análise da documentação anexada à Mensa
gem Presidencial confirmou o atendimento de todaS 
as condições impostas pela Resolução n• 96, de 
1989, do Senado Federal e pelos demais irisffumeh~ 
tos legais. 

Embora as taxas de juros do empréstimo este
jam acima da média, não há o que opor quanto às 
condições financeiras do empréstimo ou quanto às 
cláusulas contratuais uma vez que estas e aquelas 
estão de acordo com as regras do mercado. 

No que diz respeito ao mérito do pedido, trata
se de operação de crédito a ser contratada no âmbi
to da Segunda Fase do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da Força Terrestre do Minis
tério do Exército. O Senado Federal já se manifestou 
favoravelmente à aprovação do empréstimo que fi
nanciou a Primeira Fase do Programa, que foi exe
cutada no período de 1994 a 1997. 

Assim sendo, concluímos pela aprovação do 
pleito nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2127, DE 1997 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo, no valor equiva
lente a até US$377,050,332.00 (trezentos 
e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e 
trezentos e trinta e dois dólares norte
americanos) junto ao Brasilian American 
Merchant Bank, destinada ao financia
mento do Programa de Reaparelhamento 
e Modernização da Força Terrestre a ser 
executado pelo Ministério do Exército. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 12 É a União autorizada, nos termos do art. 
52, inciso V da Constituição Federal e da Resolução 
n2 96 de 1989, do Senado Federal, contratar opera
ção de crédito externo no valor de 
US$377,050,332.00 (trezentos e setenta e sete mi
lhões, cinqüenta mil e trezentos e trinta e dois dóla
res norte-americanos), junto ao Brasilian American 
Merchand Bank. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put serão utilizados no financiamento do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da Força Ter
restre, a ser executado pelo Ministério do Exército. 

- --- -~~ -- o-- - --

Art. 2g A operação de crédito mencionada no 
parágrafo anterior apresenta as seguintes caracterís
cas financeiras: 

a) valor pretendido: US$377,050,332.00 (tre
zentos e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e tre
zentos e trinta e dois dólares norte-americanos); 

b) jqros: at~_6,9Yo a,a.a~irna ga Lit>orde €) 
(seis) meses para dólares dos Estados Unidos, inci
dente sobre o saldo devedor do principal a partir da 
data de cada desembolso dos recursos; 

e) condições de pagamento: 

- do principal: 7 (sete) parcelas semestrais, 
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira par-
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.,e1a 24 (vinte e quatro) meses após a data do pri
,neiro aesembolso, caso este ocorra no primeiro 
semestre após a data de assinatura do contrato; 
;u 6 (seis) parcelas semestrais iguais e consecuti
vas, vencendo-se a primeira parcela 30 (trinta) me
ses após a data do primeiro desembolso, caso. 
este ocorra no segundo semestre após a data de 
:;ssinatura do contrato; ou 5 (cinco) parcelas se
mestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a pri
•Peira parcela 36 (trinta e seis) meses após a data 
<lO primeiro desembolso, caso este ocorra no ter
seirc semestre após a data de assinatura semes
:r<:>is iguais e consecutivas, vencendo-se a primei
'?. parcela 42 (quarenta e dois) meses após a data 
do primeiro desembolso, caso este ocorra no quar
to semestre após a data de assinatura do contrato 
e antes da data de término; 

- dos juros: semestralmente vencidos 

Art. 3• A autorização concedida por esta 
Resolução deverá ser exercida no prazo de qui
nhentos e quarenta dias contados da data-de 
,;ua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
'.ie sua publicação. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
·- José Serra: Presidente - Levy Dias - Eduardo 
Suplicy - casildo Maldaner - Lauro Campos 
(vencido) -Freitas Neto- Esperidião Amin- BeiJo 
Parga - Waldeck Ornelas - Joel de Hollanda -
Osrnar Dias -Jefferson Peres- Beni V eras- Val
:nir Campelo 

PARECER N° 566, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre a Mensagem n2 154, de 1997 
(ne 1006197, na origem), do Senhor Presi
dente da República, solicitando seja auto
rizada contratação de operação de crédi
to externo entre a República Federativa 
do Brasil e o Brasilian American Mer
chant Bank, no valor equivalente a até 
US$ 236,590,940.00 (duzentos e trinta e 
seis milhões, quinhentos e noventa mil 
novecentos e quarenta dólares norte
americanos), destinando-se os recursos 
ao financiamento do Programa de reapa
relhamento e modernização da Força Ter
restre, a ser executado pelo Ministério do 
Exército. 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

Por intermédi() da Mem;élgern n° 154, de 1997 
(Mensagem n• 1006, de 8 àe setembro de 1997, na 
origem), o Presidente da República solicita seja au
torizada contratação de operação de crédito externo 
entre a República Federativa do Brasil e o Brasilian 
American Merchant Bank, no valor equivalente a até 
US$236,590,940.00 (duzentos e trinta e seis milhõ
es, quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta 
dólares norte-americanos), destinando-se os recur
sos ao financiamento do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da Força Terrestre, a ser 
executado pelo Ministério do Exército. 

Integram a Mensagem, cujo processado abran
ge as folhas 1 a 102, os seguintes documentos: 

a) Exposição de Motivos n• 499/MF, de 4 de 
setembro de 1997, do Ministro de Estado da Fazen
da, às folhas 2 a 4; 

-~--l:i} Parecer PGFN/COF/N2 1338/97, de 19 de 
agosto de 1997, da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, às folhas 5 a 1 O; 

c) Parecer STN/COREF/DIREF n2 331, de 6 de 
-ágósto de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, 
às folhas 11 a 16; 

d) Minuta do Instrumento contratual a ser for
malizado com o Brasilian American Merchant Bank, 
às folhas 17 a 40; 

e) Tradução, por tradutor público juramentado, 
da minuta do instrumento contratual supracitado, às 
folhas 41 a 101; 

f) Aviso n2 1.152- SUPAR!C. Civil, de 8 de se
tembro de 1997, do Ministro Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República ao Primeiro Secretário do 
Senado Federal, encaminhando a Mensagem Presi
dencial, à folha 102. 

A operação de crédito externo tem as seguin
tes características: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 

b) mutuante: Brasilian Arnerican Merchant 
Bank; 

c) natureza da operação: empréstimo; 

d) valor: equivalente a até US$236,590,940.00 
(duzentos e trinta e seis milhões, quinhentos e no
venta mil, novecentos e quarenta dólares norte-ame
ricanos); 

e) finalidade: financiar o Programa de Reapare
lhamento e Modernização da Força Terrestre; 
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f) juros: até 6% a.a. acima da LIBOR de 6 
(seis) meses para dólares dos Estados Unidos, inci
dente sobre o saldo devedor do principal a partir da 
data de cada desembolso dos recursos; 

g) condições de pagamento: 

- do principal: 7 (sete) parcelas semestrais 
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira par
cela 24 (vinte e quatro) meses após a data do pri
meiro desembolso, caso esta ocorra no primeiro se
mestre após a data de assinatura do contrato; ou 6 
(seis) parcelas semestrais iguais e consecutivas, 
vencendo-se a primeira parcela 30 (trinta) meses 
após a data do primeiro desembolso, caso esta ocor
ra no segum:lo semestre após a data de assinaturas 
do contrato; ou 5 (cinco) parcelas semestrais iguais 
e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela 36 
(trinta e seis) meses após a data do primeiro desem
bolso, caso esta ocorra no terceiro semestre após a 
data de assiantura do contrato; ou 4 (quatro) parce
las semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira parcela 42 (quarenta e dois) meses após a 
data do primeiro desembolso, caso esta ocorra no 
quarto semestre após a data de assinatura do con
trato e antes da data de término; 

- dos juros: semestralmente vencidos. 
O Programa de Reaparelharnento e Modern

ização da Força Terrestre resulta dos estudos pros
pectivas efetuados no âmbito do Sistema de Plane
jamento do Exército, que identificaram a necessida
de de dotar a Força Terrestre de instrumento opera
cionais adequados e reverter o quadro de obsoles
cência de equipamentos, decorrente de limitações 
orçamentárii!-S. O empréstimos em apreço possibili
tará a execução da Segunda Fase do mencionado 
Programa, propiciando a aquisição de bens e servi
ços no exterior, mediante acordos que incluem cláu
sulas de compensação e/ou transferência de tecno
logia. 

li-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 as operações de crédito da 
União. 

O Parecer PGFN/COF/ n° 1.338/97, da Procu
radoria-Geral da Fazenda Nacional, informa que fo
ram atendidas as exigências de limites previstas 
nos arts. 22 , 3°, incisos I e 11, e 42, inciso I, da Re· 
solução n2 96, de 1989, do Senado Federal, Sa· 
lienta ainda o Parecer que a minuta contratual con
tém cláusulas admissíveis segundo a legislação 
brasileira, e que o Banco Central do Brasil creden
ciou, na forma da legislação pertinente, a Repúbli
ca Federativa do BrasiVMinistério do Exército a ne
gociar a operação em epígrafe. 

O Parecer STN/COREF/DIREF n2 331, de 
1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, declara 
não haver óbice para que a contratação da operação 
de crédito se realize. 

Tendo em vista o exposto, manifesto-me favo
ravelmente a que se autorize a República Federativa 
do Brasil a contratar a pretendida operação de crédi
to, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 128, DE 1997 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo, com o Brasilian 
American Merchant Bank, no valor equi
valente a até US$ 236,590,940.00 (duzen
tos e trinta e seis milhões, quinhentos e 
noventa mil, novecentos e quarenta dóla
res norte-americanos), destinando-se os 
recursos ao financiamento do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da 
Força Terrestre, a ser executado pelo Mi
nistério do Exército. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a União autorizada nos termos do arti

go 52, inciso V da Constituição Federal e da Resolu
ção n2 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar 
operação de crédito externo com o Brasilian Ameri
can Merchant Bank, no valor equivalente a 
US$236,590,940.00 (duzentos e trinta e seis milhões, 
quinhentos e noventa m11 novecentos e quarenta dó
lares norte-americanos), destinando-se os recursos 
ao financiamento do Programa de Reaparelhamento 
e Modernização da Força Terrestre, a ser executado 
pelo Ministério do Exército. 

Art. 22 A operação de crédito externo a que se 
refere o artigo anterior tem as seguintes caracteristi-
cas: 

a) va!or: equivalente a até US$236,590,940."" 
(duzentos e trinta e seis milhões, quinhentos e n<. · 
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venta mil, novecentos e quarenta dólares norte-ame
ricanos); 

b) juros: até 6% a.a. acima da LIBOR de 6 
(seis) meses para dólares dos Estados Unidos, inci
dente sobre o saldo devedor do principal a partir da 
data de cada desembolso dos recursos; 

c) condições de Pagamento: 

do principal: 7 (sete) parcelas semestrais iguais 
e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela 24 
(vinte e quatro) meses após a data do primeiro de
sembolso, caso esta ocorra mo primeiro semestre 
após a data de assinatura do contrato; ou 6 {seis) 
parcelas semestrais iguais e consecutivas, vencen
do-se a primeira parcela 30 {trinta) meses após a 
data do primeiro desembolso, caso esta ocorra no 
segundo semestre após a data de assinatura do 
contrato; ou 5 (cinco) parcelas semestrais iguais e 
consecutivas, vencendo-se a primeira parcela 36 
(trinta e seis) meses após a data do·primeiro desem
bolso, caso esta ocorra no terceiro semestre após a 
data de assinatura do contrato; ou 4 (quatro) parce
las.semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira parcela 42 (quarenta e dois) meses após a 
data do primeiro desembolso, caso esta ocorra no 
quarto semestre após a data de assinatura do con
trato e antes da data de término; 

- dos juros: semestralmente vencidos. 
Art. 32 A contratação da operação de crédito 

externo a que se refere esta Resolução deverá efeti
var-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta 
dias contados d, data de sua publicação. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997 -
José Serra- Presidente- Ramez Tebet- Relator
Espiridião Amin - Joel de Hollanda - Eduardo 
Suplicy - casildo Malclaner - L.auro campos 
(vencido) - Waldeck Omelas - Levy Dias - Jef
ferson Péres - Bello Parga - Osmar Dias - Frei
tas Neto - Elcio Alvares - Beni Veras - Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Os Projetos de Resolução n.os 127 e 128, de 
1997, constantes de pareceres lidos anteriormente, 
ficarão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a 
fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, 
f, do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da 
Resolução n9 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, proposta de emenda à Constituição que serão 

lidas pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Valmir Campelo. 

São lidas as seguintes: 

PROPOSTAS DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 35, DE 1997 

Dá nova redação ao art. 207 da 
Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional. 

Art. F O art. 207 da Constituição passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 207. As universidades gozam de autono
mia didático-científrca, administrativa e de gestão fi
nanceira e patrimonial, obedecerão ao princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
e serão fiscalizadas e avaliadas pelo Poder Público. 

§ 12 É assegurado às universidades federais, 
entidades de Direito Público: 

I - financiamento pelo Poder Público; 
11 - autonomia orçamentária, permitindo o livre 

remanejamento e a transferência de recursos entre 
as categorias de programação, não se aplicando o 
disposto no art. 167, VI; 

III - estatuto especial para atender às peculiari
dades de sua estrutura e organização, na forma da 
lei. 

§ 22 Rca criado o Fundo de Manutenção e De
senvolvimento das Instituições Federais de Educa
ção Superior, constitujdo por. 

I - 75% dos recursos federais líquidos de que 
trata o caput do art. 212; 

11 - outros recursos consignados no Orçamento 
Geral da União. 

§ 32 Os recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento das Instituições Federais de Edu
cação Superior serão repassados em duodécimos 
até o dia 20 de cada mês. 

§ 42 É vedada a utilização dos recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento das Insti
tuições Federais de Educação Superior para o paga
mento de aposentadorias e pensões. 

§ 5° As instituições de educação superior, de 
pesquisa científica e fecnofógTca e de natureza artís
tica e cultura poderão admitir estrangeiros em seu 
quadro de pessoal. • 

Art. 2° Os seguintes artigos serão incluídos nas 
Disposições Constitucionais Transitórias, com a nu
meração qué lhes couber: 
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• Art •.. Até as constituições definitiva do Fundo 
a que faz referência o § 22 do art 207 ficam assegu
radas, no mínimo, as atuais transferências de recur
sos orçamentários da União para as Instituições Fe
derais de Educação Superior. 

Art .... As universidades federais terão até três 
anos para dotar plenamente a autonomia orçamen
tária prevista no inciso 11. do§ 12 do art 207." 

Art 31! O número da Emenda Constitucional a 
que fazem referência os artigos incluídos no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias pelo art. 22 

acima, será o que couber à norma resultante da pro
mulgação desta proposta. 

Justificação 

Ao apresentarmos esta proposta de emenda à 
Constituição procuramos proteger o sistema univer
sitário brasileiro de ameaça das mais sérias de sua 
história. 

Já há cerca de dois anos tramita no Congresso 
Nacional uma proposta de iniciativa do Poder Execu
tivo, alterando a autonomia universitária. A iniciativa 
fazia parte da PEC n.2 233-A, de 1995. A questão da 
autonomia universitária foi desdobrada desta PEC, 
com a tramitação autõnoma de nova proposição, a 
PEC n. 2 370196. 

No momento, a Comissão Especial encarrega
da da PEC n. 2 370/96, no âmbito da Câmara dos 
Deputados. aprecia substitutivo apresentado pelo 
seu ilustre relator, Deputado Paulo Bomhausen. 

A proposta, que temos a honra de submeter à 
apreciação de nossos pares, representa uma alter
nativa ao substitutivo em discussão na Câmara dos 
Deputados. 

É apresentada com o objetivo de evitar prejuí
zos incalculáveis à educação superior brasileira, 
com as piores conseqüências para a nossa capaci
dade de formar elites independentes e criativas e de 
prepatar os quadros que nossa economia requer 
para competir em um mundo globalizado. 

As principais críticas ao substitutivo em discus
são na Comissão Especial da Câmara dos Deputa
dos são os seguintes: 

1 - Pode prejudicar seriamente a educação su
perior pública brasileira, pois seu objetivo maior não 
é o de apoiar, mas, sim, o de limitar os recursos go
vernamentais a ela destinados. 

Além disso, lança a incerteza sobre a carreira 
universitária, uma vez que os professores universitá
rios e outros servidores passam a ter um tratamento 
diverso dos demais servidores públicos. 

Esta é uma iniciativa contra a qual pode ser le
vantada a questão da prejudicialidade, uma vez que 

a estabilidade do funcionalismo público está sendo 
apreciada pelo Parlamento no âmbito da Reforma 
Administrativa. 

2 - Procura privilegiar o ensino de novos cur
sos superiores. Assim, por exemplo, instituições não 
consideradas como ·universidades· poderão, tam
bém, dispor das prerrogativas da autonomia. Au
menta o risco de transformação dessas autorizações 
em moeda de troca política. 

3- Contraria a boa técnica legislativa. É absur
do que mais um artigo da Constituição se alongue 
por diversas páginas, compreendendo aspectos que, 
em sua maior parte, poderiam estar considerados na 
legislação intra-constitucional. 

Assim, o objetivo desta Proposta é o de apre
sentar uma alternativa ao Congresso Nacional e à 
socreclade-brasfleira.-li.li:ematiVa que protege a uni
versidade pública, patrimõnio do povo brasileiro. 

Não prejudica as instituições particulares de 
ensino, mas evita que a Constituição seja usada 
para a garantia de interesses mercantis na educação 
superior brasileira. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1997.- Ro
berto Requião -1 2 Signatário- Esperidião Amin
Vllson Kleinübing - Eduardo Suplicy - Gerson 
camata - Coutinho Jorge - Romero Jucá - car
los Bezerra - Romeu Tuma - Walcleck Omelas -
Jonas Pinheiro - Gilberto Mitanda - carlos Wil
son - Osmar Dias - Valmir C.-... ~ · · Ney Suas
suna - casildo Maldaner - Jo:Sé Eduardo Vieira -
João França - Leomar Quintanilha - João Rocha 
- José Agripino - Freitas Neto - Lucídio Portella 
- Edison Lobão - Nabor Júnior - José Eduardo 
Outra. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICAFEDERATIVA DO BRASIL 

*Art. 207. As universidades gozam de autonomia 
didático-cientifica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissocia- _ 
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ 12 É facuitado às universidades admitir pro
fessores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma 
da lei. 

§ 22 O disposto neste artigo aplica-se às insti
tuições de pesquisa científica e tecnológica. 

(À Comissão de Constftuição. Justiça 
e Cidadania.) 
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 36, DE 1997 

Modifica os incisos VIl e IX do arl 52 
e os incisos VI e VIl do art. 71 da Consti
tuição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguintE? Emen
da ao texto constitucional: 

Art. 12 Os incisos VIl e IX do art. 52 passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 52 .......................................•........ 

VIl - dispor sobre limites globais e con
dições para as operações de crédito externo 
e interno da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, de suas autar
quias e das entidades nas quais tenham o 
controle direto ou indireto; 

IX - estabelecer limites globais e con
dições para o montante da dívida mobiliária 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 

Art. 22 Os incisos VI e VIl do art. 71 passam a 
vigorar com a seguinte redação; 

• Art. 71 ............................ -..... -............ . 

VI - fiscalizar a aplicação de quais
quer recursos repassados pela União, 
mediante convênio, acordo, ajuste ou ou
tros instrumentos congênes, ao Estado, 
ao Distrito Federal ou a Município, bem 
como fiscalizar a aplicação e apreciar a 
prestação de contas dos recursos oriun
dos de operações de crédito autorizadas 
pelo Senado Federal, na forma do dis
posto no artigo 52; 

VII - prestar as informações solicita
das pelo Congresso Nacional, por qual
quer de suas Casas, ou por qualquer das 
respectivas comissões, sobre a fiscaliza
ção contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial e sobre ;esuita
dos de auditorias e inspeções realizadas, 
assim como relatar semestralmente ao 
Senado Federal a fiscalização da aplica-
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ção de recursos oriundos das operações de 
créditoautorizadasporaquelaCasa; 

Justificação 

O texto constitucional vigente não inclui as es
tatais estaduais e municipais entre as entidades su
jeitas ao controle de endividamento pelo Senado, 
salvo quando necessitem de avais dos respectivos 
governos e esses dependam de autorização desta 
Casa. É possível que essa lacuna tenha tido origem 
durante os trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte, pois não faz_ sentido o Senador ter o poder 
de controlar o end_jyj(jamento dos Estados, do _Distri
to Federal e dos Municípios, e não o de suas respec
tivas estatais. Além disso, o texto constitucional atri
buiu competência expressa para o Senado controlar 
as operações de crédito das estatais federais, o que 
toma patente uma discriminação do tratamento con
ferido à União em reiação ao dispensado às esferas 
de governo. -· _ 

Por outro lado, no que diz respeito ao papel do 
Senado no estabelecimento de limites e condições 
para o montante da dívida mobiliária pública no país, 
os constituintes não incluíram a União. Poder-se-ia 
argumentar que o inciso VIl do art. 52 contemplaria 
esse aspecto. Todavia, seria de bom alvitre que o 
texto explicitasse essa competência, de modo que 
tratamento isonômico ficasse garantido às três esfe
ras de governo. 

Os constituintes estabeleceram, cuidadosa
mente, a competência ao Tribunal de Contas da 
União para fiscalizar a aplicação dos recursos da 
União repassados aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios. Parece-nos, conveniente, am
pliar essa competência para que o TCU possa fis
calizar e apreciar a prestação de contas dos recur
sos oriundos de operações de crédito autorizadas 
pelo Senado. Propõe, ainda, que aquele Tribunal 
encaminhe relatórios regularmente a esta Casa, 
de modo que a Comissão de Fiscalização e Con
trole possa desempenhar de forma mais eficaz as 
suas competências. 

Assim, as modificações que propomos nos arti
gos 52 e 71 da Constituição tem por objetivo aprimo
rar o papel histórico do Senado no controle do endi
vidamento público. Contamos, para tanto, com a 
competente e respeitosa apreciação dos senhores 
membros do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1997 -
Senador João Rocha. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERA T:VA DO BRASIL 

SEÇÃOIV 
Do Senado Federai 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

VII - dispor sobre limites globais e condições 
para as operações de crédito externo e interno da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, de suas autarquias e demais entidades con
troladas pelo poder público federal; 

IX - estabelecer limites globais e condições 
para o montante da dívida mobiliária dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios; 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Con
gresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tri
bunal de Contas da União, ao qual compete: 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recur
sos repassados pela União, mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congéneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

VIl - prestar as informações solicitadas pelo 
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, 
ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ope
racional e patrimonial e sobre resultados de audito
rias e inspeções realizadas; 

(Á Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -As pro
postas de emenda, que acabam de ser lidas, estão 
sujeitas às disposições específicas dos artes. 354 e 
seguintes, do Regimento Interno. As matérias serão 
publicadas e despachadas à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 825, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do inciso N do art 71 da 

ConstituÇão Federal, seja soli:itado ao T nbunaJ de Contas 
da União a reaftZação de auditoria para verificar os procecfl
mentos adotados pela Companhia de Pesquisa de Recur
sos Minerais (CPRM) para a transferência dos direitos de 
exploração de 250 resentaS minerais no país. 

Requeiro que seja dado um enfoque especial na au
ditoria dos processos de licitação em curso, para os aspec
tos do tempo de validade do direito minerário, dos critérios 
de avaliação do valor do patrimônio mineral das jazidas 
principais, da metodologia empregada para avaliar tam
bém o valor das resentaS adjacentes às principais, da ade
quação da fixação do preço mínimo às ootações de mer
cado, do cotejamento das oonáções de pagamento oom o 
interesse público, da previsão para a oobrança dos royal
fies e do impacto ambiental das novas diretrizes para a ex
ploração mineral nas áreas de unidades de conservação. 

Justificação 

A edição do jornal Folha de S.Paulo de 30 de 
setembro de 1997, veiculou a matéria jornalística "Go
verno vai privatizar 25lt jazidas• que informa sobre o 
programa do Governo Federal para a privatização de 
250 resentaS minerais inexploradas em todo o país. 

A leitura dos dados levantados pela matéria 
jornalísticas são extremamente preocupantes na me
dida que a orientação geral do programa e os quatro 
(4) _processo_s_ de licitação em curso contém graves_ 
lacunas e um excesso de generosidade para com a 
iniciativa privada. 

De acordo com os parâmetros que estão sendo 
implementados pela CPRRM as empresas vencedo
ras poderão explorar as áreas minerais por tempo in
determinado, sem que o Governo Federal estipule a 
cobrança de royalties, à título de participação per
centual sob a produção. 

O valor do preço mínimo de determinadas re
servas minerais também chamam a tenção, dado a 
fixação de preços mínimos inexplicavelmente baixos, 
como é o caso da mina de nióbio - metal estratégico 
que compõe os aços especiais que servem como ma
téria-prima básica para a produção de foguetes, mís
seis, etc. - no Estado do Amazonas que poderá ser 
oomprada pelo valor de três carros importados, ou seja 
R$600 mil. Não bastasse o preço irrisório, o vencedor 
da ooncorrência poderá ganhar no negócio a explora
ção de outros minerais presentes no subsolo sem de
sembolsar um tostão sequer, porque •o cálculo das re
servas foi feito somente para o nióbio' (sic). 

As condições de pagamento também são inusi
tadas pois, os editais de licitação estabelecem que 
as reservas poderão ser compradas mediante uma 
entrada de 10% e o pagamento de trinta (30) parce
las semestrais ao longo de quinze (15) anos. 

O documento da CPRM disponibilizado para a 
imprensa destaca que detenninadas áreas estão lo
calizadas em unidades de conservação ambiental, 
sem contudo, determinar no edital de licitação condi
ções para a proteção ambiental destas áreas. 
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Por fim, os estudos levados a cabo pela CPRM 
concluem não ser possível avaliar o valor do patri
mónio mineral sob a guarda do Poder Público que 
será transferido para o setor privado. 

Por todas estas razões, convencido de que não 
estão dadas as premissas básicas de transparência, 
publicidade, legalidade, economicidade e salvaguar
da do interesse público, considero de fundamental 
importância a realização de auditoria global do TCU 
sobre todas as operações relacionadas à privatiza
ção das jazidas minerais em questão. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1997. -Se· 
nador José 'Eduardo Outra. (PT - SE) - Líder do 
Bloco de Oposição. 

O SR. 'PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O re
querimento lido será publicado e votado na próxima 
sessão deliberativa ordinária. 

Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seg<.~inte: 

REQUERIMEN1·o N2 826, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 

Senado Federal, Sessão Especial no dia 5 de março 
de 1998, destinada à homenagear •o Dia Internacio
nal da Mulher". 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1997.- Se
nadora Benedita da Silva - Gilvam Borges - José 
Bianco - Pedro Simon - Emília Fernandes -
Eduardo Suplicy- Ney Suassuna - EáiSon Lobão 
Roberto Freire. 

O SR, PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento será votado após a Ordem do Dia. 

Sobre ·a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 1" Secretário em exeri:ício, senador 
Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2129, DE 1997 

Dá nova redação ao caput do art. 77 
do Regimento Interno do Senado Federal 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 O caput do art 77 do Regimento Interno do 

Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos 

titulares da Mesa, tendo as demais comissões per
manentes o seguinte número de membros: 

a) Comissão de Assuntos Económicos, 27; 
b) Comissão de Assuntos Sociais, 21; 
c) Conissão de Constilui;:ão. JustÇa e Ci:ladania, 23; 
d) Comissão de Educação, 19; 
e) Comissão de Rscalização e Controle, 17; 

f) Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, 19; 

g) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 23" 
Art. 2Q São revogadas do art. 52 da Resolução 

n2 46, de 1993, que cria a Comissão de Fiscalização 
e Controle, as expressões "§ 29 do art. 77". 

Art. 32 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

Estabelece o Regimento Interno (§ 2" do art. 77) 
que cada Senador somente poderá integrar duas comis
sões pennanentes como titular e duas corno suplente. 

Em virtude dessas disposições, calculou-se o 
número de membros de cada Comissão Permanente 
e o horário e dias de suas reuniões, de maneira a 
que QS Senadores pudessem comparecer a todas as 
reuniões das comissões das quais fossem membros 
sem prejuízo para qualquer delas. 

Entretanto, a criação da Comissão de Rscali-
zação e Controle, integrada por dezessete membros, 
inviabilizou a aplicação daquelas disposições, e o 
que se vê, é que os líderes ou deixam de preencher 
alguns lugares destinados à sua bancada na compo
sição das comissões ou indicam até três membros, 
contrariando, assim a norma regimentaL 

O presente projeto reduz o número de inte
grantes das Comissões de Educação e de Assuntos 
Sociais, ambas atualmente com o maior número de 
integrantes, de maneira a atender àqueles objetivos 
regimentais e revoga, em conseqüência, disposição 
contida no art. 5Q da Resolução n2 46, de 1993. 

Estas as razões que nos levam a submeter o 
presente projeto à consideração dos nobres Senado
res e que, se merecer aprovação, irá melhor viabilizar 
o trabalho das comissões permanentes desta Casa. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1997. -Se
nador José Samey, Presidente de Relações Exte
riores e Defesa Nacional - Senador José Serra, 
Presidente da Comissão de Assuntos Económicos -
Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania - Senador 
João Rocha - Presidente da Comissão de Fiscaliza
ção e Controle - Senador Joel de Hollanda, Vice
Presidente da Comissão de Educação no exercício 
da Presidência - Senador Freitas Neto, Vice-Presi
dente da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura no 
exercício da Presidência- Senador Élcio Álvares, Líder 
do Governo no Senado - Senador José Roberto Arru
da, Líder do Governo no Congresso Nacional- Senador 
Jader Barbalho, Líder do PMDB -Senador Sérgio Ma
chado, Líder do PSDB - SenadOr Edison Lobão, Vice
Uder do PFL no exercício da Liderança- Senador José 
Eduardo Outra, Líder do Bloco de Oposição- Senador 
Epitácio Cafeteira, Líder do PPB - Senador Valmir 
Campelo, líder do PiB. 
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ATA DA REUNIÃO DO COLÉGIO INTEGRADO PELO PRESIDENTE DO 
SENADO, PRESIDENTES DAS COMISSÕES PERMANENTES E LÍDERES, 
REALIZADA AOS DOIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE UM MIL 
NOVECE!'.'TOS E NOVENTA E SETE; ÀS DEZ HORAS 

Aos dois dias do mês de setembro de um mil novecentos e noventa e sete, às dez horas, 
na sala de autoridades do Gabinete da Presidência. reúnem-se, sob a presidência do 
Senhor Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, os Senhores 
Presidentes das Comissões Permanentes do Senado Federal. Senadores: José Samey
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; José Serra, Comissão de 
Assuntos Econômicos; Ademir Andrade - Comissão de Assuntos Sociais; Bernardo 
Cabral - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; Joel de Hollanda (Vice
Presidente no exercício da Presidência) - Comissão de Educação; João Rocha -
Comissão de Fiscalização e Controle; Freitas Neto (Vice-Presidente no exercício da 
Presidência) - Comissão de Serviços de Infra-Estrutura e os Senhores Uderes, 
Senadores: Élcio Álvares - Uder do Governo no Senado Federal; José Roberto Arruda 
- Uder do Governo no Congresso Nacional; Jáder Baxbalho - PMDB; Sérgio Machado 
- PSDB; Edison Lobão - pela Liderança do PFL; José Eduardo Outra- Bloco de 
Oposição; Epitácio Cafeteira- PPB; Valmir Campelo- PTB. E, como convidados do 
Presidente, os Senhores Senadores Coutinho Jorge e Pedro Simon. O Senhor 
Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, declara aberta a reunião e esclarece o 
seu objetivo, que é o de agilizar os trabalhos das Comissões Permanentes. O Senador 
Coutinho Jorge apresenta três propostas para funcionamento das Comissões, quais 
sejam: I - destinação de uma semana específica do mês para as reuniões, em caráte.: 
obrigatório, das Comissões Permanentes; IT - reuniões das Comissões Permanentes, em 
caráter obrigatório, que se realizariam em três dias (terça, quarta e quinta) de duas 
semanas alternadas; m - participação de cada Senador, em caráter obrigatório, de 
apenas urna Comissão Permanente. O Senador Pedro Simon discorda da proposta do 
Senador Coutinho Jorge, apresentando proposta no sentido de que, nos últimos dias 
úteis do mês, o Plenário aprovasse o calendário do mês seguinte, reunindo-se, naquele 
mês, de segunda a domingo, até f"malizar a pauta. O Senador Ademir Andrade pondera 
que o problema não é o horário coincidente, e sim a convocação para a realização de 
reuniões extraordinárias das Comissões que regimentalmente devem se reunir às 10 
horas e que atrapalham aquelas que têm horário de suas reuniões fixado para as 
quatorze horas. como as Comissões de Educação, de Serviços de Infra-Estrutura e de 
Assuntos Sociais. O Senador José Eduardo Outra ressalta -que algumas Comissões não 
funcionam e que, pelo menos uma semana de cada mês, pré-estabelecida em 
conformidade com os membros deste colegiado, deveria o Senado realizar sessões 
deliberativas ordinárias de segunda a sexta-feira. possibilitando que, nesse mesmo 
período, as comissões se reúnam até duas vezes. O Senador Jáder Baxbalho lembra que 
ficou acertado entre os Líderes que só se aceitaria apreciação em caráter de urgência de 
projetas que já tivessem parecer das comissões e que a inobservância desse acordo tem 
causado problemas em Plenário. Acrescenta que, se houver necessidade de apreciação 
de matéria em regime de urgência. a comissão deveria se reunir para examiná-la. a fim 
de dar segurança aos Senadores quando de sua apreciação em Plenário. O Senador José 
Roberto Arruda defende o cumprimento dos horários de reuniões ordinárias das 
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comissões. Discorre sobre as sessões congtessuais às quanascfeiras. às onze horas, o 
que é recomendável, e defende que deve continuar sendo feito. Com a palavra o 
Senhor Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, coloca que a remuneração das 
sessões conjuntas seria uma solução para a realização das sessões do Congresso.· O 
Senador José Serra indaga quais as Comissões que têm dificuldade para se reunir, e diz 
que o que acontece é falta de interesse. O Senador Ademir Andrade sugere os 
segttintes dias e horários para as reuniões das Comissões: de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional e de Infra-Estrutura, terças-feiras às dez horas; de Assuntos Sociais e 
de Constitnição, Justiça e Cidadania, quartas-feiras às dez horas; de Fiscalização e 
Controle. também às quartas-feiras, às dez.essete horas; e, finalmente, as Comissões de 
Educação e de Assuntos Económicos, quintas-feiras às dez horas, fj.cando desde já 
estabelecido que nenhuma outra comissão realizará reunião extraordinária nos horários 
coincidentes de reuniões dessas Comissões. O Senhor Presidente Antonio Carlos 
Magalhães lê sugestões elaboradas pela Secretaria-Gemi da Mesa, dentre as quais 
destaca que as matérias polémicas, bem como as não polémicas, seriam apreciadas em 
reuniões específicas das comissões, para melhor rendimento dos trabalhos. Após longo 
debate, o colégio presidido pelo Presidente do Senado e integrado pelos Uderes e 
Presidentes das Comissões Permanentes resolve acolher as propostas do Senador José 
Eduardo Dutra e Ademir Andrade, no sentido de realizar a cada mês, durante uma 
semana, sessão deb.berativa ordinária do Senado de segunda a sexta-feira para que, 
nessa mesma semana, cada comissão possa se reunir pelo menos por duas vezes, e que 
os horários sejam os seguintes: Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e 
de Infra-Estrutura, terças-feiras às dez horas; de Assuntos Sociais e de Constimição, 
Justiça e Cidadania, às quartas-feiras - dez horas: de Fiscalização e Controle, também 
às quartas-feiras - dezessete horas; e, ainda, as Comissões de Educação e de Assuntos 
Econôrnicos, às quintas-feiras - dez horas, ficando acertado que nenhuma outra 
comissão realizará reunião extraordinária em horários que coincidam com os 
estipulados para estas Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente determina ao 
Secretário-Geral da Mesa a elaboração de minuta de projeto de resolução para reduzir 
número de membros da composição de cada ~comiss~. Nr:~ havendo a 
tratar, o Senhor Presidente determina que e~~ul,.(, (_al. • . . (Raimundo 
Carreiro Silva), Secretário-Geral da Mesa, lavre a presente ta, aprovada pelos 
Senadores presentes, e assinada pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
do Senado Federal, que declara encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos. 

Sala de Reuniões, em 02 de setembro de 1997. 
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REGIMENTO 
INTERNO 

Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos titulares da Mesa. 
tendo as demais comissões permanentes o seguinte número de mem
bros: 

a) Comissão de Assuntos Econômicos, 27; 

b) Comissão de Assuntos Sociais, 29; 

c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 23; 

d) Comissão de Educação, 27; 

e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 19; 

f) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 23. 

§ I o O membro da Comissão Diretora não poderá fazer parte de 
outra comissão permanente. 

§ 2o Cada Senador somente poderá integrar duas comissões 
como titular e duas como suplente. 

· RESOLUÇÃO No 46, DE 1993 

Cria a Comissão de Fiscalização e Controle e dá 
outras providências. 

Art. S0 Aplicam-se à Comissão de FIScalização e Controle as nonnas 
constantes do Regimento Interno do Senado Federal pertinentes às de
mais comissões permanentes, no que não conflitarem com os termos 
desta Resolução, com exceção do § 2o do art. 77 e dos arts. 91 e 92 do 
referido Regimento. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O proje· 
to será publicado e, em seguida, ficará sobre a 
mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 401, § 12 , do Regímen· 
to Interno. Ao final desse prazo, será despachado 
às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projetes de resolução que será 
lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 130, DE 1997 

Modifica o art. 42 da Resolução n2 69, 
de 1995, do Senado Federal e acrescenta
lhe dispositivos, estabelecendo novos li
mites e condições para as operações de 
crédito e os dispêndios com a dívida pú
blica dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.2 O art. 4_2 da Resolução n2 69, de 1995, 

passa a vigorar com a seguintes redação: 

"Art.42 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I - o montante global das operações 
realizadas em um exercício financeiro não 
poderá ultrapassar o valor dos dispêndios 
com amortizações, juros e demais encargos 
da divida vencida e vencível no ano, efetiva
mente pagos e a pagar, considerados os cri
térios de refinanciamento vigentes para a dí
vida mobiliária e para o endividamento exter
no, atualizados monetariamente, ou vinte 
por cento da Receita Líquida Real, o que for 
maior; 

11 - o dispêndio anual máximo com as 
amortizações, juros e demais encargos de 
todas as operações de crédito, já contrata
das e a contratar, acrescido, ainda, do valor 
devido, vencido e não pago, não poderá ex
ceder a Margem de Poupança Real, ou dez 
por cento da Receita Líquida Real, o que for 
menor, ressalvado o disposto no art. 27 des-
ta resolução. 

§ 1 O. As operações de crédito referidas 
no caput deste artigo destinar-se-ão exclusi
vamente à captação de recursos destinados 
ao refinanciamento e consolidação de dívi
das anteriormente contraídas e ao financia
mento de investimentos prioritários, confor-

me definidos no Plano Plurianual de Investi
mentos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e na Lei Orçamentária. 

§ 11. A taxa de juros efetiva e anual 
das operações de crédito interno, conside
rando-se a taxa nominal de juros e demais 
encargos financeiros incidentes nas opera
ções, não poderá ultrapassar o limite de um 
ponto percentual acima da remuneração no
minal da caderneta de poupança; 

§ 12. A taxa de juros efetiva e anual 
das operações de crédito externo, conside
rando-se a taxa nominal de juros e demais 
encargos financeiros incidentes nas opera
ções, não poderá ultrapassar o limite de um 
ponto percentual acima da taxa nominal de 
juros cobrados nos empréstimos de longo 
prazo dos organismos muffilaterais de crédi
to. 

§ 13. O montante das operações de 
crédito referidas nesse artigo será publicado, 
mensalmente, no Diário Oficial do Estado, 
do Distrito Federal do Município, quando for 
o caso, acompanhado de informações deta
lhadas sobre acréscimos ou decréscimos e 
de explicitação das causas das variações do 
montante.· 

Justificação 

O montante das operações de crédito interno e 
externo realizadas pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios está limitado, atualmente, ao valor da ro
lagem das dívidas anteriormente contratadas ou a 
27% da Receita real líquida, o que for maior. Os dis
pêndios anuais, por outro lado, estão limitados à 
margem de poupança real ou a 16"/o da receita real 
líquida, o que for menor. 

De um modo geral, são limites amplos como 
margem de endividamento desses entes da federa
ção. Tanto é assim que, não obstante as modificações 
estruturais que o Senado introduziu no controle do 
endividamento público não impediram crises recor
rentes nesses anos noventa. 

Desse modo, parece-nos salutar estabelecer 
novos limites e condicionantes para o custo do endi
vidamento. nesse sentido, estamos propondo o limi
te de até um ponto percentual acima do rendimento 
da caderneta de poupança para as operações inter
nas e, também, de até 1 ponto percentual acima 
para as operações de crédito externas, de modlo que 
os Governadores e Prefeitos possam orientar suas 
negociações de empréstimos, de financiamentos e 
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de colocação de títulos pelos parâmetros determina
dos pelo Senado. 

Com vistas a reduzir a taxa de endividamento 
do poder público, estamos propondo que as opera
ções de crédito sejam restritas à rolagem do estoque 
de débitos existentes e ao financiamento dos investi
mentos prioritários, conforme definidos nas leis do 
plano plurianual de investimentos, das diretrizes or
çametárias e do orçamento anual. 

As mudanças propostas servem, assim, para 
induzir a redução tanto do custo financeiro efetivo 
das dívidas públicas quanto do nível de endivida
mento propriamente dito, pois se elimina-se a possi
bilidade de contrair dívidas visando ao financiamento 
de despesas correntes. Por fim, para maiores infor
mações à comunidade local sobre a evolução da dí
vida pública, estamos propondo a publicação mensal 
do montante dos débitos, em órgão oficial de impres
sa, com explicações sobre as causas de variação no 
estoque. 

Submetemos a presente iniciativa à considera
ção dos ilustres pares desta Casa. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1997.- Se
nador João Rocha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N2 69, DE 1995(*) 

Dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de suas respecti
vas autarquias, inclusive concessão de ga
rantias, seus limites e condições de autoriza
ção, e dá outras providências. 

Art. 42 As operações de crédito interno e exter
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e de suas respectivas autarquias, inclusive a con
cessão de quaisquer garantias, observarão os se
guintes limites: 

I - o montante global das operações realizadas 
em um exercício financeiro não poderá ultrapassar o 
valor dos dispêndios com amortizações, juros e de
mais encargos da divida vencida e vencível no ano, 
efetivamente pagos e a pagar, considerados os crité
rios de refinanciamento vigente para a dívida mobi
liária e para o endividamento externo, atualizados 
monetariamente, ou vinte e sete por cento da Recei
ta líquida Real, o que for maior; 

11 - o dispêndio anual máximo com as amorti
zações, juros e demais encargos de todas as opera
ções de crédito, já contratadas e a contratar, inclusi
ve o originário do parcelamento de débitos relativos 

às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 
~'239 dá -CbriStituíção Federal, e do Fundo de Garan

tia do Tempo de Serviço- FGTS, acrescido, ainda, 
do valor devido, vencido e ríão pago, não poderá ex
ceder a Margem de Poupança Real, ou dezesseis 
por cento da Receitli líquida Real, o que for menor. 

§ 12 Entende-se como Receita líquida Real, 
para os efeitos desta resolução, a receita realizada 
nos doze meses anteriores ao mês imediatamente 
anterior àquele em que se estiver apurando, excluí
das as receitas provenientes de operações de crédi
to, de alienação de bens, de transferências voluntá
rias ou doações recebidas com o fim especifico de 
atender despesas de capital e, no caso dos Estados, 
as transferências aos Municípios por participações 
constitucionais e legais. 

§ 2" Entende-se como Margem de Poupança 
Real, para os efeitos desta resolução, o valor da Re
ceita líquida Real, deduzida a Despesa Corrente lí
quida, atualizada monetariamente. 

§ ~ Entende-se como Despesa Corrente líqui
da, para os·eteitos desta resolução, o valor das des
pesas realizadas nos doze meses anteriores ao mês 
imediatamente anterior àquele em que se estiver 
apurando, excluídas as referentes ao pagamento de 
juros e demais encargos das dívidas ocorridas nos 
referidos doze meses e, no caso dos Estados, as 
transferências aos Municípios, por participações 
constitucionais e legais. 

§ 42 Os valores mensais utilizados para o cál
culo da Receita Líquida Real e da Despesa Corrente 
líquida serão extrafdos dos balancetes mensais dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 
suas respectivas autarquias, e corrigidos, mês a 
mês, pelo Indica Geral de Preços do Mercado -
IGPM, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, adotan
do-se como base o último dia do mês anterior ao 
imediatamente anterior ao mês da análise do pleito. 

(A Comissão de Assuntos Econômi-
cos.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2131, DE 1997 

Modifica o art. 32 da Resolução n2 96, 
de 1989, do Senado Federal e acrescenta
lhe dispositivos, estabelecendo novos li
mites e condições para as operações de 
c:n§dlto da União e dos dispêndios com a 
dívida pública federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 O art. ~da Resolução n2 96, de 1989, 

passa a vigorar com a seguinte rectação: 
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"Art. 3° 

II - o dispêndio anual máximo com as 
amortizações, juros e demais encargos de 
todas as operações de crédito, já contrata
das e a contratar, acrescido, ainda, do valor 
devido, vencido e não pago, não poderá 
exercer a Margem de Poupança Real, ou 
dez por cento da Receita Uquida Real, o 
que for menor. 

§ 10. As operações de crédito referidas 
no caput deste artigo destinar-se-ão exclusi
vamente à captação de recursos destinados 
ao refinanciamento e consolidação de dívi
das anteriormente contraídas e à cobertura 
de investimentos prioritários, conforme defi
nidos no plano plurianual de investimentos, 
na lei de diretrizes orçamentarias e na lei or
çamentaria. 

§ 11. A taxa de juros efetiva das opera
ções de crédito interno, considerando-se a 
taxa nominal de juros e demais encargos fi
nanceiros incidentes nas operações, não po
d~rá ultrapassar o limite de um ponto per
centual acima da remuneração nominal da 
caderneta de poupança; 

§ 12. A taxa de juros efetiva das opera
ções de crédito externo, considerando-se a 
taxa nominal de juros e demais encargos fi
nanceiros incidentes nas operações, não po
derá ultrapassar o limite de um ponto per
centual acima da taxa nominal de juros co
brados nos empréstimos de longo prazo dos 
organismos multilaterais de crédito. 

§ 13. O montante das operações de 
crédito referidas nesse artigo será publicado, 
mensalmente, no Diário Oficial da União. 
acompanhado de informações detalhadas 
sobre acréscimos ou decréscimos e de ex
plicitação das causas das variações do mon
tante." 

Justificação 

O montante das operações de crédito interno e 
externo realizadas pela União está limitado, atual
mente, pelo valor da rolagem das dívidas anterior
mente contratadas, acrescido de dez por cento do 
valor da receita líquida reaL Os dispêndios anuais, 
por outro lado, estão limitados à margem de poupan
ça real, definida pela diferença entre receita real e 

·- ~-·-

despesas correntes, porém acrescida dos encargos 
e amortizações das dívidas efetivamente pagos. 

Obviamente, ambos os limites tomam a mar
gem de endividamento da União bastante elástica, o 
que pode ser conveniente do ponto de vista da flexi
bilidade que o governo federal deve ter para execu-
ção da política fiscaL . 

Todavia, parece-nos salutar estabelecer novos 
limites e condicionantes para o custo do endivida
mento. Nesse sentido, estamos propondo o limite de 
até um ponto percentual acima do rendimento da ca
derneta de poupança para as operações internas e, 
também, de até um ponto percentual acima para as 
operações de crédito externas, de modo que o Po
der Executivo possa orientar suas negociações de 
empréstimos, de financiamentos e de colocação de 
títulos pelos parâmetros determinados pelo Senado. 

Com vistas a reduzir a taxa de endividamento 
do Governo Federal, estamos propondo que as ope
rações de crédito sejam restritas à rolagem do esto
que de débitos existentes e ao financiamento dos in
vestimentos prioritários, conforme definidos nas leis 
do plano plüriariual de investimentos, das diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anuaL 

As mudanças propostas servem, assim, para 
induzir a redução tanto do custo financeiro efetivo 
das · dívidas públicas quanto do nível de endivida
mento propriamente dito, pois se elimina a possibili
dade de contrair dívidas visando ao financiamento 
de despesas correntes. Por fim, para maiores infor
mações à sociedade sobre a evolução da dívida pú
blica; estamOs propor\âo a publicação mensaJ do 
montante dos débitos, com justificação das causas 
de variação no estoque. 

Submetemos a presente iniciativa à considera
ção dos ilustres pares desta Casa. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1997. - Se
nador João Rocha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N° 96, DE 1989 

- ~ CDiipõe só6re limiteS globais Para as
operações 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 
em operações de crédito externo e inter
no. 

Art. 32 As operações de crédito interno e exter
no de natureza financeira da União e de suas autar-
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quias e a concessão de garantias pela União obser
varão os seguintes limites: 

I - o montante global das operações realizadas 
no exercício financeiro anual não poderá ultrapassar 
valor dos dispêndios com encargos e amortizações 
da dívida fundada, vencida e vencível no ano, devi
damente atualizada, acrescido do equivalente a dez 
por cento da receita líquida real; 

li -o dispêndio anual máximo, compreendendo 
principal e acessórios de todas as operações, não 
poderá uitrapassar a margem de poupança real. 

§ 1° Entende-se por receita líquida real, para 
os efeitos desta resolução, a receita realizada nos 
doze meses anteriores ao mês que se estiver, apu
rando, excluídas as receitas provenientes de opera
ções de crédito e de alienação de bens. 

§ 22 Entende-se por margem de poupança real, 
para os efeitos desta resolução, o valor da receita lí
quida deduzida das despesas correntes pagas e 
acrescidas dos encargos e das amortizações da dívi
da fundada pagos. 

§ 3° Os valores utilizados para o cálculo da re
ceita líquida real e da margem de poupança real se
rão extraídos dos balanceies mensais da União e de 
suas autarquias, dos doze meses anteriores ao mês 
que se estiver apurando, e corrigidos mês a mês, 
pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ou por 
outro índice que vier a substituí-lo, adotando-se 
como data-base o dia primeiro de cada mês. 

§ 42 Não serão computados no limite definido 
no inciso 11 do caput deste artigo os dispêndios com 
as operações garantidas pela União, contratadas até 
a data desta resolução. 

§ 52 Quando o tomador das operações de cré
dito a que se refere o parágrafo anterior atrasar, por 
mais de trinta dias, o pagamento do serviço da dívi
da excluída nos termos do parágrafo anterior, será o 
respectivo valor, com os acréscimos corresponden
tes, computado para efeito da apuração do limite de
finido no inciso 11 do caput deste artigo. 

§ 6" A União poderá pleitear ao Senado Fede
ral que as garantias prestadas a determinada autar
quia, fundação instituída e mantida pelO poder públi
co federai, ou empresa em que a União, direta ou in
diretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto, não sejam computadas para efeitos 
dos limites indicados neste artigo, desde que com
prove que: 

I - a operação de crédito é destinada a finan
ciar projetas de investimentos ou a rolagem da dívi
da pública; e 

163 

11 - o ente garantido possua capacidade de 
honrar os compromissos assumidos. 

§ 7" Os pedidos a que se refere o parágrafo 
anterior serão encaminhados ao Senado Federal, 
devidamente inStruídOs como: 

I - documentação hábil à comprovação da ca
pacidade de pagamento da autarquia, fundação ou 
empresa; 

11 - lei que autorize a concessão de garantia 
não computada nos limites desta Resolução; 

III -comprovação da inclusão do projeto no or
çamento de investimentos das empresas sob seu 
controle, bem como na lei do piano plurianual e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 82 Excetuam-se dos limites previstos neste 
artigo a emissão de títulos da dívida pública federal 
destinada a financiar o programa de reforma agrária 
e o refinanciamento da dívida externa garantida pelo 
T escuro Nacional, desde que autorizadas nas leis 
orçamentárias. 

§ 9" A concessão de garantia do Tesouro Na
cional em operação de crédito interno e externo de
penderá: 

I - do oferecjmentQ de garantias suficientes 
para o pagamento de qualquer desembolso que a 
Uniao possa vir a fazer se charna.da a honrar a ga
rantia; 

11 -que o tomador não esteja inadimplente com 
a União ou com as entidades controladas pelo poder 
público federal; 

III - que o Estado, o Distrito Federal ou o Muni
cípio demonstre: 

a) o cumprimento do disposto no art. 212 da 
Constituição e no art. 38, parágrafo único, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias; 

b) o pleno exercício da competência· tributária 
- que lhe confere a Constituição. 

---................................................................................................................ 
(À Comissão de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio)- Os pro
jetes de resolução vão à publicação e ao exame da 
Comissão de Assuntos Econõmicos. 
___ Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

O~N2 ~7~LPFL 

-Brasília,_?() cl_es~!eml;)ro cl_e_199_? _ 

Senhor Pre5iderite, 
Nos termos regimentais, indico o Senador Gil

berto Miranda para ocupar a vaga deste Partido, 
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como suplente, na Comissão de Constituição, Justi- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 
ça e Cidadania. ------ -- ---secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, É lido o seguinte: 
Líder do PFL no Senado Federal. OF.GSJF N2 389/97 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) -A Presi
dência designa o Senador Gilberto Miranda para, 
como suplente, compor a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nos termos do expediente que 
acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campe
lo. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N2 122J97-BLOCO 

Brasília-DF, 12 de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais indico, a -Senadora 

Emília Fernandes, representante do Bloco Parlamen
tar de Oposição, como: 

1. Trtular da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, em substituição ao Senador Ro
berto Freire; 

2. Trtular da Comissão de Educação em substi
tuição ao Senador Sebastião Rocha; 

3. Suplente da Comissão de Assuntos Sociais 
em substituição ao Senador José Eduardo Outra; 

4. Titular da Comissão de Serviços de Infra-Es
trutura. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador José 
Eduardo Outra, Líder do Bloco Parlamentar de Opo
sição. 

OF. N2 228/97-LPL 

Brasília, 1Q de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 
tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os 

Deputados Antônio Joaquim, como titular, e Eujácio 
Simões, como suplente, para integrarem a Comissão 
referente à Medida Provisória n2 1.573-12 (Pacote 
Funcionalismo Público, Altera as Leis n% 8.112/90, 
8.460/92 e 2.180/54'), em substituição aos anterior
mente designados •. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
meus protestos de elevado apreço e distinta consi
deração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder 
do Partido Liberal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

Brasília, 12 de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para comunicar que, a partir desta data, estou 
desligando-me do Partido do Movimento Democráti
co Brasileiro - PMDB, para filiar-me ao Partido Pro
gressista Brasileiro- PPB, na forma do art. -r-. pará
grafo 2Q do Regimento Interno do Senado Federal. 

Na oportunidade envio meus protestos do mais 
alto respeito e apreço. - Senador João França. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O ofício 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora- _ 
dores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Coutinho Jorge. 
-- -O SR. COUTINHO JORGE- (PSDB~PA:-F>ro· 

nuncia o seguinte di5curso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta tribu
~na; mUitas -vezes, âiscUti soo reá ValeC!cn=!io-Doce,
então estataL Minha posição, naquela altura, era 
contrária à privatização pelas qualificações técnicas 
da Vale estataL Tinha uma posição clara, no sentido 
de que ela defendia projetes estratégicos para o Bra
sil e particularmente para a Amazônia. Mas a Vale 
foi privatizada. 

Durante o processo propus um projeto de alo
cação dos recursos oriundos da venda da Vale em 
favor dos Estados onde ela atuasse, no sentido de aju
dar a resolver os problemas, que são causados pela ex
ploração danosa de recursos naturais não renováveis. 
Lamentavelmente, o nosso projeto não foi aprovado. 

Rnalmente, lutamos em favor da manutenção 
do Fundo de Desenvolvimento da Vale do Rio Doce, 
que atende os Municípios mais carentes da área de 
influência da mesma, sobretudo para corrigir os im· 
pactos negativos no meio ambiente e na área social 
dós grandes projetO$ da Vale do Rio Doce em várias 
partes do Brasil. 

O Presidente Fernando Henrique ficou sensível 
a essa questão. Conseguimos, realmente, aprovar 
um acordo, um protocolo, mantendo-se um fundo, 
gerido pelo BNDES, que fará esse papel que a Vale 
estatal exercia, oriundo de 8% dós seus recursos em 
favor das regiões mais carentes de seus projetes. 

Logo depois de privatizada, a direção da Vale 
do Rio Doce anunciou que o Projeto Cobre Salobo, a 
ser implantado no Pará, um dos maiores da América 
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Latina, aproximadamente no valor US$ 1 ,5 bilhão, 
não deveria ser implantado no prazo ou nas condições 
que a Vale estatal havia definido, havendo, portanto, 
um retardamento da implantação desse projeto no 
meu Estado. Esse foi o primeiro indício de que as re
gras do jogo estavam sendo mudadas. Estávamos 
enfrentando, no momento, uma empresa privada, 
com visão diferente de uma empresa estatal. Reco
nhecíamos e ainda reconhecemos isso. 

Nesta semana, no entanto, houve novamente 
um indício dessa mudança: o anúncio de parte da 
companhia de transferir a sede de Belém para São 
Luís; ou seja, a administração do Sistema Norte da 
empresa. Isso caiu evidentemente como uma bom
ba, não porque a sede seria transferida para Belém 
- podia ser transferida para Brasília -; mas porque 
era um indício de que a Vale começava a mudar as 
regras estabelecidas pela então empresa estatal, in
dicando talvez que o meu Estado e a Amazônia, 
onde ela atua, passariam a ser por esse indício ape
nas uma área de atividade extrativa da companhia, o 
que seria um retrocesso, um equívoco. 

Nesse sentido, o Governador Almir Gabriel, do 
meu Estado, está bastante apreensivo com relação 
ao fato, uma vez que já houve o anúncio de que o 
Projeto Salobo seria retardado e agora há o anúncio 
da transferência da sede da Região Norte. Isso é um 
indicativo de que grandes mudanças podem ocorrer 
em relação ao projeto da Vale privada É importante 
também lembrar, no que se refere às considerações 
do próprio Governador Almir Gabriel, que se a com
panhia redefinir a estratégia de fazer da nossa re
gião uma área exclusivamente de extração mineral 
haverá necessariamente uma retaliação do Governo. 
A esse respeito não temos qualquer dúvida O Esta
do tem mecanismos e meios para defender o seu 
território. Se isto acontecer, na linguagem do Gover
nador, seria motivo para briga, e muito séria! 

Ora, a privatização, na verdade, não confere 
aos novos proprietários e dirigentes total inde
pendência Eles devem saber que é iritpossível 
transferir as minas de Carajás, por exemplo, para os 
seus quintais, quaisquer que sejam. Disso não te
mos dúvida nenhuma Mas acreditamos que a dire
ção da própria Vale vai repensar a respeito da atua
ção em relação à Amazônia e ao Pará, para evitar 
que o Governador Almir Gabriel faça o que fez o Go
vernador do Espírito Santo e o do Rio de Janeiro, no 
que concerne ao relacionamento da Vale com esses 
Estados, pois os vários incentivos e benefícios Con
cedidos pelos Governos à Vale estão sendo revisa
dos e suspensos por aqueles Estados. 

Quero lembrar também que a Vale tem um pa
pel importante na Região Amazônica, mas meu Es
tado é hoje o segundo pólo de composição do .fatu
ramento global da.Y_ale,_o qÚe m~tra que a Vale !a
turou no ano passado R$1 bilhão 272 milhões, dos 
quais R$822 milhões são oriundos dos três grandes 
projetas minerais por ela tocados na Serra dos Cara
jás. Com produção pouco superior a 41 milhões de 
toneladas, o minério de ferro propiciou à empresa, 
em 96, um faturamento de R$664,2 milhões. A mina 
de ouro do lgarapé da Bahia rendeu R$101,4 milhões, 
com uma produção de 10,32 toneladas. O Projeto 
Manganês produziu um faturamento de R$50,8 mi
lhões. Os outros restantes são oriundos da própria 
Estrada de Ferro Carajás, que vai até o Estado do 
Maranhão. 

Além disso, quero lembrar que, no meu Esta
do, além do grande Projeto Carajás, com todos os 
seus complexos minerais, há o Projeto Albrás Alu
norte, que é o maior complexo de alumínio da Améri
ca Latina. 

Nesse sentido, a Vale, ao lado de seus coliga
dos, realmente auferiu recursos à Mineração Rio do 
Norte (R$93,1 milhões), à Alunorte (R$84,8 rrúlhões), à 
Albrás (R$271 ,7 milhões) e à Pará Pigmentos, Cau
lim (R$950,4 mil). 

Portanto, quero mostrar que o Pará é o segun
do principal Estado gerador do faturamento da Vale 
do Rio Doce, com perspectivas de, em breve, supe
rar Minas Gerais, uma vez que sabemos que o Pro
jeto Salobo de cobre, prata e ouro, os projetas liga
dos à Serra Leste de ouro, deverão ser viabilizados 
pela importãncia econômica e estratégica da Vale. 
Lembro que aquela região representa, na verdade, o 
maior território mineral do mundo, não só em quanti
dade, como em qualidade de minerais. 

Por isso mesmo, estamos apreensivos com os 
indicadores, com a ação da direção da Vale privada. 
É claro que temos que rever, rigorosa e brevemente, 
o novo relacionamento entre a Vale do Rio Doce pri
vada e a Região Amazônica, particularmente, o meu 
Estado, não esquecendo nunca que essa empresa 
recebe uma série de incentivos importantes dos Go
vernos Federãl, Estadual e Municipal para a viabili
zação econômica de seus projetas. Quero lembrar 
que toda a energia dos grandes projetas de alumínio 
da Região, quer no meu Estado, quer no Maranhão, 
por exemplo, são realmente viabilizáveis por tarifas 
diferenciadas e favoráveis a este projeto grande da 
Vale. Os recur-So$, os propiiostifuc.itos como o ICMS 
e o ISS, beneficiam rigorosamente vários projetes da 
Vale. Programas de incentivo intra-estruturais tam-
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bém facilitam a ação da Vale do Rio Doce na nossa 
Região. E o que é mais importante, a chamada Lei 
Kandir desonerou as exportações, não só de produ
tos industrializados, mas semi-elaborados, como são 
os minerais do meu Estado. A Vale pagava uma 
quantidade expressiva de ICMS; hoje paga, em fun
ção da Lei Kandir, uma quota inexpressiva que- ge
rou problemas gravíssimos na receita tributária do 
meu Estado. Sabemos que esta Lei Kandir não está 
compensando como era previsível os Estados em 
favor do estímulo à exportação. 

Defendemos a tese do apoio à exportação bra
sileira, mas não aceitamos que ela prejudique os Es
tados, sobretudo os das Regiões Norte e Nordeste. 
Se o próprio Estado de São Paulo que perdeu R$1 
bilhão reclama, com o grande poderio que tem, 
quanto mais o meu Estado que perde, anualmente, 
R$100 milhões. E grande parte disso são benefícios 
dos quais a Vale do Rio Doce, hoje privada, usufrui. 

Portanto, a Vale tem que ser repensada, em 
termos de relacionamento com a Região Amazônica 
e, particularmente, com o meu Estado. É importante 
que se faça isso. O Governo tem mecanismos para 
estimular, mas também para complicar e difiCultar. A 
Vale do Rio Doce, no caso da Amazônia, realiza, 
como empresa privada, exploração de recursos na
turais não renováveis, e este relacionamento exige 
como lei áurea: urna vez que recursos naturais não 
renováveis como o minério, que não são recupera
dos, à medida que são esgotados ficam por isso 
mesmo, ficam os buracos e as seqüelas econômicas 
e sociais. Há urna lei áurea aceita por qualquer país, 
em termos éticos, econômicos e sociais. Tem que 
haver uma compensação na exploração desses re
cursos, e esta compensação mínima, claro, é a gera
ção de empregos, através da industrialização, da 
verticalização desses projetas na própria região 
onde são explorados. Não podemos nos transformar 
num almoxarifado de recursos naturais, renováveis 
ou não renováveis, e que são explorados em outras 
regiões, gerando seqüelas altamente prejudiciais à 
população e ao desenvoMmento do Estado. 

Por isso, essa forma compensatória se impõe. 
É o caso do projeto Salobo, o maior projeto de cobre 
dessa região, não· tenho dúvida, que vai permitir que 
o Brasil se tome auto-suficiente na produção de co
bre e vai aumentar a produção de ouro e de prata, 
que vem embutida no próprio cobre. Entretanto, a 
sua metalurgia não pode ser feita em outra região do 
País; tem que ser feita na região amazônica, particu
larmente no meu Estado. Esse é um compromisso 
assumido pela Vale do Rio Doce então estatal que 

deverá ser honrado pela Vale do Rio Doce hoje :Jri
vada. É o mínimo que se pode ser feito nessa dire
ção. 

Nesse sentido, a Bancada do Pará se reuniu 
ontem e aprovou uma moção de preocupação em 
relação a()_co_rnportarnento da Vale do Rio Doce pri
vada, o .seu relacionamento com o meu Estado e 
com a nossa Região, que não pode ser aquele que 
aparentemente está sendo desenhado. Temos que 
reformar rigorosamente esse relacionamento. Insisto 
e digo - o próprio Governador Almir Gabriel também 
insiste nesse sentido: temos realmente de rever a 
ação da Vale no nosso Estado, porque hoje ela é 
urna empresa privada, podendo colocar seus eqw
pamentos e máquinas em qualquer lugar do mundo, 
mas, no caso de Carajás, do Pará e da Amazônia, 
os recursos naturais não renováveis, como os miné
rios, não podem ser carregados e levados para quai
quer quintal; eles têm que ser explorados lá, eles ge
ram impactos negativos que têm que ser corrigidos 
com efeitos compensatórios, que seri<1. a verticaliza
ção. 

Tudo isso é importante, e a empresa não pode 
tomar decisões de forma inconveniente, como apa
rentemente está fazendo. 

. Acredito que o Sr. Benjamin Steinbruch, quan
do esteve conosco no Pará, lembrou que precisava 
de um tempo para rever os grandes programas con
cebidos pela Vale do Rio Doce estatal. Isso é com
preensível, uma vez que S. S' tem que dar conta 
dos financiamentos para realizar esses projetas 
grandiosos que serão executados no meu Estado e 
na Amazônia Não tenho dúvida alguma de que esse 
tempo é necessário. 

Entretanto, pelas decisões que estão sendo to
madas pela Vale, ficamos seriamente preocupados. 
Não se trata de uma mera preocupação quanto à 
transferência do processo decisório da Vale sair do 
meu Estado para outro, mas, sim, do indício de que 
a Vale do Rio Doce privada penSa. muito diferente da 
Vale do Rio Doce estatal. 

Esperamos que essa relação mude e que o Sr. 
Benjamin Steinbruch, que nos mostrou uma visão 
séria e competente, possa redefinir de forma clara o 
relacionamento da Vale privada com a nossa região, 
a fim de que o povo não fique pensando que sua pri
vatização foi um péssimo negócio para a Amazônia 
e para o Brasil. Espero que isso não aconteça Con
fio na sensibilidade da cúpula da Vale privada para 
repensar o seu relacionamento com aquela região e 
para lembrar que os projetas relativos à exploração 
de recursos naturais não renováveis devem ter uma 
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lei áurea diferente de qualquer atividade privada re
lativa à exploração de outros tipos de recurso. Insis
to: temos que rever isso, salvo se for preciso serem 
tomadas medidas duras, sérias e conflituosas eomo -
empresa que honrou o Brasil sendo estataL Espero 
que ela honre o Brasil como empresa privada, ge
rando renda, empregos e desenvolvimento para o 
País. 

Sr. Presidente, eram essas as considerações 
que queria trazer no dia de hoje, mais no sentido de 
apreensão e de incerteza em relação às decisões re
centes tomadas pela Direção da Vale. O próprio Go
vernador Almir Gabriel está apreensivo a esse res
peito, mas S. ~ confia que a Direção da Vale se
guirá os passos da Vale estatal, talvez mais aprimo
rados, com maior agilidade, sem tornar decisões que 
possam gerar conflitos, retaliações desnecessárias e 
inconvenientes para o desenvolvimento do meu Es
tado e para os interesses do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Nabor Júnior, por cessão 
do Senador Pedro Simon. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDS.AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a discriminação odiosa que se pratica rotineira
mente contra a Amazônia tem atingido níveis insu
portáveis e revoltantes, despertando reações firmes 
e radicais até mesmo em quem se faz notório por 
sua serenidade. Isso porque é impossível assistir 
passivamente a tal tratamento desidioso e insensí
vel, dispensado a uma Região que representa mais 
de metade do território nacional e que desperta a co
biça de nações, povos e entidades do Exterior. 

O empresário João Oliveira de Albuquerque, 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Acre, é urna pessoa que se adapta com perfeição 
àquele conceito de serenidade e equilíbrio que des
taquei há pouco, aliando, em sua conduta de líder 
empresarial, fatores como firmeza e cortesia, ineren
tes às suas qualidades de homem educado e cida
dão exemplar. É por isso que merece atenção espe
cial o documento por ele assinado, em conjunto com 
os demais presidentes das Federações da Indústrias 
da Amazônia: um ofício ao Presidente do BNDES, 
protestando contra o tratamento dispensado pelo 
Banco à Região. 

Sob o título de "Ação Pró-Amazônia", o mani
festo dos industriais abre a declaração de inconfor
mismo com uma acusação formal: "Definitivamente, 
o BNDES não conseguiu cumprir sua missão de 
chegar à Amazônia". Habilmente, procura isentar as 
principais autoridades federais, desde os Presiden-

tes da Repúbfica até Ministros e os próprios Presi
dentes do BNDES nos últimos Governos - afirman
do que "todos se empenharam, cada um em sua 

-époea". rriãs "não eStão sellilõ sUiiclemtemente ca
pazes de vencer a cultura de caráter elitista, predo
minante na massa critica do Banco, à exceção de al
guns diretores, para desenclausurar as iniciativas 
dessa instituição presumivelmente nacional, para ar
redá-la além do seu raio de ação dos eixos do Sul e 
Sudeste do País". 

Esperanças não faltaram; confiança nas pro
messas do Governo também não_! 

O documento das Federações amazónicas 
lembra que em 1994 houve um esforço conjunto de 
lideranças governamentais e empresariais do Norte, 
ajudadas pelos_ Parlamentares da área, movimento 
coroado em agosto daquele ano com o lançamento 
do "Programa para a Amazônia Integrada- PAI", re
forçado e alardeado sob o slogan patrocinado pelo 
BNDES: "A Amazônia é da Nossa Conta•. 

Em termos concretos, essa proposta envolvia 
créditos que atingiriam US$1 bilhão nos primeiros 
três anos, deixando aberta a perspectiva de amplia
ção nos períodos subseqüentes, com um singelo re
bate de 1 o/o em relação às demais áreas do País. 

Não era nenhum favor; não se fez nenhuma 
concessão espúria 

Havia, naquele projeto, apenas o primeiro pas
so para o Brasil resgatar uma pequena parcela da 
imensa dívida com os patrícios que conquistaram, 
consolidaram e integraram a Amazônia, lutando con
tra todas as adversid_ades em busca de seu progres
so. E, se compararmos o valor trianual dos investi
mentos ao que se aplica nas demais áreas, são nú
meros modeSto5; aceitáveis apenas como o que rep
reSentariam: um passo inicial no resgate do muito 
que a nacionalidade está a dever aos habitantes de 
suas regiões pioneiras. 

Mesmo assim, os líderes do empresariado 
amazónico se mostraram entusiasmados com as 
perspectivas; Como eles mesmos afirmam, em seu 
manifesto, ~prenunciavam-se sinais de novos tem
pos. Pensava-sê; 'a partir de então, que surgiria novo 
momento de atenções e sensibilidade à conta da 
Região Norte. 

Os empresários e o povo reuniram-se nos au
ditórios da F~epa e da F~eam para assistirem ao lan
çamento do PAI. O povo confraternizou-se de uma 
forma alegre, como se fosse o seu encontro. primeiro 
com o almejado e esperado futuro promissor. 

Simbolizava a todosum momento novo, um re-. 
iiaScimerito de 85Per.inÇas."- - - - · 
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Diz o consagrado adágio que a "esperança é a 
última que morre"- e é fato: nem mesmo as dificulda
des burocráticas e má-vontade da tecnocracia conse
guiram arrefecer o trabalho de materializar projetas es
pecíficos, desdobrar propostas, colher sugestões da 
sociedade e de suas lideranças. Do outro lado, muita 
gentileza e obsequiosa atenção, como admitem os 
próprios empresários: "Não podemos nos queixar, to
dos foram incansáveis. Sempre demonstraram aten
ção e cordialidade, principalmente nas reuniões de tra
balho e nas visitas, embora raras, à nossa Região. 

Porém, o programa e os seus recursos nunca 
puderam ajudar a Região na amplitude e na escala 
esperadas. Ou melhor, não mais do que 10% das 
expectativas'. 

E é nesse ponto que reside todo o problema: o 
descompasso entre as promessas, as reuniões nos 
gabinetes refrigerados, ante a brutal realidade de 
atraso, abandono, distanciamento e menosprezo 
com que a Amazônia continuou a ser efetivamente 
tratada. 

Não sei, sinceramente, se existe ironia na aná
lise que os empresários da Amazônia fazem à con
duta e às práticas do BNDES em relação à Região. 
Acredito que não; prefiro pensar que em suas pala
vras só encontro a gentileza e a compreensão que 
sempre marcam os pronunciamentos e os contatos 
pessoais entre os amazônidas e deles com os brasi
leiros de outras partes. Ouçamos, urna vez mais, o 
que dizem: "Somos todos razoáveis para compreen
der que é muito difícil para um técnico que se propõe 
a analisar um projeto ou urna linha de crédito ter que 
fiCar dois ou três dias na cidade do Norte, enfrentado 
o clima hostil, tropical e equatorial, afastado das 
suas rotinàs. Entretanto, temos a consciência de que 
o Brasil e as instituições muito têm a fazer para res
gatar a sua pobreza repugnável e as gritantes desi
gualdades regionais". 

Numa coisa os técnicos e dirigentes do BNDES 
foram pródigos: as desculpas e os pretextos sobre 
as dificuidades para implantar as diretrizes do estabe
lecimento e cumprir as promessas do Governo nas re
giões mais distantes, como os Estados do Norte. 

Os líderes regionais, aos poucos, foram cole
.cionando os porquês dos tecnocratas e da sólida bu
rocracia da Instituição, chegando a um número ca
balístico: são sete as alegações básicas para torpe
dear tudo que represente progresso social e desen
volvimento económico para a Amazônia: 

"1 - O BNDES não é um banco de pri
meira linha, trabalha através de agentes fi
nanceiros; 

2 - O BNDES não tem estrutura de 
pessoal para operar diretamente nas diver
sas cidades e regiões; 

3 - O risco tem que ser do agente fi
nanceiro que está mais próximo da base e 
do cliente; 

4 - O BNDES tem toda boa vontade, 
mas não abre mão de que é, antes de tudo, 
um "BANCO". Isto é, o "B" deve predominar 
sobre as demais letras, principalmente ao 
"N" de Nacional e ao "S" de Social"; 

5 - Banco foi feito para dar lucro; 
6 - O Norte deve ter os seus agentes 

financeiros para assumir os riscos; 
7 - O Banco opera com limites de R$5 

milhões. Não tem condições de analisar pro
jetas abaixo desse limite. 

Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, é impor-
tante que se dê ênfase à generosa compreensão 
com que os amazõnidas sempre reagiram e conti
nuam reagindo às sevícias políticas econômicas que 
sofrem ao longo dos séculos. Chegam, até mesmo, 
a justificar os autores dessas atitudes deletérias, atri
buindo ao BNDES apenas "atos incontestáveis ao 
nível da cultura bancária" - o que, todavia, não re
siste à análise objetiva dos fatos: todo o chamado 
"Programa para a Amazônia Integrada" não custaria, 
em três anos, 1/25 avos, não consumiria mais de 4% 
que foi queimado com o Proer e os bancos quebra
dos nos grandes centros econômicos do País. 

"A visão bancária da vida é bem estranha, 
quando observada sob a ótica da justiça social. O 
BNDES tem como principal fonte de o FAT- Fundo 
de Assistência ao Trabalhador. Deduz-se que são 
recursos dos trabalhadores e para benefícios dos 
mesmos. É pacífico e indiscutível que a melhor as
sistência que se pode colocar à disposição daqueles 
que estão na idade de trabalhar é o emprego. No 
Brasil, a População na Idade de Atividade - PIA" é 
de 98 milhões e na Amazônia de 3 milhões. Portan
to os trabalhadores do Norte estão órfãos de assis
tê~ia, posto que a instituição financeira gestora 
desses recursos (o BNDES) estabeleceu um pata
mar determinado e não se preocupa em ir ao encon
tro das necessidades das populações. Pela sua cul
tura bancária de excessivo cuidado com o risco, es
peram que as populações das regiões periféricas, no 
caso do Norte, cheguem até ·eles e atendam aos 
seus padrões de exigência, no mais perfeito requinte 

· de excelência e proeminência.· 
Mas, como dizem os empresários da Amazô

nia, "são conceitos cristalizados e o Banco deve 



OUTUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 169 

::orüinuz.1 C;)m e1~s~. -Mas. ao-m::rs-rnc::rle-mn-u-~rrr~u-e---::rnanimidade, ao persistire:-:1 as c::!idições vigentesy 
Sil~tam ag!"eciir us ctoncs=-UVB!'~DES, as !=aderações · - fefrOC1i:àãas;·&gfad_ecei~f:Z:R20JNClAM _ao BNDES, 
;nos!ra.in ~ue ::ão __ se i!Wdem~~ a:tírm~ndc:·- 4)_e:torma:1Jacíf~ca~-corciia!, sem traumas, desejando 

"Estamos rigorosamente convencidos de que continuado sucesso para essa instituição." 
esie BNDES, nas condições atuais, não serve- para - --- Sr. Presidente, Sf-'s e Srs. Senadores, faço 
o Norte. O seu períil não é condizente para atender questão de confia; numa solução para a crise insta-
as empresas e ter a conta àe uma região periférica lada nas relações entre o G~vemo Federal, por inter-
como a Amazônia. tiá um grande fosso entre a esta- médio do BNDES, e os empresários da Região 
tura do BNDES e a realidade do Norte, principalmen- Amazónica. Pensar o cont;ário seria aceitar a amar-
te no que se refere ao õnas do risco que o BNDES ga afirmação que o S de BNDES seria de SUL, sig-
insíste em transferir para os agentes, ao desconheci- nificando Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
;nento das peculiaridades da Região e à burocracia nômico DO SUL, posto que sua atenção, seus proje-
que aniquila o ânimo dos tomadores distantes. Sem tos e seus investimentos se concentram quase ab-
falar no custo real e de oportunidade, a ser percorri- solutamente nas zonas que já são as mais desenvol-
do entre a decisão de investir e o empréstimo, que vidas e ricas do território nacional. 
são desperdiçados entre 6 e 12 meses, em tratativas Concluindo, peço permissão a V. Ex"s para 
t:urocráticas. -reafirmar aquele ponto que ressaltei no início deste 

Muito pouco nos adianta fingir ter um programa discurso: é preocupante vermos pessoas equilibra-
com o título faustoso, solene e desse porte, tentando das e ponderadas como o Presidente da FIEAC, 
!:amuflar uma realidade insustentável, difícil de inte- João Albuquerque, assinando um documento tão fir-
grar e conciliar a cultura do Banco e as necessida- me e contundente - porque '.lemos, nisso, um grito 
des da realidade amazónica. • de desespero e de inconformismo que precisa ser 

o sério e substancioso documento enviado ao ouvido pelo Governo, acordando os que habitam os 
Presidente do BNDES pelas Federações das lndús- gabinetes confortáveis e bem-pagos do BNDES. 
trias dos Estados da Amazônia tem em seus últimos Muito obrigado. 
tópicos urna das verdades mais sérias e menos en- O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Conce-
irentadas deste País: o contraste entre o tamanho e do ao palavra ao Senador Humberto Lucena. 
a importância da Região e o interasse materialmente O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro-
eíetivo que recebe. Como afirma o manifesto envia- nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
oo ao Presidente do BNDES, •a Amazônia Legal, -Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, no dia 14 
que representa 5/8 do território nacional, com todas de setembro último, o jornal Folha de S.Paulo publi-
as suas riquezas potenciais, a sua biodiversidade, cou extensa matéria sobre política industrial, dando 
uma população com pouco mais de 1 O% e um PIB ênfase à tão decantada questão da •guerra fiscal" 
de 5% do País, poderá deixar de ser da conta do entre os Estados. 
BNDES. A partir daí, sem o ónus desta região figurar O assunto já foi alvo nesta Casa de muitos pro-
;JO passivo do Banco, os líderes regionais poderão nunciamentos, meus inclusive, pela significativa 1m-
discutir um outro programa, que seja mais real e me- pOrtãncia de que está revestido, sem deixar de men-
nos faz-de-conta do que este,· com o legítimo e justo clonar as análises distorcidas a respeito dele têm 
objetivo de promover o seu desenvolvimento, para sido publicadas. 
os seus 17 milhões de habitantes: Com efeito, confonme os números da citada re-

A conclusão do documento dos empresários portagém, apenas oito Estados brasileiros, a saber, 
amazónicos ao BNDES não poderia ser diferente Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Ja-
aaquele que efetivamente expressa: uma renúncia neiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Ceará, já 
digna, altaneira e consciente às miragens e às pro- deixaram de arrecadar cerca de R$9 bilhões referen-
messas vãs com que a Região vem sendo tratada tes "a benefícios concedidos para o pagamento do 
;Jelo Estabelecimento. É uma afinmação digna de ICMS em até dez anos e nos financiamentos diretos 
::onstar, com destaque, nos Anais do Congresso Na- para empresas, que, alguns casos, passam de 500 
cional e para cujos termos encareço a particular bilhões", na busca por atrair investimentos. 
z.tenção dos Srs. Senadores: Vários seriam os aspectos demeritórios que a 

·os empresários, através de suas lideranças reportagem detalha, para atacar essa p;ática. Cita, 
da indústria, através desta Ação Pró-Amazônia, que . por-eXemplO, o casada mOntadora de caminhões da-
congrega as Federações dos Estados do Norte, por Volkswagen, instalaaa ertf Resende (RJ), cujas ex-
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pectativas de criação de muitos empregos e investi
mentos naquela área, viram-se frustradas, pois "dos 
US$250 milhões previstos de investimentos, apenas 
R$20 milhões foram aplicados na cidade". E, quanfo 
às ocupações, •somente 600 empregos foram cria
dos·. 

Ademais, segue a matéria, esse embate fiscal 
teria originado, também, um novo tipo de empresá
rio: aquele que não paga qualquer imposto, a par de 
beneficiar-se dos benefícios das isenções pertinen
tes. Bem como teria provocado um forte abalo nas fi
nanças de tais Estados, já afetadas "pelo alto com
prometimento das receitas, com o pagamento de sa
lários", sem que, com isso, se conseguisse impor 
maiores obstáculos à evasão de investimentos. para 
outras regiões. 

Minas Gerais, por exemplo, já teria liberado 
este ano cerca de R$150 bilhões, ou seja, uma 
soma correspondente a 45% do que está previsto 
em seu orçamento para a citada atração de investi
mentos. O Estado Espírito Santo, que seria, no dizer 
do jornal, ·o pioneiro na concessão de benefícios" 
estaria financiando R$300 milhões em impostos, a 
cada ano, e que teriam de ser pagos pelas empre
sas importadoras que usam os portos. O que não se 
constituiu impedimento para que montadoras, como 
a General Motors, Volkswagen, Chrysler, Audi e Asia 
Motors, tivessem se decidido a reduzir suas importa
ções através dos portos capixabas, passando a usar 
os portos da Bahia, do Paraná e do Rio Grande do 
Sul. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senado
res, a reportagem da Folha de S.Paulo não se dete
ve apenas no anúncio desses aspectos. Correta
mente, não deixaram os repórteres daquele concei
tuado jornal de entrevistar alguns setores governa
mentais que advogam essa prática, com plausíveis 
justificativas. Senão vejamos: 

A tônica dessa defesa é justamente a de que 
essa •guerra fiscal" tem trazido progresso para suas 
regiões e a de que essa tem sido praticamente a 
única forma de atração dos investimentos neces
sários para aquele avanço, sobretudo no tocante à 
geração de empregos. Afirmam que não estão per- __ _ 
dendo reéeita, pois os investimentos gerados por 
essa prática não existiam anteriormente e pelo 
fato de que, muitos dos Estados que a exercitam, 
se encontram com suas finanças razoavelmente 
equilibradas. Assim, ao contrário do que se apre
goa, essa política de incentivos fiscais só estaria 
contribuindo para o melhoramento das contas des
sas unidades federativas. 

Nesse caso, se encontram alguns Estados nor
destinos, destacados pela reportagem, como a Ba
nia e o Ceará. De mfrmél. partéâevo acrescentar, run

-da, o meu E:stadO,-aPàiàíba, devendo afirmar que, 
na verdade, todos os depoimentos, nesses casos, 
são francamente demonstrativos de que os benefí
cios são algo concreto. 

A Bahia, por exemplo, pode, tranqüilamente, 
alardear a sua condição privilegiada. O Secretário da 
Fazenda daquele Estado, Rodolpho Tourinho, um 
dos entrevistados pela Folha ele S.Paulo, enfatica
mente afirmou: 

"Nossas finanças estão ajustadas há 
anos e temos tido sucessivos superávits. 
Nossa política de incentivos só melhora as 
contas do Estado." 

Devendo-se agregar, pelas informações da re
portagem, que a Bahia, dos Estados que abriram 
suas portas para montadoras de veículos, "foi a úni
ca que não concedeu financiamento para aquisição 
do ativo fixo para o capital de giro das empresas", as 
quais foram empréstimos para esses fins junto ao 
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e SociaL 

Com relação ao Estado do Ceará, também o 
seu Secretário da Fazenda, Ednitton Soarez, não 
deixou por menos. Segundo afirma, os benefícios 
concedidos consomem cerca de 6% da receita do 
ICMS, mas garante que houve um ganho para o Es
tado, apresentando como prova o fato de que a arre
cadação cearense cresceu, desde 1988, e a econo
mia estadual expandiu-se à taxa de 38% entre 1985 
e 1995. 

Outro exemplo, Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Se
nadores, é o do meu Estado, a Para~ba. Cerca de 40 
novas indústrias nacionais e estrangeiras estão em 
processo de instalação no Estado, nos ramos têxtil, 
de alimentos, de calçados, de bebidas e embala
gens, compreendendo um volume de investimento 
da ordem de A$1 bilhão, com a geração de cerca de 
21 mil empregos. Um esforÇo de atração de investi
mentos que se coaduna com a Paraíba, a partir de 
1997. Ou seja, um Estado nordestino, pequeno e 
com enormes dificuldades, mas cujo Produto Interno 
Bruto aumentou 6,5 %, em 1995, comparativamente 
ao ano anterior, superando um crescimento de 4,5% 
no Nordeste e 4,1 % no Brasil e que, no ano passa
do, mesmo tendo essa expansão se reduzido para 
4,7%, ainda assim, fica acima da expansão registra
da no Nordeste, 3,9%, e no País, 3,2%. E, quanto ao 
ICMS, no primeiro semestre deste ano, o crescimen
to foi de 4,1% sobre o mesmo período de 1995. Foi 
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um crescimento que também suplantou o desempe
nho da região e do Brasil, com quedas de arrecada
ção de respectivamente 1,4% e 1%. 

Diante disso, então, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, qual deve ser a verdadeira análise a se 
fazer? 

Parece-me que a celeuma esconde certa afli
ção por parte de áreas tradicionalmente concentra
doras de investimentos, com os deslocamentos de 
investimentos de umas áreas para outras, dentro do 
processo de realocação movido pelos efeitos do 
novo ordenamento econõmico mundial, particular
mente no que toca à imperiosa necessidade de re
dução dos custos das produção. Isso nos leva a 
pensar imediatamente na exigência que esse cená
rio nos traz em termos de uma real política de de
senvolvimento regional para o País. 

Na verdade, essa chamada "guerra fiscal", 
como já o disse aqui em outras ocasiões, tem que 
ser vista de um modo menos dramático, fazendo-se, 
antes de tudo, um jogo de empatia com os Estados 
que têm optado por conceder incentivos fiscais para 
atrair investimentos. Sem dúvida, esses, necessitan
do de ampliar suas bases econõmicas não têm tido 
alternativa. E, sejamos objetivos, pelo menos no 
caso do Nordeste, buscam trazer empresas que jus
tamente os ajudem a aumentar, com seu poder mul
tiplicador, o número de empreendimentos que em re
dor delas e por causa delas se formam, gerando re
ceitas indiretas e mais empregos. 

E mais outro aspecto, que sempre vem sendo 
esquecido nessa questão: com essa política de in
centivo, os Estados praticamente estão corrigindo 
uma pequena parte do custo Brasil, justamente por 
falta da antes referida política de desenvolvimento, 
e, mais imediatamente, da inexistência de uma políti
ca tributária mais objetiva que, mesmo infraconstitu
cionalmente, pudesse arrefecer o volume dos encar
gos que os empresários brasileiros têm de enfrentar. 

Ademais, não se pode trazer à tona o problema 
da situação financeira precária dos Estados, sem se 
levar em conta que a política do Governo Federal 
em relação a esses em nada os ajuda. Pelo contrá
rio, não são as concessões de incentivos e isenções 
fiscais que os estão colocando em situação deses
peradora. A bem da verdade, a causa é bem outra. 

Vejamos, não fosse suficiente a perda de arre
cadação advinda da chamada Lei Kandir, que aca
bou com a cobrança de ICMS sobre as exportações, 
o Governo Federal acaba de reduzir os recursos 
para investimentos nos Estados no Orçamento de 
98. É de que nos damos conta ao verificar que a pro-

171 

posta encaminhada ao Congresso pelo Ministro do 
Planejamento destina para tal fim R$8,3 bilhões, que 
representam 20% do que o previsto para 1997. E se 
tomarmos cada Estado de per si observaremos que 
justamente foram os Estados do ·Nordeste e do Nor-

- _te.OSocqy_e maisJorn.m prejudicados com perdas que 
chegam até a 73%, como é o caso do Acre, num 
confronto entre 1997 e 1998 em termos de Orça
mento. No tocante à Paraíba, dos R$190 milhões 
reivindicados para obras de infra-estrutura da mais 
alta significação, obras fundamentais para o desen
volvimento do Estado, apenas R$94 milhões foram 
destinados, ou seja, 40% a menos. do que os R$155 
milhões previstos para 1997. · 

Esse é um verdadeiro sufoco para um Estado 
que está obrigado a pagar por ano ao Tesouro, em 
face da renegociação de suas dívidas, cerca de 
R$150 milhões, sem deixar de mencionar que amar
ga a Paraíba uma perda de R$70 milhões por conta 
da citada Lei Kandir e do Fundo de Estabilização 
FiscaL Enfim, há uma drenagem de recursos para a 
União que tot;tliza R$220 milhões. 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB-AC) - Permita-me 
V. EJcl! um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) -
Concedo o aparte a V. Exª, com muita honra. 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB-AC) - Senador 
Humberto Lucena, V. Exª faz hoje no Congresso Na
cional um pronunciamento da __ maior importãncia, 
onde retrata bem -0 grau de Insatisfação que domina
os representante$ das Regiões Nordeste e Norte do 
País quanto à política do Governo Federal em rela
ção àquelas Regiões. Acabei de fazer um pronuncia
mento justamente denunciando algumas atitudes en
ganosas praticadas pelo BNDES - que, no ano pas
sado, realizou uma grande reunião na cidade de Ma
naus e convocou todos os empresários e as classes 
política e governamental da Amazônia para anun
ciar-lhes um programa de financiamentos, destinado 
aos empresários locais. Mas o próprio BNDES, de
pois, sem qualquer alarde ou justificativa plausível, 
mandou dizer que não mais poderia realizar o tal 
programa, porque não havia estrutura de pessoal, 
porque isso deveria ser feito pontleio de agentes fi
nanceiros, etc, etc, etc. 

O discurso de V. EJc-! confirma o quadro de 
descaso, de total ausência de boa vontade para com 
os Estados pobres- uma absurda e inaceitável polí
tica de inversão de valores, pela qual os Estados 
mais carentes, mais necessitados, são as maiores 
vítimas dos cortes praticados pelas autoridades mo
netárias do Brasil na execução orçamentária anual. 
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O Acre, como V. Exª acabou de citar, vai ser 
grandemente prejudicado no Orçamento para 1998, 
agravando suas carências econômicas e sociais, 
porque praticamente não tem receita própria e vive 
em função dos repasses da União. Pois vem agora o 
Governo Federal e se dá ao desplante de cortar es
ses já reduzidos recursos alocados para o Estado, 
principalmente para as duas rodovias federais, cuja 
responsabilidade, portanto, cabe ao Governo Fede
raL Como eu suspeitava e acabei de confirmar hoje, 
em audiência com o Diretor-Geral do DNER, os re
cursos não estão liberados. 

Então como se vê, Senador Humberto Lucena, 
trata-se da política de um Robin Hood às avessas: ti
rar dos pobres em favor dos ricos. E V. Exª, como 
sempre, faz-se credor de todo o apoio quando vem 
protestar contra isso, nesse oportuno e vibrante dis
curso, ao qual me associo - porque é insuportável o 
tratamento dispensado pelo Governo às Regiões 
Norte e Nordeste do País. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) -
Grato a V. Exª, nobre Senador Nabor Júnior, pelo 
aparte. Ouvi o pronunciamento de V. EJcó!, que está 
na mesma linha do que estou fazendo neste mo
mento. 

E pior do que isso, é que o Governo Federal 
também discrimina nas liberações, como sabe V. 
Exª. Ainda há poucos dias, o Senador Ney Suassu
na, atual Presidente da Comissão Mista de Orça
mento do Congresso Nacional, trouxe à tribuna da
dos estarrecedores, deixando claro que os pequenos 
Estados, sobr.etudo, os do Norte e Nordeste, são os 
mais sacrificados com as liberações do Orçamento 
de 1997. Por ~xemplo, enquanto São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais têm urna liberação de 17, 
20%, o meu Estado, a Paraíba, tem 4%, talvez o de 
V. Exª uns 2' ou 3%, e assim por diante, o que signifi
ca mais uma instrumento de cárãter discriminatório, 
contra essas Unidades Federadas que estão encra
vadas nas regiões mais pobres do País e que mere
ciam, pelo contrário, uma atenção muito maior por 
parte do Governo Federal. 

Sabe V. Exª perfeitamente, por outro lado, que 
os recursos decorrentes dos incentivos fiscais, os 
chamados recursos do Finor para a Sudene e do Fi
nam para a Sudam, também diminuem, a cada ano, 
e têm urna liberação, muito demorada 

Eu mesmo sou autor de um projeto de lei que 
foi aprovado no Senado - não me canso de repetir
e estabelece preferência para aplicação no Norte e 
no Nordeste dos chamados Títulos de Conversão da 
Dívida Externa, que está dormindo na Câmara até 

hoje. Houve tentativa da sua inclusão na Ordem do 
Dia, há algum tempo, mas, na época, o então Depu
tado José Serra insurgiu-se contra e não permitiu a 
sua aprovação. 

Portanto, o tratamento que se dá às regiões 
menos desenvolvidas do País é cada vez mais pe
noso e, por isso, as diferenças inter-regionais vão 
aumentando a cada dia que passa. 

Entretanto, nobre Senador Nabor Júnior, não 
sei como - talvez com a ajuda de Deus -temos con
seguido fazer um esforço e estamos dando alguns 
passes no sentido ela re6rgànizaça6 da nossa eco
nomia, atraindo para nós, pelo menos no Nordeste, 
alguns grupos privados que aluavam tradicionalmen
te no sul do País. Isso, no meu Estado, significa a 
criação de cerca de 21 mil empregos, no momento 
em que o setor público está dispensando pessoas e 
enxugando a sua folha. Foi justamente por isso que 
se desencadeou essa campanha, contra a chamada 
guerra fiscal. 

Ora, há o direito dos Estados da Federação de 
conceder incentivos e isenções fiscais a· quem quer 
que seja, dentro de uma política de desenvolvimento 
econômico, visando melhorar suas condições de 
vida, aumentando as_ condições de renda e de em
prego, de tal sorte que se possa atravessar, pelo 
menos, esse período de maior dificuldade, prove
niente justamente do Plano Real, que tem como 
meta o equilíbrio das contas públicas federais. 

Assim, do jeito que vai, Sr. Presidente, daqui a 
pouco- já disse isto e repito, mais uma vez-. vamos 
acabar logo com a República Federativa do Brasil e 
criarmos, no seu lugar, uma República Unitária, 
onde os governadores deveriam ser nomeados pelo 
Senhor Presidente da República, sendo de sua ab
soluta confiança. A União faria, então, a repartição 
de renda e a sua aplicação. 

Se se quer policiar a política de incentivos fis
cais nos Estados, proclamando-se que há uma guer
ra fiscal prejudicial ao País, sobretudo porque os pe
quenos Estados do Nordeste estão conseguindo êxi
to em atrair novos investimentos que até então esta
vam localizados no Sul, para onde vamos? Vamos, 
realmente, para o Estado Unitário. O que talvez seja 
a meta final de muita gente neste País. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Permite
me V. Exª um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) -
Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Senador 
Humberto Lucena, V. EJcó! tem toda razão nas consi
derações que faz. Entretanto, permita-me lembrá-lo 
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de que o Congresso também é culpado. Está trami
tando aqui, há mais de dois anos, a reforma tributá
ria. O Executivo não se interessa; é culpado, sem· 
dúvida, mas nós também não fazemos nada. Ora, 
pelo menos um dos projetas que conheço acaba 
com a guerra fiscal, estabelece uma nova discrimi
nação e uma nova repartição de receitas. Então, se
ria uma solução - é claro que se tem muito a discutir 
- que, no final, acabaria com isso e nos livraria des
se constrangimento de ficarmos à mercê da vontade 
do Governo Federal. Concordo com V. Ex!', dou-lhe 
os parabéns por estar na tribuna, mas divido a culpa 
com o Executivo. Nós deveríamos ser mais diligen
tes para fazermos com que essa reforma, seja ela 
qual for, caminhe. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) -
Agradeço a V. Exi' o seu apoio. Sei da sua sensibili
dade para a discussão desse problema, mas só di
vi~o num ponto, nobre Senador: estamos no presi
dencialismo, onde, como sabe V. Ex!', quem coman
da o processo político-administrativo é o Senhor Pre
sidente da República. 

- Estou num Partido que dá apoio ao Senhor 
Presidente da República, mas não é um apoio incon
dicionaL Sua Excelência, quando quer, consegue as 
coisas, como conseguiu rapidamente a reforma da 
Constituição, visando a reforma política, a reeleição; 
como conseguiu a reforma visando a flexibilização 
dos monopólios; visando, já agora, outras normas 
para a Previdência, para a Administração. Mas, na 
reforma tributária, não sei o que há. Há forças ocul
tas que estão trabalhando contra ela, não dentro do 
Congresso, mas do Executivo, não sei por quê. Pois 
o fato é que não vejo movimentação do Poder Exe
cutivo, em seu favor. 

Veja V. Ex!' que o Governo tem preferido as fa
cilidades do Fundo de Estabilização Fiscal, que reti
ra recursos dos Estados e Municípios, que já estão 
numa situação de dificuldades imensas, quando ter
mina esse Fundo prorroga de novo, depois prorroga 
de novo; cria a CPMF para atender, como se fosse 
um pronto-socorro, a saúde pública por um determi
nado tempo, quando termina o prazo prorroga de 
novo, e assim por diante. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Já foi de 
emergência; agora, pretende-se que seja permanen
te. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) -
Exatamente, diz bem V. Ex!': o que era emergência 
passa a ser permanente. E a reforma fiscal não sai 
justamente por isso. Talvez a culpa do Congresso 
seja esta: admitir essas prorrogações. Daí por que 

felicito o Senado por não ter aceito,-ilá poucos dias, 
a transformação em imposto permanente da CPMF, 

-~-conforme proposta:ao-seríaâor-Robeil:o Freire. Não
que eu seja contra a cobrança desse imposto - acho 
até que é um dos melhores que já se viu no Brasil-, 
mas porque ele só pode se tomar permanente no 
bojo de uma reforma fiscal. Na medida em que va
mos fazê-la, extinguiremos dois ou três impostos e 
criaremos, permanentemente, a CPMF. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Permite-me 
V. Exi' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) -
Com muita satisfação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Humberto Lucena, permita-me interromper V. 
Ex!' para prorrogar o tempo do Expediente, a fim de 
que V. Ex!' possa concluir o seu discurso. 

A propósito do aparte concedido, queria ape
nas registrar que o tempo do orador está esgotado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) -
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex'!, mas peço vênia, 
pelo menos, para ouvir a palavra do Senador Ramez 
Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sena
dor Humberto Lucena, a Casa o ouvirá com muita 
atenção. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senador 
Humberto Lucena e meu caro Presidente, Senador 
Geraldo Melo, que preside com muita honra os tra
balhos, serei breve. Não posso perder a oportunida
de de cumprimentar V. Ex!', que está fazendo um 
pronunciamento que a Nação espera. Verdadeira
mente, a principal das reformas não tem sido tocada, 
e a sociedade brasileira está reclamando isso. V. 
Exi' está chamando a atenção, nesta hora, para o 
fato de que não podemos, a cada problema que o 
País enfrenta, criar um imposto e transformar aque
les que foram criados provisoriamente em tributos 
pemnanentes. O discurso de V. Ex!' é altamente 
oportuno e quero lembrar que vamos ver se, desta 
vez, a coisa vai. O Governo Federal enviou uma pro
posta, recentemente, e sobre ela devemos nos de
bruçar para poder atender a Nação naquilo que ela 
mais está esperando. Estamos falando muito de re
forma política, temos feito legislação eleitoral, temos 
extinguido os privilégios, mas não estamos cuidando 
da receita do Estado. E isso é o importante. Quero 
felicitar V. Ex!' porque, com sua experiência, está 
chamando a atenção do Congresso para que possa
mos tentar resolver -urgentemente o problema da 
elevada carga tributária que existe no Brasil - até 
mesmo, se me permite a força de expressão, quase 
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que uma desorganização tributária, porque estamos 
entre impostos permanentes e provisórios, com uma 
série de denominaç5es. Agradeço a V. EX' e ao meu 
caro Presidente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) -Eu 
é que lhe agradeço. Na verdade, digo a V. Exª que 
essa questão da reforma fiscal tem ainda um outro 
aspecto: o de se fazer justiça social; por exemplo, 
carregando-se mais nos impostos indiretos, do que 
nos diretos. 

Sabe V. E.-:'! que quem paga Imposto de Renda 
neste País é o assalariado, a pessoa física. A pes
soa jurídica, de um modo geral, paga muito pouco. 

Por outro lado, quero lembrar um verdadeiro 
absurdo que vem acontecendo: o atual Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que foi nosso colega e 
por quem tenho o maior apreço, quando Senador, 
apresentou um projeto procurando regulamentar o 
chamado Imposto sobre as Grandes Fortunas, que 
foi colocado na Constituição por uma emenda, na 
Assembléia Nacional Constituinte, do ex-Senador e 
ex-Governador Antônio Mariz, do meu Estado, de 
saudosa memória. 

Pois bem, esse projeto foi aprovado no Senado 
por unanimidade, em tempo recorde, mas está dor
mindo nas gavetas da Cãmara dos Deputados e não 
há quem consiga urgência para ele. Não sei o que 
está acontecendo, mas há pessoas e grupos inteira
mente interessados em que não prospere o Imposto 
sobre Grandes Fortunas, enquanto ele significa, se 
vier a ser criado, uma arrecadação de cerca de R$1 
milhão a R$5 milhões por mês, o que acrescentaria 
bastante à receita em um país, que tem déficit fiscal. 

Concluindo, Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Sena
dores, é preciso que se analise melhor essa questão. 
da "guerra fiscal". É necessário que se insista, enfa
ticamente, em que o Governo Federal se disponha a 
reformular prontamente a linha atual do garrotea
mento económico-financeiro dos Estados, sobretudo 
os das regiões mais carentes do País, com o objetivo 
de manter, a todo custo, o modelo de estabilização. 

É, enfim, mister que se diga alto e repetida
mente ao Senhor Presidente da República, Fernan
do Henrique Cardoso, que não se terá estabilização 
de forma sustentada, duradoura e adequada neste 
País se se inviabilizar a economia dos Estados, pois, 
com isso, iremos - como disse - agredir um princí
pio constitucional dos mais importantes e que é, in
clusive, cláusula pétrea de nossa Carta Magna: a 
República Federativa do Brasil. Se insistirmos cons
pirar contra a autonomia fiscal dos Estados, estare
mos caminhando para a República unitária no País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRES!DENTE (Geraldo Melo}- Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secre
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 827, 0!: 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 

do Regimento Interno e de acordo com as tradições 
da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimemo 
do pintor Hector Júlio Páride Bemabó - Carybé. 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à. família e ao 

Estado da Bahia. 
Sala das Sessões, 2 de outubro de 1997.- Se

nador Antonio Carlos Magalhães - Josaphat Mari
nho. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse 
requerimento depende de votação, para cujo enca
minhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o desejarem. 

Concedo a palavra ao Senador Waldeck Orne
las, para encaminhar a votação. 

O SR. WALDECK CANELAS (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, não apenas a cultura baiana, mas toda a 
Bahia tiveram uma imensa perda com o falecimento, 
ontem, do artista plástico Hector Júlio Páride Bema
bó, nosso Carybé. Baiano nascido na Argentina, que 
veio para Salvador em 1949, com sua capacidade e 
sensibilidade artística, tão bem retratou as coisas de 
nossa terra. Sobretudo, foi extremamente capaz de 
captar todo o conteúdo das tradições africanas que a 
Bahia absorveu e incorporou de tal maneira que a 
torna singular no cenário cultural do País. 

Uma obra é particularmente merecedora de 
destaque, além de toda a sua obra artística: é a "Ico
nografia dos Deuses Africanos do Candoblé da Ba
hia", que marca e resgata, para a posteridade, todo 
o acervo cultural do que é a cultura negra baiana, a 
cultura do Candoblé. 

Neste momento, temos que nos associar, os 
da Bancada da Bahia e também toda esta Casa ... 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL-BA)- V. Er- me 
permite um aparte? 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA) - Com 
muito prazer. -

O Sr. Josaphat Marinho (PFL-BA) - Quase 
dispensável, já que V. ~ se antecipou declarando 
que fala em nome da Bancada baiana. Pessoalmen-
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te quero que V. Ex" junte meu nome aos votos de 
pesar. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL·BA)- Com 
muita satisfação, nobre Senador Josaphat Marinho. 
Também me pede que faça o mesmo o Senador 
Bernardo CabraL 

Carybé foi também um grande ilustrador das 
obras de Jorge Amado, a cujos personagens deu fi
sionomia. Era também um amigo-irmão de Jorge 
Amado. 

O Senador Antonio Carlos Magalhães, autor 
deste requerimento, teve que se deslocar ao Rio de 
Janeiro para receber Sua Santidade o Papa, numa 
missão oficial do Congresso Nacional. Se aqui esti
vesse, com certeza, S. Ex" produziria um pronuncia
mento emocionado, repleto de baianidade, como é 
do seu feitio e como Carybé tanto inspira. 

Sr. Presidente, manifesto, em meu nome, em 
nome do Senador Josaphat Marinho, em nome do 
Senador Antonio Carlos Magalhães, de toda nossa 
Bancada, do Senador Bernardo Cabral, que também 
nos solicita, o nosso sentimento por essa grande 
perda, que abre uma lacuna realmente irreparável 
no cenário cultural da humanidade. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Se mais 
nenhum dos Srs. Senadores deseja usar da palavra 
para encaminhar, passo à votação do requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi

dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício n2 S/87, de 1997 (n2 184197 na ori
gem), de 12 do corrente, encaminhando, para os fins 
previstos no art 52, X, da Constituição Federal, có
pia da Lei n2 5.641, de 22 de dezembro de 1989, do 
Município de Belo Horizonte, bem como da Certidão 
de Trânsito em Julgado do Parecer da Procuradoria
Geral da República e do Acórdão proferido por essa 
Corte nos autos do Recurso Extraordinário n2 

153.771, que declarou a inconstitucionalidade do Su
bitem 2.2.3, do Setor 11 da Tabela III, da referida Lei 
Municipal. 

O Expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 166, de 1997 (n2 

1.093/97 na origem), de 12 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do § 12 

do inciso 11 do art. 52 da Lei n2 9.060, de 29 de junho 
de 1995, encaminha a programação monetária rê-lati-·-

va ao 42 trimestre de 1997, com estimativas das fai
xas de variação dos principais agregados monetá
rios, análise da evolução da economia nacional pre
vista para o trimestre e justificativas pertinentes. -
-- --A rnatena vafà-Cómissãó de-ASsuntas Ecoiiõ
micos, em regime de urgência, tendo em vista o § 22 
inciso 11 do art. 62 da Lei n2 9.060, de 25 de junho de 
1995, que dispõe: ·o Congresso Nacional poderá, 
com base em parecer da Comissão de Assuntos 

_Económicos do Senado Federal, rejeitar a programa
ção monetária a que se refere o caput deste artigo, 
mediante decreto legislativo, no prazo de dez dias a 
contar do seu recebimento. • 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item 1 

Primeiro dia de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 33, de 1996 (n2 33195, na Cârrlara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente 
da República, que modifica o sistema de 
previdência social, estabelece normas de 
transição e dá outras providências, tendo 

Parecersob n2 527, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Beni Veras, oferecendo a 
redação para o segundo turno. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante três 
dias úteis, em fase de discussão, quando poderão 
ser oferecidas emendas que não-envolvam o mérito, 
assinadas por um terço, no mínimo, da composição 
do Senado. 

Hoje é o primeiro dia de discussão, em segun
dotumo. 

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

Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N2 7- GVP/97 

Brasília, 12 de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de 

Vossa ExeelériCia ql..le--o Superior Tribunal de Justi-
ça, em sessão plenária hoje realizada, cônscio das 
suas responsabilidades perante a Nação Brasileira, 
deciaru-:-ai.úlirllffildade~ expressar seU apQIO-ádeü=- ---- ----------
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beração do Senado Federal quanto à emenda da 
Previdência, que reflete a posição institucional do 
Supremo Tribunal Federal e da magistratura nacio
nal sobre a matéria Naquele ensejo, a Corte, ciente 
da crise que atinge todo o Poder Judiciário, hipote
cou solidariedade aos magistrados brasileiros, atingi
dos, sistematicamente, na sua honorabilidade de ci
dadãos, que prestam relevantes serviços ao País, 
por ofensas que agridem os fatos da História 

Na certeza de que Vossa Excelência, com a 
experiência de destacado político e homem público, 
será sensível à manifestação desta Alta Corte de 
Justiça, preocupada com os destinos do Judiciário 
como Poder do Estado encarregado de assegurar, 
com imparcialidade, os direitos e garantias funda
mentais dos cidadãos, apresento-lhe os meus pro
testos de elevada estima e distinta consideração.
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, V"tee-Presiden
te, no exercício da Presidência 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Em dis
cussão a proposta (Pausa} 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias, para 
discutir. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srls e Srs. 
Senadores. estamos discutindo um assunto que tem 
relação com a sessão de ontem. Quero aproveitar 
para fazer alguns comentários sobre o noticiário pu
blicado pela imprensa no dia de hoje, e até pelo noti
ciário publicado pelo Jornal do Senado. Tenho cer
teza, Sr. Presidente, que houve urna injustiça com 
os Relatores e com todos os Senadores com o teor 
desse noticiário. 

Quando li os jornais, pela manhã, não podia 
entender a origem das notícias. U nos jornais, Sr. 
Presidente, que os Relatores receberam urna deter
minação do Presidente do Senado, depois âê uma 
reunião com a imprensa. durante a qual teriam sido 
indicados ao Presidente Antonio Carlos Magalhães 
supostos privilégios que persistiam na reforma ou 
extinção do IPC, para que fiZessem duas emendas 
para modificar o texto aprovado nas comissões. 

Isso não tem nada a ver com a verdade, Sr. 
Presidente. Quero aqui restabelecer o cronograma, 
para que a imprensa. se quiser, corrija a notícia di
vulgada, que não estava correta, para que possa
mos reparar, junto aos Senadores, a injustiça que foi 
praticada, em especial com os Relatores. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB-MA) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Ouço o no
bre Senador Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB-MA) - Solidari
zo-me com V. Ex". Naquele meu pronunciamento de 
ontem, eu disse que não perdia nada com a votação 
daquela matéria. Mas a imprensa quer pautar a ma
téria e quer ridicularizar os Senadores, como quis fa
zer com V. Exl' e com os outros dois Relatores. Por 
isso, queria solidarizar-me com o nobre Senador. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Muito obri
gado, Senador Epitacio Cafeteira. 

Os fatos são os seguintes: na quinta-feira, re
cebi do Uder do meu Partido, o PSDB, Senador Sér
gio Machado, a incumbência de relatar pela Comis
são de Assuntos Econômicos. Evidentemente que, 
quando recebemos um projeto para relatar, nos é 
dada a responsabilidade de representar o melhor 
possível o pensamento da maioria dos Senadores. É 
o que procuramos fazer. Mas recebi a incumbência 
e, já ao recebê-la, disse que, se fosse o· Relator, iria 
acabar com todos os privilégios. Ainda recebi uma 
recomendação de que seria conveniente que esse 
projeto não recebesse emendas para não voltar à 
Câmara Respondi que, então, não seria o Relator, 
porque queria relatar de acordo com a minha convic
ção e a consciência de que a opinião pública- não a 
imprensa - está insatisfeita com o atual regime e po
deria continuar insatisfeita se mantivéssemos o pro
jeto da Câmara, que era muito bom, mas que foi fei
to antes de aprovannos a Reforma da Previdência. 

Estabeleci para mim mesmo um critério: igualar 
com os direitos e regras do quadro geral dos servi
dores. 

Conversei longamente com o Senador Beni 
Veras, que fez um trabalho excepcional na Reforma 
da Previdência, mas que também recebeu pequeno 
destaque na imprensa em comparação com fatos 
negativos levantados neste plenário, que acabaram 
Pór-acooertar todo o trabalho consciente e compe-
tente do Senador Beni Veras. · 

O Senador Nabor Júnior também participou de 
urna reunião e nós três combinamos, na segunda 
feira, o seguinte: vamos ao Líder do Governo e ao 
Presidente do Senado para dizer quais são as nos
sas intençõéS, quais são os nossos propósitos, ou 
seja, acabar com todos os privilégios. E fomos até o 
gabinete do Presidente do Senado, Antonio Carlos 
Magalhães, na tarde de segunda-feira, portanto, an
tes da reunião das comissões na terça-feira de ma
nhã, às 11h. 
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Quando chegamos ao Presidente, S. Exª disse 
aquilo que pensavam todos os Senadores: "É preci
so acabar com os privilégios. O trabalho está em 
boas mãos. Confio nos Relatores e lhes delego total 
liberdade. Foi o que o Presidente fez. O Presidente 
não exerceu, em nenhum momento, pressão sobre 
os Relatores; ao contrário, deu liberdade para que 
relatássemos de acordo com as nossas convicções. 

Pois bem, apresentamos na terça-feira um re
latório com cinco emendas dos Relatores. Na dis
cussão, que durou três, quatro horas - não me lem
bro bem -, recebemos do Senador Jefferson Péres, 
que também tinha sido autor de um dos projetes que 
estavam em julgamento, do Senador José Eduardo 
Outra, da própria Senadora Emitia Fernandes, da 
Senadora Benedita da Silva e de outros Senadores 
que se pronunciaram, algumas críticas em relação 
ainda àquilo que persistia no projeto que estávamos 
emendando; ou seja, nossas emendas ainda não re
soMam todos os problemas ou supostos privilégios 
que porventura permaneciam no projeto. 

É evidente que, depois do debate, na terça-fei
ra ainda, reunimo-nos novamente, e fiquei surpreso 
quando a imprensa divulgou que as emendas foram 
feitas depois de uma reunião que o Senador Antonio 
Carlos Magalhães teria mantido com os jornalistas, 
na quarta-feira, antes da sessão plenária que apro
vou a extinção do IPC, porque, na terça-feira, atra
vés de fax, emiti para todos os órgãos de imprensa 
uma das duas emendas que nós, os Relatores, ha
víamos escrito. 

Como, então, submetemo-nos a uma determi
nação, após a reunião com os jornalistas, se ela 
ocorreu na quarta-feira, depois do almoço, quando já 
havíamos feito a emenda e a enviado para a impren
sa na terça-feira à tarde? Os jornalistas tinham co
nhecimento dela Tenho, inclusive, o recibo indivi
dual de cada órgão; essa é uma prova inconteste. 

Mas vamos avançar até o dia de ontem, quan
do o Senador Beni V eras e o Senador Seio Alvares 
chamaram-me ao gabinete do Senador Sérgio Ma
chado, por eu ter uma compreensão árferente da
quela do Senador José Eduardo Outra. No meu en
tender, como as regras estabelecidas eram as mes
mas do quadro geral dos servidores, quando escre
vemos no projeto que vale o tempo de serviço, mas 
servem as regras geral da Previdência, nós admiti
mos que o tempo de serviço é tempo de contribui
ção. Todavia, o Senador Beni Veras ponderou que 
isso não mudaria em nada o projeto e sugeriu que 
apresentássemos uma emenda, que já existe e que 
foi apresentada à Comissão, trocando apenas a ex-

pressão "tempo de serviço" por "tempo de contribui
ção." Fizemos isso, saímos da reunião das Lideran
ças e viemos ao plenário, onde encontramos o Pre
sidente do Senado, exatament'i' aqui no fundo do 
plenário, atrás de onde se senta o Senador José 
Eduardo Outra - com quem aliás tínhamos conver
sado a respeito da emenda e a quem havíamos avi
saCio sobre a apresentação cfe. â!Jas emendas que 
contemplariam sua reclamação, seu pleito e também 
do Senador Jefferson Péres. Conversamos com o 
Presidente Antonio Carlos Magalhães e, mais uma 
vez, dissemos a S. Exl' que iríamos apresentar duas 
emendas, e perguntamos se S. Exl' desejava tomar 
conhecimento delas antes. Palavras do Presidente 
do Senado: ·se vocês fizeram as emendas, eu assi
no embaixo". 

Portanto, não é fato que o Senador Antonio 
Carlos Magalhães não tenha acompanhado a refor
ma ou extinção do IPC, mas não foi da reunião dos 
jornalistas com o Presidente do Senado que nasceu 
a iniciativa de se apresentarem as emendas. Uma 
delas, inclusive, já estava de posse da imprensa um 
dia antes da reunião, e a outra foi iniciativa dos três 
Relatores: Nabor Júnior, Beni Veras e deste Sena
dor. Essa emenda, inclusive, veio com erro para o 
plenário, em razão da falta de experiência que tenho 
em fazer emendas e pela falta de tempo nosso para 
redigi-las. 

O que quero reafirmar aqui é que o Senador 
Antonio Carlos Magalhães nos deu liberdade e tinha 
o pensamento de extirpar todos os privilégios, pen
samento comum a todos os Senadores. Então, não 
foi por determinação e nem por pressão. Posso até 
pecar por outros erros, mas por esse, jamais. Não 
dobro a espinha diante de determinação que contra
rie as minhas convicções e a minha consciência. 

Relatei todos os projetes do Senado de acordo 
com a minha consciência; tive que deixar o Partido 
do Governo no dia em que relatei contra o emprésti
mo do Banespa O Senador Requião e o Senador 
Suplicy me acompanharam a São Paulo e sabem 
quanto lutei para que aquele empréstimo não fosse 
concedido. Relatei contra o Partido do Governo, a 
que pertencia Saí do PSOB em função disso e a ele 
voltei com um compromisso: poder votar e opinar de 
acordo com a minha consciência. Por isso, não pos
so aceitar ser colocado publicamente como um garo
to de recados, porque não o sou. 

Também quero, Sr. Presidente, pedir à Asses
soria de Imprensa do Senado que corrija a notícia 
que aqui está porque ela também não é verdadeira. 
Não é verdadeira no parágrafo em que diz: · 
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"Emenda negociada entre o Presidente 
do Senado e as lideranças partidárias intro
duziu um redutor de até 30% nas aposenta
dorias." 

Meu Deus do céu! Essa emenda foi escrita pe
los Relatores muito antes da reunião e a imprensa já 
a tinha. Surpreende-me que os assessores do Sena
d~, sentados nas poltronas ao lado deste plenário, 
nao tenham percebido que cometeram aqui uma in
justiça com os Senadores, com o trabalho que reali
zamos no final de semana para atender a uma deter
minação do Presidente- e esta, eu admito -: de que, 
na terça-feira; votássemos essa matéria na Comis
são e, na quarta-feira, no plenário. Mas essa era 
uma determinação que também entendíamos neces
sária e importante para acabarmos com a conversa 
de que havia privilégios. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) - Permi
te-me V. ~ um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente, vou conceder o aparte ao Senador Roberto 
Requião, mas, antes, quero fazer uma outra consi
deração. Quando recebo orientação da Uderança, 
assumo o meu voto, porque só aceito a recomenda
ção se quiser; ainda não existe o instituto da fidelida
de partidária. Por isso, votei a favor da magistratura, 
atendendo a uma orientação. Mas tomei uma deci
são, porque, um dia depois, o Presidente da Repú
blica, em discursos e em entrevistas, condenou o 
Senado Federal por ter aprovado aquela emenda do 
Senador José lgnácio. Tomei a seguinte decisão: 
daqui para frente, voto de acordo com a orientação 
dada nos discursos públicos do Presidente. Os dis
cursos de palçmque do Presidente é que servirão de 
orientação para o meu voto aqui no Senado. . 

Concedo o aparte ao nobre Senador Roberto 
Requião. · 

O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) - O meu 
aparte será feito exatamente nesse sentido, Senador 
Osmar Dias. Gostaria de destacar- o fato de que, 
sendo também, como V. Ex-, Senador do Estado do 
Paraná, sentando no plenário ao seu lado, acompa
nhei o seu drama na votação do privilégio do Judi
ciário. V. ~não queria votar a favor do privilégio. 
V. Ex" acreditava, como acredita, que a questão da 
aposentadoria deveria ser isonõmica para todos os 
setores da sociedade. Mas V. Ex- recebeu um pedi
do do Presidente da República, pelo menos foi as
sim que a V. Ex" se dirigiram os Líderes Elcio Alva
res e Sérgio Machado, para votar o dispositivo que 
privilegiava a aposentadoria especial dos juízes. E, 
no dia seguinte, o Presidente da República admoes-

ta o Senado, publicamente, colocando-se contra o 
dispositivo. É preciso que esse tipo de hipocrisia 
cesse. Quero cumprimentar V. Ex" que declara, nes
ta sessão do Plenário, que, daqui para a frente, vai 
seguir orientações do Presidente da República quan
do. Sua Excel~ia _ _I?Stiver 110. palªnque ejeit0ral, . e 
que não aceitará mais orientações, sem que sejam 
confinnadas, da Liderança da Bancada do Governo 
e da Uderança do PSDB. É assim, Senador Osmar 
Dias, que fazemos polítiC? no Paraná! E, quando V. 
Ex" confirma no plenário do Senado a postura que 
sempre tivemos no nosso Estado, só pode receber a 
minha homenagem e o meu cumprimento. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Muito obri
gado, Senador Requião. 

Concluo, Sr. Presidente, para reafirmar: não re
cebi qualquer determinação para mudar o projeto a 
partir da decisão da Comissão. Aceitei, isto sim, a 
opinião de vários Senadores. O Senador Bernardo 
Cabral - que está aqui ao meu lado e talvez nem vá 
se lembrar- foi um dos que se sentou aqui, antes de 
começar a sessão, e me perguntou se todos os privi
légios haviam sido extintos. Eu lhe disse que falta
vam dois. 

Sr. Presidente, já disse que tenho defeitos, 
mas tenho duas virtudes das quais não abro mão: a 
minha dignidade e a minha humildade. Reconheci 
que tinha errado na Comissão, quando discuti com 
os Senadores Jefferson Péres e José Eduardo Ou
tra, porque não estávamos numa disputa entre Go
verno e Oposição, estávamos, os 81 Senadores da 
Casa, com um só objetivo: resolver o problema da 
aposentadoria dos Parlamentares, não deixando ne
nhuma dúvida para a opinião pública. E procedemos 
desta forma: procurei o Senador José Eduardo Outra 
e disse pessoalmente que reconhecia o meu erro e 
que S. Ex- estava certo. FIZ assim com o Senador 
Jefferson Péres; reconheci pubfiCa!TlE!nte isso no 
meu pronunciamento, daquela tribuna, Sr. Presiden
te. E o cronograma que dei aqui é rigorosamente a 
verdade, o fax com a emenda já estava com a im
prensa. Como pode, então, ter nascido de uma reu
nião de quarta-feira se a emenda já estava com a 
imprensa na terça à tarde? 

Ora, Sr. Presidente, assim fica difícil, fiCa difícil 
E peço à Assessoria do Senado que, por favor, não 
precisa colocar meu nome não, mas só não coloque 
que foi dessa forma que o IPC foi extinto. Foi o tra
balho dos 81 Senadores, apenas representei o pen
samento de todos os Senadores; não quero que co
loquem o meu nome, quero só que digam a verdade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) Dias iria apresentar uma emenda relàtiva ao redutor. 
-Para discutir, Sr. Presidente. -Encontrei-me com o Senador Beni V eras na saída 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está do Senado, no fim da tarde, e lhe perguntei se o Se-
inscrito o Senador Jefferson Péres antes de V. Ex". nadar Osmar Dias iria apresentar a emenda do redu-

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) tor, o que foi confirmado pelo Senador Beni Veras. 
- Inscreva-me posteriormente, por favor. Pensei, então, que não precisava apresentar essa 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" emenda. Apresentei apenas a emenda do tempo de 
está inscrito em seguida. -----.:ontribuição. 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres Deve-se registrar que, quanto a essa questão, 
para discutir. ___ :::não há uma _disputa de paternidade de emendas. O 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pela Senador Osmar Dias, ao relatar, declarou que, no 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na que dizia respeito à paridade, havia uma emenda do 
verdade, pedi a palavra pela ordem, pois, como já Senador Jefferson Péres que estava sendo conside-
conhecia o teor do pronunciamento do Senador Osc- -- rada prejudicada, porque já havia uma emenda de 
mar Dias, pedi a palavra a fim de prestar minha soli- Relator. Mas o Senador Osmar Dias fez questão de 
dariedade as. Ex!. registrar o crédito à emenda do Senador Jefferson 

Fiquei realmente indignado com o tratamento Péres em relação ao redutor. O mesmo ele fez em 
que S. Ex" e os demais Senadores receberam da relação à minha emenda, do tempo de contribuição. 
imprensa. Todos conhecemos a extrema seriedade S. Ex" também estava apresentando a emenda do 
com que agem esses três Srs. Senadores. Refiro- tempo de contribuição e, portanto, a minha seria 
me especialmente ao Senador Osmar Dias, que foi considerada prejudicada, mas S.Ex" esclareceu a 
quem defendeu o parecer da tribuna. existência dessas duas emendas. 

-- Dessa forma, fica aqui o meu registro público, 
em que penso estar extemando o entendimento de 
todo o Senado Federal, de total solidariedade pela 
injustiça que cometeram para com nosso colega. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Feito o 
registro de V. Ex", concedo a palavra ao nobre Se
nador José Eduardo Outra, para discutir. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT -
SP. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, sr-s e Srs. Senadores, o assunto em pauta 
é Previdência e, naturalmente, a Previdência dos 
Parlamentares está inserida nessa discussão. 

Quero aliar-me ao pronunciamento do Senador 
Osmar Dias e dar o meu testemunho, inclusive muito 
à vontade, porque, na sessão de ontem, apresentei 
uma emenda que fazia restrições à forma que foi en
contrada, mas fiz questão de registrar que, a partir 
da aprovação do projeto, não se poderia mais falar 
em privilégio dos Parlamentares. Discordava da cria
ção do Plano de Seguridade, mas reconhecia que as 
regras eram as mesmas do servidor público. 

Quero também historiar um pouco do que 
aconteceu. Esses dois pontos que foram objetos das 
emendas apresentadas pelo Relator foram os mais 
discutidos na reunião conjunta das trêS ComissõeS 
na terça-feira de manhã: a questão do tempo de 
contribuição e a questão da não-existência do redu
tor para a aposentadoria dos Parlamentares. 

Na terça-feira à noite, já havia saído em infor
mes das agências de notícia que o Senador Osmar 

Então, tem que fiCar claro que houve uma deli
beração soberana do Plenário do Senado no sentido 
de acabar com os privilégios. Agora, a grande verda
de é que hoje está havendo muito engenheiro de 
obras feitas ou discursos de palanques, como foi re
gistrado aqui pelo Senador Osmar Dias, porque, vol
tando agora à discussão da magistratura, vimos aqui 
como se deu tal votação. As Lideranças dos Parti
dos do Governo encaminharam favoravelmente. O 
PSDB, Partido do Presidente da República, só teve 
votos contrários à emenda da parte do Senador 
José lgnácio Ferreira, do Relator, Senador Beni Ve
ras, e do Senador José Serra. A grande maioria aca
tou a orientação da Liderança do PSDB. 

Entretanto, no dia seguinte, o Presidente, 
quando estava no Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo, fez um discurso criticando o Senado, só 
para fazer média com os metalúrgicos, dizendo: 
'Que absurdo o privilégio etc'. Fala-se aqui que há 
Senadores que estão contribuindo para fazer com 
que a imagem do Senado fique ruim perante a opi
nião pública, mas foi o Presidente da República 
quem fez isso em total desacordo com a orientação 
da-sa.ncaâa âo5eu Pai'tido-aquí na Casa, em rela
ção a essa votação. Haverá oportunidade de se vo-

- ----

tar novamente. Esperamos que, dessa vez, coeren-
temente com o discurso de palanque do Presidente 
da República, a orientação da Liderança da Saneada 
governista sefa ·no-sentiâo âe retirar a famosa ex-
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pressão "no que couber", apesar dessa carta quere
cebemos agora do STJ. 

O Sr. Carlos Wilson (PSDB - PE) - Permite
me V. ~ um aparte, nobre Senador José Eduardo 
Outra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
-Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Car
los Wilson. 

O Sr. Carlos Wilson (PSDB - PE) - Senador 
José Eduardo Outra, na verdade, eu queria restabe
lecer o primeiro assunto que V. ~ levantou a res
peito do Senador Osmar Dias, até por uma questão 
de justiça; justiça essa que não precisava muito ser 
esclarecida porque esta Casa, os 80 Senadores, co
nhecem a figura séria, competente e decente do Se
nad?r Osmar Dias, bem corno o trabalho que S. Ex" 
fez JUntamente com os Senadores Beni Veras e Na
bar Júnior, quando foram relatores da questão da 
extinção do Instituto de Previdência dos Congressis
tas. Ontem, estive na TV Manchete, às sete horas e 
quinze minutos da manhã, e antes de participar do 
programa "Telemanhã", vi o Senador Osmar Dias 
anunciando que apresentaria uma emenda em rela
ção ao redutor, criando paridade-em relação ao ser
vidor público. Como tive a sorte de ver e ouvir o Se
nador Osmar Dias, aproveitei a oportunidade e, na 
minha participação no "Telemanhã", fiz questão de 
dizer que S. Ex" iria apresentar essa emenda Preci
samos ter cuidado, porque nesta Casa tudo está 
sensível, algumas pessoas querem aparecer e até 
entendemos que, na vida pública, a necessidade de 
querer apare.cer é enorme. Na verdade, há que se 
respeitar esta Casa, uma Casa de 81 Srs. Senado
res, onde nenhum é melhor do que o outro. Eu pró
prio apresentei um projeto extinguindo o IPC, mas, 
como entendi que a grande maioria da Casa acatava 
o parecer dos Senadoreso Osmar Dias, Beni Veras e 
Nabor Júnior, não quis aparecer em cima di5so:-En~ 
tretanto, quero mostrar a necessidade de extemar a 
minha solidariedade a um companheiro que se es
forçou desde o primeiro momento para dar o melhor 
de si no sentido de conseguir que a maioria desta 
Casa aprovasse, como aprovou, por unanimidade, 
os avanços que conseguimos em relação à Previ
dência dos Congressistas. Era esse o testemunho 
que gostaria de prestar, agradecendo o aparte que 
V.~ me concedeu. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -SE) 
- Muito obrigado, Senador Carlos Wilson. 

O Sr. Beni Veras (PSDB - CE) - Permita-me 
V.~ um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
-Concedo o aparte a V. ~-

0 Sr. Beni Veras (PSDB -CE) -Aproveitando 
para esclarecer melhor essa questão da emenda da 
magistratura, quero dizer que, dez dias antes da vo
tação da emenda, decidi votar contrariamente à in
clusão do termo •no que couber" no projeto. Fui ao 
Presidente da República e comuniquei que estaria 
contrário a essa forma e Sua Excelência me deixou 
à vontade para fazer o que achasse melhor. Esse é 
o depoimento que dou a bem da verdade. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
- Então, se o Presidente da República disse que 
cada um deveria votar de acordo com a sua cons
ciência, o mais lógico, o mínimo que se espera na 
próxima votação é que pelo menos as Lideranças do 
Governo liberem as Bancadas em relação ao termo 
"no que couber". Porque não é possível, em um dia, 
a Liderança do Governo encaminhar favoravelmente 
ao assunto e, no dia seguinte, o Presidente da Re
pública criticar a decisão. Ou se libera ou o Presi
dente da República vai ter que assumir a orientação 
que é dada aqui aos Senadores da base governista. 

Como estava dizendo, gostaria de dar esse de
poimento que vai na mesma direção da questão le
vantada pelo Senador Osmar Dias, porque efetiva
mente as duas emendas foram resultado do debate 
que aconteceu na reunião das três Comissões na 
terça-feira, em que os Relatores, Senador O;mar 
Dias, Senador Beni Veras e Senador Nabor Júnior, 
tiveram a sensibilidade de entender que aqueles 
pontos eram relevantes e mereciam ser incluídos no 
relatório. 

Volto a registrar aqui o que disse ontem em um 
debate com o Senador Edison Lobão sobre esse as
sunto. Penso que o Senado como um todo saiu en
grandecido da decisão que tornou ontem em relação 
ao Instituto de Previdência dos Congressistas. 
· - - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio) -A maté
ria continua em discussão. (Pausa:) 

A Mesa lembra que hoje é· o primeiro dia de 
discussão, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 33, de 1996. 

A matéria constará da Ordem do Dia da próxi
ma sessão deliberativa ordinária para prosseguimen
to da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 85, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do Re-
que rimento nº815, de 1997- art. 336, b} 



Projeto de Decreto Legislativo n2 85, 
de 1997 (nº 445/97, na Câmara dos Deputa
dos), que autoriza a permanência temporária 
de força militar do Uruguai no território na
cional para a realização de exercícios con
juntos de força de paz entre os Exércitos 
brasileiro e argentino, a realizarem-se no 
corrente ano no Estado do Rio Grande do 
Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n2 553, de 
1997, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador Bernar
do Cabral. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o -en
cerramento da discussão. 

Discussão do 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. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção finaL (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre 

mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a 
redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Lúdio Coelho. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 567, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 85, de 1997 (n2 445197, na 
Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 85, de 1997 (n2 

445/97, na Câmara dos Deputados), que autoriza a 
permanência temporária de força militar do Uruguai 
no território nacional para a realização de exercícios 
conjuntos de força de paz entre os Exércitos brasilei
ros e argentino, a realizarem-se no corrente ano no 
Estado do Rio Grande do SuL 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de oufubro de 
1997. - Geraldo Melo, Presidente - Carlos Patroc:f. 
nio Relator- Lucídio Portela - Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N2 567, 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 Nº . DE 1997 

Autoriza a perma.nência temporária 
de força militar do Uruguai no território 
nacional para a realização de exercícios 
conjuntos de força de paz entre os Exér
citos brasileiros e argentino, a realiza
rem-se no corrente ano no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É autorizada a permélnência temporária 

de força militar do Uruguai no território nacional para a 
_ -~~ção ®_!'l~e.n;ícios_ço_njuatos_d_e_fo_rça de paz en

tre os Exércitos brasileiros e argentino,. a realizarem-se 
no-c:Orrente a.-,o no Estado do Rio-Grande CIO sul:-- -

Parágrafo único. São sujeitos a aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer ates que P2_ssam re~ _ 

- ~sulfar ein revisâó cfa~reféiida Autorização, bem como 
. -quaisquer ajuStes. complementares-que, nos- tel"lnos 

do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O pare
cer lido vai à publicação. 

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. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Esgota

da a matéria constante da Ordem do Dia 
Passa-se a apreciação do Requerimento n2 

826, de 1997, lido no Expediente, de autoria da Se
nadora Benedita da Silva e outros Srs. Senadores, 
solicitando realização de sessão especial no dia 5 de 

--março de 1998, destinada a homenagear o Dia Inter
nacional da Mulher. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, 

peço a palavra paraericaininhar um requerimento à 
Mesa. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Exª 
tem a palavra. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sri's e Srs. Senadores, creio que, hoje, todos esta
mos com o espírito voltado para o grande aconteci
mento que está ocorrendo, nesta hora, no Rio de Ja
neiro: a chegada, ao Brasil, do Papa João Paulo 11. 

Sua Santidade tem sido um Papa peregrino. 
Esteve no Brasil por outras duas vezes e deixou aos 
brasileiros, independentemente de serem católicos 
ou não, uma impressão maravilhosa pela sua forte 
personalidade, pela sua maneira de encarar os pro
blemas não só da Igreja, mas também os problemas 
sociais do mundo. 

O Papa,' como sabe a Presidência e os Srs. 
Senadores, está vindo ao Brasil para participar de 
um Congresso sobre a Família, em que serão abor· 
dados temas importantes. Dizem inclusive que, ape
sar de seu conservadorismo, Sua Santidade vai ad
mitir a abordagem de temas sobre os quais, até ago
ra, tinha uma certa reserva. Refiro-me, por exemplo, 
ao divórcio, que, até hoje, não foi bem recebido pela 
Igreja Católica. 

Essa visita é altamente significativa e não po
deríamos deixar de lhe reverenciar, neste instante. 
Acredito que já deve ter até lhe saudado, em nome 
do Senado e do Congresso Nacional, o Senador An· 
tonio Carlos Magalhães, nosso Presidente. Eu ten
cionava, inclusive, requerer uma Comissão Externa 
para que também lá outros Senadores estivessem, 
mas infelizmente não há mais tempo. 

Portanto, encaminho à Mesa, pedindo a v. Exl', 
em face da urgência do assunto, a possibilidade de 
um parecer óral do nobre Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Ber
nardo Cabral, o seguinte requerimento: 

Requerimento n2 828, de 1997 
Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa. Excelência, nos 

termos do art 222 do Regimento Interno, 
seja inserido, na ata da presente sessão, um 
voto de regozijo pela visita ao Brasil, mais 
especificamente ao Rio de Janeiro, para par
ticipar de um Congresso em homenagem à 
família, a partir de hoje, do Papa João Paulo 11. 

Requeremos ainda que se transmita 
essa homenagem do Senado Federal a Sua 
Excelência Reverendíssima, ao Cardeal Eu
gênio Sales, ao Senhor Presidente da CNBB 
e, afinal, ao Senhor Governador do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões. 2 de outubrc ::s Hi9i. .... -

Senador Humberto Lucena. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A ~11es2. 
recebe o requerimento de V. Exª, desejando es-::!<'!"2-
cer ao Plenário que há uma disposição regims:rE;. 
expressa no§ 1e, do art. 222, segundo a qual os:-:=
querirnentos de voto de aplauso, regozijo, lsuvç :::::
lidariedade, congratulações ou semelhantes, ii dos cio; 
Hora do Expediente, serão remetidos à Cerni>:-'''·_.., 
Constituição, Justiça e Cidadania ou à Comissã-:; C:s 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, ccnforns c 
caso. 

Inicialmente, desejo esclarecer que a Me8.?. ~= 
sente autorizada regimentalmente, em face da ;e!e
vância e da oportunidade, para que o Senado F·,ce
ral não fique indiferente ao acontecimento tão imcor
tante de hoje, de acordo com o sentimento do povo 
brasileiro, a dispensar a remessa e de ouvir o pare-
cer em plenário. · 

Mas antes disso, desejo esclarecer também 
que o § 22 do mesmo artigo estabelece que o reaus
rirnento, depois de recebido o parecer, será incluido 
em Ordem do Dia da sessão subseqüente àauei2. 
em que for lido o parecer. 

Então, inicialmente, vou desiC'""'" 1 cor,;'-':-m•·· 
dade com a sugestão de V .E cosse era o oen
sarnento da Mesa - o nobre Senador BemarGo Ca
bral, Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça para que profira em plenário o seu parecer. t;;o, 
seguida, discutiremos o interstício que o Regimento 
manda que se estabeleça 

Solicito ao Senador Bernardo Cabral, portamo, 
que profira o seu parecer. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- ÃM. P<!ra 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s Senadoras, Srs. Senadores, o àiscurso 
do eminente Senador Humberto Lucena, fazendo a 
proposição da qual V. Exª agora mesmo acaba ae 
registrar a regirnentalidade em que a Mesa se iou
vou, é do mais oportuno significado. 

Verifica V. Ex-!, como o Senado, que o Papa, 
ainda que esteja se sentindo alquebrado, sai da itá
lia, vem ao Brasil, ao nosso País - mesmo que cir
cunscreva a maior parte da visita à cidade do Rio de 
Janeiro-, para tratar e debater o problema da iami
lia. 

Registro, para que conste dos Ãnais desta 
Casa, mesmo sendo absolutamente desnecessário, 
que V. Exª, Senador Geraldo Melo, na presidência 
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dos trabalhos, se houve com total correção e acerto, 
quando entendeu de chamar a si não permitir que se 
retardasse, dada a importância de uma visita-dessa 
natureza, a chance de o Senado manifestar seu 
apreço, seu apoio, sua convicção de que visita u 
Brasil uma das personalidades mais notáveis que 
este século XX produziu. 

A vinda do Papa ao Brasil pela terceira vez ma
nifesta sua alta credibilidade no povo católico da na
ção que maior número tem que professa a religião 
católica. 

Sr. Presidente, como relator, digo-lhe que V. 
Ex" já supriu qualquer deficiência que eu pudesse 
ter, apontando o Regimento, que define a competên
cia e a oportunidade. 

Portanto, não há como não deferir, na minha 
opinião, o requerimento do Senador Humberto Luce
na. Tendo sido S. Ex"' também Presidente da Casa e 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, 
sabe da oportunidade de que uma visita dessas se 
reveste. 

Sr. Presidente, o meu parecer, já anunciado na 
entrefala, é absolutamente pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legitimidade, com os 
aplausos que merecem o autor do requerimento e V. 
Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Antes 
de submeter à Casa o parecer favorável do nobre 
Senador Bernardo Cabral, consulto o Plenário se há 
objeção a que a Mesa dispense o interstício de uma 
sessão, pois, de acordo com o § 22 , o requerimento 
é votado na sessão seguinte à sua leitura. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT- SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de pronunciar-me favoravelmente, dada 
a relevância do assunto, para que V. Ex"' dispense o 
interstício. 

Solidarizo-me com a iniciativa do Senador 
Humberto Lucena secundado pelo Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Se
nador Bernardo CabraL 

Também quero expressar o meu voto, que, te
nho a certeza, é compartilhado por todo o povo bra
sileiro, de boas-vindas ao Papa João Paulo !1, que, 
nesta tarde, inicia visita ao nosso País. 

Há enorme expectativa em relação aos pronun
ciamentos e encontros que Sua Santidade manterá 
com a população e com o Presidente Fernando Hen-

rique CardosQ. Em 198Q,_guandQ de'sua visita à ci, 
dade de São Paulo, em diálogo com o operário Val
demar Rossi,_João f'aulo ll_deu-lhe_ recomendações 
que muito contribuíram para conclamar a sociedade 

- brasileira_ a al_çançar a liberdade democrática e conti
nuar na sua luta por direitos à cidadania. 

Houve ali a conclamação à liberdade, que 
ecoou com extraordinária força, contribuindo para 
acelerar a caminhada rumo à democracia, ao resta
belecimento das Diretas Já. 
.:::::~Tenho a certeza de que-agora:;-em sUa: conver

sa com o Presidente da República e com o povo, o 
Sumo Pontífice, conn-ecedor do diagnóstico dos nos
sos graves problemas sociais, dará importantes con
selhos sobre a necessidade de o Governo brasileiro 
agilizar a reforma agrária e promover ações para 
melhorar a distribuição de renda e erradicar a misé
ria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SH._Ç_~FILQSPATRQÇÍ~IQ -_Sr. F'_r_esid~n::_ 
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Cartas Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, como asseverou o Senador 
Bernardo Cabral, essa é a terceira visita de Sua 
Santidade ao Território brasileiro. 

Eu gostaria de manifestar-me favoravelmente à 
dispensa do interstício e louvar a atitude grandiosa 
do eminente Senador Humberto Lucena, que veio 
em socorro aos Senadores. A Ata da sessão de hoje 
não poderia deixar de registrar essa homenagem. É 
preciso haver a manifestação do regozijo, da alegria 
e do prazer de todos os membros desta Casa pela 
terceira visita do Sumo Pontífice, Sua Santidade 
Joao Paulo 11, que sempre traz uma aura de alegria, 
de felicidade e de contentamento para toda a popu
lação brasileira. A visita de Sua Santidade traz tam
bém uma aura de reflexão, porque vem tratar de ma
térias importantes, de matérias que tramitam nesta 
Casa corno, per exemplo, o aborto e a desintegração 
da família. 

Sua Santidade tem demonstrado que, a par de 
ser um admirador do Brasil, preocupa-se com a fa
mília e com a sociedade brasileira 

Portanto, manifesto-me favoravelmente, cum
primentandc o Senador Humberto Lucena, que veio 
em socorro dos seus Pares nesta Casa 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Esperidião Amin. 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de, em meu nome pessoal e no de meu Partido, 
o Partido Progressista Brasileiro manifestar nossa 
anuência ao requisito regimental de dispensa de pra
zo para que o requerimento do nobre Senador Hum
berto Lucena possa ser imediatamente apreciado. 

Antecipo meu voto favorável, até porque, Sr. 
Presidente, em socorro dessa postura do Senado, 
há a noção de oportunidade, pois Sua Santidade 
acaba de chegar. Devemos todos aproveitar a opor
tunidade para dizer boas-vindas, que devem ser ab
solutamente atuais. 

Sem dúvida alguma, dos vários aspectos que 
enaltecem a personalidade do Papa João Paulo 11, 
faço coro com aqueles que, tendo de escolher um 
aspecto só, gostariam de ressaltar a imensa contri
buição que Sua Santidade dá à causa da valoriza
ção da família como ente essencial para que a hu
manidade possa desenvolver o melhor que tem em 
matéria de virtude potencial. 

Por isso, com imensa alegria, desejo apoiar as 
expressões de boas-vindas que a manifestação do 
Senador Humberto Lucena proclamará, com a nossa 
aprovação, em nome do Senado Federal. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Não ha
vendo, portanto, objeção do Plenário, está dispensa
do o interstício. 

Submeto o requerimento do eminente Senador 
Humberto Lucena à votação do Plenário, com pare
cer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que acaba de ser proferido pelo seu Pre
sidente, Senador Bernardo Cabral. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. EX" 
tem a palavra, Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB·AC. Para en
caminhar a votação.) - Sr. Presidente, s..-s. e Srs. 
Senadores, venho manifestar o apoio da Bancada 
do PMDB ao requerimento subscrito pelo Senador 
Humberto Lucena, encaminhado à Mesa para a de
vida apreciação. 

É, sem dúvida, um grande acontecimento para 
o Brasil a visita de Sua Santidade, o Papa João Pau
lo 11, que já ocupa um espaço privilegiado neste sé
culo como um dos seus maiores estadistas , o líder 
moral e religioso, de inegável dimensão histórica, 
que sempre propugnou pelas liberdades públicas, 

sempre defendeu os mais pobres, os oprimidos e 
aqueles que são vitimas de violência em todo o 
mundo. 

Ontem mesmo, antes de partir de Roma em 
direção ao nosso País, Sua Santidade condenou 
com firmeza os episódios de violência que estão 
acontecendo em várias regiões da África e que re
sultam no trucidamento de cidadãos indefesos. 
Mesmo aparentando fraqueza física e debilidade 
de saúde, Sua Santidade, como sempre, fez-se 
ouvir pela liberdade, pela valorização da pessoa 
humana, dentro da trajetória iniciada em seu país 

--de origem, -a Polônia, e que resultou também na 
democratização de outros países do Leste Euro
peu durante o atual Pontificado. 

Por essa razão, o Papa João Paulo 11 é um ho
mem que merece o respeito não apenas da Nação 
brasileira, mas de todos os povos. E o Brasil mostra 
ser digno dessa distinção, como vimos ontem, quan
do representantes e líderes de outras religiões com
pareceram ao palácio do Cardeal-Arcebispo Dom 
Eugênio Saltes, no Aio de Janeiro, para expressar 
solidariedade à visita do Papa; todos, sem abrir mão 
de seus próprios credos religiosos, condenaram os 
atas de vandalismo insano, praticados por algumas 
pessoas contra as placas colocadas em diversos lo
gradouros públicos da cidade para saudar a chega
da do Papa à antiga Capital federal. 

É por todas essas razões e pelo muito mais 
que o Santo Padre João Paulo 11 representa para a 
humanidade, como Chefe de Estado e líder de uma 
das religiões mais numerosas do mundo inteiro, que 
a liderança do PMDB traz seu apoio integral e irres
trito ao requerimento de autoria do Senador Humber
to Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será cumprida a determinação do Plenário. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PDT-RS)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex!' 
poderá usar da palavra depois, Senadora Emitia Fer
nandes, pois o Senador Esperidião Amin a havia pe
dido anteriormente, também para fazer uma comuni
cação inadiável. Em -seguida, a Mesa terá todo o 
prazer em ouvir V. Ex!'. 
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Concedo a palavra ao Senador Esperidião 
Am:r,, por cinco minL~os. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para 
uma comunicação inadiáveL Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna por um período relativamente exíguo pa:ra 
deixar consignado mais um exemplo da brutal desi
gualdade que permeia a globalização como fenôme
no econômico, revelando a inferioridade com que o 
Brasii se lançou a esse processo e nele se encontra. 
Reconheço que o processo é irreversível, mas lan
çamo-nos nele da maneira mais desprevenida. 

Costumo dizer - usando um jargão popular -
que o Brasil entrou num processo de globaiização, 
imaginando-se participar de um baile no qual teria 
acesso a produtos refinados, antes conhecidos por 
uma minoria privilegiada. Na verdade, encontramo
nos num baile sim, mas de cobras, sem pemeira, ou 
seja, sem protetor de pernas, e de olhos vendados, 
port<:<nto, levando mordidas, tomando picadas e re
cebendo as conseqüências dos prejuízos, em·terc 
mos de empregos, de empresas e de empreendi
mentos, sem poder sequer contá-los. Não estamos 
nem podendo contar, em tempo atual, os mortos, fe
ridos e desaparecidos em termos econômicos e so
ciais, nesse processo em que fomos lançados. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, trago 
um exemplo concreto, popular, esperando um pro
nunciamento das autoridades. Entregarei à Mesa do 
Senado um prospecto do banco inglês National 
Westminster Bank, que é, sem querer fazer propa
ganda de banco brasileiro, uma espécie de Brades
co da Inglaterra, um banco de varejo, com grande 
número de agências e com uma legião enorme de 
clientes e funcionários. 

Nesse prospecto endereçado aos clientes des
se banco, é oferecido um crédito de natureza pes
soal, ou seja, dinheiro para o cidadão fazer o que 
quiser. É o dinheiro mais caro do mundo, oferecido 
em condições prefixadas. Quem tomar, por exempfo, 
um empréstimo no valor de 7.100 libras pagará, ao 
final de 36 prestações mensais sucessivas, Senador 
Levy Dias, 8.403,84 libras. 

A taxa anual dos juros cobrados para a opera
ção mais cara - e não-vinculada à compra de um 
bem permanente, como uma casa, ou de um bem de 
consumo durável, como um automóvel ou um refri
gerador - é de 11 %. Empresta-se para o que se de
sejar, até para fazer uma festa. 

A prestação mensal, voltando-se ao exemplo 
mencionado, é 233,44 libras, valor que, multiplicado 

pelos 36 meses, é igual às já referidas 8.403,84 li
-- - bras. Esse sL:;.t~mé!._~ ofer€)Ctd9 ªo~ cidadão inglês 

mediante impresso enviado pelo correio. 

No Brasil, procurei saber quanto pagaria o~ ci
dãdãb brasileiro, que-não é exafamemte mais rico do 
que o inglês, pelo contrário, mas que tem também 
agora uma moeda estável, e, junto ao Banco do Bra
sil, procurei estabelecer uma comparação popular, 
repito. O Banco do Brasil não tem uma linha de cré
dito de 36 meses. 

Temos uma moeda estável, mas não temos 
operaçÕes de 36 meses.-A mais-parecida com essa, 
a mais assemelhada tem 24 meses e, se fosse prati
cada por alguém devidamente cadastrado, como é o 
caso do banco inglês, a operação em 12 meses, me
nos em prazo do que a inglesa, ou seja, de 24 me
ses, representaria urn pagamento não de 36 presta

. ções de- R$233,00 mas de 24 prestações de 
R$511 ,00, perfazendo um total de 12.264 unidades 
monetárias, no nosso caso, o ReaL 

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

.. Q _ b@sile!ro tem qu~ pagar a taxa de juros 
mensal de 4.93%. Não é uma taxa de juros alta, é a 
menor disponível, pelo menos em minha pesquisa, a 
qual pode estar errada Por isso, indago se estou er
rado ou se a nossa globalização é somente para que 
venham nos comprar empresas e tomar empregos. 

Que tal globalizar a taxa de juros? Seria muito 
bom. É essa, Sr. Presidente, sob a forma de indaga~ 
ção, a razão da minha comunicação inadiável, por
que a taxa de juros é uma realidade. 

As autoridades brasileiras estiveram recente
mente em Hong Kong e ouviram do FMI o que já sa
bemos. Talvez tenham ouvido um pouco mais do 
que sabemos, talvez não saibamos tudo. 

Mas faço a seguinte indagação de perplexida
de de um cidadão brasileiro: se estamos com uma 
moeda estável - e é um grande patrimônio -, se es~ 
tamos em meio a um processo de globalização, que 

·· !fTneVitàvel, se-esta.vamos rrieio -desprevenidos:ciue 
tal globalizar a taxa de juros? Seria a maneira de o 
brasileiro, já globaliZado em tantascoisas, ter globa
lizada também sua condição de acesso a um requisi
to indispensável da economia capitalista, que é o 
crédito. 

Como complemento da pergunta, Sr. Presiden
te, contando com a sua amável compreensão, assi
nalo: os bancos estrangeiros que estão vindo para o 
Brasil operam com taxas globaliZadas ou com taxas 
·nacionalistas"? Quer dizer, só são nacionalistas na 
taxa de juros? 
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Essa é a indagação, Sr. Presidente. Vou pros- pressa de votar o FEF, fará com que antecipemos 
seguir no assunto na semana que vem, porqueprec -- -- essa audiência. 
tenáo desdobrar esta questão em requerimentos de Sr. Presidente, Srs. Senadores, estarão aqui o 
informação que nos-expliquem por que nós, brasilei- Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, o Sr. 
ros, podemos pagar 50% de moeda estável de mon- Clovis Assman; o Sr. Paulo Ziulkoski, Presidente da 
tante da reposição do empréstimo, mais do que ou- Federação das Associações dos Municípios do Rio 
tros cidadãos globalizados e privilegiados do mundo. Grande do Sul; e o Presidente da Associação dos 

Muito obrigado. Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, 
Durante 0 discurso do Sr. Esperidião o Prefeito da capital, Sr. Raul Pont .. 

Amin, o Sr. Geraldo Melo, t!! Vice-Presiden- Essa será uma audiência que contará com a 
te, deixa a cadeira da presidência, que é presença significativa dos Srs. Parlamentares, tenho 
ocupada pelo Sr. Garfos Patrocínio, 2" Se- certeza, porque, naquela mesma manhã, a Comis-
cretário. são de Constituição, Justiça e Cidadania estará vo

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra à Senadora Emitia Fernandes, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin
co minutos. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PDT-RS. Para 
uma comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr'!s. e Srs. Senadores, neste pequeno 
espaço de tempo de que disponho regimentalmente, 
gostaria de chamar a atenção para uma nota publi
cada no Jornal do Senado, referindo-se a uma reu
nião, na próxima terça feira, dia 7, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Naquela oportuni
dade, será realizada uma audiência pública para de
bater medidas fiscais que atingem diretamente os 
municípios. 

Também gostaria de ressaltar a determinação 
do Presidente daquela Comissão, o ilustre Senador 
Bernardo Cabral, ao marcar a reunião atendendo a 
uma solicitação de Senadores da Bancada gaúcha 
que entraram com um requerimento junto àquela Co
missão. 

Diria que a medida é importante e oportuna; no 
entanto, Sr. Presidente, Sr'!s. e Srs. Senadores, não 
podemos deixar de registrar a preocupação com o 
fato de um assunto dessa natureza estar sendo vo
tado com a urgência proposta, tanto que essa au
diência, em um primeiro momento, seria realizada à 
tarde, e contaríamos, assim, com a presença maciça 
dos Srs. Senadores. 

Naquela oportunidade, constataríamos, por 
meio da participação dos representantes municipais 
- prefeitos, vereadores -, as condições em que se 
encontram os municípios hoje, ante a escassez de 
recursos e principalmente das determinações das 
leis existentes, quer seja a prorrogação do FEF, quer 
seja a Lei Kandir e o próprio Imposto de Vendas a 
Varejo. Outro assunto constante da pauta seria a 
questão do salário educação. Mas o Governo, na 

tando a prorrogação do FEF. À tarde, ainda na terça
feira, dia 7, o Plenário desta Casa já estará delibe
rando sobre a questão. 

Há muitas controvérsias em relação ao assun
to. Queremos nos somar às preocupações já mani
festadas no plenário desta Casa por inúmeros Srs. 
Senadores. Mais recentemente o ilustre Senador 
Epitacio Cafeteira, representando o Estado do Mara
nhão, levantava sua preocupação. Dizia S. Exi! que 
em seu Estado praticamente 100% dos Municípios 
fizeram um protesto público em relação à questão, 
denunciando o empobrecimento, a situação caótica 
em que se encontram. 

Queremos também alertar, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que amanhã, dia 3, no Rio Grande do 
Sul, haverá - e foi deliberado por Prefeitos, Verea
dores e entidades organizadas - um dia de manifes
tação pública de alerta dos Prefeitos e Vereadores 
em relação à situâção de empobrecimento, à situa
ção difícil em que se encontram os Municípios da
quele Estado, principalmente neste momento em 
que lhes são retirados significativos recursos que po
deriam impulsionar seu desenvolvimento de uma for
ma equilibrada, justa e de direito. 

Portanto, o que fazemos, Sr. Presidente, é um 
apelo aos Srs. Senadores para q!Je estejam presen
tes nessa audiência: Vamos ouvir' representantes e, 
dessa forma, avaliar as dificuldades existentes no 
Rio Grande do Sul. No momento em que a Federa
ção Nacional dos Municípios estiver fornecendo da
dos, números, estará mostrando um quadro do Bra
sil diante da realidade económica em que vivemos. 

Além de conclamar a presença dos Srs. Sena
dores, entendo que seria importantíssimo também 
que, no dia 03, estivessem aqui no Senado Federal 
representantes de -tódos os Estados brasileiros, de 
todas as organizações, Prefeitos, Vereadores, para 
que juntamente com os Srs. Parlamentares, repre-
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sentantes dos seus Estados, possam dizer de viva
voz a realidade do empobrecimento e da difícil situa
ção em que se encontram os Municípios brasileiros. 

Gostaria de enaltecer a decisão do Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça de chamar 
essa audiência, embora apressadamente. Não sei 
que presenças teremos aqui, mas o significado é im
portantíssimo, porque vamos ter que deliberar sobre 
esse assunto, nesse mesmo dia, em duas instãn
cias. 

É importante que se faça esse alerta e que se 
chame a atenção do Brasil inteiro, porque o empo
brecimento dos Municípios não acontece por acaso: 
há uma centralização do Poder Federal em relação a 
determinados recursos e, principalmente, há queda 
na arrecadação de Estados e Municípios. 

Por outro lado, há questões maiores, como foi 
dito aqui pelo Senador Esperidião Amin, que nos an
tecedeu, como a relativa aos juros. Os acontecimen
tos neste País se sucedem de forma surpreendente. 
Estamos vendo a chamada abertura ao capital es
trangeiro. Para quê? Para ajudar, para desenvolver 
ou para simplesmente cobrar e se ajustar aqui a es
sas medidas que também são de exploração e de 
empobrecimento do povo, das instituições e dos Po
deres Públicos: as altas taxas de juros cobradas no 
Brasil. 

Não podemos nos silenciar, Sr. Presidente. Os 
Municípios brasileiros estão em situação difícil. On
tem, quando fazíamos a homenagem ao Dia Nacio
nal dos Vereadores, de certa forma estávamos nos 
comprometendo com o fato de que este espaço de 
poder tem que dar o devido valor aos representantes 
municipais, Prefeitos e Vereadorf*', de forma objeti
va, concreta, ouvindo-os e, principalmente, seguindo 
suas sugestões e alternativas, para que possamos 
discutir e d.ecidir sobre a questão embasados, sobre
tudo, na realidade do Brasil e da grande maioria dos 
Municípios brasileiros. 

O registro que faço neste momento é para que, 
maciçamente, todos os Srs. Senadores e repre
sentantes municipais estejam em Brasília terça-feira, 
pela manhã, quando estará sendo tratada a questão 
da prorrogação do FEF. 

O SR. LEVY DIAS (PPB-MS) - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra para uma comunicação inadiável, 
por cinco minutos, ao eminente Senador Levy Dias. 

O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Para uma comu
nicação inadiável. Sem revisão do orador) - Sr" Pre-

siden!e, Sr"s e Srs. Senadores, ouvi atentamente o 
Presidente de meu Partido, Senador Espendiê.o 
Amin, que com a competência que lhe é peculiar e a 
agilidade mental invejável que possui conseguiu tra
duzir rapidamente um assunto que venho discutindo 
há alguns meses nesta Casa e sobre o qual fiz urn 
pronunciamento na semana passada. Trata-se de 
matéria divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo so
bre o custo do dinheiro para consumo em nosso 
País, que é esse dinheiro sobre o qual o Senador 
Esperidião Amin falou- hoje, o dinheiro de curto pra
zo. Já foi divulgado em manchete, Sr. Presidente. 
que o custo médio do dinheiro de curto prazo em 
nosso País está em tomo de 218,43%. Falei na oca
sião sobre esse assunto e recebi manifestações de 
vários pontos do Brasil de pequenos, micros e mé
dios empresários. 

Sr. Presidente, Senador Esperidião Amin, uma 
grande parcela da força de trabalho do nosso País 
que é importante e fundamental para que o País se 
desenvolva e para que consigamos criar mais e mais 
empregos, essa gigantesca força está trabalhando 
para os bancos; todo o suor do povo brasileiro está 
sendo canalizado para os bancos. 

O Senador Esperidião Amin abordou muito 
bem a questão da globalização. Esses bancos que 
vêm de fora, que estão comprando bancos brasilei
ros e vindo para o Brasil, Sr. Presidente, não estão 
praticando aqui os juros que praticam em seus terri
tórios. Chegam ao Brasil e entram na operação natu
ral, normal e legal dos juros fixados pelo próprio Go
verno, que estabelece o valor das taxas de juros, 
mediante os títulos que oferece no dia a dia. Ontem, 
eu ouvia de uma autoridade monetária brasileira em 
meu gabinete que esses bancos ganham o que que
rem em nosso País e não precisam fazer nada. Os 
bancos que vêm do exterior não precisam investir 
um tostão, nem precisam gerar um emprego. Não há 
necessidade disSo: Chegam aqui com o dinheiro que 
custa no exterior 4% ao ano e investem, simples
mente, nos títulos do próprio Governo, sem nenhum 
risco, sem nenhum problema. 

Sugiro ao Sr. Presidente desta sessão, Sena
dor Carlos Patrocínio, homem do interior. acostumado 
a conviver com o sofrimento e çom a labuta de milhões 
de empresários deste País, que levantemos esse de
bate. Na semana passada, em meu discurso. já abor

-dei essa discussão sobre o valor dos juros. Penso que 
é um assalto a taxa de 218,43% ao ano. 

Quando eu era menino, dizia-se que as pes
soas que emprestavam dinheiro caro eram agiotas. 
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Hoje essas pessoas emprestam dinheiro e cobram a se deixou de inserir: Em grande parte, a nova lei em 
metade dos juros cobrados pelos bancos. Ou seja, a nada modifica as duas anteriores, fato que reforça a 
agiotagem hoje é oficial. Eu não poderia ficar na mi- tese de que esse novo projeto só veio a beneficiar 
nha poltrona, depois de ouvir as palavras do Sena- os postulantes à reeleição, principalmente o Presi- _ -~·-··· 
dor Esperidião Amin, mais uma vez sobre o mesmo - -aente~cfa-Repútiíica--:-~----···--·· ·----·- ---·· ··-·--·-

assunto, porque meu silêncio seria, para mim, uma o tratamento dado ao tempo de propaganda 
agressão. _-::c=-::-~=na-televisao é urna das alterações favoráveis aos 

A crueldade, a maldade, a brutalidade das ta- candidatos à reeleição. Considerando que o Presi-
xas de juros destroem o qué há de mais importante dente está na mídia todos os dias, a redução de 60 
no nosso País: as pessoas que acreditam, que tra- para 45 dias de campanha prejudica os outros candi-
balham pelo Brasil, que constroem esta Nação, que dates, os quais terão muito pouco tempo para divul-
geram empregos, riquezas. As pessoas mais impor- gar suas imagens em plataformas eleitorais. Como 
tantes do nosso País, que são aquelas que traba- se vê, é um dispositivo casuística. 
lham, estão sendo destruídas pelo custo dos juros, A limitação da campanha de rua para 90 dias, 
porque todas trabalham para os bancos. no mesmo sentido, impede que os candidatos de ou-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) ~ tros partidos, mesmo que já tenham sido escolhidos 
Concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo em convenção, façam sua propaganda. O Presiden-
Suplicy. te, ao contrário, desde o dia em que foi aprovada a 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT -SP. emenda da reeleição, está em fra11ca _campanha 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora- eleitoral; comO Os meiosâe comunicação têm de-
dor.) ~ Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocínio, monstrado. Tais atividades de campanha são cada 
Srªs e Srs. Senadores, o instrumento que regula as vez mais nítidas, como a-dO -último fim de semana, 
eleições para o próximo ano vem sendo chamado, em que, inaugurando ·uma. obra no sertão de Per-
bem a propósito, de lei reeleitoral. Isso porque seus nambuco, Fernando Henrique posou para os fotó-
dispositivos vieram, sem dúvida alguma, de enco- grafos numa montaria, repetindo um gesto da cam-
menda aos propósitos do Presidente Fernando Hen- panha presidencial anterior. 
rique Cardoso em suas pretensões de se reeleger. Um presidente montar, tudo bem, mas é impor-

A lei que acaba de ser votada vem em substi- tante notar que quando se está na chefia do Poder 
tuição a duas outras: uma tratava das eleições muni- Executivo, com um extriordinario poder do uso da 
cipa1s e outra, das estaduais e federais. Diante da máquina, é quase incomparável a sua possibilidade 
aprovação da emenda da reeleição, esse novo dis- de estar nos meios de comunicação em relação aos 
positivo deveria coibir os possíveis privilégios dos demais candidatos. 
atuais detentores de cargos executivos. Entretanto, Fui testemunha de um acontecimento desse 
isso não ocorreu. Pelo contrário, as poucas inovaçõ- tipo. o Presidente Fernando Henrique Cardoso aten-
es beneficiam - ainda mais - os candidatos à reelei- deu a convite para a abertura do n Congresso Mundial 
ção. das Igrejas da Assembléia de Deus, em São Paulo. O 

Há algumas inovações que inclusive já repre- Pastor José Wellington Bezerra da Costã, nessa se-
sentam conquistas. Por exemplo: a questão da parti- lenidade no Campo de Marte, perante uma multidão 
cipação das mulheres, que terão o direito de, nas de quase meio milhão de pessoas, agradeceu a pre-
próximas eleições, concorrerem com 25% de candi- sença do Presidente da República e fez duas obser-
datas em cada partido e, nas eleições seguintes, do vações que até ~_mo Sua _Excelência, . voltou-se 
ano 2000, 30%. Lembro que, na última eleiÇão,-pela para tráS e nos olhou sorrindo_- a mim e à Senadora 
primeira vez, houve a exigência da participação de, Benedita da Silva -com ares de surpresa. 
pelo menos, 20% de candidatas mulheres. 

O relator Lúcio Alcântara considerou importan
te esse avanço progressivo com o que estou de ple
no acordo. No que diz respeito a outros aspectos, 
não vejo avanços significativos do ponto de vista da 
democratização. 

Tal vantagem se revela não só naquilo que 
consta do novo diploma legal, mas também no que 

Primeiramente, o pastor, em sua manifestação 
de fé e de religiosidade, disse que o importante para 
o povo era alcançar o céu e não tanto a terra. Na
quele momento, o Presidente - e o mesmo me pas-

-sou peia cabeça - imaginou qÚe ·poderia ser uma 
declaração com respeito às aspirações do Movimen
to dos Sem-Terra. Posteriormente, esse religioso 
nos disse que não foi essa a sua intenção. 
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A outra observação que também deixou Sua 
Excelência um tanto perplexo, a ponto de voltar-se 
para trás imaginando o motivo pelo qual nós - eu e a 
Senadora Benedita - estávamos recebendo aquelas 
palavras, foi o momento em que o pastor ágfãdeceu ---
a presença dele naquela solenidade e acrescentou 
que Sua Excelência merecia mais 4 anos de manda-
to. 

põem, têm opiniões políticas que precisam ser consi
deradas. Se o financiamento das campanhas é cus
teado com recursos ·públicos a possibilidade de as 
diferentes correntes chegarem aos mandatos eleti
vos é bem maior. Mas se, pelo contrário, se o finan
ciamento é privado, prevalecerá a lei do mais forte 
economicamente, daquele que, podendo financiar a 
melhor campanha, aparece mais para eleitor e ob-

Naquele momento, pensei nas chances que viamente tem mais condições de receber votos. 

um Chefe do Executivo tem ao se candidatar às pró- Esses casuísrrios da nova lei eleitoral parecem 
ximas eleições e na extraordinária vantagem que afirmar que não é o País que precisa de uma demo-
possui sobre os demais cidadãos que não estão no cracia estável, mas sim, que são alguns candidatos 
mesmo cargo, morrnente quando existe o direito de quê precisarff de estabilidade no cargo, que não é 
reeleição. ~-_----:·necessanaméntea estabilidade económica do País 

Outra característica da lei que beneficia sobre- que se está buscando, mas a estabilidade de poder 
maneira o Presidente é a falta de limites para os de alguns grupos de mando que, sai democracia en-
gastos eleitorais totais dos candidatos. Assistimos, tra ditadura, sai ditadura entra democracia, estão 
nesse caso, ao fenômeno da predição que se realiza sempre no poder mudando as regras do jogo ao sa-
a si mesma, ou seja, a possibilidade de reeleição se bor de suas conveniências. 
toma mais e mais natural. Vejamos: sendo o Presi- Isso me faz lembrar, Senador Carlos Patrocí-
dente o candidato - aparentemente - com mais nio, João Ubaldo Ribeiro em seu notável livro "Viva o 
chances de vencer o pleito, a ele se dirigirão, prefe- Povo Brasileiro", na passagem em qt~e o general Pa-
rentemente, as doações de campanha. Além disso, trício Macário, ao final de sua vida, conversa com 
o limite para as doações é muito alto - 2% do fatura- seu irmão Bonifácio Odulfo. 
mente anual bruto das empresas e 1 0% dos ganhos 
da pessoas físicas. Como se não bastasse, cabe ao 
Partido ou à coligação estabelecer o valor das cam
panhas. Somadas todas essas facilidades, são gran
des as possibilidades de o candidato à reeleição ter 
a sua disposição um volume generosíssimo de re
cursos financeiros capazes de deixar rio chinelo to
das as outras campanhas. Onde está a coibição 
para esse verdadeiro abuso do poder económico? 

O Sr. Laura Campos (BLOCO/PT-DF)- V. Exª 
me concede um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BLOCOIPT-SP) 
- Senador Lauro Campos, eu gostaria de conceder
lhe o aparte, mas penso que, concluindo meu pensa
mento, V. E)(! terá ainda mais elementos para fazer 
a sua ponderação. 

Não preciso explicar o caráter casuística do 
dispositivo que perrnite ao Presidente - e apenas a 
ele, já que tal regalia foi negada a Governadores -
ter à sua disposição o avião presidencial para fazer 
campanha, pois ele é, evidentemente, favorável ao 
detentor do mandato no Executivo Federal. 

Não prever o financiamento das campanhas 
com recursos públicos foi um duro golpe na demo
cracia, pois os Partidos são apenas representantes 
da sociedade e os cidadãos que compõem esta so
ciedade, independentemente da riqueza de que dis-

Vou lembrar quem é esse personagem. Era um 
oficial do Exército que havia sido enviado para are
gião de ltaparica, na Bahia, a fim de tentar acabar 
com uma sublevação de escravos que estavam lu
tando por sua libertação no final do século passa
do. Acontece que ele acaba conhecendo uma no
tável líder, uma mulher, descendente não apenas 
de escravos, mas de índios, inclusive de índios 
que algum tempo atrás haviam capturado pessoas 
de cabelos loiros e olhos mais claros, os holande
ses, que segundo os índios tinham uma carne mui
to apetitosa. Um desses holandeses capturado foi 
posto no cárcere. Para que não ficasse tão magro, 
colocavam na sua cela uma índia que lhe fazia 
agrados. Desses agrados, surgiu um namoro den
tro da cela, advindo daí uma descendência que 
gerações após levaram a essa mulher de extraor
âinâriá-quallclade!~uma mesfiça-âe-nolándeses, ín
dios e negros, líder dos que lutavam pela liberta
ção dos escravos, e que encantou esse oficial, 
que depois se tomou generaL Desse encontro, ele 
também ganhou consciência por ter dialogado com 
aquela líder, e lutou pela República, pelo fim da 
Monarquia, pelo fim da escravidão. 

Certo dia, foi visitar o irmão, que era um fa
zendeiro; o irmão notou que ele estava um pouco 
acabrunhado, desanimado, e perguntou-lhe: • Aflnal, 
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você tinha lutado paio fim da Mon2rquia e da escra- Agora, depois de tanto tempo e da tanta !ut2, ?amos 
vidão, pelo quai ela estava bravo e chateado." não uma superação de nossa legislaç§.o a de r.c~s2 

Isso me faz lembrar João Ubaldo Ribeiro em possibiiidade de transformar a cidadania em aico 
seu livro "Viva o Povo Brasileiro" - lembro que se realmente digno de ser vivido, mas um recuo. Pa(e-
trata de uma obra de ficção, baseada na nossa His- ce que somente falta ao Presidente da República, 
tória -, na passagem em que o General Patrício Ma- Sr. Fernando Henrique Cardoso, baixar uma medida 
cárie, ao final de sua vida, conversa com seu irmão provisória nomeando o candidato Fernando Henri-
Bonifácio Odutfo e diz: "Não estou repudiando as mi- que Cardoso para o cargo de Presidente da Reoúbli-
nhas idéias, estou apenas desiludido com a Repúbli- ca. Imagine V. E)(! que, há muito tempo, enca~inhei 
ca, é simplesmente isto. Não vi mudança alguma ao Tribunal Superior Eleitoral, à Procuradoria, uma 
para melhor. Até mesmo os velhos servidores da denúncia a respeito daquilo que Maurílio Ferreira 
Monarquia continuam a exercer posições e a ter a Lima, Presidente da Radiobrás, havia expressamen-
mesma influência e prestígio que antes. As eleições te declarad~ em uma entrevista de várias páginas à 
são arrumadas previamente, a adminislracãopú51ica ___ revista lstoE. Disse que iria utilizar as 490 emissoras 
é feita por interesse, furta-se como nun~ se furtou da Radiobrás para fazer uma verdadeira guerra eiei-
no mundo, o povo se toma cada dia mais pobre .. :, torai a favor do iluminado Presidente Fernando Hen-
ou seja, o pensamento dominante não é o do fortale- rique Cardoso e que, inclusive, havia proposto ao 
cimento da democracia. O que realmente importa é candidato Fernando Henrique Cardoso a sua ree!ei-
a aprovação de leis que mantenham o mesmo sta- ção, quando ele passou pelo Recife. Portanto, esse 
tus quo. projeto é antiqüíssimo, e o entusiasta defensor da 

Lamento profundamente que o Congresso, 
com a oportunidade que teve, não tenha aprovado 
um lei que estabelecesse as verdadeiras condições 
de igualdade para todos os postulantes ao cargo de 
Presidente da República. Espero, luto e me esforço, 
juntamente com os companheiros que se opõem a 
esse tipo de expediente, para impedir que essa ma
nobras prevaleçam, pois somente quando deixar de 
vigorar a plutocracia, a verdadeira democracia terá 
lugar entre nós. 

O Sr. Lauro campos (PT-DF) - Concede-me 
V. EJc:!! um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP} - Ouço o 
meu companheiro de Partido e de luta. 

O Sr. Lauro campos (PT-DF)- Nobre Sena
dor Eduardo Suplicy, V. EJc:!! Jraz a esta tribuna a 
preocupação com o encaminhamento e o destino de 
nossas instituições e do próprio processo democráti
co. Tenho, felizmente, urna curiosidade imensa, que 
é o que me mantém vivo. Às vezes, ainda acordo às 
três horas da manhã para aprender alguma coisa, já 
que tenho, obviamente- e felizmente-, à minha dis
posição, o mundo inteiro. Nesses dias, estava lendo 
a respeito dos pensadores ingleses dos séculos XVI 
e XVII. Ao lado de John Locke e Thomas Hobbes 
Norberto Bobbio colocava um terceiro grande pensa: 
dor, em sua opinião, que foi James Hamilton. Dizia 
este, naquele século XVII, que as eleições deveriam 
ser anuais e o voto, universal e secreto. Ao contrário 
dos que propunham que somente os proprietários 
poderiam votar, ele propugnava pelo voto universal. 

reeleição, a qualquer preço, é o Sr. Maurilio Ferreira 
Lima. Qual não foi minha surpresa que, depois de al
gum tempo, recebo um ofício da Procuradoria, o-pro
vado pelo Sr. Geraldo Brindeiro, dizendo que a mi
nha denúncia tinha sido feita com muita antecedên
cia e, portanto, não valia. Não tomaram conhecimen
to. Isso é brincadeira? Será possível que aiguém 
possa ser ilaqueado com urna interpretação dess2.s? 
Ora, tenha paciência! Conheço um pouco das esco
las de hermenêutica e de interpretação do Direito. 
Meu pai escreveu uma tese sobre esse assunto, 
com a qual ganhou a cátedra no início dos anos 30. 
Meu pai !!abia muifo bem da intromissão do conteú
do político nessas decisões judiciárias, mas não poli
tiqueiras. Pretendo renovar, agora que é indiscutível, 
aquilo que havia denunciado antes. Talvez só a Pro
curadoria Eleitoral nãp saiba que já existe aquilo que 
eu havia denunciado: uma reeleição em marcha. As 
desigualdades a que V. E)(! se referiu são realmente 
revoltantes e tomam a democracia um arremedo de 
democracia Mesmo a nossa tenra democracia elei
toral está sendo contaminada a partir da base. É 
muito oportuno o seu pronunciamento. Congratulo
me com V. Ex-'. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP}
Senador Lauro Campos, V. Ex-' pode observar que 
os próprios membros do Governo Fernando Henri
que, antes mesmo do direito de reeleição ter sido 
objeto de apreciação, votação e aprovação do Con
gresso Nacional, já demonstravam a sua intenção de 
estar fazendo aquilo que Alexis de Tocqueville ad
vertia, ou seja, o uso abusivo da máquina adminis-



,.otl'!a em favor de quem está no poder. Por isso, 
,..._::J recomendava o direito de reeleição. 

Reitero a minha recomendação ao Presidente 
Fernando Henrique: siga mais o exemplo de Nelson 
Mandela que, em tendo direito constitucional de se 
reeleger, disse aos seus amigos que preferia con
cluir o seu mandato com o povo querendo muito que 
ele continuasse, já que observara que muitos chefes 
de Estado, sobretudo na própria África, que teima
vam em permanecer no poder, acabavam por se 
desgastar. Mas o Presidente prefere seguir Menem 
e Fujimori, que já demonstram-sinais de desgaste. 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT-DF)- Em re
lação à questão da reeleição, quantas vezes vimos 
aqui ser invocado o exemplo dos Estados Unidos. 
No entanto, se esquecem que o Presidente Clinton, 
que alugou parte da Casa Branca, que cobrou U$20 
mil para ser fotografado ao lado de qualquer um, 
mafiosos ou bandidos. Vinte mil dólares e ele se dei
xava fotografar ao lado desses contribuintes, arreca
dando assim fundos para sua campanha. 

Com a reeleição e toda essa utilização indevi
da da máquina, o Sr. Clinton não está podendo go
vernar os Estados Unidos, porque a todo dia ele tem 
que responder perante a Justiça pelos desvios, ou 
pelas acusações de desvios feitos por ele. De modo 
que, então, a reeleição norte-americana sem desin
compatibilização não é exemplo que possa ser se
guido por um país que queira realmente tomar juízo. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT-SP)
Espero que o Presidente Fernando Henrique Cardo
so possa ouvir as recomendações e a advertência 
contida em suas palavras, Senador Lauro Campos. 

O Presidente, neste instante, está lá com o 
Papa João Paulo 11, no Rio de Janeiro, obviamente 
com todo o poder que lhe confere. Estão as emisso
ras de televisão, de rádio, em rede nacional, transmi
tindo, e com muita justificativa, a presença de Sua 
Santidade, que está ao lado do Presidente. E o Pre
sidente tem que estar ao lado, de fato, mas é só 
para lembrar aqui mais uma vez o incomparável po
der que tem aquele que está no poder e que estará 
presente, amanhã, na cerimônia em que o Papa fa
lará às famílias no Maracanã, sábado na Catedral, 
domingo no Aterro do Flamengo, na missa para as 
grandes multidões que ali estarão. 

Eu mesmo vou ao Rio de Janeiro. Estarei lá e 
levarei minha mãe, que é muito católica. Estive pre
sente também quando, no início de meu mandato de 
Senador, João Paulo 11 celebrou uma missa no gra
mado em frente ao Congresso Nacional. Espero es-

tar comungando do sentimento de fé e de religiosi
dade que envolvem muito mais porque o Papa, em 
algumas circunstâncias no Brasil, conclamou a liber
dade, a transformação em direção à justiça. E espe
ro que o faça outra vez. Por isso ouvirei com aten
ção as palavras de Sua Santidade. E espero que in
clusive o Presidente ouça as recomendações, sobre
tudo no que se refere a transformar o Brasil para 
que, muito mais breve do que estamos observando, 
consigamos a realização de justiça em nosso país. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carias Patrocínio) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador uiurt> Çampos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco!PT/DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, como já de
veria ter feito anteriormente, eu gostaria de iniciar 
este meu - espero - curto e modesto pronunciamen
to, dizendo que apresentei uma proposta de emenda 
à Constituição que altera o § 3~ do art. 46 da Consti-

--tuição Federal e que tem por objetivo, em certo sen
tido, ir na onda desse processo de moralização, des
se processo de reafinnação do Poder Legislativo e 
do Senado em particular. 

Parece-me que um dos motivos pelos quais o 
Senado Federal pode ser objeto de censura, e pode 
perder parte de sua legitimidade, deve-se ao fato de 
que vemos, a cada dia, aumentar o número de Se
nadores suplentes. Estes devem vir ao nosso conví
vio em igualdade de condições. Em certo sentido, 
minha preocupação é a de legitimar, de dar peso, 
plenitude, ao desempenho do parlamentar quando 
se tratar de um suplente em exercício. Quando os 
suplentes são alçados ao exercício do mandato 
geralmente chegam um tanto acabrunhados, por
que os titulares entraram nesta Casa através do 
que deve ser o único passaporte para o Poder Le
gislativo: os votos conferidos pela população. No 
entanto, de acordo com o que dispõe a Constitui
ção atual, é possível que um grande número de 
senadores aqui se assente sem que tenham, an
tes, passado pelo crivo das eleições majoritárias. 
Portanto, é preciso, no meu entender, que se dê 
prestígio a esses suplentes de senadores. E, no 
meu ponto de vista, o prestígio só pode ser dado 
pela umas. 

A minha sugestão é muito simples. Em vez de 
urri partido ou blOCo âe paitldos ina!Car -0 senador e 
o suplente, sendo que a eleição do senador traz con
sigo naturalmente a eleição do primeiro e segundo 
suplentes, proponho que se considerem suplentes, 
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na ordem decrescente de votação, os candidatos ao 
senado no mesmo pleito não eleitos como senador. 

Vemos aqui que o senador de um partido tem 
como suplente freqüentemente um de outro partido. 
Portanto, já houve uma quebra dessa seqüência, 
dessa sucessão partidária. Proponho que o mais vo
tado dos candidatos ao Senado, independentemente 
do partido a que pertença, seja considerado como 
primeiro suplente e assim sucessivamente. Desse 
modo, todos os suplentes convocados terão sido vo
tados, terão sido eleitos. Terão, portanto, a sua pre
sença no Senado referendada pelo voto popular. 
Chegarão aqui em igualdade de condições com os 
senadores titulares. 

Quanto ao nosso sistema penitenciário, sabe
mos muito bem que em certo momento a humanida
de teve a esperança de que as penitenciárias per
dessem esse caráter de penitência, de castigo, de 
sacrifício, de vingança imposta àqueles que trans
grediram as leis, aos criminosos, para que se trans
fonnassem em ambientes de recuperação, ambien
tes em que fosse resgatada essa cidadania, essa 
conduta que um dia transbordou e se marginalizou 
em atividades criminosas. 

Mas esses investimentos em penitenciária não 
dão retomo. O nosso critério passou a ser, graças a 
essa ditadura imposta pelos economistas a este 
País, única e exclusivamente baseado em razões 
econômicas, em retomo dos investimentos. 

O mesmo ocorreu com o nosso sistema educa
cional, com o nosso sistema de saúde. A rentabilida
de dos investimentos ali feitos não é facilmente aqui
latável pelos critérios econômicos. 

A situação a que chegou nosso sistema peni
tenciário faz inveja aos próprios campos de concen
tração, porque em nenhum deles havia uma situação 
como a que ocorre em diversas penitenciárias brasi
leiras: à noite, determinam-se quais deverão morrer 
a fim de que um espaço mínimo seja garantido para 
aqueles q.ue continuam a sofrer a sua pena. Sabe
mos da existência disso. Sabemos que o espaço foi 
reduzido a cerca de 80cm2 por penitente aprisionado 
neste País. 

Proponho que seja possível o exercício de fun
ções de assistência judiciária a aposentados, a juí
zes e a promotores, que receberão a remuneração 
inicial da carreira da Defensaria Pública. Dessa ma
neira, muito pouco pesarão ao Erário Público porque 
realmente seus proventos serão reduzidos. 

Sabemos muito bem que, hoje, neste País, é 
tão grande o desprezo pelos condenados que cum-

prem as suas penas que não sabemos sequer o nú
mero dos presos existentes no Brasil. Desconhece
mos quantos já cumpriram as suas penas e aguar
dam a decisão judicial - perdida numa pilha de pro
cessos - que os colocaria em liberdade, liberdade 
essa a que já têm direito há muito tempo. 

O Governo manda computadores comprados 
sem concorrência pública para as escolas brasilei
ras, que não têm giz, que não têm cadeiras, que não 
têm as mínimas condições, e para as penitenciárias, 
que não têm espaço para os presos se deitarem e 
têm que cumprir a pena de pé. O Governo envia 
computadores! Em que mundo vive este Governo? 

A quantos quilômetros de distância vivem es
ses engravatados que saem com essas medidas 
fantásticas, modernosas, completamente incompatí
veis com a realidade de nossa existência social? 

Em vez de computadores, que se mandem 
pessoas que apliquem nossas leis e libertem aque
les que já cumpriram suas penas. Não fazendo isso. 
têm de fazer de vez em quando um indulto, um in
dulto muito mal elaborado com critérios muito obscu
ros, que liberta apenas para reduzir o número de 
condenados, de pessoas encarceradas nessas peni
tenciárias. 

Espero que essa minha sugestão seja transfor
mada em lei e que o número de pessoas aplicadas 
que trabalhem nessa área possa realmente resolver 
uma parte pequena desse acúmulo de desumanida
de que se vem formando ao longo de tanto tempo 
esse entulho desumano que está dentro do sistema 
penitenciário brasileiro. 

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de fazer 
referência a um assunto que me é muito gratificante. 
Participei de três campanhas eleitorais e pude vir a 
esta casa apenas uma vez, embora tivesse sido o 
segundo mais votaâo em duas ocasiões em que ha
via três vagas. Isso mostra o que é este nosso siste
ma legislativo eleitoral. Algumas vezes, tentei expli
car esse procedimento a estrangeiros, que não con
seguiram entender como ele ocorre num País que se 
diz civilizado e democrático. 

O que me dá uma grande alegria é o fato de 
ter-me pronunciado, nessas campanhas e aqui neste 
Plenário, contra o Fundo Monetário internacional -
FMI, instituição que sempre articulou a voz do dono. 
Antes de sua existência, as mesinas regras eram di
tadas contra os interesses do Brasil pelas gargantas 
que proferiam esses comandos externos que ainda 
pesam sobre nossa economia. O FMI é um desses 
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''":sirumentos que colocam arreios que nos subjugam 
::':)r '<leio das relações íntemacionaís de dominação. 

Tive uma grande satisfação. Eu, que propunha, 
·:omo um Dom Quixote, o fim do FMI, agora vejo, 
-wm alegria, que os extremos se encontram:-o Pro
fessor Milton Friedman, o mestre dos neoliberais que 
f3Z a cabeça dos Pínochets e que defende esse sis
tema de globalização imposto a nós todos, cuja con
traface política é a ditadura - para impor essas me
didas ditadas pela voz do dono, que são incompatí
veis com o avanço democrático real, é necessário o 
autoritarismo da Dona Thatcher, dos militares argen
'inos. de Pinochet, de Fernando Henrique Cardoso -, 
aec1arou ter chegado à conclusão de que o FMI 
::leve ser extinto, assim como o BIRD: 

·o Prêmio Nobel de Economia, Milton 
Friedman, afirmou ontem que o melhor que 
o FMI - Fundo Monetário Internacional e o 
Banco Mundial poderiam fazer para o mun
do seria desaparecer". (Folha de S.Paulo, 
20-9-97.) 

De modo que, por motivos diversos, o que an
tes parecia excêntrico - há doze anos, quando falei 
isso, fui chamado de excêntrico - é agora adotado 
como uma solução racional, superior. 

Outro assunto, Sr. Presidente: no princípio do 
meu mandato, vieram muitos funcionários do 
aNDES conversar comigo, acreditando que eu, um -
mero Senador da Oposição, seria capaz de derrubar 
aquela "montanha" de poder e de dinheiro que se er
gue. Trata-se do edifício mais luxuoso que vi em mi
nha vida, erguido no chamado "Triângulo das Ber
mudas", no centro do Rio de Janeiro. Não há nada 
igual: todo o material importado, com vidros ray-ban 
negros etc., aquilo é uma afronta à sociedade brasi
!eira. 

Eu sempre disse que o BNDES foi criado no 
tempo dos dinossauros, no tempo de Roberto Cam
pos, em 1953. Ele permanece incólume, inatingível e 
hoje possuí como seu Presidente um dos mais com
petentes destruidores da economia nacional. 

Atualmente, o que o BNDES faz não é mais 
aquilo que fazia no princípio, ou seja, emprestar re
cursos a taxa de juros negativa aos nababos brasi
leiros. Hoje, ele faz algo pior: pega uma parte desse 
dinheiro volátil, que está como um tropel, rodando 
pelo mundo, procurando aplicação, endivida-se lá 
fora, a taxas de juros baixíssimas - como acabou de 
mostrar o Senador Senador Esperidião Amin -, e re
passa esses recursos; apropria-se do dinheiro do 
FAT - Fundo de Auxílio aos Trabalhadores e do 

FGTS e aplica no capital, considera vantagem fazer 
isso. 

Tendo como campo de aplicação rentável es
ses recursos desviados, o que fez o BNDES? Neste 
ano, 'já destinou R$4,8 bilhões para a privatização 
das mais apetitosas estatais do Brasil, que são as 
empresas elétricas e de telecomunicações. ( .•• )se o 
benefício for estendido a todas as privatizações, a 
entrega de dinheiro público pode chegar a R$14,3 
bilhões, para os que abocanharem as empresas de 
eletricidade, e R$11 ,5 bilhões, para os que ficarem 
com as de telecomunicações". 

Vimos, há pouco tempo, que não havia nin
guém interessado na compra de uma firma brasileira 
que estava sendo privatizada, e o BNDES empres
tou dinheiro a uma estatal francesa para que, com 
os recursos do BNDES, fossem feitos lances que 

__ acabaram levando a Ught para o controle externo. É 
isso o que está ocorrendo hoje. O BNDES, então, 
toma esses fundos - dinheiro com determinada par-

~-cela xoJ<i_ti! pelo mundo - de qualquer fonte, inclusive 
da social, entregando-os, em fomna de subsídio, aos 
capitalistas que estão adquirindo na bacia das almas 
as empresas estatais brasileiras. 

· O professófDionísio Dias Carneiro, da PUC
Rio, tem posição inteiramente diferente da de Carlos 
Eduardo, que mostra esses desmandos e aponta es
ses desvios. Diz então o professor Dionísio, que foi 

- mern:olega na UnB: "Os financiamentos são bons 
por estimularem a concorrência". Os financiamentos 
feitos para empresas monopolísticas e oligopolísti
cas são bons, porque estimulam a concorrência! 
Que concorrência!? É estarrecedora a utilização de 
qualquer argumento para defender esse processo in
defensável. 

Vejam bem: se esses cálculos têm alguma pro
ximidade com a realidade, são R$25 bilhões que o 
BNDES está emprestando para que comprem com 
juro inglês, com juro globalizado, com juro subsidia
do, o capital feito com o sangue e o suor dos traba
lhadores brasileiros. Somente aqui, vemos que são 
oito vezés aquilo que o Governo recebeu da venda 
da Companhia Vale do Rio Doce. 

Um dos motivos pelos quais o Brasil deveria te
mer muito e ter pensado muito antes de ter permitido 
a reeleição sem desincompatibilização é o fato de 
que se cria uma suspeita, que pode não ser verda
deira, de que o Governo, ao transferir esses recur
sos de, por exemplo, R$9,2 bilhões, o equivalente a 
três Companhias Vale do Rio Doce, para o Banco 
Nacional, por intermédio do Proer, possa obviamen
te-estar pretendenaoseffinanciado em sua campa~-
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nha como recompensa, como compensação, como-· suplentes envolvendo Deputados Federais. Todos 
gratidão, por ter trabalhado tão bem até um sábado eles são âe corihec1menfu público, uma vez que io-
de madrugada para criar esses recursos que foram ram publicados em jornais de circulação nacional e 
canalizados para o sistema bancário dito falido. estão sendo investigados no fórum próprio - que é a 

Acredito até que toda essa aparência seja en- Câmara dos Deputados. 
ganesa, que ninguém no Governo ou no Banco Cen- Julguei, entretélDtO, Sr. Presidente, ser do meu 
trai ou no BNDES tenha se beneficiado, que real- dever apresentar sugestão para o equacionamento 
mente se trata de um amor ao próximo, de um espí- da questão, inspirada nos mais nobres sentimentos 
rito público que se revela nessas medidas, de iguais de respeito à Instituição e ao povo brasileiro. 
para iguais, de poderosos para poderosos. Pode ter Nesse sentido, apresentei na última sexta-feira 
acontecido. Mas, de agora para frente, é óbvio que, Proposta de Emenda Constitucional prevendo a sus-
uma vez que foi garantido às empresas e aos ban- pensão do mandato parlamentar no caso de o pro-
cos brasileiros subsidiarem 6s candidatOs, eSSas suS~ ----cesso Versar -sobf9p-rOCEidifnent0dech:lriia6 inCom-: --- -- -
peitas, justas ou injustas, passarão à ordem do dia patível com o decoro parlamentar, sobretudo casos 

E é iEso que aever~se-ia eVitar.-UmaeleíÇão ~âeCónupção~a-pafbFaaCiêclsao da-Mesa ouâa-Co~--
acima de qualquer suspeita deveria ter sido a norma missão competente que julgar procedente a acusa-
de quem deseja instilar ética no processo de demo- ção. 
cratização brasileira. Infelizmente, não foi isso que ---A Proposta de Emenda Constitucional acres-
aconteceu. - cema-Jrarágrafos ao art. 55 da Constituição Federal, 

Uma crise de legitimidade vai, portanto, acom- qué trata da perda ao mandato de Deputado ou de 
panhar o processo eleitoral brasileiro. Até desejo Senador, e está concebida nos termos seguintes: 
que essa crise de legitimidade, feita em nome da O art. 55 da Constituição Federal passa a vigo-
continuidade e da estabilização, não seja um ele- rar acrescido dos seguintes parágrafos: 
mente desestabilizador da democracia e da socieda
de brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Caries Wilson. 
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e 
Srs. Senadores, quero inicialmente destacar a atua
ção do Senado Federal pelo trabalho intenso e cons
trutivo realizado nos últimos meses. Projetes de 
maior relevância foram aqui debatidos e apreciados;· 
em uma demonstração de que o confronto de idéias, 
próprio do regime democrático, enriquece o Parla
mento e aperfeiçoa o trabalho legislativo. 

As reformas constitucionais - especialmente a 
reforma previdenciária em tramitação nesta Casa -, 
solicitadas sob o imperativo da consolidação econõ
mica e financeira do País, estão sendo examinadas 
com a atenção devida e com a urgência possível 
ante a complexidade das matérias tratadas. Que 
elas contenham as virtudes dos remédios heróicos é 
o que todos desejam. 

O certo é que o Congresso Nacional está cum
prindo a sua missão de acordo com a tradição de 
dignidade e patriotismo que caracterizam a repre
sentação popular. 

Não se pode, todavia, ignorar os lamentáveis e 
graves fatos ocorridos, pertinentes à compra de vo
tos, ao uso indevido de verbas e à convocação de 

§ 5" No caso do inciso 11, o Parlamen
tar terá seu mandato suspenso enquanto 
durar o processo que possa levar à sua per
da 

§ 6!' Na hipótese do parágrafo anterior, 
ao Parlamentar julgado inocente será paga a 
remuneração relativa ao período em que o 
mandato estiver suspenso. 

Na justificativa da proposição, além de desta-
car -a- necessidade de o -ploCeSSo correr sem a m-= -
fluência pessoal do acusado, lembro que a medida 
pro'Porcionara uma resposta lr"'lediàta. e objetiva da 
Casa Legislativa à opinião pública nacional no senti-
do de que o Parlamento repele, rejeita esse tipo de 
conduta. 

Considere-se -que, se o servidor público, no 
processo disciplinar - por medida cautelar -, pode 
ser afastado de sua função, por que não se dar o 
mesmo tratamento ao pariamentar, sobretudo agora, 
quando se procura acabar com privilégios e prerro
gativas funcionais que a sociedade brasileira conde
na e repudia com a maior veemência? 

Sr. Presidente, não há clima para retrocessos 
no País. Cabe aos parlamentares afastar do Con
gresso Nacional qualquer suspeita de envolvimento 
em casos de corruPÇão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
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Durante o discurso do Sr. Carlos Wil
son, o Sr. Carlos Patrocínio, 29 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patro
cínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, ocupo 
a tribuno neste final de sessão para trazer minha 
preocupação relativamente aos recursos para a saú
de. Historicamente, temos vívido, ao longo desses 
últimos anos, o mês de outubro denominado "outu
bro negro" para a saúde. É que as dotações orça
mentárias acabam se esvaindo aos poucos. Logo 
em setembro, começo de outubro, já não existe mais 
recurso nenhum para a saúde. Estou temeroso, Sr. 
Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, que isso volte a 
ocorrer no decorrer deste mês. 

Lê-se no Jornal do Brasil de hoje: "CPMF dei
xa buraco na Saúde. • O Conselho Nacional de Saú
áe, órgão do Ministério da Saúde que presta seu 
serviço à assistência da saúde, tem feito a denúncia. 
Segundo o Conselho Nacional de Saúde, até o dia 
30 de setembro passado, entraram nos cofres da 
Saúde R$13, 1 bilhões, quando deveriam ter entrado 
R$10,9 bilhões e mais R$4,7 bilhões relativos à 
CPMF. Então deveríamos ter contabilizados R$15,6 
bilhões. Logo, conclui o Conselho Nacional de Saú
de, que chama a atenção para esse grave problema: 
estão faltando R$2,5 bilhões nos cofres da Saúde. E 
eles asseguram, embora sendo um órgão auxiliar do 
Governo Federal, do Ministério da Saúde, que fica 
cada vez mais explícito o fato de que a CPMF está 
sendo substitutiva de outras fontes, conforme afir
mam em relatório. 

Sr. Presidente, como membro da Frente Parla
mentar da Saúde no Congresso Nacional, tive a 
oportunidade de conversar com o Ministro Antonio 
Kandir a respeito do contingenciamento de mais de 
R$1 bilhão que deveria ter sido repassado a Saúde. 
Tal atitude tem sido histórica. Rzemos isso, no pas
sado, até com o Presidente Fernando Henrique Car
doso, à época Ministro da Fazenda, no mês de outu
bro, quando S. Exl! ocupava o Ministério da Fazen
da. 

Gostaria, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
res, de solicitar ao Ministro Antonio Kandir e aos Mi
nistros da área económica do Governo Federal -
que me parecem mais sensíveis aos números da 
economia do que das demandas sociais -, que não 

!95 

deixem ocorrer o outubro negro, principalmente por
que o Congresso votou a CPMF com destinação espe

-- cifica, exclusivamente para a saúde, e não, conforme 
afirmou o Conselho Nacional q_e Saúde, para que parte 
desse recurso fosse desviada para· outras finalidades. 

Sabemos, Sr. Presidente, que parte da CPMF 
foi utilizada para pagªro e_mpréstimo contraído junto 

----ao-FAT, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. É 
aceitável, já que a dívida é do Ministério da Saúde 
com o FAT. Entendemos que outras instituições de
veriam pagar esse dinheiro, por exemplo o BNDES, 
que tem muitos recursos oriundos de privatizações. 
Todavia, Sr. Presidente, não podemos concordar 
que o dinheiro da CPMF seja alocado para outros 
setores da União, e que a Saúde, mais uma vez, fi
que a descoberto. O que vai acontecer? Faltará pa
gamento para médicos, profissionais, faltará remé
dio, principalmente para a AIOS, e vai se instalar o 
caos na assistência médico-hospitalar do nosso 
País, em um ano que é considerado, pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o ano da saúde, exala
mente pelo Presidente, que pretende a reeleição. 

Era o que queria comunicar a esta Casa e 
agradeço a oportunidade, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patro
cínio, o Sr. Casi/do Ma/daner deixa a cadeira 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Car
los Wilson. 

O SR. PRESIDENTE (Carias Wilson) - Conce
do a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nobres Colegas, criada em 
setembro de 1996, a Lei Complementar nº 87/96, co
nhecida como Lei Kandir, tinha corno objetivo ala
vancar as exportações e os investimentos por meio 
da desoneração do ICMS. 

Na discussão que antecedeu sua aprovação, a 
União acenou para os Estados com a perspectiva de 
que eles também sairiam lucrando, na medida em 
que a possível queda na arrecadação, pelas isençõ
es, seria compensada pela elevação do nível de ati
viâade, o que resultaria em aumento líquido da arre
cadação estadual. caso a receita do Estado se re
duzisse ou viesse a cair, o Governo teria um meca
nismo para socorrer os Estados: o denominado se
gurcrreceita. Esse seguro consistia em ressarcir os 
Estados pelo período de seis anos, com um teto 
preestabelecido. Entretanto, a realidade da vigência 
da lei se mostrou diferente do esperado. 

Para se ter uma idéia, os Estados que conse
guiram aumentar, em termos reais, a sua arrecada-
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ção o fizeram em taxas inferiores ao mesmo período· 
de 1996. Houve um equívoco na base de cálculo de 
avaliação dos impactos da lei sobre a arrecadaÇão 
ao não se incluir o segundo semestre de 1996, 
quando o desempenho da arrecadação-do ICMS foi 
bem superior ao do mesmo período de 1995. 

Dizem que essa lei atenua as desvantagens do 
produtor brasileiro, eliminando a tributação das ex
portações de produtos básicos, como soja, café, 
semi-elaborados, frango congelado e determinados 
produtos siderúrgicos. Prevê também uma compen
sação, mediante crédito fiscal, do imposto cobrado 
nas compras de máquinas e equipamentos e outros 
insumos não incorporados no produto. A lei, insis
tem, é modemizadora, isto é, tenta adaptar o siste
ma brasileiro' aos padrões internacionais, melhoran
do a competitividade dos nossos pródutos no merca
do externo. 

O resultado dessa política estamos acompa
nhando pelo noticiário nacional que traz em suas 
manchetes: • As benesses da lei foram para os agri
cultores•. E;"Jtretanto, ao detalharmos a informação, 
verificamos que se enfatizam os ganhos dos produ- · 
tores de café, de soja, de laranja, por exemplo. Daí 
vem o questionamento: e os demais selares produti
vos do País que estão sobrevivendo com sérias difi
culdades? Qual foi o seu quinhão neste episódio? 

Mais recentemente, os jornais têm detectado o 
alto nível de insatisfação dos Estados com a referida 
lei, desejando a sua mudança. Os governadores es
tão se unindo em tomo da idéia por entenderem que 
a política do comércio é tipicamente federal, mas 
que o imposto é estadual. Diante dessa situação, 
justificam que não estão tendo compensação ou in
denização dó Tesouro Nacional para cobrir o déficit 
da arrecadação estadual nesses casos. 

Nas últimas semanas, alguns Secretários de 
Fazenda Estaduais fecharam questão a favor das 
mudanças na Lei Kandir. Nas alterações propostas, 
constam o fim do seguro-receita, ressarcimento inte
gral das j:>erdas reclamadas e a suspensão da vigên
cia, prevista para janeiro, da isenção do ICMS nos 
bens de uso e consumo das empresas. 

Nessa queda de braço, o governo já admitia 
mexer na lei. Para tanto, editou decreto na terça-fei
ra, 26 de agosto próximo passado, para abertura de 
crédito especial de R$1,5 bilhão, destinados a com
pensar os Estados pela desoneração. 

Hoje surgiu a notícia que teve e está tendo 
efeitos bombásticos junto a entidades ligadas à agri
cultura: o Confaz (Conselho Nacional de Política Fa
zendária) decidiu decretar o fim do convênio que 

· permTtíà a Tsençaóaó-lrripostó-sobre aCircú1açâõ de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) na comercialização 
áe insumos dentro ao estado e dá redu-zir em-50% o 
imposto em operações interestaduais. O Presidente 
da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), An
tônio Ernesto de Salvo, acha que essa decisão - o 
fim dos convênios - foi a forma encontrada pelos Es
tados para pressionar alterações na Lei Kandir. 

Sr. Presidente, meus nobres pares, quem está 
com a razão? O que sa~mos é que o impasse traz 
consigo perspectivas de aumentos nos preços dos . 
produtos-para o consumidor, gerando, também, uma 
expectativa de déficit na balança comercial, ocasio
nada pelo menor volume de exportação. 

Parece-nos pacífico o reconhecimento, pelo 
governo, das reivindicações e direitos dos Esta
dos. Porém, ao se analisar possíveis alterações na 
Lei Kandir, entendemos que os seus benefícios 
devem ter aplicabilidade linear, ou seja, extensiva 
a todos os produtores rurais, independente da cul
tura produzida. Arriscaria-me, ainda, a propor que 
o Governo federal adote mecanismos para, em 
tempos de bonança·; cobrar e deixar que os Esta~ 
dos cobrem, regiamente, os impostos devidos. Po
rém, em tempos de vacas magras, acionaria os 
dispositivos de subsídios e isenções com o objeti
vo de equilibrar, não só as finanças dos Estados, 
mas também da União. 

Sr. Presidente, trago essas considerações, no 
final desta sessão c:je quinta-feira, porque entendo 
ser do meu dever. O Governo diz aos Estados e Mu
nicípios que, em função do FEF, a isenção do ICMs 
teria a finalidade de ajudar as exportações, que reti
ra receita dos Estados e Municípios, o que tem favo
recido a agricultura brasileira. Essa é a alegação do 
Governo. A isenção de tributos na exportação de 
produtos agrícolas tem ajudado a soja, o café, o 
suco de laranja, etc., por isso, os Estados e Municí
pios recebem a menor. 

Agora, vem o Confaz tributar os insumos dos 
produtos agrícolas. Todos os insumos, a partir desta 
semana, estão sendo tributados em 17%. Num dia, 
procede-se de Urna forma; no outro, é diferente. Há 
uma inconstância Num dia, afirmam que há uma 
isenção na exportação para estimular a balança co
mercial do País; no outro, os insumos da produção 
são tributados. Isso tem uma repercussão negativa 
enorme. 

Não entendemos esse procedimento. Como diz 
o ditado: se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho 
come. Não tem jeito. Há uma inconsistência, uma 
dúvida, uma insegurança por parte do Governo nes-
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se setor. Devemos ter uma politica mais perene, 
mais duradoura. 

Eu até me arriscaria, para finalizar, a sugerir 
que o Governo, quando a cotação internacional de 
certos produtos estiver boa, adotasse uma certa fle
xibilidade de inserir a tributação, para que os Esta
dos possam inserir o ICMS. Quando a procura for 
maior, a oferta menor e os preços aumentarem· no 
mercado internacional, os produtores, tenho certeza, 
não deixariam de contribuir para com o ICMS, em 
época de "vacas gordas'. Por outro lado, quando ti
vermos momentos de 'vacas magras', Governo po
deria partilhar isso retirando o ICMS ou participando 
com incentivos. 

Teríamos de ter essa flexibilização: no momen
to bom do mercado internacional, o governo inseriria 
a tributação, aí haveria arrecadação; nos momentos 
ruins, ajudaria os produtores. Esse dar-se as mãos, 
essa parceria seria fundamental. 

Não ocorreria o que estamos vendo agora, em 
que, num momento corno esse, o governo vem e tri
buta. Os Estados e municípios não recebem porque 
o Governo direcionou o dinheiro aos agricultores. 

Sabe-se que, eventualmente, alguns setores 
vão bem, como o café, a soja e, ultimamente, a la
ranja Todavia, outros perderam. O pior aconteceu 
nesta semana em que se tributaram os insumos. 
Isso repercute enormemente em todos as áreas pro
dutivas do País, principalmente na agropecuária que 
tem empobrecido nesses últimos anos, porque não 
pode repassar aos consumidores os valores agrega
dos no seu elevado custo de produção, conforme 
essa inserção do ICMS nos implementas. 

Sr. Presidente, eram as considerações que de
veria trazer à Casa e ao Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) -Os Srs. 
Senadores Albino Boaventura, Carlos Bezerra, Pe
dro Simon e a Sra. Benedita da Silva enviaram dis
cursos à Mesa para serem publicados na fonna do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB-GO) -

Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, com freqüên
cia cada vez maior, encontramos perambulando, pe
las ruas das nossas grandes e médias cidades, um 
número enorme de meninos e meninas, de todas as 
idades, a pedir dinheiro e comida, nas calçadas, nos 
estacionamentos, nos sinais de trânsito, em todos os 
lugares. 

Esses pequenos brasileiros, que nos vêm dia
riamente abordar, estampam diante de nossos olhos 
a face mais cruel da miséria e são figuras emblemá-

ticas da triste situação em que vivem milhares de 
- - C:riãhÇás e adolescérites, em nosso País. 

Preocupado com esse gravíssimo problema 
social que castiga tantos menores brasileiros, oriun
dos das camadas n1ais desassistidas da nossa po
pulação, venho, hoje, à tribuna desta Casa para 
abordar essa questão e fazer um apelo. 

"Sennor Presidente;- "por tras dos- meninos e 
meninas que estão nas ruas', afirmou o estudioso 
Antônio Cartas Gomes da Costa em seu livro de me
nor a cidadão, 'vamos encontrar as periferias urba
nas, onde milhões de famílias subsistem sem condi
ções minímas de bem-estar e dignidade. Indo mais 
além, por trás da duríssíma realidade das periferias, 
vamos encontrar as zonas rurais pauperizadas, a 
cruel realidade rural brasileira responsável pela ex
pulsão de milhões de famílias do campo em direção 
às regiões metropolitanas e às grandes e médias ci
dades.' 

Esses menores estão nas ruas porque seus 
pais não têm direito à terra, não têm habitação, não 
têm trabalho, não têm salário digno para sustentar 
os filhos. O dinheiro que esses lll€.:-tinos e meninas 
conseguem anyariar nas ruas são um reforço para o 
minguado orçamento doméstico ou, muitas vezes, a 
única fonte de sustento da família 

Senhoras e Senhores Senadores, não obstante 
os significativos avanços representados e garantidos 
pela Carta Magna de 1988 e pelo Estatuto da Crian
ça e do Adolescente, é evidente a necessidade de 
que sejam adotadas medidas mais efetívas para 
equacionar o trágico problema dos meninos e meni
nas de rua, em nosso País. 

A atual Constituição Federal estabelece em 
seu art. 227 que "é dever da famma, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
aliinentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá
los a salvo de toda forma de negligência, discrimina
ção, exp"loração, crueldade e opressão.' 

Os anos estão se passando, porém, e esse de
ver para com as crianças e os adolescentes brasilei
ros não está sendo devidamente cumprido. 

Faz-se absolutamente necessário que sejam 
adotadas medidas urgentes para erradicar esse pro
blema resultante das desigualdades intoleráveis e 
socialmente injustas que existem no Brasil e tanto 
nos envergonham. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, os meninos e meninas de rua de nosso 
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País estão tendo violados seus direitos como pes
soas humanas e como cidadãos. Os meios de co
municação noticiam que nossos menores mais ca
rentes são vítimas frequentes de violências na famí
lia, nas ruas, na polícia, e até mesmo nas instituiçõ
es encarregadas de cuidar do bem-estar do menor. 

Meninos e jovens morrem às centenas, todos 
os anos, vítimas de ferimentos à bala ou por objetos 
contundentes, nas nossas grandes cidades. Nos últi
mos 1 O anos, mais de 6 mil crianças e adolescentes 
foram assassinados, em todo o País, e a violência 
não pára de aumentar. 

Bem sabemos que, dentro do processo de des
centralização previsto no art. 204 da Lei Maior, cabe 
às esferas estadual e municipal a coordenação e 
execução dos programas na área de assistência so
cial, na busca da solução do grave problema dos 
meninos e meninas de rua. 

Não contesto o acerto da diretriz política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescen
te que prevê a municipalização desse atendimento, 
Senhor Presidente. 

Como bem enfatizou a Diretora Regional do 
UNICEF para a América Latina e Caribe, Marta Mau
ras, em seu estudo •A Descentralização e os Proble
mas Nacionais de Ação para a Infância•, a proximi
dade do Município em relação à vida dos próprios 
beneficiários e agentes sociais permitirá uma melhor 
adequação às necessidades, aspirações e recursos 
locais. 

É preciso verificar, porém, se essa descentrali
zação não se está processando como uma mera 
descarga de responsabilidade, verificar se os novos 
executantes da urgente tarefa de atender a esses 
menores em situação de risco estão tendo as habili
dades, a capacitação administrativa e os recursos 
necessários para realizá-la. 

Não podemos correr o risco de que a incapaci
dade dos atuais gestores para administrar essas no
vas funções possa agravar ainda mais o problema 
dos meninos e meninas de rua, em nosso País. 

De acordo com o art. 86 do Estatuto da Crian
ça e do Adolescente, •a política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente far-se-á através 
de um conjunto articulado de ações governamentais 
e não-governamentais, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. • 

Por essa razão, ao concluir meu pronuncia
mento, quero fazer um apelo ao Governo Federal 
para que estude a possibilidade de ter uma participa
ção mais ativa nessas ações governamentais e de, 
sob a coordenação direta da Secretaria Nacional de 

Assistência Social, implantar um programa emergen
cial de amparo aos menores que vivem na rua. 

As crianças e os adolescentes que perambu
lam abandonados, marginalizados, famintos, droga
dos, pelas ruas das nossas cidades, não podem ficar 
à espera de que os novos gestores se estruturem 
convenientemente sob o ponto de vista de recursos 
humanos e financeiros para cumprir com suas atri-
buições. · 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, como Sena
dor da República, eleito pelo Estado de Mato Gros
so, não poderia negar meu apoio aos professores e 
profissionais do ensino público de meu Estado, no 
momento em que se mobilizam para defender o se
tor de educação face ao processo de deterioração 
que o sistema educacional público brasileiro vem 
continuadamente sofrendo. 

No próximo dia 3 de outubro, o Sindicato dos 
Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso 
reedita a ·caminhada por Escola, Emprego e Salá
rio•. 

Uma primeira Caminhada foi realizada, com 
grande sucesso, em 15 de agosto de 1991. Na oca
sião reuniram~se cerca de 5 mil pessoas entre àlu
nos, funcionários, professores, sindicalistas, dirigen
tes ·de partidos políticos, parlamentares e repre
sentantes das igrejas. 

Esta segunda caminhada visa remobilizar esse 
amplo espectro de grupos sociais, pois a defesa dos 
direitos da cidadania deve ser empreendida por to
dos os agentes da sociedade e deve encontrar eco 
nas Casas de deliberação política, como o Senado 
Federal. 

Fui Governador de meu Estado, no período de 
1987 a 1990, e Prefeito do Município de Rondonópo
lis por dois mandatos, de 83 a 86 e de 93 a 94. Ao 
longo desses mandatos, consciente do papel funda
mental que representa a educação no processo de 
desenvolvimento sócio-econômico do País, envidei 
todos os esforços para dar ao pessoal de ensino de 
meu Estado condições dignas de remuneração e de 
trabalho. É certo que estamos ainda longe do ideal 
que todos almejamos, mas tenho a consciência e a 
satisfação íntimas de saber que, no período em que 
estive à frente do Executivo de meu Estado, o ensi
no público e seus profissionais foram uma de minhas 
prioridades. As medidas que adotei à época são o 
melhor testemunho desse empenho: 
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• toram criados os Conselhos Escolares, -inte
grados por pais, professores e alunos, para aproxi
mar escola e famílias; 

• instituiu-se a eleição direta para diretores de 
escola e delegados de ensino; 

• criou-se o Batalhão Escolar na Polícia Militar 
do Estado; 

• instituiu-se a Hora-Atividade. com pagamento 
de salário dobrado para os professores que se dedi
cassem à pesquisa; 

• instituiu-se o piso remuneratório de 11 salá
rios mínimos, o maior da história de Mato Grosso; 

• em c-asos de escassez momentânea de re
cursos, o pagamento dos salários de professores era 
prioritário sobre o pagamento de serviços de emprei
teiros e fornecedores. 

Senhor Presidente, creio que já é hora para o 
Brasil despertar para a capital importância que a 
educação tem para o nosso futuro. Não há socieda
de desenvolvida que não se tenha estruturado sobre 
a elevação do padrão cultural de sua população. 
Exemplo acabado desse axioma são os Tigres Asiá~ 
ticos Coréia, Cingapura e outros. São países que 
saíram de situações de extremo atraso educacional 
para exibirem, hoje, índices de formação educacio
nal entre os maiores do mundo. O resultado é que 
são nações que apresentam um desenvolvimento 
económico-social invejáveL 

Senhoras e Senhores Senadores, o Sindicato 
dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Gros
so, através da "Caminhada por Escola, Emprego e 
Salário", pretende mobilizar os cidadãos e seus gru
pos representativos para a importância que deve ser 
dada à educação na construção de uma sociedade 
justa em nosso País. 

Solidário com os nobres ideais que motivam a 
realização do evento, gostaria de concluir exortando 
os Poderes da República a darem ao ensino público 
a importância estratégica que tem para o futuro do 
Brasil como Nação independente e para a solução 
dos graves problemas sociais que ainda nos afligem. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, em novembro de 
1995, submeti a esta Casa dois Requerimentos, que 
receberam os números 1.425 e 1.426. Ambos se 
ocupavam de um evento contábil identificado no Sis
tema Integrado de Administração Financeira do Go
verno Federal - SIAFI, sob o nome "Dotação Solici
tada Pendente de Autorização Legislativa·. 

O primeiro desses Requerimentos, dirigido ao 
Ministério da Fazenda, solicttava informações sobre 
conta com denominação tão estranha. A resposta 
veio encaminhada pelo Avise nº 1155, do quar dei 
conhecimento a esta Casa, em pronunciamento feito 
no dia 8 de fevereiro de 1996. 

-- ----o segundo Requerimento solicttava ao Tribunal 
de Contas da União que se pronunciasse sobre a le
galidade da criação, no SIAFI, de um evento contábil 
com tal denominação, dando origem a dotações or
çamentárias sem a imprescindível aprovação legisla
tiva Tal solicitação deu origem, naquele Tribunal, ao 
Processo TC-017186/95-1 e resultou na Decisão nº 
401/97-TCU - Plenário, publicada às paginas 
15780/15781, do Diário Oficial da União- Seção I, 

__ de_22.07.97. 
O Relator inicial da matéria, no TCU, Ministro 

Homero Santos, determinou que a instrução do feito 
ficasse a cargo da Secretaria de Auditoria e lnspeçõ
es - SAUDI, por se tratar de procedimento abran
gente, que estaria sendo adotado pelo Poder Execu-

- tiYo. Submetido a_ detalhado ~xame, sJ)bsidiado_ por 
diligências junto aos órgãos competentes, concluiu
se pela adoção das seguintes providências: 

a) autorizar, à SAUDI, a formação de processo 
apartado, na forma do art. 23 da Resolução TCU nº 
77/96, objetivando a realização de audiências, tendo 
em vista a aplicação do disposto no inciso 11 do art. 
58 da Lei nº 8.443/92 ("Dispõe sobre a Lei Orgânica 
do Tribunal de Contas da União e dá outras provi
dências"), a fim de que apresentem razões de justifi
cativa. 

b) autorizar a formação de apartados, pela 
SAUDI, tendo em vista a realização de auditorias via 
SIAFI, para V!!rific:ar sob _gtJ_e ~_pndiç~ os órgã_()s e_ 
entidades utilizaram, em 1995, o evento "Dotação 
Solicttada Dependente de Autorização Legislativa 
(Código 20.0.068). 

c) determinar, à Secretaria do Tesouro Nacio
nal, órgão responsável pelo Sistema SIAFI: 

c.1) o estalbelecimento de mecanismos de se
gurança que impeçam, na elaboração ou modifica
ção das contas e dos eventos destinados ao registro 
dos ates de gestão, a execução de despesas ou a as
sunção de obrigações excedentes dos critérios orça
mentários ou adicionais autorizados, em cumprimento 
ao disposto no art. 61 da Lei nº 8.931/95 (Dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 
anual de 1995, e dá outras providências), e 

c.2) tendo em vista a maior transparência da 
contabilidade, melhor orientação dos gestores e 



~~~~~~~~~----------------------

200 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 

maior eficácia do controle, a publicação, no Diário 
Oficial da União, de quaisquer alterações- no-Plano
de Contas ou na Tabela de Eventos, decorrentes de 
criação, extinção ou modificação de seu conteúdo~ 
contendo sua descrição completa e finalidade preci
sa, os efeitos gerados na contabilidade, bem como 
as instruções e informações necessárias para a sua 
correta utilização, a exemplo dos dados contidos na 
transação 'Conevento' do Sistema SIAFI. 

d) informar à Mesa Diretora do Senado Fede
ral, conforme os termos do inciso 11 do art. 38 da Lei 
n2 8.443/92, que a realização de despesas mediante 
a utilização de saldo da conta 'Crédito Disponível' 
(Código 2.9.2.1.1.00.00), criado pelo uso do evento 
'Dotação Solicitada Dependente de Autorização Le
gislativa' (20.0.068), sem o lançamento conjunto do 
evento 'lndisponibilização de Créditos Pendentes de 
Autorização Legislativa' (Código 20.0.066), disponi
bilizando créditos adicionais não autorizados, consti
tui infringência ao disposto no inciso 11 do art. 167 da 
Constituição Federal, e 

e) juntar cópia do presente trabalho, bem como 
do Relatório, Voto e Decisão que vierem a ser profe
ridos, às contas de 1995 da Secretaria do Tesouro 
Nacional, para exame em conjunto e em confronto. • 

De acordo com o Voto proferido pelo Ministro 
Marcos Vinicios Vilaça, foi constatado que a Secre
taria do Tesouro Nacional- STN, responsável pelo 
Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federai-SIAFI, criou, em janeiro de 1995, e 
desativou, no segundo semestre daquele mesmo 
ano, um evento contábil denominado 'Dotação Soli
citada Pendente de Autorização Legislativa', o qual 
efetuava lançamentos a débito da conta 'Créditos 
Solicitados' e, em contrapartida, a crédito da conta 
'Crédito Disponível'. 

Conforme esclarecimento da STN, a criação 
desse evento se fez dentro da necessidade de man
ter a evidência, no SIAR, de todos os créditos orça
mentários em processo de autorização legislativa, de 
forma a que a contabilidade revele todas informaçõ
es, em total transparência para o gestor, auditor e 
qualquer usuário da informação contábil, asseguran
do, via de registro, a mais ampla informação, não só 
para fins de gerência (ação sobre a abertura de cré
ditos adicionais) como de controle (execução do or
çamento). As condições estabeleciaas para utiliza
ção dessa conta estão dispostas na descrição da 
função do evento: para atender ao registro de crédi
tos solicitados, a ser utilizado em conjunto com o 
evento 20.0.066. Essa imposição era exatamente 

para evitar as disponibifidiide~d_e_c;r_éditQs_d~QIT§!rL_ 
tes do diSCUtido procedimento. 

_ _ _()C()rre que ~s_sa exigência não se mostrou efi
caz, porquanto o simples esquecimento desse se
gundo registro (lndisponibilização de Créditos Pen
dentes deAutorização Legislativa) __ - int(;!Dci0naLov_ 

nãó.:.. propOrCionava um saldo extra para empenhar, 
enquanto era providenciada autorização legislativa 
para créditos adicionais solicitados. Detectado o pro
blema, a STN tomou indisponível a conta para tal 
fim, alterando o sistema, em 23.08.95, o que conteve 
tal prática. Durante a vigência dos registras em 
questão, 146 unidades fizeram uso impróprio dos 
mesmos, não sendo possível precisar se de má-fé 
ou não. 

Dessa análise resultou a Decisão n2 401/97 -
TCU - Plenário, que transcrevemos, a seguir: 

"1. Processo n2 TC- 017.186/95-1. 

2. Classe de Assunto: 11 - Requerimento de 
manifestação do Tribunal de Contas da União sobre 
a criação, no Sistema Integrado de Administração Fi
nanceira _do Governo Federal - SIAFI, do evento 
contábil deinominado-"Dotação SolicitêÍda [)epe!Jdente 
de Autorização Legislativa•. 

3. Interessado: Senador Pedro Simon. 

. 4. Unidade: Senado Federal. 

5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça. 

6. Representante do Ministério Público: Procu
radora Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Auditoria e 
lnspeções - SAUDI. 

8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões 
expostas pelo Relator, 

Decide: 

8.1. em atenção ao Requerimento n2 1.426/95, 
de autoria do Senhor Senador Pedro Simon, aprova
do pelo Senado Federal, informar que a realização 
de despesas mediante a utilização de saldo da conta 
"Crédito Disponível" (Código 2.9.1.1.00.00) criado 
pelo uso do evento "Dotação Solicitada Dependente 
de Autorização Legislativa· (Código 20.0.068), sem 
lançamento conjunto do evento "lndisponibilização 
de Créditos Pendentes de Autorização Legislativa" 
(Código 20.0.066), tomando disponíveis créditos adi
cionais não autorizados, constitui infringência ao dis
posto no inciso 11 do art. 167 da Constituição Fede
ral; 

8.2. considerando as circunstãncias que cerca
ram as ocorrências a que se refere o item anterior 
(8.1 ), admitir que esses atos de gestão não compor-
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tam medida de caráter punitivo por parte do TCU, 
mas tão somente de cunho orientador ou pedagógi
co; 

8.3. determinar à Secretaria do Tesouro Nacio
nal - STN que, relativamente ao Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal -
SIAFI, além das formas de divulgação já adotadas, 
faça publicar, no diário Oficial da União, as alteraçõ
es que vierem a ser procedidas no Plano de Contas 
ou na contabilidade, bem como todas as instruções 
e informações necessárias para a sua correta utiliza
ção, a exemplo dos dados contidos na transação 
·eonevento•; 

8.4. determinar à SAUDI que identifique, entre 
as 146 unidades envolvidas com o procedimento 
aqui apreciado, aquelas onde os efeitos da discutida 
prática continuam pendentes de regularização, provi
denciando a juntada de cópia desta Decisão, bem 
como do Relatório e Voto que a fundamentam, além 
da instrução de fls. 70!78, às contas corresponden
tes (1995), para que ali o assunto tenha o encami
nhamento pertinente, procedendo de igual modo em 
relação às contas/1995 das outras unidades onde a 
pendência da espécie já foi regularizada, para subsi
diar o seu exame; 

8.5. determinar, ainda, à SAUDI que, se for o 
caso, esclareça em que aspectos as providências já 
adotadas pela STN são insatisfatórias para evitar a 
repetição das ocorrências de que tratam estes autos, 
representando ao Tribunal, em processo específico, 
sobre as medidas cabíveis; 

8.6. enviar ao interessado cópia desta Decisão, 
bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, 
por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa do Se
nado Federal, conforme solicitado no expediente de 
fi.01, e 

8.7. determinar o arquivamento deste proces-
so. 

9. Ata n9 26/97- Plenário. 

10. Data desta sessão: 09/07/1997- Ordinária. 

11. EspecifiCação do quorum: 

11.1. Ministros presentes: Homero Santos 
(Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vini
cios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva e os 
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto e Lincoln 
Magalhães da Rocha. (aa) HOMERO SANTOS, Pre
sidente - Marcos Vinicios Vilaça, Ministro-Relator." 

Deste modo, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, fica satisfatoriamente atendida 
a questão levantada em meu Requerimento n2 

1.426/95, com a oportuna intervenção do Tribunal de 
Contas da União, para sanear processos inconve
nientes e pouca ortodoxos de contabilização e em
prego de recursos públicos. 

Desejo, aqui, consignar meus agradecimentos 
aos Senhores- Ministros do Tribunal de Contas e à 
Representante do Ministério Público pelo pronto 
atendimento-âoque-rorsolidfadci: - - -

Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCO- PT
RJ) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 'O por
tador de deficiência não é portador de cidadania'. 
Sob o peso dessa constatação, realizou-se na se
mana passada o Seminário Nacional promovido pela 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos De
putados em comemoração ao "Dia Nacional de Luta 
do Portador de Deficiência' (21 de setembro}, cujo 
tema foi: 'Portador de Deficiência - Portador de Ci
dadania'. 

Com o objetivo de identificar e propor aos Po
deres Públicos iniciativas capazes de superar as difi
culdades que impedem o atendimento de qualidade 
à pessoa com deficiência, o Seminário contou com a 
participação de representantes de parlamentares, de 
organizações representativas dos portadores de de
ficiência e de órgãos governamentais. Ao final, foi 
elaborada uma 'Carta Aberta ao Presidente da Re
pública', solicitando audiência para entrega do rela
tório completo do Seminário. 

A integração das pessoas portadoras de ne
cessidades especiais deve estar na ordem do dia 
das prioridades nacionais. As leis brasileiras não dei
xam margem de dúvidas quanto à essa prioridade. A 
Constituição Federal é rica em referências aos porta
dores de deficiência. Nada menos do que 9 (nove) 
artigos, parágrafos e incisos sobre os deficientes. 

• Admissão em cargos e emprego pú
blico (art 37, VIII) 

• Assistência (art. 227, § 12, 11) 

! Benefício. mensal; assistência social 
(art 203, V) 

• Ensino especializado (art. 208, III) 

• Habilitação e reabilitação; assistência 
social (art 203, IV) 

•Igualdade de direito no trabalho (art. 
72, XXXI) 

• Locóriloção e acesso - facilidades: 
normas (art 227, § 22 e art 244} 
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• Proteção; competência comum da 
União, Estados, Distrito Federal e Municí
pios (art. 23, 11) 

Proteção e integração social - legisla
ção concorrente (art. 24, XIV). 

O Programa Nacional de Direitos Humanos, 
lançado dia 13 de maio âe 1996, pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso proclama que, em rela
ção às pessoas portaâoras de deficiência, uma das 
prioridades, a_curto prazo, é: 

• Formular políticas de atenção às 
pessoas portadoras de deficiência para a im
plementação de uma estratégia nacional de 
integr-ação das ações governamentais e 
não-governamentais, com vistas ao efetivo 
cumprimento do Decreto n2 914, de 6 de se
tembro de 1993 

Apesar da legislação avançada e da prioridade 
apontada pelo Governo Federal, existem hoje milhõ
es de brasileiros buscando sua cidadania 

Houve um tempo em que o excepcional era si
nônimo de incapacidade, de inútil, de inferior. Pes
soas que viam-se relegadas ao esquecimento, mere
cedores de piedade e da compaixão dos chamados 
normais. Eram deficientes, como se jamais pudes
sem realizar-se como indivíduos, como cidadãos. 
Hoje, não encontramos mais deficientes, mas pes
soas portadoras de deficiência. Esta expressão, 
mais que um jogo de palavras, demonstra uma mu
dança de mentalidade. Está comprovado que as 
pessoas exci!pcionals, ou os portadores de deficiên
cia. são, não·apenas tão competente como qualquer 
um, mas, em muitos casos, mais brilhantes e talen
tosos que a maioria. 

Os maiores obstáculos à integração dos porta
dores de deficiência residem no preconceito e na 
gravidade dos problemas sociais e atingem a toda 
sociedade brasileira. 

Não· obstante as demonstrações de capacida
de, infelizmente no Brasil o preconceito e a discrimi
nação falam mais alto. A Declaração dos Direitos 
Humanos afirma que os homens nascem iguais em 
direitos e dignidade. Mas não é assim que funciona 
na prática. Constatamos a negação dos princípios 
básicos de cidadania e uma grande insensibilidade 
que faz com que exista no mundo de hoje uma 
conceituação subjetiva do que é •normal• e do que 
não é. 

Já os padrões de beleza condenam os porta
dores de deficiência, como se existisse verdade ab-

soluta e se a eugenia ditasse as normas. Tudo isso 
fere os direitos do cidadão e contraria os dogmas da 
liberdade, igualdade e fraternidade. O portador de 
deficiência é excluído da sociedade por não corres
ponder a um modelo previamente idealizado. Entre
tanto, é fácil perceber como as mutilações de caráter 
são facilmente aceitas! 

A incidência de deficiências resultantes de de
feitos congênitos, doenças, desnutrição, acidentes, 
gE!11L~ o!Jt~s. <:a_ll~as. vl!rr! ªu_lllE!ntando_ çg_m . rnai9r. 
rapidez do que a expansão dos serviços de saúde, 
educação e outros. 

De acordo com os dados do Banco Mundial, de 
1989, o percentual considerado aceitável de pes
soas portadoras de deficiência nos países desenvol
vidos varia de 1,0% (um por cento) a 3,5% (três vír
gula cinco por cento) da população. As mais recen
tes progressões estatísticas dos organismos interna
cionais estimam em 10% (dez por cento) o percentual 
da população brasileira atingida por algum tipo de defi
ciência, ou seja, cerca de 15 milhões de pessoas. 

As deficiências mentais são as de maior inci
dência, atingindo a 5% da população. Em segundo 
lugar vem as deficiências físicas, atingindo 2"k. De
pois, as defiCiências auditivas com 1 ,5%. Em segui
da as deficiências múltiplas, com 1,0% e, por fim, as 
defiCiências da visão, atingindo a 0,5% dos brasilei
ros. A população do Brasil portadora de defiCiência 
apresenta o seguinte perfil: 

• deficientes mentais: 5%, ou cerca 
de 7_300.000 pessoas 

• deficientes físicos: 2"k ou cerca de 
2.900.000 pessoas 

• deficientes auditivos: 1 ,5% ou cer
ca de 2200.000 pessoas 

• deficientes múltiplos: 1% ou cerca 
de 1.400.000 pessoas 

• deficientes visuais: 0,5o/o ou cerca 
de 700.000 pessoas 

Os direitos à cidadania e os direitos sociais 
para os brasileiros em geral ainda estão sendo cons
truídos, mas é certo que para o deficiente ainda são 

-fotalmente inexistentes, como o acesso ã saúde, 
educação, ao trabalho e ao lazer, aspirações legíti
mas de todo brasileiro, mas que se encontra no 
campo do imaginário para os portadores de deficiên
cia. 

A cidadania do deficiente é duplamente usur
pada: negamo-lhes as conquistas comuns a todo ci
dadão, ao mesmo tempo em que lhes é negada o di-
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reito à igualdade, porque implica no respeito à dite- 4. Viabilizar a matrícula e o atendimento edu-
renças. - -- ---- -~-c:acion~I_QE! cjeficiente§_o~s ~pLassorouns, garan-

Em luta constante pela sot:irevivência,-o--defl~ tindo educação especial integrada, única opção para 
ciente anseia freqüentar escolas públicas, utilizar construir a base da cidadania do deficiente. 
transportes públicos, ser atendido em hospitais pú- s. Apoiar a profissionalização do deficiente, em 
blicos, fazer concursos públicos. Espera também po- estabelecimentos comuns ou em instituições, abrindo 
der cursar qualquer escola, andar em qualquer tipo caminho para a inserção profissional do deficiente. 
de transporte, lutar para obter emprego e pela com-
petência profissional. São questões simples como 6. Promover o emprego do deficiente em em-
estas que precisamos realizar para melhorar 0 coti- presas públicas e privadas, derrubando preconceitos 
diano dos deficientes. quanto à sua produtividade. 

o acesso à educação, por exemplo, é decisivo 7. Providenciar a adaptação dos transportes 
na construção da cidadania. E no entanto, 0 ato sim- coletivos, resultando na garantia para o deficiente do 
pies de ir à escola não é tão simples assim quando direito básico de ir e vir. 
se trata de pessoas deficientes. Desde a dificuldade 8. Remoção das barreiras arquitetõnicas em lo-
de se locomover, pela inexistência de transporte cais públicos e construção de prédios acessíveis. 
adaptado, até a dificuldade das escolas tratarem o 9~ Formação de rectir5oshumanos qu_e pqs-
deficiente de forma integrada, passando pelo emba- sam atender aos-diferentes graus e formas de ne-
raço do acesso físico-à-prédios cheios de barreiras cessidades especiais do deficiente. 
arquitetõnicas. Tudo isso afasta o deficiente da es- 10. Apoiar as entidades de deficientes em suas 
cola e acentua sua segregação. reiVindicações, atraves de pro~tos Integrados. 

Na área da Saúde, quanta dificuldade em obter Podemos afirmar também que: 
qualquer atendimento? Quantas barreiras para uma • A família, a sociedade e 0 Estado têm deve-
adequada reabilitação? O mesmo pode-se dizer 
para 0 trabalho, para 0 esporte, para 0 lazer, para 0 res para com os portadores de deficiência, assegu-

rando-lhes uma existência condigna; 
transporte e a comunicação. Para ter uma vida •nor-
mal", 0 portador de deficiência tem que lutar muito e • As pessoas portadoras de deficiência têm o 
mesmo assim só poucos conseguem este objetivo. dever de participar efetivamente da sociedade, can-

O trabalho de conscientização é essencial para tribuindo na consecução dos objetivos nacionais; 
o resgate da cidadania dos portadores de deficiên- • As pessoas portadoras de deficiência tem o 
cia. Está nas mãos de cada um de nós, governo e direito ao desenvolliimerito de suas potencialidades 
socie<iade, construir essa possibilidade, abrir os ca- para alcançarem a auto-realização sócio-econõmica 
minhas que levem à sua integração. Por isso, segun- e cultural; 
do a Carde, são os seguinte os princípios básicos • A normalização, individualização, simplifica-
essenciais para a integração do portador de deficiên- ção e -interiorização -constituem princípios básicos à 
cia: concepção de Políticas Nacionais ou setoriais que 

1. Prevenir deficiências através da incorpora
ção aos serviços de saúde de ações voltadas para a 
prevenção, bem como um eficiente atendimento pré, 
peri e pós-natal, um sistema de imunização apropria
do, um serviço de socorro a acidentados adequado. 
Ressalte-se que essas atividades estarão sendo de
senvolvidas por ações básicas de serviços de saúde 
adequadamente estruturados. 

2. Abrir os serviços de saúde rotineiros para a 
atenção ao deficiente, além do atendimento adequa
do às suas necessidades de saúde específicas. 

3. Possibilitar a prestação de atendimento à 
crianças deficientes nas creches, dando atenção adi
cional às suas especificidades, evitando a segrega; 
ção dos serviços especiais. Começa-se, assim, des
de cedo, a integrar quando for possível prevenir. 

visem integrar os portadores de deficiência 
É hora de acreditar que para os portadores de 

deficiência a diversidade e a convivência, com res
peito às diferenças, fomou o lugar da segregação, 
tomando possível encontrar meios para construir 
sua integração. Não é possível aceitarmos mais a 
discriminação e o isolamento que o preconceito im
põe. Ou será que nossa sociedade e o Estado brasi
leiro continuarão a tratar o portador de deficiência 
como "não-cidadão*? 

Existem hoje milhões de brasileiros buscando 
sua cidadania. Por isso, a democracia no Brasil esta
rá concretizada !lo mernentci ern-qi.Je a: -queStão so
-cialtiver espaÇo priomãrio nos governos~ sem a divi
são cidadão e não-ddadão, cidadãos de primeira 
classe e cidadãos de segunda classe. Os milhões de 
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brasileiros portadores de deficiência não querem mi
sericórdia, mas respeito. Não querem caridade, mas 
justiça. Não clamam por privilégios, mas existem os 
direitos que lhes são negados. 

A construção da ordem social democrática só é 
possível quando o valor da igualdade de oportunida
des decorrer da aceitação de que todos têm direito 
de compartilhar da vida em sociedade, respeitadas 
as diferenças individuais. 

Era o que tinha a dizer. 

. CARTA ABERTA AO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

Diante da extrema relevância das temáticas 
abordadas no Seminário Portador de Deficiências, 
Portador de Cidadania, realizado no Auditório Nereu 
Ramos da Câmara· dos Deputados, nos dias 24 e 25 
de setembro de 1997, pela Comissão de Direitos Hu
manos da Câmara dos Deputados, em conjunto com 
as mais representativas entidades de e para portado
res de deficiência de todo o Brasil, entendemos im
prescindível levar ao conhecimento de Vossa Excelên
cia o conteúdo e o caráter de nossas discussões. 

Constatamos que as ações voltadas para esse 
segmento são desenvolvidas pelas entidades em 
parceria com órgãos governamentais, nas três esfe
ras. Entretanto, a eficiência nessa parceria tem se 
mostrado insatisfatória, devido à falta de uma ação 
articulada entre os diversos ministérios que desenvol
vem políticas voltadas à pessoa portadora de deficiên
cia Somente conhecendo as reivindicações do setor, e 
contemplando-as no Orçamento, o Governo Federal 
poderá, efetivarnente, cumprir suas obrigações consti
tucionais em apoiar as entidades que, há muito tempo, 
prestam atendimento tão humanitário quanto indispen
sável, em substituição ao Governo, e que por isso se 
fazem merecedoras do apoio do Estado na construção 
da cidadania do portador de deficiência. 

É fundamental que sejam disponibilizados a 
Coordenadoria Nacional para a Integração da Pes
soa Portadora de Deficiência - COROE -, os recur
sos que a tomem efetivamente habilitada a exercer o 
seu papel de articuladora das políticas governamen
tais dirigidas aos cidadãos portadores de deficiência. _ 

Lamento que, num evento de tal magnitude, 
não tenhamos contado com a presença dos minis
tros convidados, sendo que em alguns casos, se
quer foram fornecidas pelos representantes oficiais, 
informações a respeito das ações e programas df!.: 
senvolvidos, nem explicadas as razões da redução 
de recursos orçamentários em comparação com os 
anos anteriores. O que esperávamos eram respos-

tas conclusivas às questões que foram apresenta
das aos ministérios, previamente, pelos organizado
res do seminário. 

Apelamos à Vossa Excelência para que se em
penhe no cumprimento das disposições constitucio
nais e legais, bem como no desenvolvimento de polí
ticas públicas integradas que garantam os direitos 
do cidadão portador de deficiência, visando a cons-
trução de sua plena cidadania. · 

--solicitamos, também, audiência ao Excelentís
simo Senhor Presidente da República para a Comis
são de Direitos Humanos e as entidades de e para 
portadores de deficiência entregarem, em mãos, o 
relatório completo do referido seminário. 

Na oportunidade, expressamos nossa mais 
elevada consideração e apreço. 

Atenciosamente. 
Brasília, 25 de setembro de 1997. 
* Pelo Seminário 'Portador de Deficiência, Por

tador de Cidadania'. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, lembrando aos Senhores Senadores que 
constarão da Ordem do Dia da sessão deliberativa 
ordinária da próxima terça-feira, às quatorze horas e 
trinta minutos, as seguintes matérias: 

- Proposta de Emenda à Constituição n2 33, de 
1996; 

- Projetes de Lei da Câmara nºs 75, de 1993, e 
16, de 1996; e 

- Projetes de Resolução n% 119 e 120, de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Está 
encerrada· a sessão. 

(Levanta-se às 18h28min.) 

~-

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

2-10..97 
Quinta-Feira 

10h30min- Deputado Michel Temer 
Gabinete da Presidência da Câmara dos 

- - Deputados 

13h30nim- Partida para o Rio de Janeiro 
Base Aérea de Brasília 
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Ata da 138ª Sessão Não Deliberativa 
em 3 de outubro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Gera/do Melo, Lúdio Coelho, 

Jefferson Péres, Valmir Campelo e João Rocha 
(Inicia-se a sessão às 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 • Secretário em exercício, Senador 
Valmir Campelo, procederá à leitura do Expe
diente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

N• 165, de 1997 (n2 1.092/97, na origem), de 12 

do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
do Senado n• 318, de 1991 - Complementar (n2 

142/92, na Câmara dos Deputados), de autoria do 
Senador Maurício Corrêa, que determina os casos 
que forças estrangeiras possam transitar pelo territó
rio nacional ou nele permanecer temporariamente, 
sancionado e transformado na Lei Complementar n2 

90, de 12 de outubro de 1997. 
N° 567, de 1997-CN (n" 1.105/97, na origem), 

do Senhor Presidente da República, encaminhando 
demonstrativos e informações complementares ao 
Projeto de Lei n9 25, de 1997-CN, que "Estima a: re
ceita e fixa a Despesa da União para o exercício fi
nanceiro de 1998". 

A mensagem será encaminhada à Co
missão Mista de Planos Orçamentos Pdb!~ 
cos e Fiscalização. 

PARECERES 
pARECER N" 568, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 67, de 1996, que MDefine·e re
gula os meios de provas e procedimen
tos investigatórios, destinados à preven
ção e repressão dos crimes praticados 
por organizações criminosas". 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

-- -Trata-se do Projeto de Lei do Senado n2 67, de 
1996, que visa definir e regulamentar os meios de 

--- proVas e procedimentos investigatórios, destinados à 
prevenção e repressão dos crimes praticados por or
ganizações criminosas. 

O projeto define organização criminosa como 
associação de três ou mais pessoas, na forma do 
art. 288 do Código Penal. para o fim de cometer os 
crimes de homicídio doloso, tráfico de entorpecen
tes, extorsão mediante seqüestro, contrabando e 
descaminho, tráfico de mulheres, tráfico internacio
nal de crianças, crimes contra a ordem econõmica e 
relações de consumo, moeda falsa e o peculato do
loso. 

Restitui ao Ministério Público o seu papel de 
acusador, abolindo o controle do Poder Judiciário na 
obtenção de elementos probatórios. 

Dispõe sobre o procedimento a· ser realizado 
no caso da tramitação das informações e documen
tos sigilosos, permitindo o acesso destes ao Ministé
rio Público, à autoridade policial designada, às par
tes e seus advogados constituídos. 

Prevê a prisão temporária, pelo·prazo de cinco 
dias, prorrogável por igual P.&rfodo em caso de extre
ma e compravada necessidade. 

Proíbe ao condenado o direito de apelar em li
berdade. Prevê a contagem em dobro dos prazos 
procedimentais, aplicáveis nas hipóteses previstas 
nesta lei. 

Dá ao juiz poderes de aumentar, até o triplo, a 
pena dos crimes indicados no projeto. 

Ainda determina que o início do cumprimento 
da pena seja em regime fechado, com transferência 
para regime menos rigoroso, quando cumpridos dois 
terços da pena no regime inicial. 

Determina a redução da pena de um terço a 
dois terços, quando houver colaboração voluntária 
do partícipe ou associado que leve ao esclarecimen
to do crime e ao desmantelamento da organização 
criminosa. 

Ademais, prevê a estruturação de setores e 
equipes especializados do Ministério Público, Banco 
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Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, 
autoridades fazendárias e policiais, no combate à 
ação de organizações criminosas. 

Enfim, revoga a Lei n9 9.034, de 3 de maio de 
1995. 

Justifica-se o projeto pela dimensão crescente 
da atuação das organizações criminosas enftodo o 
mundo, e a conseqüente insegurança que provocam 
na sociedade e no aparelho estatal, motivando a edi
ção de textos legais que busquem um combate mais 
eficiente desses grupos. 

Fundamenta-se, também, no fato de que a Lei 
n9 9.034, de , 1995, não comporta qualquer instru
mento ou procedimento que facilite a repressão das 
organizações .criminosas, incorrendo ainda em sé
rias incompatibilidade com o texto constitucional vi
gente. 

É o relatório. 

11- Voto 

A Lei n9 9.034, de 3 de maio de 1995, é a lei vi
gente que "Dispõe sobre a utilização de meios ope
racionais para a prevençãó e repressão de ações 
praticadas por organizações criminosas". Esta lei 
tem sido alvo de muitas críticas de inconstitucionali
dade e ineficácia jurídica pelos estudiosos do direito, 
merecendo destacar, por pertinente a confusão das 
atribuições do juiz, como coletor de provas e julga
dor, a falta de definição das condições da violação 
das comunicações telefónicas, a inocuidade do t>e
nefício da redução de pena do colaborado no des
mantelamento da quadrilha que não oferece proteção 
ao delator. 

Revela notar que a elaboração de normas de 
repressão do crime exige um equilíbrio entre o in- · 
teresse social de combate à criminalidade e o inte
resse, também social de se respeitar a Constituição. 
(ln Comentários à Lei contra o Crime Organizado -
Geraldo Prado e outro, Belo Horizonte, Dei Rey, 
1993, p. 16.) 

O presente projeto oferece sensível aperfeiçoa
mento às regras de combate ao crime organizado, 
ao permitir que o juiz volte à sua posição de órgão 
imparcial e o Ministério Público cumpra o seu papel 
de acusador. 

Embora possa impulsionar de ofício o proces
so, e na fase decisória converter o julgamento em 
diligência para a colheita de provas complementa
res necessárias à formação de sua convicção, ten
do em vista a apuração da verdade real, o juiz é 
agente imparcial, devendo ser afastado do in
quérito. 

De acordo com o§ 4º, do·art. 144 da Consti
tuição Federal e art. 4º do Código de Processo Pe-

- --na!, a fase irives1igatórfa ffca a éargo da Polícià Ju
diciária e todas as_diligências investigatórias tem 
sido comandadas pela autoridade policial. Entre
tanto, a.experiênc@judiciária vem demonstrando a 
necessidade de uma atividade mais profunda e di
nâmica do Ministério Público nessa fase da perse
cução penal. 

A realidade brasileira, em face do aumento 
· a as· orgariizaÇoes crnfiTn-osa::ÇabalãnâO o·srstema 

penal, reclama que o Ministério Público cumpra 
efetivamente a sua posição de Dominus Litis, 
como órgão detentor de poderes investigatórios, 
podendo agir em conjunto com a polícia, na instau
ração do procedimento investigatório, acompa
nhando-o, em consonância com o citado art. 144, 

.. § 49 ,_e o art. 1;29, VIII, .<!rnbos dacqostituição Fe: . 
dera!, e art. 26 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro 
de 1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Pú
blico. 

O projeto VISa pliflir os-esforços do Ministério 
Público e da autoridade policial na busca de uma 
mais produtiva atuação repressiva. O Ministério 
Público proporcionaria orientação e auxílio nas in
vestigações criminais mais complexas indicadas no 
projeto, evitando-se o julgamento de causas mal ins
truídas. 

Ademais, a obtenção de documentos e infor
mações mediante vjolação da vid9 privada das pes
soas, há de exigir prévia autorização judicial. Tal 
providência fundamenta-se nos incisos XI e LVI do 
art. 5º da Constituição Federal. 

A produção de meios de prova deve estar ads
trita ao controle judicial, notadamente os de caráter 
cautelar e de ordem pessoal e patrimonial, e naque
las situações em que a produção de meio de prova 
venha invadir um bem constitucionalmente consa
grado, como a privacidade. 

Cumpre, assim, que as requisições de busca 
e apreensão de elementos probatóri0s, eletuadas 
em flagrante delito, sejam autorizadas pelo juiz, 
órgão imparcial e abalizador das garantias do acu-

-sado. 

Demais disso, as medidas de acesso aos da
dos terão que respeitar a proibição constitucional de 
violação de privacidade da comunicação de dados, 
não podendO lei orôi,háfia ampliar restrição imperati
va imposta pela Constituição Federal, no art. 5º, XII. 
Só podem ser acessível os dados estanques, depo-

. sitados em banco de dados. 
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É necessário ainda que o presente projeto dis
ponha sobre a identificação criminal do civilmente 
identificado, como medida excepcional nos casos de 
fundada dúvida sobre a validade do documento de 
identificação, em conformidade com o preceito cons
titucional do inciso LVIII do art. 5°. 

Tendo em vista a crescente sofisticação do 
crime organizado, é indubitável que a dissipação 
da criminalidade violenta pode ser auxiliada por arre
pendidos, exigindo-se do Estado mais que salvar a 
vida da vitima e a eliminação da quadrilha, mas tam
bém garantia de proteção especial ao delator, para 
que possa realmente contribuir para a investigação, 
sem correr o risco de sofrer represálias. 

O preceito sobre redução da pena para colabo
ração será ineficaz se não for dada garantia de vicja 
ao delator, pois ninguém se volta contra o compa
nheiro sob risco de ir para a cadeia sem proteção 
especial. 

À constitucionalidade da proposta é inquestio
nável, atendidas as preliminares de competência da 
União para legislar sobre direito penal (art. 22, I, CF), e 
a co_mpetência do Congresso para dispor sobre o as
sunto por iniciativa de qualquer de seus membros 
(art. 48, caput). 

Isto posto, opinamos pela aprovação do pre
sente projeto, ressalvando-se, apenas, sob o prisma 
jurídico, a necessidade de seu aperfeiçoamento, 
adaptando-o aos preceitos da Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público (Lei nº 8.625 de 1993) escoi
mando-o de inconstitucionalidades, em conformida
de com as seguintes emendas: 

EMENDA N2 1 - CCJ 

Suprima-se a expressão 'e de dados" do inciso 
III, do Art. 3º. 

EMENDA N2 2 -: CCJ 

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 32: 

"IV- acesso a dados." 

EMENDA N2 3- CCJ 

Modifique-se a redação do parágrafo único do 
Art. 3° para a segúinte: 

"Parágrafo único. As operações de es
cuta, gravação, impedimento, interrupção de 
comunicações telefónicas podem ser autori
zadas por ordem judicial, quando houver in
dício de crime indicado neste lei e a medida 
for indispensável à investigação criminal ou 
à asseguração da prova. • 

EMENDA N° 4- CCJ 

Modifique-se a redação do Art. 4° para a se
guinte: 

• Art. 4° O Ministério Público, na apura
ção de crimes praticados por organização 
criminosa, requisitará procedimento investi
gatório de natureza inquisitiva e sigilosa, 
acómpanhandô-0, a fim de colher elementos 
de prova, ouvir testemunhas e, ainda, obter 
documentos, informações eleitorais, fiscais, 
bancárias e financeiras, devendo zelar pelo 
sigilo respectivo, sob pena de responsabili
dade penal e administrativa. 

Parágrafo único. O Banco Central do 
Brasil e as instituições finimceiras públicas 
e privadas não poderão invocar o sigilo 
como óbice ao fornecimento dos documen
tos e informações previstas no caput deste 
artigo." 

- - EMENDA N2 5- CCJ 

Suprima-se a expressão "da ocorrencia" ao caput 
do art. 7, ~do§ 1° do art. 82 

EMENDA N2 6- CCJ 

Acrescente-se o seguinte artigo como art. 8°, 
renumerando-se o atual art. 8° e os subseqüentes: 

• Art. 82 A identificação criminal de pes
soas envolvidas com a ação praticada por 
organização criminosa será realizada, se 
houver fundada dúvida a respeito da sua 
identificação civil. • 

EMENDA N2 7- CCJ 

Dê-se ao art. 92 a seguinte redação: 

·o réu condenado, nos termos desta 
lei, não poderá apelar sem recolher-se à 
prisão." 

EMENDA N2 8- CCJ 

Acrescente-se o seguinte. parágrafo ao atual 
art. 11: 

"Parágrafo único. Serão garantidos o 
sigilo da colaboração e ·proteção especial ao 
colaborador." 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1997. 
- Bernardo Cabral, Presidente - Ramez Tebet, Re
lator - Pedro Simon - Romeu Tuma - Jefferson 
Péres- Antonio Carlos Valadares - Elcio Alvares 
- Beni Veras - Epitácio cafeteira - Bello Parga -
Romero Jucâ -José Fogaça. 
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 67, DE 1996, 
QUE DEFINE E REGULA OS MEIOS DE PROVA E 
PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS, DESTI
NADOS À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRI
MES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMI
NOSAS. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Esta lei define e regula os meios de pro

va e procedimentos investigatórios, destinados à 
prevenção e repressão dos crimes praticados por or
ganizações criminosas. 

Parágrafo único. Considera-se organização cri
minosa, para efeitos desta lei, a associação de três 
ou mais pessoas, na forma do art. 288, do Decreto
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1 940 (Código Pe
nal), para o fim de cometer os seguintes crimes: 

1- homicídio doloso (art. 121, caput e§ 22 , do 
Código Penal); 

11 - tráfico de entorpecentes (art. 12 da Lei 
n2 6368, de 1976); 

III - extorsão (art. 158, caput e §§ do Código 
Penal); 

IV- extorsão mediante sequestro (art. 159 e 
§§ do Código Penal); 

V- contrabando e descaminho (art. 334, caput 
e §§ do Código Penal); 

VI -tráfico de mulheres (art. 231 e §§ do Códi
go Penal); 

VIl - tráfico internacional de crianças (art. 239 
da Lei n2 8.069, de 1990); 

VIII - crimes contra o sistema financeiro nacio
nal (Lei nº 7.492, de 1986); 

IX- crimes contra a ordem tributária (Lei n2 8.137, 
de 1990); 

X - crimes contra a ordem económica e relações 
de consumo (Lei n2 8.137, de 1990 e Lei nº 8.176, 
de 1991); 

· XI- moeda falsa (art. 289 e §§ do Código Penal); 
XII- peculato doloso (art. 312, caput e§ 12 do 

Código Penal). 

Art. 22 No exercício de suas funções, o Ministério 
Público poderá requisitar informações, exames peri
ciais e documentos de autoridades federais, estaduais 
ou municipais, bem como dos órgãos e entidades da 
administração direta, indireta ou fundacional, de qual
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, visando à ir.strução de pro
cedimentos ou processos em que oficie. 

Paragrafo únicO: Para-mesmo fim, o Ministério·· 
Público poderá requisitar informações e documentos 
de entidades privadas. 

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal 
serão permitidos os seguintes meios de obtenção áe 
prova, resguardando-se o sigilo: 

1- acesso a documentos e informações eleito-
rais-efiscais;--.- -- ·--- -·- .. - . - .. 

11 - acesso a documentos, livros e informações 
bancárias e financeiras; 

III -escuta de qomunicações telefónicas; 
IV- acesso a dados. 
E_a@.grafo únlco. A§.Q@_@ÇÕes_ d~-ª.Scut-ª._gra-__ _ 

vação, impedimento, interrupção áe comunicações 
telefónicas podem ser autorizadas por ordem judi
cial, quando houver indício de crime indicado nesta 
lei e a mediáa for indispensável à investigação crimi
nal ou à asseguração da prova. 

Art. 42 O Ministério Público, na apuração de cri
mes praticados por organização criminosa, requisi
tará procedimento investigatório de natureza inquisi" 
tiva e sigilosa, acompanhando-o, a fim de colher ele
mentos de prova, ouvir testemunhas e, ainda, obter 
documentos, informações eleitorais, fiscais, bancá
rias e financeiras, devendo zelar pelo sigilo respecti
vo, sob pena de responsabilidade J)enaf e adminis
trativa. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil e 
as instituições firi<;mceiras públicas e privad'ls não 
poderão invocar o sigilo como óbice ao fornecimento 
dos documentos e informações previstas no caput 
deste artigo. 

- Art. 5º Os documentos e informações de caráter 
sigiloso em poder do Ministério Público poderão ser 
entregues à autoridade policial, no curso de inquérito 
policial, desde que relevantes para a apuração de cri
mes praticaáos por organizações criminosas. 

Parágrafo único. O expediente do rv.:nistério 
Público que enviar à autoridade policial documentos 
e informações de caráter sigiloso conterá expressa 
menção à natureza dos mesmos e à sujeição da au
toridade policial às sanções penal e admrnistrativa 
que incorrerá em caso de violação do sigilo. 

Art. 62 A autoridade policial responsável por in
quérito policial destinado à apuração de crimes prati
cados por organização criminosa poderá, de forma 
fundamentada, representar ao Ministério Público 
pela obtenção de documentos e informações eleito
rais. fiscais. bancárias e financeiras, observando-se, 
em qualquer caso, o caráter sigiloso dos mesmos. 

§ 1 º A representação da autoridade policial, ar
ticulada em peça escrita, conterá: 

·. 
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1- a autoridade a que for dirigida; 

11- a exposição sumária dos fatos; 
III - a enunciação de indícios da provável atua

ção de organização criminosa, bem como da neces
sidade e utilidade da medida requerida: 

IV- o pedido, com suas especificações. 

§ 21' Os documentos e infonnações serão au
tuados em autos próprios, apensos ao inquérito poli
cia~ ou peças de intonnação, com expressa referên
cia ao caráter sigiloso, assegurando-se exclusivo 
acesso ao Ministério Público, à autoridade policial de
signada, às partes e seus advogados constituídos. 

Art. 7'1. Quando no exercício de suas atribuições 
legais as autoridades fazendárias, as do Banco Cen
tral e as da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
- verificarem indício de crime praticado por organiza
ção criminosa, deverão imediatamente comunicar tal 
fato ao Ministério Público, enviando-lhe os documen
tos pertinentes, sob pena de sanções penais e admi
nistrativas. 

Art. 811 A identifiCação criminal de pessoas en
volvidas com a ação praticada por organização cri
minosa será realizada, se houver fundada dúvida a 
respeito da sua identificação civil. 

Art. 9!! Em qualquer fase do inquérito policial ou 
do procedimento investigatório caberá prisão tempo
rária a ser decretada pelo juiz, de ofício, a requeri
mento do Ministério Público, ou mediante repre
sentação da autoridade policial, e terá o prazo de 5 
{cinco) dias, prorrogável por igual período em casa 
de extreina e comprovada necessidade. 

§ 111 A prisão temporária poderá ser decretada, 
havendo indícios de crime cometido por organização 
criminosa e de sua autoria, quando necessária para 
a investigação criminal, em especial para a colheita 
de provas, garantia da incolumidade física de teste
munhas e para aplicação da lei penal, ~açada 
pela provável e iminente fuga do investi~do- · 

§ 21' Na hipótese de representação da .autoridade 
policial, elaborada em conformidade com o:§ 12 do art 
&!, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. 

§ 32 A decisão que decretar a prisão temporá
ria deverá ser fundamentada e prolatad8. dentro de 
24 {vinte e quatro) horas, contadas a partir do rece
bimento da representação ou do requerimento. 

§ 411 Da decisão que conceder ou denegar o 
pedido de prisão temporária caberá recurso em sen
tido estrito, na fonna do art. 581 e seguintes do Có
digo de Processo Penal. 

Art. 10. O réu condenado, nos termos desta lei, 
não poderá apelar sem recolher-se à prisão. 

Parágrafo único. Contarcse-ão em dobro os 
prazos procedimentais, aplicáveis nas hipóteses pre
vistas nesta lei. 

Art. 11. Nos casos do parágrafo único do art. 
12, o juiz poderá, considerando a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social e· a personalidade 
do agente, bem como os motivos e as circunstân
cias, aumentar a pena até o triplo, observadas as re
gras do art. 75 do Código PenaL 

§ 12 Os condenados por crimes praticados em 
organização criminosa iniciarão o cumprimento da 
pena em regime fechado. 

§ 22 A pena privativa de liberdade será execu
tada de forma progressiva, com a transferência para 
regime menos rigoroso, quando houver o cumpri
mento de 2/3 (dois terços) da pena no regime inicial 
e seu mérito indicar a progressão, sendo obrigatória 
a realização do exame criminológico. 

Art. 12. Nos crimes praticados em organização 
criminosa, a pena será reduzida de 1/3 (um terço) a 
2/3 {do~s terços), quando a colaboração voluntária 
do participe ou associado, levar ao esclarecimento 
de infrações penais e sua autoria, bem como possi
bilitar o desmantelamento da organização criminosa. 

Parágrafo único. Serão garantidos o sigilo da 
colaboração e proteção especial ao colaborador. 

Art. 13. O Ministério Público, o Banco Central 
do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários- CVM 
-, as autoridades fazendárias e as policiais estrutu
rarão setores e equipes especializados no combate 
à ação praticada por organizações criminosas. 

Art 14. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 15. Revogam-se a Lei n2 9.034, de 3 de 
maio de 1995, e as disposições em contrário. 

Sala da Comissão, 10 de setembro de 1997.
Senador Bernardo Cabral, Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes; 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin
guém nela podendo 'Penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desas-



OUTUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 211 

tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; 

LVI- são inadmissíveis, no processo, as pro
vas obtidas por meios ilícitos; 

LVIII - o civilmente identificado não será sub
metido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei; 

Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho; 

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e 
procedimentos administrativos pertinentes e, para 
instruí-los: 

a) expedir notificações para colher depoimento 
ou. esclarecimentos e, em caso de não compareci

- _mªnto_injusJifjºªdoL_m.quisitar condução coercitiva, 
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as 
prerrogativas previstas em lei; 

b) requisitar informações, exames periciais e 
documentos de autoridades federais, estaduais e 
municipais, bem como-cf6s órgãos e entidades-da
administração_ direta, indireta ou fundacional, de 
~qlialquetâos-"Pocieres daUiliao;-âos -Estaâos, do -
Distrito Federal e dos Municípios; 

c) promover in_!>Peções e! diligências investiga-_ 
tÓrias junto às autoridades, órgãos e entidades a que 

·······································································-··-··--~ ·se-refere a alínea anterior. 
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 

sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 
sobre todas· as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 

11 - requisitar informações e documentos a enti
dades privadas, para instruir procedimentos ou pro
cesso em que oficie; 

III - requisitar à autoridade competente a ins
tauração de sindicãncia ou procedimento administra-

······································-··········································-· tivo cabível; 
Art. 129. São funções institucionais do Ministé- IV - requisitar diligências investigatórias e a 

rio Público: instauração de inquérito policii:li e de inquérito policial 
·····························································-··---···---·--·---militar, observado o disposto no artigo 129, inciso VIII, 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a da ConstituiÇão-Federal, podendo acompanhá-los; 
instauração de inquérito policial, indicados os funda- V - praticar ates administrativos executórios, 
mentes jurídicos de suas manifestações processuais; de caráter preparatório; 
.................................................................................... VI - dar publicidade dos procedimentos admi-

Art. 144. A segurança pública, dever do Esta- nistrativos não disciplinares que instaurar e das me-
do, direito e responsabilidade de todos, é exercida didas adotadas; 
para a preservação da ordem pública e da incolumi- VIl - sugerir ao Poder competente a edição de 
dade das pessoas e do património, através dos se- normas e a alteração da legislação em vigor, bem 
guintes órgãos: como a adoção de medidas propostas, destinadas à 

················································································-·· prevenção e controle da criminalidade; 
§ 4º Às polícias civis; dirigidas por delegados VIII - manifestar-se em qualquer fase dos pro-

de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a com- cessas, acolhendo solicitação do juiz, da parte ou 
petência da União, as funções de polícia judiCiá-ria-e- - p-orsaa iniciativa, quando entender existente interes-
a apuração de infrações penais, exceto as militares. ·se em causa que. justifique a intervenção. 

·······································································-·······--- _ § 1
9

_ ~§. nQtificªções e _rE!Quisjç<íE!S. pJ~vista_s 
LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993 

Institui a Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público, dispõe sobre normas 
gerais para a organização do Ministério 
Público dos Estados, e dá outras provi
dências. 

Art. 26. No exercício de suas funções, o Minis
tério Público poderá: 

neste artigo, quando tiverem como destinatários o 
Governador do Estado, os membros do Poder Legis
lativo e os desembargadores, serão encaminhadas 
pelo Procurador-Geral de Justiça. 

§ 22 O membro do Ministério Público será respon
sável pelo ·uso indevido das informações e documentos 
que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. 

§ 3º Serão c;umpridas gratuitamente as requisi
ções feitas pelo Ministério Público às autoridades, 
órgãos e entidades da Administração Pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios. 

§ 4º A falta ao trabalho, em virtude de atendi
mento a notificação ou requisição, na fornia de> inci
so I deste artigo, não autoriza desconto de venci
mentos ou salário, considerando-se de efetivo exer
cício, para todos os efeitos, mediante comprovação 
escrita do membro do Ministério Público. 

§52 Toda representação ou petição formulada 
ao Ministério Público será distribuída entre os mem
bros da instituição que tenham atribuições para 
apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colé
gio de Procuradores. 
. ---............................ ······-··· .................................................. ~-

Código Penal 

DECRETO-LEI N2 2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940 (*) 

Código Penal 

Art. 288. Associarem-sé mais de três pessoas, 
em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: 

pena- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro, 

se a quadrilha ou bando é armado. 

Código de Processo Penal 

Art. 22 Em qualquer fase de persecução crimi
nal que verse sobre ação praticada por organizações 
criminosas são permitidos, além dos já previstos na 
lei, os-següfrifes· procéâimenTos-ae investigação e 
formação de provas: 

I - (vetado); 
11 - a ação controlada, que consiste em retar

dar a interdição policial do que se supõe ação prati
cada por organizações criminosas ou a ela vincula
do, desde que mantida sob observação e acompa
nhamento para que a medida legal se concretize no 
momento mais eficaz do ponto de vista da formação 
de provas e fornecimento de informações; 

- III -o acesso a dados. documentos e infonnações 
fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais. 

CAPÍTULO 11 
Da Preservação doSig_ilo Constitucional 

Art. ~ Nas hipóteses do inciso III do artigo 2º 
desta lei, ocorrendo possibilidade de violação de si
gilo preservado pela Constituição ou por lei, a dili
gência será realizada pessoalmente pelo Juiz, ado
tacto o mais rigoroso segredo de justiça. 

§ 12 Para realizar a diligência, o Juiz poderá 
requisitár o auxílio de pessoas que, pela natureza da 
função ou profissão, tenham ou possam ter acesso 
aos objetivos do sigilo. 

§ 2º O Juiz, pessoalmente; fará lavrar auto cir
cunstanciado da diligência, relatando as informações 
colhidas oralmente e anexando cópias autênticas 

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas __ dos documentos que tiverem relevância probatória, 
autoridades policiais no território de suas respectivas - podendo, para esse efeito, designar uma das pes-
circunscrições e terá por fim a apuração das infraçõ- soas referidas no parágrafo anterior como escrivão 
es penais e da sua autoria. ad hoc. 

LEI Nº 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995 

Dispõe sobre a utilização de meios 
operacionais para a prevenção e repres
são de ações praticadas por organizações 
criminosas. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e €<lJ sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
Da Definição de Ação Praticada por 

Organizações Criminosas e dos Meios 
Operacionais de Investigação e Prova 

Art. 12 Esta lei define e regula meios de prova e 
procedimentos investigatórios que versarem sobre 
crime resultante de ações de quadrilha ou bando. 

§ 32 O auto de diligência será conservado fora 
dos autos do processo, em lugar seguro, sem inter
venção de cartório ou servidor, somente podendo a 
ele ter acesso, na presença do Juiz, as partes legíti
mas na causa, que não poderão dele servir-se para 
fins estranhos à mesma, e estão sujeitas às sanções 
previstas pelo Código Penal em caso de divulgação. 

§ 4º Os argumentos de acusação e defesa que 
versarem sobre a diligência serão apresentados em 
separado para serem anexados ao auto da diligên
cia, que poderá servir como elemento na formação 
da convicção final do Juiz. 

§ 5º Em caso de recurso, o auto da diligência 
será fechado, lacrado e endereçado em separado ao 
juízo competente para revisão. que dele tomará co
nhecimento sem intervenção das secretarias e gabi
Retes, devendo o relator dar vistas ao Ministério Pú
blico e ao Defensor em recinto isolado, para o efeito 
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cie que a discussão e o julgamento sejam mantidos 
em absoluto seg[edo_de justiça. 

CAPÍTULO III 
Das Disposições Gerais 

Art. 4º Os órgãos da polícia judiciária estrutura
rão selares e equipes de policiais especializados no 
combate à ação praticada por organizações criminosas. 

Art. S' A identificação criminal de pessoas envoM
das com a ação praticada por organizações crimirio5as 
será reaflzada independentemente da identifiCação civil. 

Art. 6º Nos crimes praticados em organização 
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PARECER Nº 569, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre Projeto de Lei_ do 
Senado nº 99, de 1996, de autoria do Se
nador Bernardo Cabral, que "Revoga o 
artigo 75 da Lei nº 9.1 00, de 29 de set~bro 

· · de 1995, que estabelece nonnas para a rea
liZação das eleições municipais de 3 de ou
lucro ae1996-e-âãoiili-3s providencias". 

Relator: Senador Ramez Tebet 

criminosa, a pena será reduzida de um a dois terços, 1- Relatório 
quando a colaboração espontânea do agente levar Vem a esta Comissão, para exame, 0 Projeto 
ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria. 

Art. -r- Não será concedida liberdade provisória, em epígrafe que objetiva revogar o art. 75 da recém-
com ou sem fiança, aos agentes que tenham tido in- promulgada Lei nº 9.1 00, de 1995, que regulará as 

eleições municipais deste ano de 1996. 
tensa e efetiva participação na organização criminosa. 0 referido dispositivo estaóelece, verbis: 

Art. 8º O prazo máximo da prisão processual, nos 
crimes previstos nesta lei, será de cento e oitenta dias. "Ar!. 75. Na votação quando admitido pe-

Art. 9º O réu não poderá apelar em liberdade, netrar no recinto da. Mesa, o eleitor apresentará 
nos crimes previstos nesta lei. seu título acompanhado de documento público 

Art. 1 O. Os condenados por crimes decorrentes em que_consie Sl1ª fotQg@fj<i, çs quais poderão 
de organização criminosa iniciarão o cumprimento _ S§!r ~rnac!Qs ROr fi§gi]_gu c!elega®de parti-
da pena em regime fechado. do, entregando, no mesmo ato, a senha." 

Art. 11. Aplicam-se, no que não forem incem- Em sua justificação, 0 autor desta proposição ar-
patíveis, subsidiariamente, as disposições do Código gumenta que 0 Código Elertoral, que tem força de lei 
de Processo Penal. _ _ _____ complementar, exige que alistamento do eleitor seja 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua feito_-mediante _ requ_elimento _ acompanhaQ()__c:fª.J!R~~- ______ _ 
publicação. -- ~-==c~~entáçãoCieumdos cincoaoctimentós previStos nos- -

Ar!. 13. Revogam-se as disposições em contrário. incisos I a V de seu art. 44, além de três, retratos. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO _ Presi- Posteriormente, a Lei nº 7.444, de 20 de de-

dente da República. 
· Milton Seligman. 

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO R!SF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 225/97-CCJ 

Brasilia, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou, com Emendas nºs 1 a 8-GCJ, o Projeto de 
Lei do Senado nº 67, de 1996, de autoria do Sena
dor Gilvam Borges. que define e regula os meios de 
prova e procedimentos investigatórios, destinados à 
prevenção e repressão dos crimes praticados por o r-
ganizações criminosas. 

Cordialmente. - Senador Bernardo Cabral, Presi
dente da Comissão de Const~uição, Justiça e Cidadania. 

zembro de 1985, modificou o supracitado dispositivo, 
dispensando as mencionadas fotografias no proces
samento eletrônico do alistamento. 

Alega, air.da, o proponente deste Projeto, que 
o Código Eléitoral permite ao eleitor votar ainda que 
deixe de exibir seu título, bastando, para tanto, que 
saiba qual é a sua seção eleitoral e lá conste efetiva
mente a sua inscrição. 

-- -----Aduziu, ainda, o art. 147 do ÇqQjgQ_EieitOJ:al ___ _ 
~que determina que, havendo dúvida quanto à identi-

dade do eleitor que fqr admitido a votar, o Presidente 
da Mesa "deverá exigir-lhe a exibição da respectiva 
carteira, e, na falta desta, int~.Togá-lo sobre os da-
dos constantes do respectivo título, ou da folha indi-
vidual de votação, confrontando a assinatura do 
mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor, 
mencionando na ata a dúvida suscitada". 

Argumenta, também, que muitos eleitores que 
não possuem carteira de identidade, ou outro docu-
mento com fotografia, poderão deixar de votar se for 
aplicada a norma prevista no art. 75 da lei 9.100, de 
1995, em razão de, na zona rural de todo o País, no-
venta por cento dos eleitores só pos~uírem _a certi-
dão de nascínientó-e-ó-tlfulo de elehor e conclui con-
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siderando a possibilidade de que cinqüenta por cenc 
to desses eleitores sejam impedidos de cumprir o 
deu dever ou direito de votar, conforme está previsto 
no art. 14, § 12 , da Constituição Federal. 

Finalizando a defesa do seu projeto, entende 
seu ilustre autor que a proximidade do pleito eleitoral 
constitui-se em um grande obstáculo para que essa 
massa considerável de eleitores, que não possui do
cumento de identidade com fotografia, possa provi
denciá-lo tempestivamente. Ainda que isso fosse 
possível não se pode deixar de considerar as dificul
dades financeiras das populações de baixa renda, 
justamente as que não possuem tais documentos, e 
também as precárias condições administrativas da 
maioria dos órgãos responsáveis pela expedição de 
carteira de identidade, que não tem condições para 
atender um aumento substancial da demanda. 

É o relatório. 

11- Voto 

A lei n• 9.100, de 29 de setembro de 1995, 
constitui-se em um diploma legal de vigência limitada 
no tempo, pois, sua fipalidade é disciplinar as eleições 
municipais de 1996. E, portanto, legislação casuística, 
que mantém um lamentável costume na vida política 
nacional, que se repete a cada eleição, de se produzir 
lei específica para estabelecer as regras do joQO eleitO
ral, a despeito de existir ampla legislação sobre a ma
téria, em especial o Código Eleitoral e a lei Orgãnica 
dos Partidos Políticos, que, dependendo, de algumas 
poucas adequações quanto ao primeiro, dispõem 
amplamente sobre eleições e partidos políticos. 

A partir da promulgação, pelo Congresso Nacio
nal, da Emenda Constitucional nº 4, de 1993, que mo
difiCOu o art. 16 da Carta de 1988, de modo a proibir a 
edição de lei que altere o processo eleitoral a menos 
de um ano da realização de eleições, limitou-se a 
possibilidade de se legislar ao sabor das circunstân
cias políticas, pelo menos nesse periodo referido. 

No entanto, entendemos que a lei eleitoral 
destinada a estabelecer as regras do processo 
eleitoral de uma determinada eleição deve observar 
o que dispõe o Código Eleitoral sobre a matéria, 
malgrado não tenha este a força de lei complemen
tar em sua totalidade, restrita apenas à parte que 
trata da "organização e competência dos Tribunais, 
dos juizes de direito e das Juntas Eleitorais" (art. 121 
da Constituição Federal). Justificamos essa nossa 
idéia em razão de ser aquele o diploma legal em vi
gor que cuida amplamente do assunto, além de rep
resentar lei consolidadora da matéria eleitoral e ple
namente integrada ao nosso ordenamento jurídico. 

Apoiamos, assim, este projeto que pretende re
vogar dispositivo que vai de encontro ao Código Eleito
ral e sua legislação alteradora. Também, no mérito, 
concordamos com os argumentos expostos por seu 
autor de que a aplicação do art. 75 da lei n• 9.100/95 

lrllpeôir:í: qt.niüinir grande' parcela âo eleitorado exer: 
ça o seu dever ou o seu direito de votar, podendo, 
ainda, o citado dispositivo ser usado em detrimento de 
determinado candidato cujo eleitorado seja constituído 
de pessoas llumildes qtie~-ein sua maioria,-comoa]ega 
o autor deste projeto, não possuem carteira de identida
de ou outro documento público que conste sua fotografa 

Quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
somos favoráveis ao Projeto, pois entendemos que 
não há qualquer conflito material com o art. 16 da 
Constituição Federal que proíbe a edição de lei que . 
altere o processo eleitoral no decorrer de um ano an
tes das eleições. A nosso ver, a ameaça de altera
ção do referido processo só se caracteriza quando 
as modificações propostas na legislação eleitoral 
possam representar orna real interferência no princí
pio de competitividade entre partidos ou candidatos 
a menos de um ano_das eleiÇões, resultando em be
nefícios eleitorais de uns em detrimento de outros. 
Não encontramos, também, qualquer incompatibili
dade deste projeto com a ordem jurídica vigente e 
com o Regimento Interno desta Casa. 

Todavia, tendo a matéria perdido a oportunidade, 
opinamds pela sua prejudicialidade e arquivamento. 

É o nosso voto. 
Sala das Comissões, 1 O de setembro de 1997. 

- =Bernardo cabral, Presidente- Ramez Tebet, Re
lator - Pedro Simon - Romeu Tuma - Jefferson 
Péres - Romero Jucá - Regina Assumpção - An
tonio carlos Valadares - Beni Veras - Bello Par
ga - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira. 

.---, 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. Nº 231/97- CCJ 

III - versarem sobre inelegibilidade ou ex
pedição de diplomas nas eleições federais ou es

--- -taduaís; 

Brasília, 19 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exa. 

que em reunião realizada nesta data, esta Comis
são deliberou pela prejudicíalídade do Projeto de 
Lei do Senado nº 99, de 1996, que revoga o Artigo 
da Lei nº 9.1 00, de 29 de setembro de 1995, que 
"estabelece normas para à realização das eleições 
municipais de 3 de outubro de i 996 e dá outras pro
vidências. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 14. A soberania popular será exercida 
pelo sufrágio universal e pelo voto díreto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 

§ 1 º O alistamento eleitoral e o voto são: 
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a or

ganização e competência dos Tribunais, dos juizes 
de direito e das Juntas Eleitorais. 

§ 1º Os membros dos Tribunais, os juizes de 
direito e os integrantes das Juntas Eleitorais, no 
exercício de .suas funções, e no que lhes for apli
cável, gozarão de plenas garantias e serão ínamo
viveís. 

§ 2º Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo 
motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, 
e nunca por mais de dois biêníos consecutivos, sen
do os substitutos escolhidos na mesma ocasião pelo 
mesmo processo, em número igual para cada cate
goria. 

§ 3º São írrecorriveís as decisões do Tribunal 
Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta 
Constituição e as denegatórias de habeas corpus 
ou mandado de segurança. 

§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais 
Eleitorais somente caberá recurso quando: 

I -forem proferidas contra disposição expressa 
desta Constituição ou de lei; 

11 - ocorrer divergência na interpretação de lei 
entre dois ou mais Tribunais Eleitorais; 

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda 
de mandatos eletivos federais ou estaduais; 

V - denegarem habeas corpus, mandado de 
segurança, habeas data ou mandado de ínjunção. 

lEI Nº 4. 737- DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral 

PARTE PRIMEIRA 
---- _ _________ __lntroduçij()_ 

Art. 44. O requerimento, acompanhado de 3 
-(três) retratos, será instruido com um dos seguintes 
documentos: que nao poderão ser supridos median
te justificação: 

I - carteira de identidade expedida pelo orgão 
competente do Distrito Federal ou dos Estados; 

li -certificado de quitação do serviço militar; 
III - certid~de idade ex!raídªdo Begistro Civil; 
IV - instrumento público do qual se infira, por 

direito ter o requerente idade superior a dezoito anos 
e do qual conste, também, os demais elementos ne
cessários à sua qualificação; 

V - documento do qual se infira a nacionali
dade brasileira, originária ou adquirida, do reque
rente. 

Parágrafo único. Será devolvido o requeri
mento que não contenha os dados constantes do 
modelo oficial, na mesma ordem, e em caracteres 
inequívocos. 

Art. 147. O presidente da mesa dispensará 
especial atenção à identidade de cada eleitor ad
mitido a votar. Existindo dúvida a respeito, deverá 
exigir-lhe a exibição da respectiva carteira, e, na 
falta desta, interrogá-lo sôbre os dados constantes 
do titulo, ou da fôlha individual de votação, con
frontando a assinatura do mesmo com a feita na 
sua presénÇà -peló eleitor, e mencionando na ata a 
dúvida suscitada. 

§ 1º A impugnação à identidade do eleitor, for
mulada pelos membros da mesa. fiscais, delegados. 
candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada 
verbalmente ou por escrito. antes de ser o mesmo 
admitido e. votar. 

§ 2º Se persistir a dúvida ou fôr mantida a im
pugnação, :ornará o presidente da mesa as seguin
tes providências: 
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I - escreverá numa sobrecarta branca o se
guinte: "Impugnado por "F"; 

11 - entregará ao eleitor a sobrecarta branca, 
para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, 
nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim 
como o seu título, a fôlha de impugnação e qualquer 
outro documento oferecido pelo impugnante; 

III -determinar ao eleitor que feche a sobrecar
ta branca e a deposite na uma; 

IV - anotará a impugnação na ata. 
§ 39 O voto em separado, por qualquer motivo, 

será sempre tomado na forma prevista no parágrafo 
anterior. 

LEI Nº 7.444- DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre a implantação do pro
cessamento eletrõnico de dados no alis
tamento eleitoral e da revisão do eleitora
do, e dá outras providências. 

pos, 1 º Secretário 
Secretário. 

DO 15-9-93. 

Senador Naóor Júnior, 29 

Redação Original 

Art. 16: 

"Ar!. 16. A lei que alterar o processo 
eleitoral só entrará em vigor um ano após 
sua promulgação." 

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS 
DO ART. 250 PÀRÁGRAFO ÚNICO, DO 

REGIMENTO·tNTERNO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. Nº 231/97-CCJ 

Brasília, 19 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 

__ Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 
····················································································---~em-reunião realizada nesta data.; esta Cô~míSSâô-àe:· --

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 4, DE 1993 

Dá nova redação ao art. 16 da Cons
tituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 
ao texto constitucional: 

Artigo único. O art. 16 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 16. A lei que alterar o processo 
eleitoral entrará em vigor na data de sua 
publicação, não se aplicando à eleição 
que ocorra até um ano da data de sua vi
gência." 

Brasília, 14 de setembro de 1993. 
A Mesa da Câmara dos Deputados: Deputa

do Inocêncio Oliveira, Presidente - Deputado 
Wilson Campos, 1 9 Secretário - Deputado Car
doso Alves, 2º Secretário- Deputado 8. Sá, 4º Se
cretário. 

A Mesa do Senado Federal: Senador Hum
berto Lucena, Presidente - Senador Chagas Ro
drigues, 19 Vice-Presidente - Senador Levy 
Dias, 2º Vice-Presidente - Senador Júlio Cam-

liberou· pela prejudicialidade do Projeto de Lei do 
Senado n2 99, de 1996, que revoga o Artigo da 
Lei n2 9.1 00, de 29 de setembro de 1995, que "Es
tabelece normas para a realização das eleições mu
nicipais de 3 de outubro de 1996 e dá outras provi
dências·. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

PARECER N9 570, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n2 169, de 1996, de autoria do Se
nador Pedro Simon, que "Regulamenta o 
inciso LVIII do art. 5º da Constituição Fe-

-- <'lera!, clispondosobre a-fdentificaçaocri-- ---
minai." 

Relator: Senador Esperidião Amin 

I - Relatório 

:-_\lern ç. es_ta Comi§§.ão,_para_exaiT)e,_ o Projetg_ 
de Lei do Senado n2 169, de 1996, de autoria do no
bre Senador Pedro Simon, que "Regulamenta o inci
so lVIII do art. 5º da Constituição Federal. dispondo 
sobre a identificação criminal". 
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A proposição, em decisão terminativa na Co
missão e que não recebeu emendas no prazo regi
mental, pretende estabelecer determinadas condi
ções definidoras de quando uma ~assoa, civilmen
te identificada, não necessita ser submetida à identi
ficação criminal, cumprindo-se, desta forma: o co
mando daquele dispositivo de nossa Constituição. 

A proposta vai mais além, dispondo sobre cer
tas medidas administrativas e de controle dos Esta
dos, Distrito Federal e Territórios, com a finalidade 
de facilitar o intercâmbio de informações e evitar ou 
minorar as fraudes no processo de identificação. 

11- Análise 

forma dos olhos, sejam "descritos" no documento de 
·· identidade: Esses dados não constam normalmente 

como descritivos. Podem, entretanto, ser observa· 
dos nas fotografias. Seria melhor que f10S atilf.ésse- __ _ 

_ mos~~5_i~formaçõ_es -il6sS:rltivas L!_stiais cj_essf!s _ d()cy-_ 
mentes. 

No inciso IV, o nobre parlamentar que haja 
obrigatória identificação criminal quando houver 
evidência de que o portador "utiliza-se dti docu
mento de terceiro". Vamos mais além. Pensamos 
ser, também, nec'essária a identificação quªndQ 
houver notícia de que já o tenha -utilizado anterior
mente. 

A medl.da t"it - No inciso V, (;~a obrigatória a identiticac_. ão cri-
não contraria disposições cons u- . 

1 
• - d'd d d 

cionais ou infraconstitucionais. --- --mma quando o orgao expe 1 or o ocumemo aora-
sentado, se consultado, não confirmar a idantidada. 

É elogiável quanto ao seu mérito, pois, com Ora, essa identificaçãv só mostra-se necessária no 
~ugestõe_s inteligentes, procura atingir seu~ obje- início de uma persecução criminal, quando há, no 
ttvos. Nao obstante, merece alguns aprtmora- mínimo, fortes indícios de que o identificado come-
mentes. -"---~~u ufrfcrtme. Todo o processo criminal depende 

No seu art. 19
, a proposição dispõe que a pes- dessa correta idef11ificação. __ É preciso observar 

soa civilmente identificada não será submetida à que tem sido grande o número de delinqüentes 
identificação criminal, com as exceções constantes que, no momerifo da identificação, apresentam do-
dos incisos abaixo, parcialmente transcritos: cumentos falsos, dificultand_r_ e, âsvezes, ::té frus

trando a ação da Justiça. Por isso, pensamos que 

"Art. F ( ... } 
I - ( ... ) se apresentado (o documento 

de identidade ( ... ) mostra-se visivelmente fal
sificado; 

11 -os dados fisionômicos ( ... ) tipo de 
nariz, forma dos olhos ( ... } descritos no do
cumento não ccrresponderem ao do por
tador; 

III - ( ... ); 
IV- for encontrado com o portador ( ... ) 

evidência de que ( ... ) utiliza-se de documen
to de terceiro; 

V - o órgão expedidor do documento, 
se consultado ( ... ) não confirmar a identida
de( ... )." (observação e grifos nossos) 

No inciso I, o termo "falsificado" nos parece 
inadequado. Numa simples verificação de documen- .. 

a consulta ao órgão expedidor deva ser impositiva 
e não facultativa. 

Além do previsto nos inci;;o, - -' ·· ., pensa
-mos que -ôevaserobrigato ,·: •. ,,e identificado 
aquele que for indiciado em inquérito policial, ou 
já tenha sido condenado pela prática de crime ina
fiançável. 

O ilustre auior, no art. 22 e nos ·jeus §§ 1 º e 
22 , estabelece comandos para os estados e para o 
Distrito Federal, no sentido da implantação de sis
temas centralizados- de controle de documentos 
-expedidos~c:hegando a-detalhes -como . a imposi
ção de que o controle seja feito por "números se
qüenciais, e do lote ou série". Essas disposições 
são inconstitucionais, ferem o principio da federa
ção, pois dispõe, de forma não genérica:, sobre ma
téria que não é de competência excll!siva da União 
(identificaçao civil). -~ · · · · 

to de identidade, no momento da identificação; muF ----Além disso, !ista, de forma discriminada, objeti-
tas vezes não podemos afinmar que há indícios de vos do sistema d<2 controle e define, rigidamente, cá-
falsidade. Mas podemos dizer que há indícios de ai- digos para 'que as fraudes sejam evitadas. 
teração. A determinação da falsidade pode depender E:sse detalhamento fere a técnica legislativa. 
da realização de exames mais profundos e outrás-âi- · · --A matéria nãC!'épertT!lentea-üm -éilplo-ma-corr. ó n-(_=----------
ligências. ' ~~vefdelei. E mais, o autor corre o risco de errar por 

No inciso 11, o autor propõe, indiretamente, falta, excesso ou inadequação dos objetivos do 
que dados fis1onômicos, sobre o tipo de nariz e--- sistema de centre::: e por impropriedade dos siste-
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mas de código que imaginou. Também, impede ou 
dificulta a utilização de novas tecnologias, quando 
disponíveis. 

Somos de opinião, ainda, que as delegacias 
policiais devam informar, aos órgãos expedidores de 
documentos de identidade, sobre roubo, furto ou ex
travio desses documentos. 

III- Voto 

Pelo exposto, opino favoravelmente à aprova
ção do Projeto de Lei do Senãdo n° 169, de 1996, 
observadas as seguintes emendas: 

EMENDA No 1 - CCJ 

Dê-se ao art. 1° do Projeto de Lei do Senado n2 
169, de 1996, a seguinte redação: 

. "Art. 12 ( ••• ) 

1- não for apresentado documento de 
identidade ou, se apresentado, contiver ra
suras ou mostrar-se visivelmente alterado; 

11 - o aspecto fisionômico e os da
dos relativos a cor de pele, cabelo, olhos 
e outros sinais fenotípicos descritos no 
documento não corresponderem aos do 
portador; 

III ( ... ); 
IV - for encontrado com o portador do

cumento de identidade de outra pessoa, ou 
haja registro de que já tenha se utilizado 
de documento de terceiro para identifi
car-se; 

V - o órgão expedidor do documento, 
obrigatoriamente consultado, não confirmar 
a identidade ou atribuir a outrem; 

VI - o civilmente identificado for indi
ciado em inquérito policial, ou já tenha 
condenação pela prática de crime inafian
çável." 

EMENDA N° 2 - CCJ 

Dê-se ao art. 22 do Projeto de Lei do Senado n° 
169, de 1996, a seguinte redação: 

facili1ar a rápida verifk:ação da legitimidade 
do documento, quando apresentado pelo 
portador. 

§ 22 A União está al,ltorizada a realizar 
convênios com os estados e com o Distrito 
Federal, objetivando o intercãmbio de conhe
cimentos técnicos e de informações sobre 
documentos de identificação e seu sistema 
de controle. • 

EMENDA W3.,.. CCJ 

Acrescente-se ao Projeto de Lei do Senado n2 
169, de 1996, o seguinte art. 32, renumerando-se os 
demais: 

"Art. 32 Os Cartórios repensáveis pelo 
registro de óbitos e os órgãos policiais de
vem, mensalmente, remeter aos órgãos 
expedidores de documentos de identifica
ção de sua área de atuação, relações de 
óbitos ocorridos e de documentos de 
identificação furtados, roübados ou extra
viadqs. 

Parágrafo un1co. Os dados 
constantes dessas relações devem ser os 
necessários para permitir a fácil localização 
dos prontuários aos quais se referem." 

Sala da Comissão, em 1 O de setembro de 
1997. ' 

a Un;:ort.d!:;~s~~~~~:o u~0~~~~~=i~~ "'/li :o C>Í 

controle de documentos de identificação ex- J1~' _, . . 
pedidos.. '""= """ ,_cv~r'i:f~=;::~'~--

§ 1" O sistema de controle deve in- ~.p4i;::__-;;:~;:::::-?::::::_ __ '"""',;;;:;õ=é~ 
corporar recursos e técnicas que permitam ""-"i 'kras /74 / 

/7t.'4~..----



TITUI,\RES- 111'1. 

GUIL!:!ERME PALMEIRA 
EDISON LOBAO 
JOSE BIANCO 
BERNARDO CABRAL 
FRANCELJNO PEREIRA 
JOSAPHAT MARINHO 
ROMEUTUMA 

TITl'URt;s- P~IOII· 

JADER BARBALHO 
JOSE FOGAÇA 
ROBERTO REQUIAO 
RAMEZ TEBET· · 
PEDRO SIMON 
RENAN CALHEIROS 

TITIII.AIIllS- PSilll 

JEFFERSON PERES 
JOsE IONACJO FERREIRA 
LUCIO ALCANTARA 
BENIVERAS 

TIT!'J.AIIF.S · ULOCO OI'OSI~'AO 
. (1'1'11'1>1'/PSIIIPI'S) 

. \:\TO:--:to CARLOS VALAI>AHES(I'S[J) 

ROBERTO FREIRE (PPS) 
JOSE EDUARDO DUTRA (PT) 

TITUI..\RES- PPD 

ESPEHIDIAO AMJN 
E'PITACIO CAFETEIRA .. 

TITilLARF.S -I'T8 

REGINA ASSUMPÇAO 

COMISSÃO DE CONSTITIIIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

L!ST:\ DE VOTAÇÃO N9!\11NAL f<..s .f6? (96 

Sl~l· • . S.\0 .\IIHI-.1'\(·Ao :SUPLENl'llS- P~'L Sl~l N.-\0 

ELCIO ALVARES íX 
ROMEROJUCA V' 
JOSE AGRIPINO \ 

HUGO NAPOLEAO 
FREITAS NETO 

.Y BELLOPARGA 7i1 
K ODACIR SOARES I 

Sl~l i\.\0 .\IISTE:\C'.\0 Slll'l,t:JiiTF.S- P~fllll snt :oi.io 
VAGO 
NEY SUASSUNA 
CARLOS BEZERRA 
CASILDO MALDANER 

K FERNANDO BEZERRA 
GILVANBORGES 

SIM 1'.\o .\IISTI-:M'.ÍO Slii'LENTF.S- I'SIIII Sl~l N.io 

X SERGIO MACHADO -, 
JO§J:\ SERRA 
JOSE ROBERTO ARRUDA 

'v OSMAR DIAS 
Sl~l K\0 .\IISTE'\(".ÍO SI!I'I.I'NTI·:S -III.OC'O OI'OSI('.\0 Sl~l :->.\0 

(1'1 II'IIT/I'SIIII'I'S) 

)( ADEM IR ANDRADE (PSB) 
SEBASTIAO ROCHA (PDT) 
MARINA SILVA (PT) 

Sl~l l'i.iO SI! Pl.llNTF.S-1'1'11 snl i\.io 
)('' LEVY DIAS --- ----=~--------- -----
. ...v LEOMAR QUINTANILHA 
Sl~'t :-;_io .\llsTE:\ÇÍO SIII'Lii:'ITF.S- PTO st:lt- :oi.i() 

VALMIR CAMPELO 
.. -----~-

AIISTEO'ó('.ÍO 

.\IIHE:\~·.io 

-

.\IIS J'E:\('.ÍO 

,\IISTE:\I.",ÍO 

-----·· 

\nsnSCío· 

'!'O'fAL_;f/_ S!l\l./Q ___ NÃQ_~_AIÍS_ O{ SA!-~ UjS !l!~PN!PES, ~l\! ,(() I ()Ç) I <]}._ 
{ 

/- ~crnnnJo Cnbral · 
rrcsidcnle da Cnrnissão de Cons~itniçlio, .Justiça c Cidadania 

'" ,_, 
o 

'i i 

;J 
!Z 
[::j 
Yl s 
~ g 
;ii 

~ 

o 

~ 
1:5 
g 
~ 

~ 



---------------------------------------

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E CIDADANIA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 169 DE 1996, 
QUE REGULAMENTA O INCISO LVIII DO ART. 52 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SO
BRE A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 

O Congresso Nacional decreta. 
Art. 12 A pessoa civilmente· identificada não 

será submetida a identificação criminal, salvo nas hi
póteses em que: 

I - não for ·apresentado documento 
de identidade ou, se apresentado, conti
ver rasuras ou mostrar-se visivilmente al
terado; 

11 - o aspecto fisionômico e os da
dos relativos a cor de pele, cabelo, olhos 
e outros sinais fenolípicos descritos no 
documento não corresponderem aos do 
portador. 

III - a fotografia do portador não conti
ver o carimbo, à tinta ou pressão, ou outra 
forma de chancela lançada pelo órgão res
ponsável pela expedição; 

IV - for encontrado com o portador 
documento de identidade de outra pessoa, 
ou haja registro de que já tenha se utiliza
do de documento de terceiro para identifi
car-se; 

V - o órgão expedidor do documento, 
obrigatoriamente consultado, não confirmar 
a identidade ou atribuir a outrem; 

VI - o civilmente identificado for in
diciado em inquérito policial, ou já tenha 
condenação pela prática de crime ina
fiançável." 

'Art. 22 Em 180 (cento e oitenta) dias, 
a União deve estabelecer um sistema de 
controle de documentos de identificação ex
pedidos. 

§ 1" O sistema de controle deve incor
porar recursos e técnicas que permitam fa
cilitar a rápida verificação da legitimidade 
do documento, quando apresentado pelo 
portador. 

§ 22 A União está autorizada a realizar 
convênios com os estados e com o Distrito 
Federal, objetivando o intercâmbio de conhe
cimentos técnicos e de informações sobre 
documentos de, identificação e seu sistema 
de controle." 

_ "Art, 3.2_0s Cartfuio; ·.Jesponsáveis 
pelo registro de óbitos e os órgãos poli
ciais devem~ mensalmente, remeter aos 
órgãos expedidores de documentos de 
identificação de sua área de atuação, rela
ções de óbitos ocorridos e de documentos 
de identificação furtados, roubados ou ex
traviados. 

Parágrafo único. Os dados constantes des
sas relações devem ser os necessários para permi
tir a fácil localização dos prontuários aos quais se 
referem." 

Art. 4.2 Esta lei entra em vigor da data de sua 
publicação. 

- - Art. 5.2 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da Comissão, 10 de setembro de 1997.
Senador Bernardo Cabral, Presidente. 

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 224/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. EX' 

que em reunião realizada nesta data, esta comissão 
aprovou, com Emendas n.es 1 a 3-CCJ, o Projeto 
de Lei do Senado n.2 169, de 1996, de autoria do 
Sen. Pedro Simon, que regulamenta o inciso LVIII 
do art. 5.2 da Constituição Federal, dispondo sobre a 
identificação criminal. 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral. -
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

PARECER N2 571, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado ne 173, de 1996, de autoria do 
Senador Júlio Campos, que "Altera a Lei 
nl! 1.579, de 18 de março de 1952, que dis
põe sobre as Comissões Parlamentares 
de Inquérito". 

Relator: Senador Josaphat Marinho 

Relatório 

1) A presente proposta de autoria dv Senador 
Júlio Campos objetiva aperfeiçoar os dispositivos 
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da Lei n9 1 .579, de 18 de marçõ de 1952, qúe âispõe ---- --- nistração publica di reta, indireta ou fundacio-
sobre as comissões parlamentares de inquérito. na! informações e documentos e transpor-

2) Atento ao principio da separação de poderes tar-se aos lugares onde se fizer mister a 
consagrados pela Carta Magna, ressalta o autor o sua presença. 
papel do Poder legislativo que através das Comissõ- Art. 39 ................................................... . 

es Parlamentares de Inquérito, tem "o direito de pro- Parágrafo único. Em caso de não-com-
ceder as investigações ou com o propósito de apon- parecimento da testemunhas sem motivo 
tar irregularidades na administração pública ou com justificado, a sua intimação será solicitada 
a intenção de se situar com mais firmeza na elabora- ao juiz criminal na localidade em que reside 
ção de projetes, por intermédio dos elementos colhi- ou se encontre, nos termos dos arts. 218 e 
dos na investigação efetuada". 219 do Código de Processo PenaL 

3) Dessa forma propõe o autor. o . • 

Art. 1" A lei no 1.579, de 18 de março de - -_ Art: 4- Esta le1 entra em v1gor na data de sua 
1952, passa a vigorar acrescidá;logó ;:fpósõs art_s __ -- pubhcaçao o • _ _. _ 

3° e 6e respectivamente dos arts. 4e e 7º renume- Art. 5- Revogam-s~ as dlsposJçoes em con-
rando-se os subsequentes. trário. 

É o Relatório: 
Art. 4º Caberá ao presidente da Comis

são parlamentar de inquérito, por delibera
ção desta, solicitar em qualquer fase da in
vestigação ao juizo criminal competente, 
medida cautelar necessária, quando se veri
ficar a existência de indícios veementes da 
proveniência ilícita de bens. 

Discussão 

As comissõesparlamentares tem a importante 
função de permitir melhor atividade do corpo legisla

. tivo. Operam à base da divisão do trabalho e presu

. mem competência e interesse dos seus membros, 
reunidos para o exercício de determinadas ativida-

A 
.. rt----·7·:;·A···----··--:---·~------·--·1--------t---d----:--·-·-ães.-Ajustam, por outro lado, a força do Executivo, 

. - com1ssao paramen ar e 1n- . . d f d - · · d · ·t . h . 
1 

- restnngm o sua es era e atuaçao e permit1n o 
quen o encamm ara suas cone usoes, se - f' 1. - · -d - E -- · f . . . . . . ma1or 1sca 1zaçao as camaras. m consequencta, 
or o caso, ao Mm1steno Publico, para que 1 - 't - · f l'd d d Tb · -it r 
pror.lOva a responsabilidade civil e criminal e as s~o u epod1s a 1na 1 a e e egu11 rar ma1s equ a l-
do infrator. vamen e os eres. 

Art. 22 Os arts. 1 e e 2º e o parágrafo único do 
art. 3º passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1 º As comissões parlamentares 
de inquérito. criadas na forma do art. 58 da 
Constituição Federal, terão ampla ação 
nas pesquisas destinadas a apurar os fatos 
determinados que deram origem à sua for-
mação; 

Parágrafo único. A criação de comis
são parlamentar de inquérito dependerá de 
deliberação plenária se não for determinada 
por um terço da totalidade dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Fe
deral. 

Ar.t. 2º No exercício de suas atribuições 
poderão as comissões parlamentares de in
quérito determinar diligências que reputarem 
necessárias e requerer a convocação de Mi
nistros de Estado, tomar o depoimento de 
quaisquer autoridades federais, estaduais ou 
municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemu
nhas sob compromisso, requisitar da admi-

-- Alérf1 das Junções de-legislação e fiscaliza
ção, o Congresso ê dotado de uma qualidade in
-quisitiira. ·o poder' de investigação pertence ao 
Congresso e às Câmaras que o integram, que de
legam tal poder em maior ou menor extensão às 

-comissões. -Barthélemy pretende que o poder de 
investigar se encontre implícito no desenvolvimen
to normal e lógico dos poderes do Congresso, 
"para que· est~ veJa · êo:m -os próprios olhos". (in 

-·Essaísur -re travail-panamennta1re -et le systéme 
des comrr\issions", Paris, 1 934, p. 11 ). 

Na concepção de Barthélemy, as comissões 
são "organismos constituídos em cada Câmara, 
compostos de urr1 número geralmente restrito de 
seus membros escolhidos em razão de uma compe
tência presumida e-- encarregadas em princípio de 
preparar seu trabalho, normalmente lhe apresentan
do um relatório" (idem. p.1 0). 

Já Pinto Ferreira observa que "o direito de in
vestigação afirmou-se desde 1927 (caso Me Grain v. 
Daugherty) quando_ se argumentou que não podia 

. privar-se o corpo legislativo de esgotar os meios 
para obter uma informação adequada aos fins da !e-
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gislação" (in "Comentários à Constituição Brasileira 
de 1988"; S. Paulo: Ed. Saraiva, 1992, p. 90). 

Reconheceu-se o poder de cada Câmara obri
gar a pessoa a comparecer perante cada uma de 
suas comissões, para prestar testemunho, incluindo 
o dever do comparecimento das testemunha e as 
sanções por desacato. Exemplifica o doutrinador -
que, no direito comparado americano, se adotou a 
posição consoante a qual as comissões parlamenta
res tem o direito de inquirir testemunhas, tomar os 
seus depoimentos e puni-las por desacato, quando 
recalcitrantes. Esse poder tem limitações legais e, 
como se reconheceu no caso Quinn v. United States 
(349 US '115}, não deve ser usado para questionar e 
inquirir negócios privados que não se relacionem 
como os propósitos legislativos válidos. Em Kibom v. 
Thompson (1881) proibiu-se a investigação de as
suntos privados das pessoas. Devem ser respeita
dos os direitos, garantias individuais, mas é permiti
da a citação da testemunha, a solicitação de docu
mentos e o ordenamento de perícia. 

No Brasil, as comissões parlamentares de in
quérito, "terão poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais além de outros previstOs nos regi~ 
mentes das respectivas Casas" (CF art. 58,§ 3"}. 

Referindo-se à natureza do inquérito exercidq 
pelas comissões parlamentares, Pontes de Miranda (in 
"Comentários à Constituição de 1967". p. 51} ensina: 

"As comissões de inquérito nasceram 
com os Parlamentos, precisaram-se com o 
fortalecimento deles, e chegaram ao máximo 
de força onde a democracia indireta conse
guiu impor-se como instrumento eficiente do 
bem público. Por definição é técnica parla
mentar - é técnica da ingerência da legisla
tura no que concerne aos outros poderes, 
sem os usurpar, fora das espécies em que 
lhe cabe decretar a responsabilidade crimi
nal ou política de membros dos outros pode
res. O inquérito, nas espécies dos arts. 40, I, 
83 e 42, I, {EC n9 1/69) não se confunde com 
o inquérito, a que procedem as comissões 
de inquérito, previstas no art. 37 (E;C n9 1/69). 
Quer histórica, quer sistematicamente. • 

E prossegue, o doutrinador: 

"O que caracteriza as comissões de in
quérito previstas pelo art. 37 (art. 58 CF 88) 
é ou serem preliminares de atividade legis
lativa, ou puramente fiscalizadoras, ou de in
tuitos de informação às camadas populares, 
especialmente ao eleitorado. Falta-lhes o 

elemento de produção de prova necessária 
à decisão judiciàliforme ou à intervenção 
nos Estados-Membros. A distinção entre in
quérito sobre serviçeí público e inquérito 
com fins de legislação não é mais do que a 
distinção entre inquérito para fiscalização 
(sihdicância) -ê inquérito para criação das 
regras jurídicas." 

O processo de fiscalização implica no exame 
pormenorizado e metódico da matéria, suas circuns
tâncias principais ou relevantes, enquanto possibilita 
a iniciativa de medidas e soluções ai:iequadas. 

O Senado Federal brasileiro, pela Resolução 
n.2 46, de 1993, criou a Comissão de Fiscalização e 
Controle, com tarefas específicas {art. 2.") para exer
cer a fiscalização e controle dos atos do Poder Exe
cutivo, incluídos os da administração indireta. 

Nesse mister, exercido dentro das re
gras que estipula a comissão elaborará, ao 
términ_o dos trabalhos, "relatório circunstan
ciado, com suas conclusões, que será publi
cado no Diário do Congresso Nacional" e 
encaminhado, para as devidas providências, 
entre outros órgãos· 

• Art. 4. 9 , inc. 11 - ao Ministério Público 
-ou à Advocacia-Geral da União, com cópia 

da documentação, para que promovam a 
re5j:>onsaoilidade civil ou criminal por in
frações apuradas e adotem outras medi
das decorrentes de suas funções institu
cionais.· 

Com refer€ncia às Comissões Parlamentares 
de Inquérito' (art. 58, § 3.2), já tivemos oportunida
de de ressaltar (in "Natureza e Função Política das 
Comissões Parlamentares de Inquérito, • Revista 
Forense: jan/fev 1954, vol. 151, n.0 607/608, 
pp.98/1 02): 

O controle exercido pelas comissões, 
no entanto, sobre generalizar-se, é o que 
produz, em regra, resultados mais objetivos. 
Emile Blamont, conquanto lhe aponte falhas 
e deficiências, reconhece que é, provavel
mente, no momento, o mais eficaz, pelos 
desvios de interpretação e os erros que evi
ta. "Sil nexstait pas, le public se plaindrait 
probablement beaucoup plus". 

No quadro dessa modalidade de con
trole, porém, são as comissões de inquérito 
que desempenham papel de relevância 
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maior, caracterizando-se, precipuamente, 
por sua função política. 

E o desenvolvimento atual do instituto 
obedece, igualmente, à preponderância do 
!ater político: a redução da capacidade legis
lativa do parlamento, com a ampliação do 
poder normativo da administração. 

Assinala-se, de forma categórica, essa função 
investigatória, primordial na atividade ~as comissões 
parlamentares de inquérito: 

"Por outro lado; o processo de investi
gar positiva a autonomia do Parlamento, 
na pesquisa direta da informação, espe
cialmente. Projeta-o em face do governo, 
dando a medida da independência das as
sembléias, compreensiva de que elas pró
prias podem coligir a informação, e não 
são obrigadas a recorrer ao serviços do Po
der Executivo, que vigiam e que talvez seja 
interessado. 

"E no sistema da lei brasileira (Lei n2 

1.579, de 18 de março de 1952), que é das 
mais explícitas, os pormenores antes as
seguram e ampliam, do que restringem, a 
faculdade de investigação, pois, no exercí
cio de suas atribuições, poderão as Comis
sões Parlamentares de Inquérito determi
nar as diligências que reputarem necessá
rias e requerer a convocação de ministros. 
de Estado, tomar o depoimento de quais
quer autoridades federais, estaduais ou 
municipais, ouvir os indiciados, inquirir tes
temunhas sob compromisso, requisitar de 
repartições públicas e autárquicas informa
ções e documentos, e transportar-se aos lu
gares onde se fizer mister a sua presença." 
(art. 22). 

Voto 

O projeto em análise propõe alterações sig
nificativas. A inclusão de- norma (art. 42) preven
do a Solicitação de medida cautelar ao juízo cri
minal competente é adequada. Além de delimitar 
convenientemente a competência fiscalizatória da 
comissão parlamentar de inquérito, "servem ao 
processo de conhecimento condenatório na com
plexidade dos objetivos por este visados, tanto 
na fase de conhecimento, como na de execução, 
além de estender-se aos efeitos civis da conde
nação criminal", como bem acentua o autor da pro-
posta 

Quanto ao acréscimo· proposto do art. 7", pre
vendo o encaminhamento das conclusões da comis
são ao Ministério Público, parece-nos útil. Entretan
to, uma redação mais completa, abrangendo todas 
as funções essenciais à justiça seria mais própria. Por 
essa razão, assim seria redigido o referido art. 7": 

Art. 7" A comissão parlamentar de in
quérito encaminhará relatório circunstancia
do, com suas conclusões, para as devidas 
providências, ·entre outros órgãos, ao Minis
tério Público" ou à Advocacia-Geral da 
União, com cópia da documentação, para 
que promovam a responsabilidade civil ou 
criminal por infrações apuradas e adotem 
outras medidas decorrentes de suas fun
ções institucionais. 

Quanto à modificação proposta para o art. 19 , 

acrescido do parágrafo único, é imprópria. A Carta 
Magna de 1988 de!l especial rel~vo às comissões 
parlaméntares de inquérito. Tal relevo, como ex
presso na· lei maior, deve constar da proposta que mo
difica a Lei n21579/52, porém não extrapolar seus limi
tes. Assim, propõe-se a seguinte redação para o art. 12 

Art. 1Q As comissões parlamentares de 
inquérito, criadas na forma do art. 58, § 3Q, 
da Constituição Federal, terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judi
ciais, além de outros previstos nos regimen
tos da Cãmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com ampla ação nas pesquisas 
destinadas a apurar fato determinado e por 
prazo certo. 

Parágrafo único. A criação de comis
são parlamentar de inquérito dependerá de 
requerimento de um terço da totalidade dos 
membros da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federai, em co!'ljunto ou separada
mente. 

Parece-nos adequada a nova redação propos
ta para o art. 2Q da Lei n9 1579/52, que se ajusta às 
entidades mencionadas no art. 37 da Constituição 
Federal e que compõem a Administração Pública 
Federal, como também o acréscimo feito no parágra
fo único do art. 3Q, incluindo a menção ao art. 219 do 
Código de Processo Penal. 

Dessa forma, somos pela aprovação do projeto 
com as seguintes emendas: 
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EMENDA Nº 01-CCJ Parágiafoúnico. A criaçao decomissã~ 
_ o . • • . - 0 . ---- · parlamentar de inquérito dependerá de reque-

. pe-se ao art. 7-, ~ ser1nclu~d~apos o_s_r!_,~~-9~---=~~- nmentOõe p_m terçada totalidade dos mem-
Lel n- 1579/52, a seguinte redaçao. bros da câmara dos Deputados e do Senado 

"Art 7º A comissão parlamentar de in- Federal, em conjunto ou separadamente. 
quérito encaminhará relatório circunstanciado, Sala das Co.mi.ssóes, 1 O de. setembro de 1997. 
com suas conclusóes, para as devidas provi- . . ,.-/--·· ... . -·· .... -·· 
dências, entre outros órgãos, ao Ministério Pú- C5 ~ 
blico ou à Advocacia-Geral da União, com có- Pres1aeme 

. · .ae_~-w cabra..!. 1 

pia da documentação, para que promovam a Q~ . Relator 
responsabilidade civil ou criminal por infraçóes ( · / -.,""?"'< '""b."' J 
apuradas e adotem outras medidas decor- ~ 
rentes de suas funçóes institucionais." { ~ ~ 

, I c<.~<. , , <tÚ.<...'\.c · i • 

EMENDA Nº 02-CCJ ' ' LfU> 
1 

- tara _-:rm ./) · 

Dê-se ao art. 1 º e seu parágrafo único a se
guinte redação: 

Art 1~ As comissóes parlamentares de 
inquérito, criadas na forma do art 58, § 32, da 
Constituição Federal, terão poderes de investi
gação próprias das autoridades judiciais, além 
de outros previstos nos regimentos da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal, com 
ampla ação nas pesquisas destinadas a apu
rar fato determinado e por prazo certo. 

COMISSÃO DE CONST!TUIÇAO, JUSTIÇA E CIDADAI'IA 

LISTA DE VOTAÇÃO N9MINAL /l_ 5 /7;-;/flp 

I I· 
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 173, DE 1996, 
"QUE ALTERA A LEI N2 1.579, DE 18 DE MARÇO 
DE 1952, QUE DISPÕE SOBRE AS COMISSÕES 
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A lei n2 1.579, de 18 de março de 1952, 

passa a vigorar acrescida, logo após os arts. 32 e 62, 
respectivamente dos arts. 42 e r-, remunerando-se 
os subseqüentes: 

Art. 42 Caberá ao presidente de comis
são parlamentar de inquérito, por delibera
ção desta, solicitar, em qualquer fase da in
vestigação, ao juízo criminal competente, 
medida cautelar necessária, quando se veri
ficar a existência de indícios veementes da 
provini.ência ilícita de bens. 

"Art. r- A comissão parlamentar de in
quérito encamin~rá relatório circunstanciado, 
com suas conclusões, para as devidas provi
dências, entre outros órgãos, ao Ministério Pú
blico ou à Advogada-Geral da União, com c& 
pia da documentação, para que promovam a 
responsabilidade civil ou criminal por infraçõ
es apuradas e adotem outras medidas decor
rentes de suas funções institucionais." 

Art. 22 Os arts. 12 e 22 e o parágrafo único do 
art. 32 passam a vigorar com a seguinte redação: 

.Art. 12 As comissões parlamentares de 
inqué.rito, criadas na forma do art. 58,§ 32 , da 
Constituição Federal, terão poderes de investi
gação próprios das autoridades judiciais, i'!lém 
de <;~utros previstos nos regimentos da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal, com 
ampla ação nas pesquisas destinadas a apu
rar fato determinado e por prazo certo. 

Parágrafo único. A criação de comissão 
pàrtamentar de inquérito dependerá de reque
rimento de um terço da totalidade dos mem
bros da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, em conjunto ou separadamente. 

Art. 2º No exercício de suas atribuições, 
poderão as comissões parlamentares de in
quérito determinar diligências que reputarem 
necessárias e requerer a convocação de Mi
nistros de Estado, tomar o depoimento de 
quaisquer autoridades federais, estaduais ou 
municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemuc 
nhas sob compromisso, requisitar da adminis-

tração pública direta, indireta ou fundacional in
formações e documentos, e transportar-se aos 
lugares onde se fizer mister a sua presença 

Art. 32 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parágrafo único. Em caso de não-com
parecimento da testemunha sem motivo jus
tificado, a sua intimação será solicitada ao 
juiz criminal da localidade em que resida ou 
se encontre, nos termos dos arts. 218 e 219 
do Código de Proçesso Penal. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 10 de setembro de 1997.

Senador Bernardo Cabral, Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA 
·- SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

................................................................. _ .............................. . 
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão 

comissões permanentes e temporárias, constituídas na 
forma e com as atribuições previstas no respectivo regi
mento ou no ato de que resultar sua criação. 
............................................................ __ .................................................................. . 

§ 30 As comissões parlamentares de inquérito, 
que terão poderes de investigação próprias das autori
dades judiciais, além de outros previstos nos regimen
tos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, mediante requerimento de um terço de 
seus membros, para a apuração de fato determinado e 
por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova 
a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 
• • • "" ••• • •••• o •••• • ••• • • •••• o • •••• ••• •• • o u•••••• • ••••••• •••••••• •• •••• ••••• • •• ••••• 

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART. 250, P-"!RÁGRAFO ÚNICO, DO RISF 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 223/97-CCJ 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

_ -Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou, com Emendas n2s. 1 e 2-CCJ, o Projeto de 
Lei do Senado n2 173, de 1996, de autoria do Sen. 
Júlio Campos. que altera a Lei n2 1.579, de 18 de 

-ma:rç-o-de 1952, que dispõe sobre as comissões par
lamentares de inquérito. 
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jrcJialmente, - Senador Bernardo cabra!, Presi
d.o - da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

PARECER N2 572, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça, e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n2 73, de 1995 (n2 3.180192, na 
Casa de origem, que "disciplina a publi
cação das despesas com pessoal da 
União e dá outras providências". 

Relator: Senador José Eduardo Outra. 

I - Relatório 

A proposição em análise iniciou sua tramitação 
na Câmara dos Deputados sob o n2 3.180-B, em 
1992, por iniciativa da ilustre Deputada Maria Laura. 

Em 31 de agosto de 1994, foi o projeto, com 
substitutivo, aprovado pela douta Comissão de Consti
tuição, Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, 
em decisão unânime, onde se encontrava sob poder ter
minativo. Esta Casa o recebeu em 23 de maio de 1996. 

Em 13 de agosto do ano 'em curso, foi o projeto _ 
distribuído a este Senador, para parecer. 

-0 texto que nos chega da Câmara dos Deputa
dos tem por objetivo diSciplinar a publicação, pelos Po
deres Executivo, Legislativo e Judiciário, e também pelo 
Ministério Público da União, de demonstrativos com ele
mentos acerca dos venrimentos, remuneração e soldos 
efetivamente pagos ao seu pessoal cM! e militar. 

O art. 12 determina que as estruturas acima fa
çam publicar, no Diário Oficial da União, até o vigé
simo dia do mês subseqüente ao vencido, "demons
trativos com a remuneração do pessoal civil e militar" 
realizada no mês anterior. 

O art. 22 trata dos elementos que deverão estar 
contidos nesses "demonstrativos·. a saber: 

a) tabelas de vencimentos básicos e soldos 
aplicáveis às categorias funcionais, cargos isolados 
e de carreira do serviço público. E,:sa obrigação po
derá ser estendida às entidades da administração 
autárquica e fundacional; 

b) quantitativos físicos dessas categorias fun
cionais, cargos isolados e cargos de carreira, em 
r;ada classe. padrão, posto e graduação; 

c) gratificações, adicionais, retribuições ou van
tagens de qualquer natureza pagas concomitante
mente com o vencimento básico ou soldo, incidentes 
sobre eles ou não; 

d) valores efetivamente pagos das verbas acima 
referidas, fatores e critérios de concessão e cálculo; 

e) cargos, categorias e carreiras, postos e gra
duações beneficiados com as verbas referidas na le
tra c, supra; 

f) remunerações mínima, média é máxima pa
gas aos integrantes das categorias funcionais, car
gos isolados e carreiras, postos e graduações, ex-

clu idas as vantagens de que tratam -as alíneas a a I, 
·o e p do inciso lldo_a_ri. 32Cfa Lei n2 8.448, de 21 de 
julho de 1992. Tais vantagens excluídas são: 

- salário-família; 
-diárias; 
-ajuda-de-custo em razão de mudança de sede; 
- indenização de transporte; 
- adicional ou gratificação de tempo de serviço; 
- gratificação ou adicional natalinos; 

-- abono pecuniário, auxílio ou adicional de na-
talidade e de funeral; 

- adicional de férias; 
- auxílio-fardamento; 
- adicional pela prestação de serviço extraordi-

nário; 
- adicional notumo; 
- grafiliCaçã6 prevista no art. 62 das Leis n% 8.112. · 

de 11 de dezembro de 1990 (gratificação pelo exercício 
de função de direção, chefia ou assessoramento); 

- vantagens incorporáveis das parcelas de 
quintos. 

g) fundamento legal que embasa o pagamento 
das verbas anteriormente referidas. 
- --o art.-3º da -propoSiÇão destaca q-lle, tratando~ 

se de re~ribuição, gratificação ou vantagem variável 
em função da produtividade ou natureza do trabalho, 
serão publicados, em demonstrativo específico, os 
valores mínimo, médio e máximo pagos por catego
ria funcional, cargo isolado ou carreira. 

O art. 42 faculta ao Poder Executivo aplicar o 
disposto na lei, no que couber, às remunerações dos 
empregados das empresas públicas e sociedades 
de economia diretamente controladas pela União. 

É o relatório. 

11- Parecer 

A inspiração do presente projeto é clara e as
sim vem d~® a_s.ua_;;tpresentação vestibular peran
te a Câmara dos Deputados. Realmente, consagrou 
a sua ilustre autora, na origem, que: 

·o projeto de lei que ora submetemos à 
concordância dos ilustres pares tem como 
propósito assegurar ao contnbuinte, ao con
junto dos servidores e a todos os cidadãos in
teressados asrrltorrmiç6es,·com a tranSParên
cia recomendável, sobre a remuneração per
cebida pelas categorias de servidores públi
cos, em atendimento ao princípio constitucio
nal da publicidade dos ates da Administração". 

Mesmo depois âe alterado por substitutivo, o 
projeto manteve exatamente as mesmas premissas 
e objetivos. 

· Fala-nos aquela justifieação do respeito que 
deve ser tributado ao princípio da publicidade dos 
ates da Administração, inscrito no art. 37, caput, e 
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também versado no art. 59 , XXXIII, cujos conteúdos 
são os seguintes: · · ···· · 

"Art. 37. A administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Pode
res da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publi
cidade e, também, ao seguinte:" 

E, no art. S": 

"XXXIII - todos têm direito a receber 
dos· órgãos públicos informações de seu in
teresse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalva
das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado;• 

Anda bem o projeto ao buscar a realização de 
tal princípio, repositório da necessidade de transpa
rência dos atos administrativos e de todas as infor
mações, exceto as imprescindíveis à segurança da 
sociedade e do Estado, de interesse de qualquer 
pessoa, quer pessoal, quer geral, quer coletivo. 

A questão dos níveis remuneratórios dos servi
dores públicos é, sem dúvida, ponto fundamental 
nessa questão de transparência administrativa, já 
que, notoriamente, por ser área tão sensível, pode 
inspirar distorções de legalidade na atuação estatal. 

Mas, cremos, o assunto alcança outros pata
mares além do princípio constitucional da publicida
de, aqueles também princípios constitucionais. 

Referimo-nos aos princípios da supremacia do 
interesse público sobre o privado, ao principio da fi
nalidade, ao princípio da razoabilidade e ao princípio 
da moralidade. 

O primeiro de que nos ocuparemos é o princípio 
da supremacia do interesse público sobre o privado. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, classifica 
esse princípio como implícito porque, apesar de r1ã6 
estar expressamente definido em nenhuma passa
gem da Constituição, a exemplo dos quatro firmados 
pelo caput do art. 37, sua existência é sentida em inú
meras situações, como no fundamento teórico da de
terminação de que a propriedade atenderá a sua fun
ção social, nas imposições sobre proteção ambiental e 
do consumidor, nas previsões dos institutos adminis
trativos da desapropriação e da requisição. É com -· 
base nele que se responde à pergunta sobre o porquê 
da necessidade de exibição, pela Administração Públi
ca (com iniciais maiúsculas, como quis o pranteado 
·mestre Hely Lopes Meirelles, para designar a estrutura 
física da atuação do Poder Público), dos valores que 
desembolsa para remunerar o seu corpo funcional. 

A origem pública dos recursos geridos pela Ad
ministração Pública, as finalidades constitucionais da 

atuação estatal e sua vincula~o aos interesses co-
~=-letivos (impostas pelo ··pnncípio dá--impessoaiTdade}:-

a necessidade de justiça. moralidade e legalidade, 
para o piso e para o teto, da retribuição pecuniária 
pelos serviços dos componentes do corpo funcional, 
associada à ciência,_ para decisão sobre aqueles as
pectos, por parte do' contribuinte, das faixas remune
ratórias praticadas e de todos os argumentos legais 
sob os quals novas verbas são carreadas para os · 
demonstrativos de pagamento desses servidores 
(aqui, manifestação do princípio da. moralidade), 
tudo vem em socoito da profunda diferença existen-
te entre o quadro de empregados de uma empresa 
particular qualquer e o quadro dos servidores públicos 
dos órgãos estatais. Se lá as linhas de remuneração 
apenas guardam proporção e tim~e com a saúde finan
ceira da empresa, aqui qualquer ónus a mais, qualquer 
alteração para cima, em qualquer carreira ou cargo, sig
nificará no lim~e. retirar mais dinheiro do bolso do contri
buinte, em úftima análise o responsável pelo adimple
mento da conta da folha de salários. 

Somem-se a essas torrenciais razões as dis
cussões, moderníssimas sobre o endividamento pú
blico com a folha de vencimentos da Administração 
Pública e, até, a necessidade de existência de al
guns cargos, de déterminad,~s carreiras, de certos 
valores remuneratórios. 

Tudo conduz à conclusão clara da necessidade 
imperiosa de se dar, ao contribuinte, e a quem quer 
que o deseje - já que o inciso XXXIII do art 59 , cita
do, fala em 'todos· - o conhecimento sobre os deta
lhes da remuneração paga aos servidores públicos 
federais. Quem paga a conta, quem sustenta a es
trutura pública, tem direito constitucional de saber o 
destino do dinheiro que lhe é arrancado pela via da 
tributa:ção, princjpalmente. 

.A guisa de exemplo, veja-se o precedente 
constitucional existente no art. 31, § 32, onde se de
termina que as contas dos Municípios ficarão, anual
mente, durante 60 dias, à disposição dos munícipes, 
para conliecimento·e -eventuaiS questionamentos so
bre legitimidade e moralidade. Lá como cá, a origem 
pública do dinheiro impõe o dever de publicidade. 

Assim, a supremacia do interesse coletivo em 
conhecer o destino do dinheiro _público 'supera os 
eventuais interesses privados ofendidos pela divul
gação dos seus valores. 

Todos os que estão sob a Ad-ministração sujei
tam-se à publi~idade, no interesse público e na forma 
da Const~uição. Não poderia ser diferente em relação 
àqueles que prestam atividade laboral ao Estado e dele 
recebem a contrapartida financeira em moeda pública. 

· O segundo princípio a que nos referimos, este 
explícito no caput do art. 37, é o da finalidade. 

Sobre este, ensina o professor Celso Antônio 
Bandeira de Mello: 
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"Em rigor, o princípio da finalidade não 
é uma decorrência do princípio da legalida
de. É mais do que isto: é uma inerência 
dela, está nele contido, pois corresponde à 
aplicação da lei tal qual é, ou seja, na con
fonmidade de sua razão de ser, do objetivo 
em vista do qual foi editado. Por isso se 
pode dizer que tomar uma lei como suporte 
para a prática de um ato desconfonme com a 
sua finalidade não é aplicar a lei: é desvir
tuá-la; é burlar a lei a pretexto de cumpri-la. 
Daí por que os ates iricursos neste vício -
denominado "desvio de poder" ou "desvio de 
finalidade" - são nulos. Quem desatende o 
fim legal desatende a própria lei. 

( .... ) 
Assim, o princípio da finalidade impõe 

que o administrador, ao manejar as compe
tências postas a seu encargo, atue com ri
gorosa obediência à finalidade de cada qual. 
Isto é, cumpre-lhe cingir-se não apenas à fi
nalidade própria de todas as leis, que é o in
teresse público, mas também à finalidade 
específica abrigada na lei a que esteja dan
do execução. Assim, há desvio de poder e 
em conseqüência nulidade do ato, por viola
ção da finalidade legal, tanto nos casos em 
que a atuação administrativa é estranha a 
qualquer finalidade pública, quanto naqueles 
em que •o fim perseguido, se bem que de in
teresse público, não é o fim preciso que a lei 
assinalava para tal ato'. É que a lei ao habi
litar uma dada conduta o faz em vista de um 
certo escopo. Não lhe é indiferente que se 
use, para perseguir dado objetivo, uma ou
tra competência, que se estribe em .uma 
ou outra atribuição conferida pela lei, pois, 
na imagem feliz e precisa de Caio Tácito: "a 
regra de competência não é um cheque em 
branco•. (Curso de Direito Administrativo, 
págs. 62-63). 

Eis· aqui um dos mais fortes fundamentas-para 
a conversão em lei do projeto em tela: possibilitar o 
conhecimento pleno das polítiCõ.s remineratória do 
Poder Público, em valores em detalhes, para que 
seja aferida a consonância entre o próprio princípio 
remuneratório no serviço público e a qualidade, quanti
dade e necessidade dos serviços prestados em rela
ção aos valores· percebidos. A remuneração pelo Erá
rio não pode enriquecer nem empobrecer os homens e 
mulheres a seu serviço, mas apenas remunerá-los 

condignamente, :-:a medida cio oeso de suas ;;tribui
ções dentro do espt:ctruue !unçces de Estado. 

Outro dos princípios adm:r.istrativos fu>.da
mentais que vemos envolvidos na presente proposi
ção é o da razoabilidade, que guarda íntima relação 
com o anterior e com os demais que norteiam a Ad
ministração Pública. 

VaÍer-nos-enios: aquí, novamente, de licão C!o 
ilustre Celso Antônio Bandeira de -Mello: · 

"Enuncia-se com este princípio que a 
Administração, ao atuar no exercício de dis
crição, terá de obedecer a critérios aceitá
veis do ponto de vista racional, em sintonia 
com o senso nonmal de ·pessoas equilibra
das e respeitosas das finalidades que presi
diram a outorga da competência exercida. 
Vale dizer: pretende-se colocar em claro que 
não serão apenas inconvenientes, mas tam
bém ilegítimas - e portanto jurisdicionalmente 
invalidáveis - as condutas desarrazoadas, bi
zarras, incoerentes ou praticadas com des
consideração às situações e circunstâncias 
que seriam atendidas por quem tivesse atribu
tos nomnais de prudência, sensatez e disposi
ção de acatamento às finalidades· da lei atri
butiva da discrição manejada" (ob. cit, pág. 63). 

E o que seria o bizarro, o desarrazoado? A atri
buição de remunerações inj!Jstiffcaâamente elevadas 
ou diminutas, ou, também , o pagamento de vantagens 
de qualquer ordem sem um fato que o justif~que. Eis o 
que se pretende proibir com a aplicação desse princípio. 

O último princípio de que nos ocuparemos é o 
da moralidade, também expresso no caput do art. 
37 da Constituição. 

Trata-se de novidade no campo do Direito Pú
blico e, especialmente, na esfera constitucional pá
tria. Dele nos diz Hely Lopes, Meirelles: 

"A moralidade administrativa constitui, 
hoje em dia, pressuposto de validade de 
todo ato da Administração Pública (CF an. 
37, caput) Não se trata- diz Hauriou, o sis
tematizador de tal conceito - da moral co
mum, mas sim de uma moral jurídica, enten-
dida como o conjunto de regras de conduta 
tiradas da disciplina interior da Administra
ção. Desenvolvendo sua doutrina, explica c 
mesmo autor que o agente administrativo, 
como ser humano dotado da capacidade de 
atuar, deve, necessariamente, distinguir o 
Bem do Mal, o honesto do desonesto. E, ao 
atuar, não poderá desprezar o elemento éti
co da sua conduta. Assim, não terá que de
cidir somente entre o legal e o ilegal, o justo 

----------
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e o injusto, o conveniente e o inconveniente, 
o oportuno e o inoportuno, mas também en
tre o honesto e o desonesto. Por considera
ções de Direito e de Moral o ato administrati
vo não terá que obedecer à lei jurídica, mas 
também à lei ética da própria instituição, por
que nem tudo que é legal é honesto, confor
me já proclamavam os romanos: nom omne 
quod licet honestum est (Nem tudo que é líci
to é honesto).A moral comum, remata Hau
riou, é impesta ao homem para sua conduta 
externa; a moral administrativa é impcsta ao 
agente público para sua conduta interna, se
gundo as exigências da instituições a que ser
ve e a finalidade de sua ação: o bem comum" 
(Direito Administrativo Brasileiro, pág. 82). 

E assim efetivamente é. Da leitura, análise e 
contraste dos dados sobre a remuneração do corpo 
funcional federal, eventualmente poderão surgir si
tuações em que, muito embora o administrador pú
blico tenha agido nos limites da lei e da sua compe
tência, o ato esteja impregnado de imoralidade admi
nistrativa, como, por exemplo, ao reajustar sensivel
mente os valores de detenminadas vantagens pes
soais, ou ao classificar as situações e condições nas 
quais serão pagas tais vantagens. 

Ademais, está já assentado que o Poder Judi
ciário pode impugnar um ato administrativo pela 
ofensa a esse princípio. Di-lo o Excelso Superior Tri
bunal de Justiça 

• Administrativo. Ato administrativo. Mo
ralidade. Exame pelo Judiciário. Art. 37 da 
CF. Desapropriação. 

.É lícito ao poder judiciário examinar o 
ato administrativo sob o aspecto da mqrali
dade e do desvio de poder. 

Com o princípio inscrito no art. 37', a 
Constituição Federal cobra do administrador, 
além de uma conduta legal, comportamento 
ético" (Recurso Especial n2 21.293, de 2D-5-
92, relator o Ministro Humberto Gomes· de 
Barros, in DJ de 13-1Q-92- grifamos). 

Quanto à iniciativa do projeto, é ela parlamen
tar, porque pode sê-lo. Não está a matéria dentre. 
aquelas sob competência privativa ou reservada :de 
outros agentes públicos. 

A constitucionalidade é plena. Não há, em ne
nhuma passagem, ofensa a direito constitucional dos 
servidores, mormente os relativos à intimidade e vida 
privada, assegurados pelo art 5º, X, da Constituição. 
Quando o projeto exige a publicação de 'tabelas de 
vencimentos básicos e soldos," quantitativos físicos, • 
~tureza das "gratificações e adicionais, • em valores e 

com critérios de coriCessã.o, as "remunerações míni
ma, média e máxima," contorna, sempre, a esfera 
fundamental da privacidade do servidor público, por 
não abordar as verbas que lhe seriam pessoais em 
virtude de peculiaridades próprias. vemos, pertanto, 
preservados aqueles direitos constitucionais. 

Notamos, contudo, uma pequena improprieda: 
de à altura do art. 4º, quando se refere às "socieda
des de economia diretamente controladas pela 
União." Como tal entidade, "sociedade de econo
mia", não existe no_âmbtto estatal, nem no paraesta
tal, cremos que o projeto que, fazer referência às so
ciedades de economia mista, estas, sim, partes do 
espectro paraestatal. 

Devemos salientar que a exclusão, não sus.ten
tada, do Tribunal de Contas da União, cuja adminis
tração ê autônoma, fere o principio da isonomia, ou 
da igualdade formal, com assento constitucional; 

Decorre do art. 73 da Constituição Federal que 
o Tribunal de Contas da União "tem sede no Distrito 
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em 
todo território nacional, exercendo, no que couber, 
as atribuições previstas no art. 96". Neste, são esta
belecidas as competências privativas dos Tribunais, 
dentre as quais está a de dispor sobre "a competên
cia e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdi
cionais e administrativos". 

Resta inegável que a elevação do Tribunal de 
Contas da União ao nível dos tribunais elimina qual
quer tentativa de transfonmá-lo em um apêndice do 
Poder Legislativo, tanto mais quando se lhe reco
nhece uma faixa de competências privativas, inclusi
ve e especialmente quanto aos seus órgãos admi
nistrativos, lembrado que dispõe aquele órgão de 
quadro próprio de pessoal. 

Para o mestre José Afonso da Silva, essa nive
lação da Corte de Contas aos tribunais ê feita "para 
garantia de sua independência orgãnica" (Curso de 
Direito Constitucional Positivo, 12.• ed., pág. 686). 

A mesma opinião é partilhada per Celso Antônio 
Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, 8." 
ed., pág. 126) e Hely Lopes Meirelles (Direito Adminis
trativo Brasileiro, 21-~ ed, atualizada, pág. 607. 

Se, per um lado, é convincente a orientação dou
trinária de que o Tribunal de Contas da União não 
exerce jurisdição, não tem funções judicantes, mas 
apenas desempenha funções administrativas, muitas 
vezes de superte à atuação fiscalizadora do Poder Le
gislativo, de outro, não é possível ignorar traços dessa 
independência orgânica de que tara o professor paulista. 

Inicia-se pela composição daquele órgão, onde 
terão assento três MiniStroS escolhidos pelo Presi
dente da República, aprovados pelo Senado Federal 
(o que não implica submissão ao Legislativo, dado 
que até os Ministros do Supremo Tribunal Federal e 
dos Tribunais Superiores o são), sendo que, destes, 
dois são vinculados a carreiras técnicas específicas, 
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a saber, um auditor e um membro do Ministério Pú- Tribuna[ d!:!_ -~oD~s entr_e __ ªgyeJes que_ dev;;1m apre-
blico junto ao TCU (CF, art. 73, § 2.0). ·-sentar o_ demonstiCiiivo com a remuneração, como 

Para além disso, veja-se, no extenso e profun- precefflião art:-1 2 da prop6s1Çao. - . 
do rol das competências do TCU, algumas que de- À vista de tudO, concluímos pela constituciona-
monstram insofismavelmente uma faixa de compe- !idade e legalidade da p_roppsiçii_o'"c;om especial ên-
tência própria, autónoma: fase ao respeito: queoferece aos princípios constiti-

- a) para julgamento das contas dos administra- cional~administratívos dapublicidade, da moralidade~ 
dores e demais responsáveis por valores públicos. da finalidade: da razoabilidade e da supremacia do in-
Julgar contas é examiná-las, conferir-lhes a exati- teresse estatal, e taml:lém _p§!'ª_i:)Q_a !_~niC<~Iegislativa. 
dão, ver se estão certas ou erradas, traduzfndo-seo ---- Somos, -assim,-pela- Aprovação do presente 
resultado do exame, em concreto, no parecer elabo- projeto de lei, com as emendas que seguem. 
rado, peça, de natureza administrativa, conforme en
sina José Cretella Jr., em Comentários à Constitui
ção de 1988, vol. V, pág. 2797, ressaltando-se que o 
TCU julga as contas, não· o responsável pelas con
tas, apurando a materialidade de eventual delito, ile
galidade ou irregularidade envolvendo dinheiros pú
blicos. Contudo, é vedado ao Poder Judiciário, num 
eventual processo civil Ot.; penal contra os responsá
veis pelas contas, reexaminar a correção dessas 
para desfazer o decisum da Corte de Contas; 

b) para, por iniciativa própria, realizar inspeçõ
es e auditorias de natL:reza coniábil, financeira, orça
mentária, ope•acional e patrimonial nas unidades ad
ministrativas dos Poderes Executivo, Judiciário e do 
próprio Legislativo, o aue demonstra cabalmente a 
independência funcional, uma vez que, se houvesse 
hierarquização, não poderia o TCU voltar-se para o 
Poder de quem é auxiliar; 

c) para aolicar muitas e sanções aos responsá
veis por ilegalidades de despesas ou itregularfdãdeis 
de contas. 

À vista disso. afigura-se-nos descabida a ex
clusão do Triounal de Contas da União da enumera
ção dos ob1igados 2. publicação dos demonstrativos 
previstos no art. -;.c do projeto de lei em exame. À 
relação composta pelo Poder Executivo, pelo Poder 
Judiciário, pelo Pe>der Legislativo e pelo Ministério 
Público da União deve-se acrescentar o Tribunal de 
Contas da União, o qual, sem essa previsão, estará 
desobrigado de fazê-lo, com quebra do princípio da 
igualdade formal assentado no· caput do art. 5.0 da 
Constituição Federal. Não é razoável esperar-se que 
o Tribunal de Contas da União venha a ser obrigado 
a publicar tais demonstrativos sob ordem do Poder 
Legislativo, o que consubstanciaria intolerável sub
missão hierárquica, desprestígio funcional e, mais, 
comprometimento definitivo da independência, fun
cional daquele órgão de fiscalização, principalmente 
no tocante às- auditorias e inspeções sobre contas 
do próprio Poder Legislativo, constitucionalmente 
previstas no art. 71, IV. da Carta Magna. . 

Temos, pois, a redação da proposição como 
vulneradora do princípio constitucional da igualdade 
forma!, e, por isso, inconstitucional em seu art. 1°, 
Pela exclusão do TCU. Visando sanar esta proble
mática. aoresentamos .uma emenda pará Tncil.li?o--

EMENDA N° 1 - CCJ 

Dê-se ~o art. 1°_do projeto a seguinte redação: 

"Os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, bem como o Ministério Público da 
União e o Tribunal de Contas da União farão 
publicar, mensalmente, no Diário Oficial da 
União a partir da vigência desta lei, até o vi

-- -~ ·gésimo dia do mês subsequente ao vencido, 
demonstratiVO com a rerrlu-neraÇão do pes
soal civil e militar realizada no mês anterior.· 

EMENDA N° 2- CCJ 

Dê-se <io art. 4° do e_roj_eto ~seguinte rt;)dação: 

"É facultativo ao Poder Executivo apli
car o disposto nesta Lei, no que couber, às 
remunerações dos empregados das empre

. -- sas públicas e sociedades de econorr:ia mis
-o ta diretamente controladas pela União." 

$ala d_as Gomis§Õe§,_1Q tie s~tembro d~ 1997 _ 
Bernardo Cabral - Presidente; José E::!uardo 

Outra - Relator; Romero Jucã; Elcio Alvaras; Pe
dro Simon; Regina Assumpsão; Bello Parga; Epi
tãcio Cafeteira; Romeu Tuma; Jefferson Peres; 
Antonio Carlos Valadares; Beni V eras. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA. 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
·- --------.-.---------- __ j~~ll _______ --------- -~- -----------

Art. 5~ Tod~s são i~s. perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 
garanundo-se aos brastletros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: · 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

............................................................................................................................ 
Art. 37. A administtação pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Feder~ e dos Municípios obedecerá 
aos principias de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, 
ao seguinte: 

I- os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeaçÕes para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prórrogável uma vez, por igual período; 

IV- durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, 
aqueie aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será 
convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 
ou emprego, na carretra; 

V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, 
preferencialmente, por servidores ocupantes de ~go de carreira técnica ou 
profissional, nos casos e condições previstos em lei; 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação 
sindical~ 

VII -o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 
em lei complementar; 

VIII- a lei reservará percentual dos cargos e em.Pregos públicos para as 
pessoas ponadoras de deficiência e definirá os·critérios de sua admissão; 

IX- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 
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X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem 
distinção de índices entre servidores públicos ch-'is e militares, far-se-á sempre_ 
na mesma data; - -- - - -- - ------ - ---- ----

Xl- a lei fixará o limite máximo e a relação de valor:;., entre a maior e 
a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites 
máximos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos cómo 
remuneração, em espécie, a qualque~ titulo, por membros do Congresso 
Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e 
seus co=;xmdentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos 
Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito; 

XII- os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judi
ciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

XIII - é vedada a vinculação ou equipa.:-ação de vencimentos, para o 
efe!to de remuneração de pessoal do ser<iíço público, ressalvado o áisposto no 
inciso anterior e no art. 3 9, § 12 ; 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor públicO não 
serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores, sob o mesmo titulo ou idêntico fundamento; 

XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são 
irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII,-150, 
II, !53, fi, e 153, § 22, I; -

XVI - e vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 
quando houver compatibilidade de horários: 

a) a de dois cargos de professor, 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico; 

c) a de dois cargos privativos de médico; 

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e 
abrange autarquias, empresas públicas; sociedades de economia mista e 
fundações mantidas pelo poder público; 

XVIII -a administração fazendária e seus sen'idorcs .fiscais terão, dentro 
de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os detnais setores 
administrativos, na forma da lei: 

XIX- somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, 
sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública; 

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de 
subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a. 
participação de qualquer delas em empresa privada; 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusu.laS 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o quar somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações. 

§ 1~ A publicidade dos atos, prog~, ?bras, se~ços e ~p~ 
dos órgãos públicos deverá ter caráter edt;cauvo, mf<;>rrnaUvo ou de onen~çao 
social, dela não podendo constar nomes, s1mbolos ou xmagens que caractenzem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
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§ 22 A nâ<Hlbservãncia do disposto nos incisos II e III implicará a 
nuliàade do ato e a punição àa autoriàade responsável, nos termos da lei. 

§ 32 As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão 
disciplinadas em lei. 

§ 42 Os atas de improbiàade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a peràa àa função pública, a inàisponibiliàade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, na forma e graàação previstas em lei, sem prejuízo 
àa ação penal cabível. 
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§ 52 A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ílícitos praticados 
por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressal
vadas as respectivas ações de ressarcimento. 

§ 62 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 
o responsável nos casos de dolo ou culpa . 

............................................................................................................................ 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I- apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. 
mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de 
seu recebimento; · · 

II ~julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração àireta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as 
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte !Jl'ejuízo ao erário público; 

Úl- apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na administtação direta e inàireta, incluídas as funda
ções instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadori
as, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 
fundainento legal do ato concessório; 

IV- realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Se
nado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza cootábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, Il3S uni
dades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 
entidad~ ~eferidas no inciso II; 

V- fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 
capital social a União participe, de fomia direta ou indireta, nos termos do trata
do constitutivo; 

VI- fiscalizar a aplicação de quaisquer ~ecursos repassados pela União, 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Esta
do, ao Distrito Federal ou a Município; 

VTI - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a 

. flscaUzação cont?bil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
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'·11Ii -- apli.:.>r a0s responsávds; em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidad<. de v:;nlds, as Sâ.!fÇüe~~prevtstas em lei, que estabelecerá, entre 
outras corninações. muita proporcional ao damr causado ao erário; · 

IX - assina.. prazo para que o·órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X - JustaL se não atendido, a execução do ato impugnado, comunican
do a d<õcisão à Câmara dos Depur.ados e ao Senado Federal; 

XI - representai ao Poder éompetente sobre irregularidades ou abusos 
apurados. --- --- - -- --- ------- --~----~-

§ i 2 1· !o ..;aso áe contrato, o ate, de sustação será adotado diretamente pelo 
Cong;esso Nacional, que solicitara, de imediato, ao Poder Executivo as medidas 
cabíveis. 

§ 2." Se. o .::vngrtsso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de no
venta dias, não efetivar as medidas.previst.as no parágrafo anterior, o Tribunal 
decidirá a respeito. ---------

§ 3° As de.:jsões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou 
multa terão eficácia de titulo executivo. 

§ 42 O Tribwlai encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anu
almente, relatório de suas atividades . 

............................................................................................................................ 
Art. 73. () T:ibunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, 
tem sede nc Distritc, Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em 
todo o teHitório nacwnaL exercendo, no que coub~r, as _auibl.liçõ~s pre- . 
vistas no an. 96. 

§ 12 Os .t-.1inistros do Tribunal de Contas da União serão nomeados 
dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 

I - mais de L-inta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 

II - idoneidade moral e reputaÇão ilibada; 

III- notórios co~imemos juridkos, contábeis, econ~J?icos e finan

ceiros ou de administração pública; 

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhecim~ntos mencionados no inciso anterior. . 

§ 22 Os M.inistros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 

I - um terçO jJelo Presidente da República; co~ aprovação. do Senado 
Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério 
Públic~ ~unto ao Tribunal, indicados eflllista tríplice pelo Tribunal, segundo 
os cntenos de- antiguidade e merecimento~ · 

II - dois terços pelo Congresso Nacional. 

§ 32 Os Minisrros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas. 
garantias, prerrogativas. impedimentos, vencimentos e' vantagens dos Minis- · 
tros do Superior Tnounal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as van
tagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos. 

235 
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§ 4° O auditor, quando em substituição a .Ministro, terá as mesmas 
garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atnbui _. 
ções da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional FederaL 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos direúvos e elaborar seus regimentos internos, com 

observância das normas de processo e das garantias processuais das panes, 
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos juris
dicionais e administrativos; 

b) organizar suas seçretarias e serviços auxiliares e "OS dos juízos que 
lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividaae "correicional res-
pecúva; . 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz àe 
carreira da respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obede
cido o diSposto no an. 169, parágrafo único, os cargos necessários á adminis
tração da justiça; exceto os de confiança assim definidos em lei; 

j) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos 
juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados; · 

II- ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tri
bunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto 
no art. 169: · 

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus 
membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos ser
viços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados; 

c) a criação ou extinção dos tribunais infeorior,..,· 

LEI N. 8.448- DE 21 DE JULHO DE 1992 

Regulamenta os artigos 87, inciso XI~ 39, § 1•, da Constituição Federal, 
e dá outras providências 

Art. 3~ A relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos ser
vidores públicos referidos no artigo anterior é Ío:ada da forma seguinte: 

I"- o valor do maior vencimento básico ou soldo não poderá fler superior a vin
te vezes o menor vencimento básico· ou sÓldo;· 

II- a soma das vantagens percebidas pelo servidor não poderá exceder a duas 
vezes o valor do maior vencimento básico ou soldo per.mitido como teto nos termos 
do inciso anterior, excluídos: 

a) salário-família; 

b) diárias; 

c) ajuda-de-custo em razão. de mudança de sede; 
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d) indenização de transporte; 

e) adicional ou gratificação de tempo de serviço; 

f) gratificação ou adicional natalinos; 

g) abono pecuniário, auxílio ou adicional de natalidade e de funet"al; 

h) adicional de férias; 

i) auxílio-fardamento; 

j) adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

l) adicional noturno; 

m) gratificação de compensação orgânica; 

n) gratificação de habilitação militar; 

o) gratificação prevista no artigo 62 da l.ei n. 8.112<ll, d'ª 1_1 de gezembrode 
1990; 

p) vantagens incorporáveis das parcelas de quintos. 

§ 1~ No prazo de quarenta e cinco dias, o Poder Executivo proporá ao Con
gresso Nacional projeto de lei de revisão de suas tabelas remuneratórias, estabele
cendo faixas de vencimentos ou soldos correspondentes aos níveis superior, médio 
e auxiliar, com efeitos financeiros a partir de 1° de setembro de 1992. 

§ 2~ Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União ade
quarão as suas tabelas ao disposto neste artigo, nos termos do preceituado no arti
go' 37, inciso XII, da Constituição Federal. 

............................................................................................................. _ ............................ . 
LEI N. 8.112 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos ;iervidores Públicos Civi~ da União, 
das autarquias e das fundações públicas federazs 

······························································································································ 
Art. 62. Ao ~ervidor investido em !unção de direção, che!ia oti. assessora· 

mento é devida uma gratificação pelo seu exercfcio. 

§ L• Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem 
decrescente, a partir dos limites estabelecidos no artigo 42. 

§ 2.• A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do 
servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) 
por ano de·exercicio na !unção de direção, chefia ou assessoramento, até o limite 
de 5/5 (cinco quintos). 

§ 3.•· Quando mais de uma. função houver sido desempenhada no penado de 
1 (um) ano, a. importância. a. ser incorporada terá como base de cálculo a. !unção 
exercida por maior tempo. 

§ 4.• Ocorrendo o exercfc!o de !unção de nível mais elevado, por per10do- de 
12 (doze) meses, a.pós·.a. incorporação da !ração de 5/5 <cinco quintos), poderá 
haver a. atualização progressiva. das parcelas já incorporadas, _observado o dls· 
posto no parágrafo anterior. 

§ 5.' Lei especifica estabelecerá a. remuneração dos cargos em comissão de 
que trata o inciso II, do artigo 9.•. bem como os critérios de Incorporação ·da 
vantagem prevista no § 2:. quando exercidos por servidor . 

.............................................................................................................................. 
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PARECER N2 573, OE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n2 39, de 1996 (n2 490195, na Casa de 
Origem) e sobre o Projeto de Lei do Sena
do n2 44, de 1996, de autoria da Senadora 
Marina SOva, que • Altera os artigos 926, 
t27 e 928 do Código de Processo Civil e dá 
outras providências". 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

O primeiro projeto de lei, ora em exame, de au
toria do ilustre Deputado Domingos Outra, objetiva 
a~erar o procedimento de manutenção e reintegra
çao de posse estabelecido no Código de Processo 
~ivil (Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973} me.
diante o acréscimo de quatro parágrafos ao art. 928 
do referido Código. 

O projeto tramitou regularmente na Casa de 
origem, onde foi objeto de várias emendas, tendo 
merecido, a final, substitutivo do eminente Relator, 
Deputado Régis de Oliveira, que, aprovado pela Co
missão de Constituição, Justiça e Redação, empres
ta-lhe a versão ora examinada. 

Nesta Casa foi apresentada emenda aditiva, de 
autoria do ilustre Senador Edison Lobão, objetivando 
acrescentar ao mencionado art. 928 do CPC o pará
grafo 52 , para que a citação, a audiência preliminar e 
a justificação prévia de posse nos denominados "lití
gios coletivos• fosse feita na 'pessoa do repre
sentante da parte coletiva'. 

O segundo projeto, de autoria da nobre Sena
dora Marina Silva, pretende, com inspiração análoga 
à do projeto precedente, alterar os artigos 926, 927 e 
928 do Código de Processo Civil. 

Dada a evidente conexão material foi requerida e 
deferida a tramitação conjunta de armas as proposições. 

De acordo com o inciso I, do art. 101 do Regi
mento Interno, compete a esta Comissão opinar so
bre constitucionalidade, juridicidade e regimentalida-
de dos projetes de lei em apreço. • 

O objetivo das proposições inscreve-se dentre as 
matérias de competência privativa da União (CF, art. 
22) e dentre as atnbuições do Congresso Nacional, su
bordinadas à sanção do Presidente da República (CF, 
art. 48), sendo legítima a iniciativa (CF, art,. 61 ). 

· li-Voto 

Evidenciada a identidade teleológica dos projetes 
~ epigrafe, entendemos, preliminarmente, possuir 
aquele originário da Câmara melhor incidência sobre 
Código de Processo Civil, de sorte a atualizar o proce
ãmento concernente às ações possessórias. 
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Com efeito, o projeto em fase ·d;-r~visão por 
esta Casa, se convenientemente aperfeiçoado, po
derá contribuir para a pacificação no meio rural, alte
rando-se unicamente o art. 928 do CPC, ao contrário 
do outro que intenta alterar três dispositivos desse 
diploma. . 

Assim, louvando-se os elevados objetivos do 
Projeto n.º 44/96, de autoria da ilustre Senadora Ma
rina Silva, concluímos haver perdido o mesmo a 
oportunidade, encontrando-se prejudicado (art. 334, 
alínea a do Regimento· Interno) em face do Projeto 
n.º 39/96, com avançada tramitação legislativa. 

No que pertine à juridicidade, existem entretan
to vários reparos a apontar, para que se possa final
mente avaliar com objetividade e clareza, o mérito 
deste último Projeto. 

Infere-se do texto do -§ 1.º do mencionado 
substitutivo, que visa ele impedir a concessão de 
mandato liminar antes de audiência preliminar das 
partes e da justificação prévia da posse 'nas ações 
que envolvam litígios coletivos pela posse rural". 

Em que pese as análises anteriores, essas 
duas locuções "litígios coletivos' e •posse rural' não 
são suficientemente claras para sustentar a pretendi
da modificação do sistema processual de proteção 
posse_ssória contemplado pelo estatuto processual 
civiL E certo que o País está a viver uma quadra in· 
teiramente nova no que concerne ao direito de pro
priedade: de um lado grandes proprietários que 
mantêm inativos seus imóveis, fazendo deles mera 
reserva de valor e, do outro, contingentes enormes 
de trabalhadores sem-terra à bust:a de um chão 
para cultivar. 

É consabido que o direito de propriedade en
contra na posse o seu corolário máximo, mas não se 
pode perder de vista que esse direito, na forma pres
crita pela Constituição Federal - sobretudo no que 
concerne à propriedade da tenra - só encontra legiti
midade se exercido em consonância ao princípio da 
função social (CF, arts. 5.º, item XXIII). 

Ao interpretar esses novos fenômenos, o da 
inegável quase insurreição no campo e o da neces
sidade de adequar o ordenamento jurídico às novas 
exigências sociais, cabe entretanto ao legislador in
tentar soluções que, moldadas na tradição jurídica, 
sejam capazes de viabilizar a paz social. 

Aluando sobre matéria tão complexa, em momen
to de tamanha gravidade, não pode o legislador eviden
temente seduzir-se por fórmulas que, apesar de inegá
vel apelo político, deixam de consubstanciar resposta 
eficaz para os problemas visados e, por paradoxal, pos
sam contribuir mesmo para o seu exacerbamento. 

É bem o que pode acontecer se deixarmos ao 
a_rj)í1riQ J:iELjl,!izes _ou e~~1l~1<tS_Q_conçªitQ . d~ "litígio 
coletivo", expressão extremamente ambígua e por 
demasiado abrangente para exprimir o sentido do 
fato 9ue se pretende disciplinar. 
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Introduzida, como se pretende, no Direito Posi
tivo por via da legislação processual civil, deixará 
margem, sem dúvida, a uma série de interpretação e 
dubiedades podendo,-inclusive, converter-se em se
nha fácil para que açuladores e aventureiros promo
vam ainda mais a conflagração no meio rural. 

A leitura do § 2º do-Substitutivo permite-nos 
uma dupla apreciação. A primeira diz respeito à pre
sença do juiz no local do litígio, "sempre que neces
sário". O texto não introduz qualquer inovação na 
sistemática processual em vigor, pois esse procedi
mento, da inspeção judicial, encontra-se perteita
mente contemplado no art. 440 do Código de Pro
cesso Civil. A inserção dessa exigência, no capítulo 
concernente às Ações Possessórias, além de consti
tuir tautologia evitável, deixa a latere excelente opor
tunidade de converter a inspeção judicial, de faculta
tiva em obrigatória, pois o drama fundiário brasileiro 
aluai exige uma apreciação concreta dos fatos mate
riais. A segunda apreciação, incidente sobre o men
cionado § 2º do substitutivo aprovado na Câmara, 
refere-se á exigência, ali contida, de que termo cir
cunstanciado da inspeção seja encaminhado tratan
do-se certamente de propriedade sem função social 
à autoridade administrativa competente, para os fins 
previsto no art. 184 da Constituição Federal. 

A desapropriação por interesse social funda
se, como se sabe, no juízo discriminatório do Admi
nistrador, a quem incumbe avaliar concertamente as 
condições de utilização do imóvel rural. matéria des
sa magnitude, merecedora de tratamento constitu
cional, não pode ser evidentemente alterada pela le
gislação ordinária. Até mesmo porque, ferindo o prin
cípio da separação de poderes (art. 2º da CF), a pro
posição, nesse sentido, incide no insamável vício da 
inconstitucionalidade. 

A intimação do órgão judiciário competente 
para "integrar a lide com o assistente" também pare
ce contrariar os objetivos fundamentais do projeto. 
Isto porque essa intervenção notoriamente do IN
CRA, deslocará necessariamente a jurisdição do 
conflito prossessório para o âmbito da justiça federal 
dificultando a tramitação processual e onerando as 
partes envolvidas na contenda. 

Esse fato não impede todavia que o órgão fundiá
rio seja notifrcado em caso de deferimento de liminar, o 
que implica na conseqüente remoção dos-ocupantes. 

A aplicabilidade das inovações "aos litígios pela 
posse rural que tenham por objeto áreas improdutivas 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público", 
proposta no § 49 , não parece merecer acolhida vez 
que a vigência de norma dessa natureza alteraria o re
gime jurídico que a Constituição Federal assegura aos 
bens públicos (artigos 20, 26 e 48), invadindo a com
petência dos Estados-Membros (art. 25 da CF). 

Deixamos de acolher a emenda aditiva apresen' 
tada por entender que, dada a especificidade e as pe-

culiaridades dos litígios possessórios no meio rural, en
volvendo, às vezes, centenas de sem-terra é quase im
possível determinar se um "representante da parte cole
tiva", que pelo espírito do projeto, sequer existe. 

Além dos mais, a alteração que propomos, es
tabelecendo a presença obrigatória do juiz no local 
do litígio, antes de decidir sobre o mandado liminar, 
oferecerá mais segurança no deslinde dos pleitos 
possessórios, fora de dúvida a grande preocupação 
do autor do projeto. 

Como último reparo, parece-nos inexplicável que 
no afã de contemplar a questão agrária, nos litígios 
possessórios, tenh;;o_-se pretendido, em conseqüência, 
revogar texto atualmente em vigor do CI"C (parágrafo 
único do art. 928), que inadmite manutenção ou reinte-

-- gração líminar-c:Onfra-pessoajl.irídica~de direito putllíco, -
sem a audiência prévia de seus procuradores. É certo 
que no panorama fundiário do Brasil de nossos dias 
não será difícil vislumbrar os ateres em permanente 
pugna: grandes proprietários que não desenvolvem as 
suas terras, por inércia ou por falta de estímulo do se
ter público; pequenos e médios proprietários mal assis
tidos, sem política agrícola, creditícia e fiscal adequada 
e, desgraçadamente, os indigentes de todo esse pro
cesso social desordenado - os sem terra que, progres
sivamente, apontam para os riscos de um seriíssimo 
impasse institucional e político. 

Quando se pretende que os juizes deixem os 
seus gabinetes para verificar an loco a situação que 
devem decidir, é esse o quadro que aflora na cons
ciência. Considerada a gravidade de litígio dessa na
tureza, inclusive com iminente risco de conflito arma
do, referida providência não poderia deixar de ser 
contemplada na proposta. 

E mais assim é porque, no embate de tantos 
interesses em conflito, não se pode esquecer a posi
ção daqueles que, bem ou mal, ainda se dispõem a 
responder pela es!rutura de produção do país, em
prestando-lhe, no labor quotidiano, o melhor de sua 
força e de seu empenho. 

Na resolução, um tanto complexa, desta inquie
tante equação deve-se ter em conta, portanto. um pos
tulado fundamental: as garantias processuais de uns 
não pode"Tl implicar no desfavorecimento de outros, de
vendo-se perseguir o devido processo legal, sob o pálio 
do princípio da isonomia constitucional e processual. 

Foi com esse pressuposto que elaboramos o 
presente voto, na convicção de que o direito de pro
priedade deve ser exercido com fidelidade ao princípio 
da função social, sem que uma interpretação totalitária. 
daquele direito ou deste princípio, desconsidere o pa
pel dos agentes produtivos no meio rural, promovendo 
assim o malogro de nossa estrutura produtiva. 

--- Cumpre por-último salí€mtar o oporfurio e pa
triótico espírito que norteou a iniciativa, para cujo 

- a-petfetçmrmento--rntentamos colaborar na forma do 
seguinte substitutivo, sem pretender entretanto alte-
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rar a sua filosofia fundamental, que não é outra se
não a de adaptar o Direito a fatos de uma realidade 
em mutação cada vez mais crescente. 

rle 11 'le j;mslr~ ~"' 19n - (;ódigo de Pro
•.::esso Civir. 

~~ , O Cor>gres~o Né>.-:-ional decreta: Em fa.ce das razões expostas, o nosso voto é 
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n.9 

44/96 e pela aprovação do Projeto da Câmara n.9 

39/96, na forma do seguinte substitutivo: 

EMENDA N.2 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Substitutivo da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania ao Projeto de 
Lei da Câmara n.2 39, de 1996 (n.2 490, de 
1995, na Casa de origem), que "acrescen
ta parágrafos ao art. 928 da Lei n.2 5.869, 

Art. ·1e 'J ait. 928 da Lei n.º 5.869, de 11 de janei
rc de 1973- Código de Processo Civil, passa a viqorar 
acrescido dos segLtintes parãgrafcs 2.2 e 3.º, transfor
mad') 'J 2.!.•2::i pe.râgrafC: •)f1iC0 em parágrafo 1. º: 

";.\rt.928 ... ··.:·········································· 
§ 1 e .... ······ .•............ ·······--······················ 
§ 2º r Jas ações decorrentes de turbações 

ou esbulhos coletivos, o juiz antes de decidir 
sobre o mandado liminar, far-se-á presente ao 
lc--.zl do i<t1g!o, notificado o 1vlir>istério Público. 

§ ] 0 Se concedido ·J milndado liTnmRr. · juiz ,, ·.: 

representante do Ministério Público ~-.:0mpanhm-ão a 

desocupação do imóvel, dando-se ci~ncia -:i·.c fc:ro ''.'.~ ·.)rgão 

fundiário competente." 

Ben.i Veras 

Bello Parga 

Saia da Comissão. cm :: ·.:.c s~:.~~ ::c 1:?97 

f ::.! . . 
----- ..,l::?J<-U_ I«< I ~ -~~~ .. 
~~ cab~al . r-resraente 

...,.-__ . 
' j 

r- " ,j 

. Relamr 

.\.--:tõ~i:> r..n- lcc..._·~;:.lfu:.:..~·~s 
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República Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

______ _......_ --- ---·- -. ··--- ------------------ ----~----~-- ----

Art. 22 São Poderes da União, independentes c harmônicos entre si. o Legis
lativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 20. São bens da União: 
I -os que atualmente lhe pertencem c os que lhe vierem a ser atri.buídos; 

II- as terras de\•olutas indispensáveis à defesa das [romeiras, ;,,:. ·. forti~ 
ficações e construções militafe~Çdas vias federais de comunica<,.J.v e a 
preservação ambiental, definidas cm lei; 

III - os lagos, rios e quaisquer co-rrentes de água em tcrren0', de seu 
domínio, ou que banhem mais de um Estado. sirvam de limites com nutras 
países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bc'" como 
os terrenos marginais e as praias fluviais; 

IV -.as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outro:, ;Jaíses; 
as praias marítimas; as ilhas oceânicas .e as costeiras, excluídas, de:o;t.as, as 
áreas referidas no art. 26, II; - -

V- os recursos naturais da platafonna continental e da zona econômica 
exclusiva; 

VI- o mar territorial; 

VII -os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

VIII - os potenciais de energia hidráúlica; 

IX -os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-
históricos; · · 

XI- as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

§ 12 É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, panici
pação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos lúdricos 
para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no 
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 

§ 22 A faixa de até cento e cinqüenta quílômetros de largura, ao longo 
das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada 

_241 



242 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 

fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização 
serão reguladas em lei. 

Art. 22. Compete privativamente à UPião legislar sobre: 

I -direito civiL comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, mani;!:J.O, 

aeronáutico, espacial e do trabalho; 

II - desapropriação; 

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo ·- .;m 
tempo de guerra; 

IV- águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

V- serviço postal; 

VI - sistema monetário c de medidas, títulos e garantias dos metais; 

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 

VIII - comércio exterior e interestadual; 

IX- diretrizes da política nacional de transportes; 

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, maritima, aérea e 
aeroespacial; 

XI - trânsito e transporte; 

XII -jazidas. minas, outros recursos minerais. e metalurgia; 

XIII - nacionalidade,· cidadania e naturalização; 

XIV - populações indígenas; 

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de 
estrangeiros; · 

XVI -organização do sistema nacional de emprego e condições para o 
exercício de profissões; 

XVII - organização judiciária, do Ministério Públíco c da Defensoria 
Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização 

administrativa destes; 
XVIll- sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; 

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular; 

XX - sistemas de consórcios e...sorteios; 

XXI- normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 
convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares; 

XXIi - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e 
ferroviária federais; 

XXIII - seguridade social; 

XXIV- diretrizes e bases da educação nacional; 
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XXV- registres públicos; 

JO.:VI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modali
dades, para a adnúnistração pública, direta c indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas esferas de governo, e 
empresas sob seu controle; 

XXVIII -defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa 
civil e mobilização nacional; 

:x:xDÇ - propaganda comercial . 

. Parágrafo _úniCo. Lei complementar poderá autorizar os Estados a 
legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste <;ntigo. 

··························································································································· 
* Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarern, observados os princípios desta Constituição. 

§ ~~~ São reservadas aos ·Estados as competências que rião lhes sejam 
vedadas por esta Constituição. 

§]!i! Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, 
os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de 
medida provisória para a sua regulamentação. 

§ 32 Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes. emergentes e em 
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 
União; 

II - as áreas, nas ilhas océânicas e costeiras, que estiverem no seu 
domínio, excluídaS aquelas sob domínio da União, Municípios· ou terceiros; 

III- as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; 

IV- as terras devolutas não compreendidas entre a5 da União . 

............................................................................................................................ 
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 
não e.xigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as 
matérias de çompetência da União, especialmente so!Jrc: 

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, ope-
rações de credito, divida pública e emissões de curso forçado; · 

III - fixação e modificação do efetivo das Forças AnDadas; 
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IV- planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvi
mento; 

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do 
domínio da União; 

VI- incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territó-
rios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativa~; 

VII - transferência temporária da sede do Governo Fed~~::ai; 

VIII - concessão de anistia; 

IX- organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da 
Defensaria Pública da União e dos Territórios e organização JUdiciária, do 
Iylinistério Público e da Defensaria Pública do Distrito Federal; 

X - criação, transformação e .extinção de cargos; empregos e funções 
públicas; 

XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da 
administração pública; 

XII - teleco!fiunicações e radiodifusão; 

XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras 
e suas operações; 

XIV- moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária 
federal. 

............................................................................................................................ 
Art. 6 L A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qu.!lqttc·r 
mc:nbro ou comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou tio 

·congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunál Fcdc
·raL aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República c aos cida
<lãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente da Rcpúbl ica as lei!> que: 

l- fixem.ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

[I - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
dircta e autárquica ou awnemo de sua remuneração; - - -

b) organizaçãc administrativa e judiciária, matéria tributária c orça
mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Tenitórios; 

_ c~ servidores públicOs da União e T~rritórios, seu regime jurídico, pro-· 
vtmento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferên-· 
cia de militares para a inatividade; · 

d) organização dei Ministério Público c da Defensaria Pública da União, 
bem como normas gerais para a organização do Ministério i?úblico e da De
fensaria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação, estruturação e atnouições dos Ministérios .e órgãos da admi
nistração pública. 
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§ 22 A iniciativa popular pode ser exercxaa pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subscrito ppr, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos 
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles . 

................................................................................................................................... 
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de 
reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula 
de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do 
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será defirüda em lei. 

§ 12 As benfeitorias úteis e necessárias serão inderüzadas em dinheiro. 

§ 22 O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins 
de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação. 

§ 3" Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo'judicial de desapropriação. 

§ 42 O orçamento fixará anualmente o volume total de titulas da dívida 
agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de re
forma agrána no. exercício. 

§ 52 São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as 
operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de refo ·ma 
agrária . 

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

LEI !'f- 5.869- DE 11 DE .JANEIRO DE 1973 

lnstttul o Código de Processo Civil 

........................................................................................................................... 
Art. 440. O juiz., de ofício ou a requerimento da parte, pode, em-qualquer-fase do proces

so. inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato, que interesse à decisão da 
causa . 

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

Art. 926. Quando a obrigação for divisível, só incorre r:a pena o devedor, ou her-
deiro do devedor que a infringir, e proporcxonalmeme à sua parte na obrigação. · 

Art. 927. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue 
prejuízo. 

O devedor não pode eximir-se de cumpri-la, a pretexto de ser .excessiva. 

Art. 928. A obrigação, não sendo personalíssirna, opera assim entre as partes, corno 
entre seus herdeiros . 

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

245 



246 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 
~----------------~~~~~~~==================-~'~ 

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF 

REQUERIMENTO N.0 1.239, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com base no art. 258 do Regimento Interno do 

Senado Federal, solicito a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado n.2 44/1996, que "altera os 
artigos 926, 927 e 928 do Código de Processo Civil, 
e dá outras providências" e do P~jeto de Lei da Câ
mara n. 0 39/1996, versando sobre o. mesmo assunto. 

· Esclareço que já emiti parecer sobre o PLC n.2 

39/96, e o mesmo se ertcontra na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando deli
beração. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1996. -
Senador Ramez Tebet. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Constituição Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n2 39, de 1996 (n° 490, de 1995, 
na Câmara dos Deputados) que "Acres
centa parágrafos ao art. 928 da Lei n2 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código 
de Processo Civil". 

Relator: Senador Ramez Tebet 

1- Relatório 

O projeto de lei em exame, ·de autoria do ilustre 
Deputado Domingos Outra, objetiva alterar o procedi
mento de manutenção e reintegração de posse esta
belecido no Código de Processo Civil (Lei n° 5.869, de 
11 de janeiro de 1973) mediante o acréscimo de qua
tro parágrafos ao art 928 do referido Código. 

O projeto tramitou regularmente na Casa de 
origem, onde foi objeto de várias emendas, tendo 
merecido, a final, substitutivo do eminente Relator, 
Deputado Régis de Oliveira, que, aprovado pela Co
missão de Constituição, Justiça e Redação, empres
ta-lhe a versão ora examinada. 

Nesta Casa foi apresentada Emenda Aditiva, 
de autoria do ilustre Senador Edison Lobão, objeti
vando acrescentar ao mencionado art. 928 do CPC -·· 
o parágrafo 5°, para que a citação, a audiência preli
minar e a justificação prévia de posse nos denomi
nados "litígios coletivos" posse feita na "pessoa do 
representante da parte coletiva". 

De acordo com o inciso I, do art. 101 do Regi
mento Interno, compete a esta Comissão opinar so
bre constitucionalidade, juridicidade e regimentalida
de da matéria em apreço. 

O objeto da proposição inscreve-se dentre as 
matérias de competência. privativa da União (CF, art. 
22) e dentre as atribuições do Congresso Nacional, 
subordinados à sanção do Presidente da República 
(CF, art. 48), sendo legítima a iniciativa (CF, art. 61). 

lnexistem reparos a fazer no que concerne à 
regimentalidade e à técnica legislativa. 

li-Voto 

~o que pertine à juridicidade existem entretan
to vários reparos a apontar, para que se possa final
mente avaliar com objetividade e clareza, ci -mérito 
do aludido Projeto. · 

Infere-se do teXto do§ 1° do mencionado subs
titutivo, que visa ele impedir a concessão de manda
to.liminar antes de audiência preliminar das partes e 
da justificação prévia da posse "nas ações que en
volvam litígios coletivos pela posse rural". 

Em que pese as análises anteriores, essas 
duas locuções "litígios coletivos· e "posse rural" não 
são suficientemente claras para sustentar a pretendi
da modificação do sistema processual de proteção 
possessória contemplado pelo estatuto processual 
civil. É certo que o país está a viver uma quadra in
teiramente nova no que concerne ao direito de pro
priedade: de um lado grandes proprietários que 
mantêm inativos seus imóveis, fazendo deles mera 
reserva de valor e, do outro, contingentes enonmes 
de trabalhadores sem-terra à busca de um chão 
para cultivar. 

É consabido que o direito de propriedade em
contra na posse o seu corolário máximo, mas não se 
pode perder de vista que esse direito, na forma pres
crita pela Constituição Federal - sobretudo no que 
concerne à propriedade da terra - só encontra legiti
midade se exercido em consonância ao princípio da 
função social (CF, ilrts: 5•, itim-1 XXIII). 

Ao interpretar esses novos fenômenos, o da 
inegável quase insurreição no campo e o da neces
sidade de adequare ordenamento jurídico às novas 
exigências sociais, cabe entretanto ao legislador in
tentar soluções que, moldadas na tradição jurídica, 
sejam capazes de viabilizar a paz social. 

Atuando sobre matéria tão complexa, em mo
mento de tamanha gravidade, não pode o legislador 
evidentemente seduzir-se por fórmulas que, apesar 
de inegável &Pelo político, deixam de consubstanciar 
resposta eficaz para os problemas visados e, por pa
radoxal, possam contribuir mesmo para o seu exa
cerbamento. 

É bem o que pode acontecer se deixarmos ao 
arbítrio de juizes ou exegetas o conceito de "litígio 
coletivo", expressão extremamente ambígua e por 
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demasiado abrangente para exprimir o sentido do 
fato que se pretende disciplinar. 

Introduzida, como se pretende, no Direito Posi
tivo por via da legislação processual civil, deixará 
margem, sem dúvida, a uma série de interpretações 
e dubiedades podendo, inclusive, converter-se em 
senha fácil para que açuladores e aventureiros pro
movam ainda mais a conflagração no meio rural. 

A leitura do § 22 do substitutivo permite-nos 
uma dupla apreciação. A primeira diz respeito à pre
sença do juiz no local do litígio, "sempre que neces
sário".· O texto não introduz qualquer inovação na 
sistemática processual em vigor, pois esse procedi
mento, da inspeção judicial, encontra-se perfeita
mente contemplado no art. 440 do Código de pro
cesso Civil. A inserção dessa exigência, no Capítulo 
concernente às Ações Possessórias, além de consti
uir tautologia evitável, deixa à latere excelente opor

tunidade de converter a inspeção judicial de facultati
va em obrigatória, pois o drama fundiário brasileiro 
'!tua! exige uma apreciação concreta dos fatos mate
.. ais. A segunda apreciação, incidente sobre o men
cionado § 22 do Substitutivo aprovado na Cãmara, 
refere-se à exigência, ali contida, de que termo cir
cunstanciado da inspeção seja encaminhado, tratan-

•-se certamente de propriedade sem função social, 
à ,3.utoridz.de administrativa competente, para os fins 
previstos no art. 184 da Constituição Federal. 

A desapropriação por interesse social funda
se, como se sabe, no juízo discricionário do Adminis
trador, a quem incumbe avaliar concretamente as 
con ·ções de utilização do imóvel rural. Matéria des
se:. ~nitude, merecedora de tratamento constitu
ciona., não pode ser evidentemente alterada pela le
gislação ordinária. Até mesmo porque, ferindo o prin
cípio da separação de poderes (art. 2.2 da CF), a 
proposição,' nesse sentido, incide no insanável vício· 
da inconstitucionalidade. 

A intimação do órgão judiciário competente 
para "integrar a lide com o assistente" também pare
ce contrariar os objetivos fundamentais do projeto. 
Isto porque essa intervenção, notoriamente do Incra, 
deslocará necessariamente a jurisdição do conflito 
possessório para o ãmbito da justiça federal, .dificul
tando a tramitação processual e onerando as; partes 
envolvidas na contenda. 

Esse fato não impede todavia que e o. órgão 
fundiário seja notificado em caso de deferimento de 
liminar, o que implica na conseqüente remoção dos 
ocupantes. 

A aplicabilidade das inovações "aos litígios 
pela posse rural que tenham por objeto áreas impro-

dutivas pertencentes às pessoas jurídica de direito pú
blico", proposta no § 4.2, não parece merecer acolhida 
vez que a vigência de norma dessa natureza alteraria 
o regime jurídico que a Constitoiç:ã.o Federal assegura 
aos bens públicos (arts. 20, 26 e 48}, invadindo a com
petência dos Estados-Membros (art. 25 da CF}. 

Deixamos de acolher a Emenda Aditiva apre
sentada por entender que, dada a especificidade e 
as peculiaridades dos litígios possessórios no meio 
rural, envolvendo, às vezes, centenas de sem-terra é 
quase impossível determinar-se um "representante 
da parte coletiva", que pelo espírito do projeto, se
quer existe. 

Além do mais, a alteração que propomos, esta
belecendo a presença obrigatória do juiz no local do 
litígio, antes de decidir sobre o mandado liminar, ofe
recerá mais segurança no deslinde dos pleitos pos
sessórios, fora de dúvida a grande preocupação do 

. autor do projeto. 
Como último reparo, parece-nos inexplicável 

que no afã de contemplar a questão agrária, nos lití
gios possessórios, tenha-se pretendido, em conse
qüência, revogar texto atualmente em vigor do CPC 
(parágrafo único do art. 928) aue inadmite manuten
çao ou reintegração liminar contra pessoa jurídica de 
direito público, sem a audiência prévia de seus pro
curadores. É certo que no panorama fundiário do 
Brasil de nossos dias não será difícil vislumbrar os 
atores em permanente pugna: grandes proprietários 
que não desenvolvem as suas terras, por inércia ou 
por falta de estímulo do setor público; pequenos e 
médios proprietários-mal assistidos, sem política 
agrícola, creditícia e fiscal adequada e, desgraçada
mente, os indigentes de todo esse processo social 
desordenado - os sem-terra que, progressivamente, 
apontam para os riscos de um seriíssimo impasse 
institiicional e político •.. 

Quando se pretende que os_juízes deixem os 
seus gabinetes para verificar in loco a situação que 
devem decidir, é esse o quadro que aflora na cons
ciência. Considerada a gravidade de litígio dessa na
tureza, inclusive com iminente risco de conflito arma
do, referida providência não poderia deixar de ser 
contemplada na proposta. 

E mais assim é porque, no embate de tantos 
interesses em conflito, não se pode esquecer a posi
çãO daqUeles que, bem ou rrial, ainda se dispõem a 
responder pela estrutura ôe produção do País, em
prestando-lhe, no labor quotidiano, o melhor de sua 
força e de seu empenho .. 

Na resolução, um tanto complexa, desta in
quietante equação deve-se ter em conta portanto um 
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postulado fundamental: as garantias processuais de 
uns não podem implicar no desfavorecimento de ou
tros, devendo-se perseguir o devido processo legal, 
sob o pálio do princípio da isonomia constitucional e 
processual. 

Foi com esse pressuposto que elaboramos o 
presente voto, na convicção de que e o direito de 
propriedade deve ser exercido com fidelidade ao 
principio da função social, sem que uma interpreta· 
ção totalitária, daquele direito ou deste princípio, 
desconsidere o papel dos agentes produtivos no 
meio rural, promovendo assim o malogro de nossa 
estrutura produtiva. 

Cumpre por .último salientar o oportuno e pa
triótico espírito que norteou a iniciativa, para cujo 
aperfeiçoamento intentamos colaborar na forma do 
seguinte substitutivo, sem pretender entretanto alte
rar a sua filosofia fundamental que não é outra se
não a de adaptar o Direito a fatos de uma realidade 
em mutação cada vez mais crescente. 

Pelas raZões expostas, o nosso voto é pela 
aprovação do referido projeto, na forma do seguinte 
Substitutivo. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 39 (SUBSTITUTIVO), DE 1996 

Substitutivo da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania ao Projeto de 
Lei do Senado n2 39, de 1996 (n2 490, de 
1995, na Casa de origem), que "acrescen
ta parágrafo ao art. 928 da Lei n2 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
cesso Civil". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° O art 928 da Lei nº 5.869, de 11 de janei

ro de 1973 -Código de Processo Civil, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes parágrafos 212 e ~2, transfor
mado o alua! parágrafo único em parágrafo 12: 

Art. 928 ................................................ . 
§ 1º ...................................................... . 
§ 2º Nas ações decorrentes de turba

ções ou esbulhos co!etivos, o juiz antes de 
decidir sobre o mandato liminar, far-se-á 
presente ao local do litígio, notificado o Mi
nistério Público. 

§ 3.2 Se concedido o mandato liminar, 
o juiz e o representante do Ministério Público 
acompanharão a desocupação do imóvel, 
dando-se ciência do fato ao órgão fundiário 
competente. 

Sala da Comissão- Ramez Tebet, Relatot. 

PARECER N!! 574, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n2 41, de 1996 n2190195, na Casa de 
Origem, que • Proíbe a comercialização de 
bebidas alcóolicas ao longo das rodovias 
federais, salvo em perímetros urbanos". 

Relator: Senador José Eduardo Outra 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1996 
(Projeto de Lei n2 190, de 1995, na Câmara dos De
putados), de autoria do ilustre Deputado Antônio Jor
ge, propõe a proibição da venda de bebidas alcóoli
cas ao longo das rodovias federais, exceto em perí
metros urbanos. O estabelecimento comercial inlra
tor estaria sujeito ao pagàmemto de multa, duplicada 
em caso de reincidência, e à suspensão de suas ati
vidades por trinta dias. 

Busca, o autor, segundo sua justifJ<?.ativa; redu
zir o número de acidentes nas estradas, consideran
do que a maior parte é cometida por motoristas al
coolizados. 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto foi exa
minado na Comissão de Viação e Transortes e na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, e 
aprovado com emendas. 

Ao projeto em exame, foi apensado o Projeto 
de Lei n2 461, de 1995, da Câmara dos Deputados, 
para tramitação conjunta 

11- Voto do Relator 

No que concerne aos aspectos a serem anali
sados no âmbito da Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei da Câmara nº 
41, de 1996, respeita as disposições constitucionais 
relativas à competência legislativa da União e às 
atribuições do Congresso, além de atender aos pre
ceitos da boa técnica legislativa. · 

Entretanto, à matéria de conteúdo semelhante 
foi examinada em plenário, em 1.996, quando da 
apreciação do Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n2 73, de 1994, que institui o Código 
de Trãnsito Brasileiro. Propunha o Substitutivo, em 
seu art. 305, verbis: 

"Ar!. 305. Vender, fom""--er ou servir be
bidas alcoólicas a quem saiba estar dirigindo 
veículo automotor ou prestes a fazê-lo: 

Penas: detenção, de três meses a um 
ano, ou multa. • 



--~--~-~---- -~--~--------------- -~------
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Tal dispositivo foi julgado e à:jeitâd.o em Plenário, por meio de 

emendas supressiva. Desta forma, fica a materia prejudicada, por já ter sido 

objeto de apreciação em oputra oportunidade. 

Pelo exposto, não obstante o elevado propó!;ito do Deputado 

Antônio Jorge, solicitamos, com base no artigo 334, alínea b, do Regimento 

Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei no 4lf96, seja declarado 
prejudicado, "em virtude de seu prejulgarnento pelo Plenário em outra 
deliberação". 

Sala das Comissões, em _1 o c'.e set.ern:::>ro e-e 1997 

~~~t~E, ~-< -~ ,Prestdente 
~ BeJ:naràc Cabral 

~~ ~ .8én;:dÓr JcYsé'dâFo utra_ Relator 
/ . 

-----

Elcio Álvares ; 

.\ 

Bello Paroa 
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PARECER N° 575, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o 
·Projeto de Lei da Câmara n° 99, 
de 1996 (n° 626195, na Casa de 
origem), que "altera a Lei n° 
8.913, de 12 de julho de 1994, que 
dispõe sobre a municipalização da 
merenda escolar. " · 

Relator: Senador LÚCIO ALCÂNTARA 

O presente projeto de It!i, oriundo da Câmara dos Deputados, 
busca alterar a Lei n° 8.913 de 1994, que dispõe sobre a municipalização da 
merenda escolar .. Assim, acrescenta dois parágrafos ao seu art. 1°, para 
estabelecer que "caso a alimentação escolar tenha sido municipalizada, o 
montante dos recursos repassados será proporcional à soma das matriculas em 
estabelecimentos de todos os sistemas de ensino, ficando o Município obrigado a 
atender à totalidade das crianças matriculadas, independentemente do sistema de 
ensino a que pertencer o estabelecimento" (§ 2°). No acrescido § 3°, o projeto 
visa a determinar que "os recursos destinados a programas de alimentação 
escolar em estabelecimentos mantidos pela União poderão ·ser repassados 
mediante convênio aos Municípios, que serão responsáveis por sua administração 
e prestação de contas". 

Na . sua justificação, o ilustre autor da proposta, Deputado 
Mauricio Requião, evidencia a racionalidade da municipalização da merenda 
escolar, rio sentido de melhor atender às necessidades do educando. Ao mesmo 
fempo, simplifica o processo, estimula a economia municipal, permite uma 
melhor fiscalização por parte dos cidadãos, diminuindo a possibilidade de 
irregulari_dades, reconhecendo .que estas mais se verificam qilando grandes 
recursos são administrados de maneira centralizada. 

Em suma, o projeto objetiva aperfeiçoar a atual legislação, falha, 
nQ entender do autor da iniciativa, por permitir a duplicidade de estruturas na 
administração da merenda. 



------------------ ~~~~~~~~~~~~ 
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Na Câmara dos Deputados, o projeto foi apreciadv pela Comissão 
de Se1:,'llridade Social e Família, pela Com1ssão de Educação, -Cultura e Desporto 
e pela Comissão de eonstituíção, Justiça e Redação. Após a aprovação da sua 
redação final, em I 9/11/96, foi enviado ao Senado Federal. 

Cabe a esta Comissão a análise da constitucionalidade e 
juridicidade do-projeto. Quanto à sua adequação aos ditames da Lei Maior, temos 
a dizer que o§ 2° que a miciatlva pretende acrescentar ao art. 1° da Lei 8.913/94 
padece do vício de inconstitucionalidade, por ferir o caput do art. 18 da 
Constituição, segundo o qual "a organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Const1tufÇão", 

O referido dispositivo do projeto, ao obrigar o Município a 
atender à totalidade das crianças matriculadas, "independentemente do sistema de 
ensino" afronta a autonomia dos municípios consagrada em dimensão 
constitucional. Sistema de ensino se refere aos sistemas estadual e municipal, 
compreendendo, portanto, escolas estaduais e municipais. Ora, o projeto obriga o 
Município a assumir as duas redes, sendo que o Município é responsável pela 
rede municipal, e, por outro lado, o Estado não pode ficar obrigado a aceitar que 
o município venha a gerir a alimentação de suas escolas. Na verdade, esta 
obrigatonedat;ie, além de inconstitucional, é desnecessária, porque em alguns 
casos o atend1mento dos municípios ao sistemá estadual, mediante anuência dós -
Estados, já está sendo efetivado. 

A autonomia municipal diz respeito à sua competência em gerir 
seus próprios assuntos, seja por via legislativa ou administrativa. E tal autonomia 
nasce do preceito magno, portafito;temseâecotfst:itucionãl~deonde decorre que 
nem mesmo lei federal pode desacatá-la. Não pode restringi-la nem ampliá-la, 
pois tem sua fonte no Estatuto Maior, somente ao qual devem as leis e atos 
murucipais submissão. 

Nem mesmo as leis complementares federais podem desrespeitar 
a autonomia municipal. "No que respeite ao peculiar interesse local, área 
reservada à competência do Município, não se permitirá intromissão do legislador 
federal ou estadual. Com efeito, o campo da atuação da lei municipal não poderá 
ser objeto de invasão, seja por obra da lei federal, seja por arte do legislador do 
Estado, inclusive, na última hipótese, o constituinte. Someiiie à lei -IDumCipal 
caberá dispor sobre ássunto reservado à competência do MunicípiO." (Joaquim 
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Castro Aguiar, em "Competência e autonomia dos Municípios na nova 
Constituição", Editora Forense, pág. 19). 

Dessa forma, quando a lei municipal re~a matéria privativa do 
Município, no terreno .do interesse local, está acima da lei estadual e federal. 
Nem: mesmo a Constituição estadual pode ter primazia sobre ·a lei municipal com 
relação às qu~stões q1,1e. estão na órbita da autonomia municipal, ou em outros 
termos, que dizem respeito à competência privativa do município. 

A autonomia municipal é mais que uma norma constitucional; é 
um verdadeiro princípio, cuja violação não afronta apenas um dispositivo 
particular, mas todo um contexto da ordem constitucional vigente, com relação ao 
qual toda lei deve guardar harmonia. 

O inciso I do art. 30 da Constituição reza que "compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local". Sobre tal p~eceito Hely 
Lopes Meirelles advoga que "tudo quanto repercutir direta ou indiretamente na 
vida municipal é de interesse peculiar do Município, embora possa interessar 
também indireta e mediatamente ao Estado-membro e à União. O provimento de 
tais negócios cabe exclusivamente ao Município interessado, não sendo lícita a 
ingerência de poderes estranhos, sem ofensa à autonomia local. Pode e deve o 
Município repelir tais interferências, partam elas de outro Município, do Estado
membro ou da União, através de qualquer de seus órgãos ou poderes". ("Direito 
Municipal brasileiro", São Paulo, Revista dos Tnounais, pág. 116). 

Ao Município, assim, cabe gerir seus próprios negócios, organuar 
e administrar seus próprios serviços. 

Dessa forma, tendo em vista a mencionada inconstitucionalidade, 
resolvemos apresentar urna emenda ao mencionado § 2°. Quanto .ao § 3°, 
necessita, a nosso ver, de reparo somente com relação ao aspecto redacional, 
para deixá-lo m~s consentâneo com a boa técnica legislativa Assim, sanada a 
inconstitucionalidade, o projeto pode seguir curso, e, embora o reconheçamos 
digno de encômios, abstivemo-nos de analisar seu mérito, por entender que este 
deve ser apreciado pela Comissão de Redação, que é a Comissão técnica 
incumbida de apreciar o assunto em pauta. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da proposta mediante 
·as seguintes emendas: 
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EMENDA No I - CCJ 

Dê-se ao § 2° do art. 1° da Lei n° 8.913/96, objeto do aq. lo do 
projeto, a sef:,'Uinte redação: 

"§ 2° Caso a alimentação escolar tenha sido municipalizada, o 
mvmante. dos recursos repassados será proporcional à soma das matticulas em 
estabelecimentos de todos os sistemas de ensino." 

EMENDA W 2 - CCJ 

Dê-se ao § 3° do art. I 0 da Lei n° 8913/96, objeto do art. I o do 
projeto, a seguinte redação: 

"3° Os recursos destinados a programas de alimentação escolar 
em estabelecimentos mantidos pela União serão repassados mediante convênio 
aos Municípios, que serão responsáveis por sua administração e prestação de 
contas." 

Sal.a das Comissões em, 1 o de se1::errcro de 1 F 
I 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA. 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
_________________________________ j~~~--------------------------------

.. ·. '• ', 
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Art. 18. A organização político-administf<ltiva da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autónomos, nos termos desta Constituição. 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I- legislar sobre assuntos de interesse local; 

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

PARECER No 576, DE 1997 

Relator: Senador ROMEU TUMA 

Da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara no 10. 
de 1997 (11° 2-11/95, na Casa de 
origem), que "revoga dispositivos 
do Decreto-Lei no 3.689. de 3 de 
outubro de 19-11 ·- Código de 
Processo Penal. referentes ao 
exercício do direito de queixa pela 
mulher". 

Vem a esta Comissão. para exame. o Projeto de Lei da Câmara n° 1 O. de 
1997 (n° 241, de 1995, na origem), de autoria da Deputada Raquel Capiberibe. 
que ·'revoga dispositivos do Decreto-Lei n° 3.689. de 3 de outubro de 1941 
Código de Processo Penal, referentes ao exercício do direito de queixa pela 
mulher··. 

O projeto pretende adequar o texto do Código de Processo Penal à 
Constituição FederaL revogando expressamente o capm e o paragrafo único do 
art. 35 do diploma processual. 



---------------------------------------------------c-------------------------------------~-----------
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Coin efeito, esse dispositi\·o - que subordina à aprovação do marido o 
exercíciO do direiro de queixa da esposa - encontra-se implicitamente revogado 
pelo an. :?.:?.6, ~ 5°. da Constiruição FederaL que determina plena igualdade de 
direnos entre marido e mulher. Porém, com o ínmíto de dirimir quaisquer 
polêmtcas que ainda se possam esboçar, é plenamente recomendável a revogação 
expressa do disposírívo do Código:-

Nosso parecer é, assim, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 1 O, 
de 1997. 

' / 

Sala das Reuniões. em i o de setel:lbro de 1997 

\ 
... ,;J 

'\ . :i \{··; ·~ '('" 

~·"·'I t .~ 
. .Jv 

~v 

Clello Parça-

, Presidente 

. ____, 

~i(tf:;léfia ~ 
SpH~l. cafeteira 

I 
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA"Gl!.RAL DA MESA. 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
--~----------------------------1~~~---------------------------------

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado . 
.................................................................................................................................................. ~ 

§ 52 Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 

1. Relatório 

PARECER No 577, DE 1997 
Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n° 
37, de I997 (n° 332196, na 
Câmara dos Deputados), que 
"aprova o ato que renova a 

permissão outorgada .:1 FM Cidade 
de Ribeirão Preto Ltda., para 
explorar sen,iço de radiodijilsão 
sonora em jreqiiência modulada 
na cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo". 

RELATOR: Senador Otoniel Machado 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 37, de 

1997 (n° 332, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 

permissão à FM Cidade de Ribeirão Preto Ltda-, para explorar serviço de 

radiodifusão sonora cm frcqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de 

São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° I .046, de 1994, o Presid<;nte da 

República submete ao Congresso Nacional o ato constantc_da Portaria 11° 821, de 7 de 

novembro de 1994, que renova permissão para exploração de canal de radiodifusão 

sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § !0 do art. 223 da 
Constituição Federal. 
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A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da 

República, documento que integra os autos, dá cortta de que os órgãos competentes 

daquele Mimstério manifestaram-se sobre o pedido. considerando-o Instruído de 
acordo com a legislação aplicável, o que levou ao deferimento do pedido de 

renovação. 

É a scgumte a composição acíonána do. empreendimento FM Cidade de 

Ribeirão Preto Ltd(L: 

Nome é :J Sócio C o tis ta 

• Iracema Aranha Pizani 
• Elizabcth Borges Pizani 
• Cleusa Vitória Piani Pedro Bom 
• Márcia Helena Milanez Villela 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 

1.520.000 
1.520.000 

380.000 
380.000 

- 3.800.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ci0ncia c Tecnologia. 

Comunicação c Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer 

favorável de seu relator, Deputado Aro/de de Oliveira. " aprovação unânime daquela 

Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Rcdação daquela Casa. o Projeto foi 

considerado juridíco, constitucional c vazado cm boa técnica legislativa. 

2. Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional. dos atos que 

outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem 

serviços de radiodifusão sonora e de sons c imagens. praticados pelo Poder Executivo, 

nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do 

Legislativo. às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 3'1, de 

1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações e exigências a serem 

cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, c 

que devem instruir o processo submetido á análise desta Comissão de Educação. 
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Tendo em vista que o exame da documenta
~ão que acompanha o PDL n9 37, de 1997, eviden
cia o cumprimento das formalidades estabelecidas 
r.a Resolução nº 39192, ficando caracterizado que 
a empresa FM Cidade de Ribeirão Preto Ltda. 
atendeu a todos os· requisitos técnicos e lega1s 
para habilitar-se à renovação da permissão, opina
r.lOS pela aprovação do ato, na forma do Projeto 
de Decreto Legislaiivo, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997.
Joel de Holanda, Vice-Presidente no Exercício da 
Presidência - Otoniel Machado, Relator - Sebastião 
Rocha - Abdias Nascimento - Waldeck Omelas -
Nabor Júnior - Elcio Alvares - Benedita da Silva, 
abstenção - João Rocha - levi Dias - Esperidião 
Amin - Emilia Fernandes - Lauro Campos, absten
ção - Jonas Pinheiro - Beni Veras - Carlos Wil
son -José Serra -Jefferson Péres. 

PARECER N.º 578, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto legislativo n.º 46, de 
1997 (n.º 350/96, na Cãmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que renova a per
missão da Rádio Transoeste Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de 
Joaçaba, Estado de Santa Catarina". 

Relator: Senador Esperidião Amin 

I - Relatório 
Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje

to de Decreto Legislativo n.º 46, de 1997 (n.º 350, de 
1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à Rádio Transoeste ltda., 
para explorar serviço de radiodHusão sonora em fre
quência modulada na cidade de Joaçaba, Estado de 
Santa Catarina. 

Por meio da Mensagem Presidencial n.º 337, de 
1992, o então Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n. º 80, 
de 22 de junho de 1992, que renova permissão para 
exploração de canal radiodifusão sonora, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1.2 do art. 
223 da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que os órgãos 
competentes daquele Ministério manifestaram-se so
bre o pedido. considerando-o instruído de acordo 

·com-a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do pedido de renovação. 

É a seguinte a composição acíonária do em
- preenâimento Rádio Transoesie Ltda.: 

• Ivan O reste Bonato 

• Flávio Brandalise 

·Total de- Cófas 

53 

32 

85 

O presente projeto foi examinado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnhmática 
da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer fa
vorável de seu relator, Deputado Paulo Bomhausen, e 
aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

11- Voto de Relator 
O processo de exame e apreciação, pelo Con

gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, 
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios 
estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de 1992. Essa 
norma interna relaciona uma série de informações e 
exigências a serem cumpridas pela entidade preten
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações, e 
que devem instruir o processo submetido à análise 
desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n9 46, de 1997, evidencia o 
cumprimento das fonmalidades estabelecidas na Re
solução nº 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Transoeste Ltda., atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para.habilítar-se à reno
vação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do projeto de Decreto Legislativo origi
nário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão~ 25 de setembro de 1997.
Joel de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência - Esperidião Amin, Relator - Sebas
tião Rocha - Abdias Nascimento - Waldeck Or
nelas - Nabor Júnior - Elcio Alvares - Benedita 
da Silva, Abstenção - João Rocha - levi Dias -
Emília Fernandes - Lauro Campos, Abstenção -
Jonas Pinheiro - Beni Veras - Carlos Wilson -
José Serra - Jefferson Péres. 
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PARECER n.2 579, de 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n.• 47, de 
1997 (n.• 351/96, na Câmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que renova a ou
torga deferida a Sociedade Rádio Conti
nental Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na ci
dade de Coronel Freitas, Estado de Santa 
Catarina". 

Relator: Senador Esperidião Amin 

1- Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n.2 47, de 1997 (n.• 351, de 
1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a outorga à Sociedade Rádio Continental 
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Coronel Freitas, Esta-
do de Santa Catarina. · 

Por meio de Mensagem Presidencial n.2 454, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
de 4 de agosto de 1992, que renova a outorgápara 
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter
mos do art. 49, inciso XII, coinbin~cio com o§ 1.2 do 
art. 223 da Constituição Federal: · 

A exposição de motivos do Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que os órgãos 
competentes daquele Ministério manifestaram-se so
bre o pedido, considerando-o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do pedido de renovação. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Sociedade Rádio Continental Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação 

• Euclides Nardino 44.000 

• Valdir Bazzi 5.500 

• Dalmir Luiz Ogliari 500 

Total de Cotas 50.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator Deputado Wagner 
Rossi, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesia Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n2 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona uma série de in
formações e exigências a serem cumpridas pela en
tidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comünicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS ri• 47~-de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Sociedade Rádio Continental Ltda. atendeu a 
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se 
à renovação da outorga opinamos pela aprovação 
do ato, na forma -do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Cãfl1ara dos Deputados.- -- -

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997.
Joel de Hollanda: Vice-Presidente no Exercício da 
Presidência - Esperidião Amin: Relator - Sebas
tião Rocha - Abdias Nascimento - Waldeck Or
nellas - Nabor Júnior - Élcio Álvares - Benedita 
da Silva - Abstenção - João Rocha - Levi Dias -
Emília Fernandes - Lauro Campos - abstenção -
Jonas Pinheiro - Beni Veras - Carlos Wilson -
José Serra - Jefferson Péres. 

PARECER N2 580, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n2 48, de 

"199T(n2 353196, na Câmara dos Deputa
__ dos), que •aprova o ato que renova permis

são outorga9a à Rádio Sociedade Oeste 
Catarinense Uda., para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 

~onora em freqüência modulada na cidade 
de C~,_ Estado de Santa Catarina". 

Relator: Senador Wilson Kleinübing 

1- Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n2 48, de 1997 (n° 353, de 
1996, na Câmara dos Deputados): que aprova o ato 
que renova permissão à Rádio Sociedade Oeste Ca
tarinense Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
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são sonora em freqüência modulada na cic:!a~e c:t~ _ 
Chapecó, Estado de Santa Catarina. 

Por meio da Mensagem Presidencial nº 712, de 
1994, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 599, 
de 15 de agosto de 1994, que renova permissão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 
1º do art. 223 da Constituição FederaL 

A exposição de motivos do Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que os órgãos 
competentes daquele Ministério manifestaram-se so
bre o pedido, considerando-o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do pedido de renovação. 

É a seguinte a composição acionária do- em 
preendimento Rádio Sociedade Oeste CatarinensE 
Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 

• Augusta Muller Bohner 

• José Francisco Muller Bohner 

• Vera Maria Muller Bohner Hoffmann 

• Deice Maria Bohner Cocatto 

• João Augusto Muller Bohner 

• Amilton Martins Lisboa 

Total de Cotas 

Cotas de 
Participação 

540.89C 

221.713 

93.13E 

93.13E 

93.13E 

47.29C 

1.089.29E 

O presente projeto foi examinado pela Comis 
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Koyu lha, 
e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona uma série de in
formações e exigências a serem cumpridas pela en
tidade pretendente, bem como pelo Ministério das 

Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nº 48, de 1997, evidencia o 
cui'Ílprimento das formalidades estabelecidas na Reso
lução nº 39/92, fiCando caracterizado que a empresa 
Rádio Sociedade Oeste Catarinense Ltda. atendeu a 
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à 
renovação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, ria forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997.
Joel de Hollanda, vice-Presidente no exercício da 
Presidência - Vilson Kleinübing, Relator - Sebas
tião Rocha - Abdias Nascimento - Waldeck Or-
·n-elas - Nabor Júnior- Elcio Alvares - Esperidião 

-Amin - Benedita da Silva - Abstenção - João Ro
cha - Levi Dias - Emília Fernandes - Lauro Cam
pos - Abstenção - Jonas Pinheiro - Beni V eras -

- Carlos Wilson - José Serra - Jefferson Péres. 

PARECER Nº 581, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 
1997 (nº 355196, na Câmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Difusora de Aqui
dauana Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na ci
dade de _Agui_dauana, Estado do Mato 
Grosso do Sul". 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o proje
to de Decreto Legislativo nº 50, de 1997 (nº 355, de 
1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio Difusora de Aqui
dauana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Aquidauana, 
Estado do Mato Grosso do SuL 

Por meio da Mensagem Presidencial nº 465, de 
1996, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 16 
de maio de 1996, que renova concessão para explo
ração de canal de radiodifusão sonora, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1 º do art 
223 da Constituição FederaL 

A exposição' de motivos dó Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os <lutos, dá conta de que os órgãos 
competentes daquele Ministério •manifestaram-se 
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sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do pedido de renovação." 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Difusora de Aquidauana Ltda: 

Nome do Sócio Cotista 

• Elídio Teles de Oliveira 

• Gilda Nogueira de Oliveira 

• António Costa Rondon 

• Inês Gonçalves de Castro 

• Eliane Nogueira de Oliveira 

• Gilson Nogueira de Oliveira 

Total de Cotas 

Cotas de 
Participação 

3190 

110 

250 

150 

760 

540 

5.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Welinton 
Fagundes, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa. o Projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação. pelo Con
gresso Nacional. dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n2 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona uma série de-iii-
formações e exigências a serem cumpridas pela en
tidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n.2 50, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n.9 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Difusora de Aquidauana Ltda., atendeu 
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar
se à renovação da concessão, opinamos pela apro
vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legis
lativo. originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997.
Joel de Hollanda; Vice-Presidente no Exercício da 
Presidência - Ramet Tebet; Relator - SebastiiO -
Rocha - Abdias Nascimento - Waldeck 0me1aa -
Nabor Júnior - Elcio Alvares - Benedlta da SiW. 
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-Abstenção- João Rocha- Levl Dias- e.,lri
diio Amin - Emília Fernandes - Lauro CMipoa -
Abstenção -Jonas Pinheiro - Beni v.-.a- c.no. 
Wilson -José Serra - Jefferson Pérea.. 

PARECER NR 582, DE 1H7 

Da ~ de Edloc:açio, 1a1R o 
Projeto de Decreto Legislativo ri' 52, •1111 

~jntt-357196, na Clmara doa [)eptMdolt, .. 
·~ O Ido que renova I COI'ICI I di 
RMiio Difusora de AquldaUIM UdL, ,_. 
explorar serviço de radiodifulio uncn ... 
onda tropical na cidade de Aqt*'"tll., e. 
t.c1o do Mato Grosso do Sur. 

Relator: Senador Ramez Tebet 

~ 1- Relatório 

· Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n• 52, de 1997 {n" 357, de 
1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio Difusora de Aqui
dauana Ltda.,_para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical na cidade de Aquidauana, 
Estado do Mato Grosso do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 718, de 
1996, o Presidente da República submete ao Con· 
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 29 
de julho de 1996, que renova concessão para explo
ração de canal de radiodifusão sonora, nos tennos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1v do art. 
223 da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu· 
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que os órgãos 
competentes daquele Ministério manifestaram-se so-

-- bre o pedido, considerando o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do pedido de renovação. 

É a seguinte a composição acionária do en.
preendimento Rádio Difusora de Aquidauana Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 
-

• Elúdio Teles de Oliveira 

• Gilda Nogueira de Oliveira 

• Antônio Costa Rondon 

• lnõs Gonçalves de Castro 

~ Eliane Nogueira de Oliveira 

--. Gilda-Nogueira de-OtiVE!u<i 

Total de cotas 

3.190 

110 

250 

150 

760. 

540-

5.000 
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O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, ComunicaÇão e Triíor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Paulo 
Cordeiro, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constttuição e Justiça e de Re
daçâo daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, 
constttucional e vazado em boa técnica legislativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe- . 
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona uma série de in
formações e exigências a serem cumpridas pela en
tidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n.• 52, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n.º 39/92, ficando caracterizado ql.Jea_em~ 
presa Rádio Difusora de Aquidauana Ltda, atendeu 
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar
se à renovação da concessão, opinamos pela apro
vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legis
lativo, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 25 de agosto de 1997. -
Joel de Holanda, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência - Ramez Tebet Relator - Sebastião 
Rocha - Abdias Nascimento - Waldeck Omelas -
Nabor Júnior - Elcio Alvares - Benedita da Silva 
- Abstenção - João Rocha -·Levi Dias- Esperi
dião Amin - Emília Fernandes - Lauro Campos -
Abstenção -Jonas Pinheiro - Beni V eras- Carlos 
Wilson - José Serra -Jefferson Péres. 

PARECER N.º 583, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 54, de 
1997 (n.º 359/96, na Câmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Auriverde 
de Pitanga Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Pitanga, Estado do Paraná". 

Relator: Senador Roberto Requião 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto 
de Decreto Legislativo n.Q 54, de 1997 (n.º 35~. de 1996, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qu.; reno
va concessão à Rádio Auriverde de Pitanga Ltda., para 
explorar serviços de radiodffusão sonora em onda média 
na cidade de Pitanga, Estado do Paraná 

Por .meio da Mensagem Presidencial n.º 382, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
de 29 de julho de 1992, que renova concessão para 
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter
mos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1.0 do 
art. 223 da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que os órgãos 
competentes daquele Ministério manifestaram· se so
bre o pedido, considerando-o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do !Jedido desenovação. 

É a $eguinte a composição acionâria do em
preendimento R<?.dioAuriver..Je de Pitanga Ltda.: 

--,. Reinaldo Petrechen 

• João Gonçalves Padilha 

• Onino Gonçalves Padilha 

• José· Paulo' !!li Souza Si queira 

'Total de Cotas 

Cotas de 
Particjpação 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

400.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Laprovita 
Vieira, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico. 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer. nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n.e 39, de 



OUTUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 263 

1992. Essa norma interna relaciona uma série de in· 
formações e exigências a serem cumpridas pela en
tidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n.• 54, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n.2 39/92, ficando caracterizado que a em· 
presa Rádio Auriverde de Pitanga Ltda. atendeu a 
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se 
à renovação da concessão, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislati· 
vo, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997.
Joel de Hollanda: Vice-Presidente no Exercício da 
Presidência - Roberto Requião: Relator - Sebastião 
Rocha - Abdias Nascimento - Waldeck Omellas -
Nabor Júnior - Elcio Alvares - Esperidião Amin -
Benedita da Silva- Abstenção - João Rocha - Levi 
Dias - Emília Fernandes - Lauro Campos - Absten· 
ção - Jonas Pinheiro - Beni Veras - Carlos Wilson 
-José Serra- Jefferson Péres. 

PARECER N2 584, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n2 68, de 
1997 (n'i! 391197, na Cãmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que renova a con
cessão deferida à Rádio Dourados do Sul 
Uda, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Dou
rados, Estado do Mato Grosso do Sul". 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n• 68, de 1997 (n2 391, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
de renovação da concessão à Rádio Dourados do 
Sul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Dourados, Estado 
do Mato Grosso do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 703, de 
1994, o então Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 
24 de agosto de 1994, que renova concessão para 
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do art 49, inciso XII, combinado com o§ 12 

do art. 223 da Constituição Federal. 
A exposição de motivos do Ministro das Comu

nicações ao Presidente da República, documento 

que integra-os- autos. dá conta-de que os órgãos 
competentes daquele Ministério manifestaram-se se· 
bre o pedido, considerando-o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi· 
mente do pedido de renovação. 

É a seguinte a composição acionária do em· 
preendimento Rádio Dourados do Sul Ltda.: 

Nome do Sócio Co~ista 

• Joaquim José Moreira · 

• José Elias Moreira 

• Marcelo Miranda Sales 

• Walter Benedito Carneiro 

• Llwellun Davies Antonio Medina 

• Pedro de Souza Carneiro 

• Antenor Martins Júnior 

• Zazi Brum 

Total de Cotas 

Cotas de 
Participação · 

250 

200 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

1000 

O presente projeto foi examinado pela Cernis· 
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados; tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Arolde de 
Oliveira, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con· 
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223, da Constituição Federal, deve obe
decer. nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n9 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona uma série de in· 
formações e exigências a serem cumpridas pela en
tidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n9 68,· de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n9 39/92, ficando caracterizado que a em· 
presa Rádio Dourados do Sul Ltda .• atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à re
novação da concessão, opinamos pela 'aprovação 
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do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, 
originário da Câmara dos Deputados. - - -

Sala da Comissão, 25 de setembro de·1987. -
Joel de Holanda - Vice-Presidente no Exercício da 
Presidência, Ramez Tebet, Relator- Sebastião Ro
cha - Abdias Nascimento - Waldeck Ornelas -
Nabor Júnior- Elcio Alvares - Benedita da Silva, 
abstenção - João Rocha - Levi Dias - Esperidião 
Amin - Emília Fernandes - Lauro Campos, abs
tenção - Jonas Pinheiro - Beni Veras - Carlos 
Wilson -José Serra -Jefferson Péres. 

PARECER N2 585, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n2 69, de 1997 
(n2 392197, na Cãmara dos Deputados), que 
•aproi,a o ato que renova a pennissão ou
torgada à Rádio Guarany de Santarém Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de 
Santarém, Estado do Pará". 

Relator: Senador Coutinho Jorge 

1- Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n2 69, de 1997 (n2 392, de 
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à Rádio Guarany de Santa
rém Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Santa
rém, Estado do Pará. 

Por meio da Mensagem Presidencial n2 780, de 
1994, o então Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n2 

656, de 5 de·setembro de 1994, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o§ 12 do art. 223 da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu
nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que os órgãos 
competentes daquele Ministério manifestaram-se so
bre o pedido, considerando-o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do pedido de renovação. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Guarany de Santarém Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação 

• AOOiniSOIIMaced:lPereira 15.000.000 

• AdemirMacedo Pereira 15.000.000 

Total de Cotas 30.000.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Vic Pires 
Franco, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e re
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, praticados pelo Poder Exe
cutivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe
deral, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Re
solução SF n2 39, d 1992. Essa norma internare
laciona uma série de informações e exigências a 
serem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, e que 
devem instruir o processo submetido à análise 
desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n.2 69, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n.2 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Guarany de Santarém Ltda. atendeu a 
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se 
à renovação da permissão, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislati
vo, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997.
Joel de Holanda, Vice-Presidente no Exercício da 
Presidência - Coutinho Jorge, Relator - Sebastião 
Rocha - Abdias Nascimento - Waldeck Ornelas -
Nabor Júnior - Elcio Alvares - Benedita da Silva 
- Abstenção - João Rocha - Levi Dias - Esperi
dião Amin - Emília Fernandes - Lauro Campo -
Abstenção - Jonas Pinheiro - Beni Veras - Carlos 
Wilson - José Serra - Jefferson Péres. 

PARECER N2 586, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto 
.de Decreto Legislativo n2 70, de 1997 (n2 393197, 
· na Câmara dos Deputados), que •-aprova o ato 
_que renova a permissão outorgada à Rádio TV 
Tropical Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade 

_de_Manaus, Estado do Amazonas•. 

Relator: Senador Jefferson Péres 
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I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para par-:<"·':'r, o Projeto 
de Decreto legislativo n2 70, de 1997 {nº 393, de 1997, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re
nova permissão à Rádio TV Tropical Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. 

Por meio da Mensagem Presidencial n2 819, de 
1994, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 659, 
de 6 de setembro de 1994, que renova permissão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 12 

do art. 223 da Constituição Federal. 
A exposição de motivos do Ministro das Comu

nicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que os órgãos 
competentes daquele Ministério manifestaram-se so
bre o pedido, considerando-o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do pedido de renova~ão. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio TV Tropical Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 

• Antônio Teixeira Malheiros 

• Antônio Alencar Malheiros 

• Ricardo Alencar Malheiros 

• Cláudia Alencar Malheiros 

Total de Cotas 

Cotas de 
u Participação 

2.339.200 

137.600 

137.600 

. l37.6QQ 

2_75.2 .. 000 

O presente projeto foi examinado pela Comis· 
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor· 
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebidc 
parecer favorável de seu relator, Deputado Robertc 
Santos, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re· 
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico. 
constitucional e vazado em boa técnica leg.islativa. 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n2 39, de 
1 992. Essa norma interna relaciona uma série de in- · 

formações e exigências a serem cumpridas pela en
- !idade pretendente, bem como pelo Ministério das 
comunicações, e que devem instruir o processo sub
metido à análise desta Comissão de Educação. 

· Tendo em vista qúe o exame da documentação 
que acompanha o PDL n.2 70, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n.2 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio TV Tropical Ltda., atendeu a todos os 
requisito., '·~ cnicos e legais para habilitar-se à reno
vação aa permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997.
Joel de Hollanda, Vice-Presidente no Exercício da 
Presidência - Jefferson Peres, Relator- Sebastião 
Rocha- Abdias Nascimento- Waldeck Omelas -
Nabor Júnior - Elcio Alvares - Benedita da Silva 
- Abstenção - João Rocha - Levi Dias - Esperi
dião Amin - Emília Fernandes - Lauro Campos -
Abstenção- Jonas Pinheiro- Beni V eras- carlos 
Wilson ~José Serra; -

O SR_ PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O ex
pediente lido vai à publicação 

Os Projetes de lei da Câmara n°s 73, de 1995; 
39, de 1996; 99, de 1996 e 10, de 1997, cujos pare

·ceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a 
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 235, 11, d, do Regimen
to Interno, combinado com o art. 42 da Resolução nº 
37, de 1995, do Senado Federal. 

.Q. SR._P.BESIDENTE (Jefferson Péres) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n2 167, de 1997 
(n2 1.103/97, na origem), de 12 do corrente, encami
nhando, nos termos _do inciso 11 do art. 7º da Lei n2 

9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do 
real referente ao mês de agosto de 1997, as razões 
delas determinantes e a posição das reservas inter
nacionais a elas vinculadas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Pas
so a presidência a quem de direito, o eminente Se

. nador Geraldo Melo. {Pausa.) 

O 8/:___Je.fierson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ge
raldo Melo, 1Q Vice-Presidente. 

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Recebo 
com muita honra a Presidência do Senador Jeffer
son Péres. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
-Cainpelo. 
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. 
Senadores, chegou ontem ao Brasil o Papa Peregrino. 

João Paulo 11 desembarcou na base aérea do 
Aeroporto do Galeão, no Aio de Janeiro, às 16 horas 
dessa quinta-feira de primavera no país de Nossa 
Senhora Aparecida. 

VISitando o Brasil pela terceira vez, Karol Wojtyla, 
o cardeal polonês que assumiu o trono de São Pe
dro em 1978 e viajou por mais de cem países, num 
total de 80 viagens ao exterior, chega à maior Nação 
católica do mundo um pouco alquebrado pelo peso 
dos seus n anos, mas nem por isso menos otimista 
do que em 1980, ano de sua primeira visita. 

O Sumo Pontífice permanece no País até· o 
próximo domingo, participa do 22 Encontro Mundial 
do Papa com as Famílias, celebra missa campal 
para aproximadamente um milhão e meio de fiéiS e 
reúne-se com as mais altas autoridades da Repúbli
ca e da Igreja Católica no Brasil. 

Sr. Presidente, Sr4!• e Srs. Senadores, ao longo 
de dois milênios de história da Igreja Católica Apos
tólica Romana, nenhum outro Papa refletiu com ta
manha eloqüência e dignidade os poderes espiri
tuais e temporais sobre este conturbado, mas ainda 
maravilhoso, Planeta Azul. 

Indiscutivelmente, João Paulo 11 é o mais popu
lar dentre os 263 papas que o antecederam. 

Quando assumiu o cargo de Bispo de Roma e 
adotou o nome de João Paulo 11, em homenagem a 
seus dois antecessores imediatos, Karol Wojtyla en
controu o mundo cristão mergulhado na "Guerra 
Fria" e ainda sob o impacto das profundas transfor
mações morais e culturais dos anos 60. 

A Igreja Católica de então encontrava-se quase 
que engessada pela centralização burocrática, P.fO
fundamente comprometida com os embates tempo
rais e extremamente carente de renovação. 

Nessas quase duas décadas de pontificado, 
João Paulo 11 mostrou-se menos liberal do que pre· 
tendiam os progressistas e mais conservador do que 
acreditavam os mais de um bilhão de católicos espa· 
lhados pelo mundO. 

Ciente de sua importãncia e influência. participou 
alivamente dos grandes debates políticos de sua épo
ca, contribuindo decisivamente para a falência definiti
va dos regimes comunistas do Leste Europeu. 

Temeroso com o avanço da ala progressista da 
Igreja, João Paulo 11 tem sido defensor constante 
dos valores cristãos tradicionais e opositor ferrenho 
do aborto, do divórcio e da eutanásia. 

Guardião ardoroso dos valores familiares, o Papa 
João Paulo 11 tem assumido posições indiscutivelmente 
conflitantes com a realidade dos nossos dias, como a 
condenação do controle de natalidade e do uso de pre
servativos nas relações sexuais, num mundo ameaça
do pela fome, pelos problemas da superpopulação e li
teralmente encurralado pela AIDS. 

Controvérsias à parte, há que se destacar, no 
pontificado de João Paulo 11, a sua intensa luta con
tra as injustiças sociais e a sua determinação na de
fesa dos valores genuinamenie cristãos, como a la
mAia, a misericórdia, a fraternidade entre os homens 
e a paz entre os povos. 

• Sf. Presidente, Sr4!s e Srs. Senadores, o Brasil 
é um país de tradição eminentemente católica. Nos
sa história, toda ela. é marcada pela atuação incan
sável dos pragadores da Igreja Apostólica Romana. 

A Igreja de Roma foi, desde o início e até há 
bem pouco tempo, a grande orientadora do nosso 
processo de socialização. 

As primeiras escolas surgidas no Brasil Colônia 
foram fundadas e mantidas pelas diversas ordens 
católicas .que aqui apartaram, logo após o Descobri
mento. 

Ainda hoje, a ação social da Igreja em defesa dos 
menos afortunados representa uma. contribuição inesti
mável nos processos de desenvoMmento do País. 

A visita do Papa João Paulo 11, nesse alvorecer 
de uma "Nova Era" que se inaugura com o Terceiro 
Milênio, portanto, representa um reencontro da Na
ção brasileira com as suas mais caras raízes cultu· 
rais e religiosas. 

É também uma oportunidade única de repen
sarmos os caminhos que estamos trilhando nesse 
mundo que se anuncia globalizado e interconectado. 

É, sobretudo, um convite à reflexão, nesse mo
mento em que o País passa por profundas e radicais 
transformações. 

Foi o mesmo João Paulo 11 quem resumiu, de 
forma magistral, o aprendizado resultante das crises 
que periodicamente afetam nações no mundo intei
ro, ao se referir à dolorosa experiência da sua Polõ
nia natal, dizendo: 

"Ela (a crise) mostrou-me o quão impor
tante é a soberania nacional quando exercida 
por um Estado que faz jus ao seu nome e que 
é livre em suas decisões; o quão importante é 
para a proteção não só dos interesses mate
riais legítimos de um povo, como também de 
sua cultura e de sua alma.· 

Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, ao sau· 
dar o Pontífice da Igreja da maioria da população 



brasileira, quero exaltar o trabalho incansável de 
João Paulo 11 em favor da paz, da vida, da com
preensão e do amor universal. 

Que as suas bênçãos iluminem a todos nós! 
Em meu nome e em nome de todos aqueles 

que tenho a honra de representar nesta Casa do 
Congresso Nacional, quero dar as boas-vindas ao 
Servo dos servos de Deus. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, o Senador Na
bar Júnior, na sessão de ontem, referiu-se a um docu
mento da Federação das Indústrias do Acre, que criti
cava a atuação do BNDES na Região Amazónica. 

Apesar de ser o maior banco hemisférico -
maior mesmo que o Banco lnteramericano de De
senvolvimento em termos de recursos, dispõe neste 
exercício de R$13 bilhões, orçamento maior do que 
o do BID; creio que só é menor do que o do Banco 
Mundial -, são poucos os empreendimentos que faz 
na Região Amazónica e creio que também no Nor
deste, região do Senador Geraldo Melo, que preside 
esta sessão. São percentualmente muito pequimos 
os empréstimos feitos pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Económico e Social. 

Há três ·ou quatro anos, esse Banco anunciou 
com estardalhaço o Programa pela Amazônia Inte
grada- PAI. e até hoje a Amazônia continua órfã, 
porque. dos recursos do- PAI anunciados pelo 
BNDES àquela alfura, âà orâerri de R$1 bilhão, não 
chegaram sequer 1 0%. · 

Mais de uma vez estive no BNDES tratando 
dessa e de outras questões, e o Banco sempre infor
ma falta de demanda de créditos na região ou dificul
dades de operacionalização. 

Certo é que o Banco já existe há mais de 40 
anos. tendo sido criado em 1952, e realmente não 
consegue irrigar de crédito a Região Norte. 

Anuncia programas na área social, como o re
cém-instituido e conhecido popularmente como "Banco 
do Povo", divulga pela televisão o oferecimento de mi
crocréditos a microempresários e, até hoje, não existe 
uma só operação de crédito no meu Estado. 

A propósito, ontem, o Jornal do Brasil 
publicou a seguinte matéria, intitulada "Cré
dito. só para ricos": 

"O empresário Luiz Otávio Pinho de 
Souza. dono da Plug & Play Informática, 
procurou o Banco Nacional de Desenvolvi-

----------------

mente Económico e Social em julho, estimu
lado pelo gordo orçamento de- R$13 bilhões 
para este ano e pelas declarações de sua 
diretoriade qtie 'estã~ sobrándo recursos. 
Ele precisava - e ainda precisa - de R$200 
mil pará ampliar seu negócio. Mas sofreu 
uma profunda decepção. 

-"Bati com a cara na porta. Encontrei 
um balcão, onde recebi um monte de folhe
tos e me mandaram procurar um banco co
mercial. Toda orientação seria dada lá. Foi 
só aí que soube que o banco só empresta 
diretamente para quem precisa de mais de 
R$5 milhões. Será que essas pessoas preci
sam tomar dinheiro em um banco público?", 
questionou. Se tivesse procurado o BNDES 
um pouco depois, veria que a situação pio
rou. A partir de agosto, o banco só financia 
diretamente as empresas que precisam de 
mais de R$7 milhões." 

Ou sejá, abaixo desse valor,- o Banco concede
rá financiamento apenas indiretamente. 

"A Plug & Play é um escritório de ven
da de microcomputadores. fatura cerca de 
R$400 mil por ano e emprega 15 pessoas. 
Luiz Otávio quer ampliá-lo, dobrando o nú
mero de funcionários. "Não estou pedindo 
capital de giro. Não tenho dívidas e as so
bras de caixa são suficientes para manter a 
empresa. O que tenho são projetes. Sei que 
se não continuar a investir não conseguirei 
me manter vivo. Mas o BNDES só tem di
nheiro para quem não precisa, para multina
cionais que têm condições, mas preferem fi
car sendo subsidiadas pelo governo brasilei

-!O". lamentou, 
Mesmo desanimado, Luiz Otávio segui..: 

as instruções e foi a seu banco, o Bradesco. 
Lá, ficou sabendo que o seu gerente não po
deria lhe ajudar com as linhas do BNDES. Só 
um gerente em todo o banco estava capacita
do para lidar com essas linhas de crédito. 

"Esse gerente não me conhece e não 
se importa se crio emprego para 15 famílias 
e pago impostos. Só quer saber se tenho 
terrenos, apartamentos, enfim. garantias 
para dar. E isso eu não tenho. Moro em um 
apartamento da família e ainda estou pagan
do meu carro~-se tivesse propriedades, ven
deria para investir em meu negócio; não pe
garia um empréstimo", afirmou." 
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Ontem, os jornais noticiaram também que o 
BNDES já adiantou R$3,5 bilhões para financiar em
presas no Programa de Privatização. Ou seja, são 
recursos públicos para financiar empresários priva
dos que adquirem empresas estatais. 

Ontem, também, falava-se na instalação de 
uma segunda montadora no Rio Grande do Sul -
uma multinacional -, que anuncia investimentos de 
R$500 milhões, dos quais 50% fir.lanciados pelo 
BND~S •. e 25% pelo próprio Governo do Rio Grande 
do Sul. Ou seja, na verdade, essa empresa entrará 
inicialmente com 25% apenas~ e 75% serão de re
cursos públicos. 

Enquanto isso, o BNDES não tem recursos 
para financiar um empresário brasileiro, alegada
mente por falta de garantias, um empresário idôneo, 
com uma empresa que funciona sem problemas com 
o Fisco ou com o INSS. 

Sr. Presidente, há um mês, foi anunciado pela 
Gazeta Mercanti~ que o BNDES financiaria a instala
ção de uma fábrica de cinescópios em São Paulo, a 
terceira do Brasil, desde que a empresa não se locali
zasse na Zona Franca de Manaus. Estranhei a discri
minação e enderecei, deste plenário, um requerimento 
de informações ao Banco. No dia 1~. anteontem, termi
nou o prazo de 30 dias. A resposta não me chegou. 
Twe o cuidado de entrar em contato com a Presidência 
do BNDES há uma semana, que me prometeu enviá
la dentro do prazo. Não sei se o Banco cumpriu a pro
messa, e o expediente está retido em algum escaninho 
do Ministério do Planejamento, porque, por força de 
dispositivo constitucional, tive de remeter o meu reque
rimento por_intermédio daquele Ministério. Vou aguar
dar até a P.róxima semana, Sr. Presidente. Se não 
houver resposta para o meu requerimento, vou:tomar 
as medidas que o Regimento me assegura, para que 
me seja dada a informação solicitada. O Banco vai ter 
que me responder. 

Além dessa questão específica, como mostrei, 
há uma política- parece-me- tradicionalmente equi
vocada 'do BNDES na alocação dos seus recursos. 
Há, no Senado, um projeto do Senador Beni Veras
que pode ser aperfeiçoado, mas, em princípio, acredito 
tratar-se de um projeto bastante oportuno - que obriga 
aquele Banco a destinar uma parte dos seus recursos 
às Regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. E, se não 

. o fizer, esses recursos serão destinados à capitaliza

. ção dos bancos públicos daquelas regiões. 
Já fui informado de que a equipe econômica do 

Governo se mobiliza para bloquear o projeto do Sena
dor Beni V eras. Não sei onde se encontra esse proje
to, mas creio que já é hora de desencavá-lo, solicitan-

do ao Relator, seja quem for, para que o traga à discus
são. Se o projeto do Senador Beni V eras tem defeitos, 
não é o ideal, pelo menos abre um caminho, acende 

-uma-luz. Alguma coisa o Congresso Nacional tem que 
fazer em relação ao Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econõmico e Social, que é uma instituição pública e 
precisa servir aos interesses do País. 

-O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) - Permite-me 
V. Exi! um aparte, nobre Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) -
Ouço o aparte do nobre Senador Lúdio Coelho. 

-o-sr.-ruaioCoelno\PSDB~Msr~-senador 

Jefferson Péres, V. Exi! está transmitindo ao Senado 
informações importantes. Desejo, a título de colabo
ração, informar ao Senado Federal que, na Consti
tuinte de 88, criamos o Fundo de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste. O ano passado fui ao Presidente 

_da__B_epública e transmiti a Sua Excelência a inefi
ciência do funcionamento desse Fundo. Sua Exce
lência telefonou ao Ministro Kandir e recomendou 
que S. Exi' nos recebesse. Convoquei todos os Se
nadores do Centro-Oeste: Mato Grosso, Mato Gros
so do Sul, Goiás e Distrito Federal. Dos doze Sena
dores, fomos dez. Fizemos uma proposta muito sim
ples e objetiva a S. Exi' o Ministro Kandir, muito ocu
pado, que sabe tudo, mas não recebemos resposta. 
Bom, agora fui novamente ao Presidente da Repúbli
ca. Esse Fundo do Centro-Oeste, Senador Jefferson 
Péres, tem R$300 milhões sem aplicar, porque eles 
criaram um Fundo para o Desenvolvimento da Agri
cultura e da Infra-Estrutura Industrial, ligado a esse 
setor, cobrando um custo dos recursos de 16% -
JLP mais 6%, se não me engano -, quando o crédito 
agrícola para o grande produtor é 9,5%. Ninguém 
pega esses recursos porque não tem jeito de pagar. 
São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, é um 
Município importante em termos de agricultura e de 
criação de suínos. Lá, montou-se um frigorífico com 
recursos do FCO e houve numerosos financiamen
tos para a criação de porcos que iriam abastecer 
aquele frigorífico. Esse pessoal está quebrando, 
acabando com a criação e também o frigorífico vai 
quebrar. Essas leis criando recursos estão sendo 
pouco eficazes porque não dão cumprimento a elas. 
Agradeço o aparte que V. Exi' me concedeu. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - Se
nador Lúdio Coelho, é o mesmo que acontece com o 
FNO, Fundo Nacional do Norte, cujos recursos tam
bém ficam retidos no Banco da Amazônia e pouco 
servem à região. O País é assim: dispositivos consti
tucionais não são cumpridos, programas de crédito 
'ªnvnciados __ com_espalhaiato pelo maior banco estatal 
do País ficam também no papel - na verdade. eles 
existem. mas o acesso é tão difícil que são inócuos - e 
o Congresso assiste a isso de olhos abertos, mas im
potente, ficando apenas nos discursos de protesto. 
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Cre1o que é preciso fazer alguma coisa; essa 
discussão precisa continuar, Senador Lúdio Coelho, 
quem sabe por intermédio da-Comissão de Fiscali
zação e Controle, presidida por um Senador da re
gião de V. Ex", o Senador João Rocha. O Congresso 
possui instrumentos não apenas de criação de lei, 
l")las de controle, os quais não está sabendo utilizar. 
E hora de o Congresso sair dessa inação e pass~wa· 
agir com mais empenho, no sentido de monitorar as 
ações do Executivo_ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho. 
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente Geraldo Melo, S~s e Srs. Senadores, ouvimcs, 
ontem, as preocupações do Papa, em visita ao nosso 
País, com o sempre tratado problema dos sem-terra. 

Hoje, o Estado de s_Paulo publicou uma notí
cia em aestaque: "Sem-terra fazem treino para resis
tir ao despejo em Mato Grosso do Sul". 

Recebi, há dois ou três dias, uma carta do· Pre
feito de ltaquiraí, em Mato Grosso do Sul, Renato 
Ton-elli, com a cópia de um decreto de declaração de 
situação de emergência naquele Município. Lerei a 
síntese da justificativa para o decreto: 

"considerando a grave perturbação da 
ordem social na região das Fazendas Santo 
Antônio, Tamakavi, Mestiço e trecho da Ro
dovia ligando o Município à cidade de Navi
raí, causada por incidentes relacionados 
com a invasão de terras neste Município, 
que tem sido freqüente, e depois de uma 
mesma propriedade ser invadida pela se
gunda vez, mesmo após ser vistoriada e 
considerada pelo INCRA como produtiva; 

Considerando que os autores e as lide
ranças dessas invasões têm provocado uma 
intranqüilidade generalizada em função das 
violências contra as pessoas e dilacerando a 
propriedade pública e a de terceiros; 

Considerando que as apreensões, se
qüestros e execução de animais dentro da 
propriedade de terceiro, de forma canib'ales
ca, às margens da rodovia, representam 
uma ameaça ao estado de direito e agride 
ao direito de propriedade; 

Considerando que, além do seqüestro 
e execução de gado, vários caminhões que 
transportavam mercadorias produzidas no Es
tado e fora dele, e que por aqui passavam, fo
ram seqüestrados e as suas cargas saquea~-

das~-sem ·que·os·autorés dessas atrocidades 
_ tos§ell1_ sequer molestados: 

Considerando que os autores e as lide
ranças _Q§!s."§a!'i invasões __ não reivindicam 
apenas a reforma agrária, mas sim tentam a 
desestabilização dos governos democrat1cos 

- Municipal, Estadual e Federal: 
Considerando que, diante da falta de 

recursos para atenaer aquelas famílias, este 
Executivo rv11tniçipal está sendo ameaçado e 
por três vezes já houve tentativa de seqües
tro com refém; 

Considerando que esta perturbação 
caracteriza a necessidade de decretação do 
Estado de Defesa que só o Governo Federal 
pode fazê-lo: 

Considerando que pouco resta ao Go
verno Municipal como espaço atuante e ini
bidor da ação deletéria dos invasores; 

Considerando que resta apenas ao 
Governo Municipal, em proteção dos seus 
munícipes, reconhecer na área litigiosa a si
tuação de emergência protetiva da popula
ção atingida; 

Decreta: 

Art. 1 º - Fica decretada Situação de 
Emergência...Das áreas de ocupação e confli
tos provocados por invasão de terras, deter
minada pela região da Fazenda Santo Antô
nio, Tamakavi e Mestiço e nos trechos da 
Rodovia ligando ltaquirai a Naviraí, pelo pra
zo de 30 (trinta) dias, até restabelecer a or
dem e a paz -social no Município. 

Art. 2º :.:. Este Deereto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.· 

O Papa manifestou uma preocupação coinciden
te com a da Nação brasileira. Inúmeras vezes temos 
tratado desse assunto aqui no Congresso NacionaL 

Ontem à notte, conversei com o Secretário de Se
gurança do meu Estado, e ele me afirmou que a sttua
ção era gravíssima naquele município. Ao mesmo tem
po, a imprensa do país pubficou ontem que o Banco do 
Brasil ira restabelecer os financiamentos, porque não 
conseguiu fazê-los agora em setembro, auge do período 
de preparação da terra para a agricultura. Quer dizer. 
não estamos cuidando devidamente do setor agrícola. 
que gera emprego para o pessoal do campo. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
fazer um pronunciamento, para o qual tive a colabo
façãó do Seriàdof Bernardo Cabral. 
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No momento, o movimento social de maior ex
pressão nacional, o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), tem demonstrado capaci
dade para colocar sob pressão o Governo Federal, 
obrigando as autoridades constituídas a negociar, 
nem sempre nas condições desejadas, uma refonma 
agrária nos moldes desejados pelo próprio MST. 

Os trabalhadores sem terra se apresentam arti
culados em quase todos os.Estados da Federação, 
constituindo uma sólida e atuante estrutura organiza
cional, chegando a formar um número considerável 
de militantes, que controlam uma massa de sem-ter
ra de aproximadamente 4o--mil famílias, espalhadas 
por todo o território nacional. 

Em virtude de sua constante evidência na mi
dia, o MST tem recebido apoio de partidos políticos 
e organizações de trabalhadores, além de organiza
ções não-governamentais, -oNGs, que vêem no mo
vimento uma bandeira oportuna para a consecução 
de seus objetivos político-ideológicos. Essa aliança 
já produziu resultados concretos, como o lançamen
to de candidatos à Presidência da República com 
apoio dos trabalhadores sem-terra. 

O crescimento das reivindicações ligadas à má 
estrutura fundiária do País, por mais legítimas que 
sejam, têm incrementado o radicalismo caracteriza
do por atas contrários à lei e à ordem. 

Tem havido a preocupação de várias lideran
ças políticas e de trabalhadores em identificar, como 
problema social, os atas de agressão a direitos 
constitucionais dos indivíduos e ao direito de proprie
dade, caracterizados, algumas vezes, por invasões 
de repartições públicas, fazendas e até retenção de 
trabalhadores inocentes como reféns. O confronto
com as autoridades policiais, judiciais e governa
mentais tem sido constante, e prova disso é que, no 
período de 1991 a 1996, houve um acréscimo de 
389% nas invasões de terra, sendo que, somente 
entre 1995 a 1996, o aumento foi de mais de 1 00%. 
Apesar desse número crescente de invasões, o Go
verno assentou, em 1996, mais de 60 rriil famílías. 

O quadro crescente de intranqüiiidade levado 
ao campo, com evidentes reflexos nas cidades, por 
meio de incentivos à ocupação ilegal de imóveis e 
até prédios públicos, tem encontrado nas autorida
des federais, estaduais e municipais uma compla
cência perigosa. Essa timidez poderá, talvez, obrigar 
essas mesmas autoridades a um recrudescimento 
da repressão, que poderia ser evitada se tomadas a 
tempo as providências cabíveis, que levassem a 
uma solução democrática, inteligente e oportuna dos 
problemas sociais que afligem a Nação. 

Cada vez mais, há uma pregação clara em fa
vor da luta de classes e contra as autoridades cons
tituídas, negando até a alguns ocupantes de cargos 
em órgãos públicos o direito e o dever de exercita
rem as funções para as quais foram designados. Jul-

gam, conceituam e se negam a acatar a autoridade 
e as decisões ele dirigent~ de§ignados para oex'ªrc 
cicio de cargos na aâministraça6 pública. Quem ar
bitra as advertências na vigência do Estado de Direi
to: são as massas mobilizadas e manipuladas ou as 
autóridades constituídas? Há que se ter cautela no 
exercício da liberdade de discordar e criticar. Quanto 
mais liberdade desejanmos, mais ordem e respeito à 
lei temos que exigir. Quem garante o pleno exercício 
da liberdade é a lei. Nada justifica a desobediência 
ao Estado de Direito. 

O quadro alarmante gerado pelos conflitos pela 
posse da terra tem levado as regiões do Pontal do Para
napanema, em São Paulo; o chamado Bico do Papa
gaio, norte de Tocantins, entre o Pará e o Maranhão; e 
regiões do Estado do Paraná e do Estado do Rio Gran
de do Sul, o sul do Mato Grosso do Sul a um verdadeiro 
vulcão social, em que as invasões de terra cor.vivem 
co!TI ações armadrun:>erpetradas pelos fazendeiros e 
posseiros, tendo em vista que o aparato de segurança 
dos Estados tem se mostrado incapaz de evitar os con
frontos e, em algumas ocasiões, tem sido até o respon
sável pelos desatinos cometidos. 

Nós temos hoje infonmações de que estão fa
zendo um triãngulo entre o Pontal do Paranapane
ma, Paraná e o sul do Mato Grosso. É uma idéia 
até interessante de se criar um Estado diferente 
nessa região. 

O MST tem demonstrado um desassombro 
preocupante em suas ações e agressões à lei, que 
toma necessária uma avaliação séria e responsável 
por parte das autoridades do País. O caráter ideoló
gico e belicoso que tem norteado suas ações, em 
qi.Jé suas Iídérançãs usam a formlcfáver capacidade 
de mobilização das massas para ameaçar e mesmo 
atemorizar os segmentos da população não engaja
dos no movimento, dev_e s~r motivo <ie_preocupação_ 
e análise meticulosa dos organismos que têm a mis
são de gàraniir e manter à -ordem-é as-lnstituiÇoes: - -

A estrutura organizacional do MST sinaliza 
- para obTe!ivos bem âefinidos -ae t6rriadáde poder, 

incentivando a luta de classes e combatendo o mo
delo político económico atual, sob a justificativa de 
que é injusto e esgotado, sem, entretanto, levar em 
consideração que foi escolhido e aprovado pela 
maioria da população brasileira. 

A capacidade de captar recursos financeiros, 
tanto no País quanto no exterior, demonstrada pelo 
MST, é comprovada pela movimentação_ realizada 
em 1996, de cerca de R$20 milhões, para fazer face 
a 167 ocupações de terra, publicação do seu jornal 
mensal, de 28 mil exemplares, e ainda pagar cursos, 
viagens e salári-os de8Cídmilitantes profissionais. É 
claro, que esse montante de recursos não aparece 
na cóntãbiliôãdeodo MST: · · · 

Foi veiculado, atreves daimprensa, que a maior 
receita individual do MST, com cerca de R$4 milhões, 
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vem da contribuição dos assentados, que repassam 
2"/o do que recebem do financiamento do Incra, Pro
cera, para a organização do movimento. No ano 
passado, a Associação Nacional de Cooperação 
Agricola - ANCA - movimentou cerca de R$800 mil 
dos quais R$500 mil foram doados por entidades es
trangeiras, religiosas na sua maioria. Outros 130 mil 
vieram da União Européia, exclusivamente para o 
pagamento de advogados que aluavam no MST. 

Nas 167 ocupações de terra em 1996, o Mo
vimento arrecadou, das 44.637 famílias assenta
das, cerca de R$2 milhões por meio da contribui
ção de R$250 reais de cada uma. Contribuem, ain
da, a Comissão Pastoral da Terra (CPD. sindicatos 
rurais e outras fontes com, aproximadamente, R$1 
milhão. Das 61 cooperativas criadas nos assenta
mentos ligadas ao MST, reunidas na Confederação 
das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 
Ltda. - Concrab, obtêm em tomo de R$1 milhão, 
correspondendo à arrecadação de 2% do !atura
manto das mesmas. 

Ante esse formidável poder de organização e 
mobilização, está renascendo, com mais belicosida
de, a União Democrática Ruralista (UDR), com o ob
jetivo claro de confrontar com o MST e defender o 
direito de propriedade. 

Em nome da garantia da propriedade, a UDR 
já desencadeou seu plano de defesa, prevendo a uti
lização de guarda armada. O organizador da UDR 
em Minas Gerais anunciou que várias empresas de 
segurança já estão sendo contratadas, para que ini
ciem com rapidez o serviço de segurança profissio
nal e armada. 

Do mesmo modo que o MST, a UDR já plane
jou .a arrecadação de recursos para organizar seu 
sistema de segurança. Leilões de gado e outras fon
tes permitirão alocar recursos para organizar um sis
tema de segurança à semelhança do utilizado pelo 
sistema bancário. Declarações de lideranças da 
UDR, em Minas Gerais, garantem que os seguran
ças tratarão os invasores usando armamentos c:apa
zes de fazer face aos utilizados por eles, não impor
tando que sejam fuzis ou outro tipo de arma. O líder 
da UDR declarou que estão trabalhando dentro do 
que a lei permite, pois pretendem garantir-se da 
mesma forma que o faz uma indústria ou um banco. 
A UDR alega que, diante da omissão das autorida
des em fazer cumprir a lei contra os invasores ilegais 
de terra, a única alternativa que sobra é o emprego 
da força, para evitar a impunidade. É sabido que o 
MST defende a reação violenta, caso seus integran
tes sejam recebidos a tiros, quando realizarem qual
quer invasão, que eles denominam "ocupação". 

O quadro realmente é preocupante e até as
sustador. Não nos move a intenção de sermos arau
tos da tragédia nem profetas do holocausto. O que 
apresentamos está alicerçado em dados divulgados 
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pelos mais variados órgãos de comunicação, nas di
ferentes reportagens que dedicaram ao assunto. 

Não param aqui nossas preocupações, já que, 
para agravar esse quadro de instabilidade no cam
po, tivemos no último mês de julho o desencadea
mento de (ebeliões das Polícias Militar e Civil de al
guns Estados da Federação, colocando em xeque 
todo o aparato de Segurança Pública do País. 

Estarrecidos, aSsistimos a verdadeiras turbas far
dadas e armadas exercerem pressão sobre os Gover
nos Estaduais, intranqüifizando a população inteira, 
sob a bandeira de justas aspirações salariais. Reco
nhecemos e até apoiamos as reivindicações de cunho 
social, mas condenamos- os- métOdoS e a truculência 
utilizados. A força não poáe estar à mercê de interes
sés éfassistas nem iriconforrriismos eventuais. É inad
missível que se reviva no Brasil o que a História há 
muitos séculos aboliu: o poder de Guardas Pretorianas 
de tomarem decisões ao sabor de suas preferências e 
inclinações, em completo desprezo às autoridades. 

Acrescento aqui qUe- o-- rriovímerito das- Poli--
cias - e não estou justificanao - foi uma reação 
aos Governos dos Estados, que precisam manter 
os seus pagamentos em ordem. Nada justifica o 
atraso nos pagamen.!Qsou o~s_alários baixos para 
qualquer tfpó-dé serviaõfpúblico oiJ. particular, que 
tem no salário a garantia do sustento de sua famí
lia. Em alguns casos, as nossas Polícias se rebe
laram porque não recebiam se1,1s salários. É abso
lutamente inaceitável que o Poder Público desres
peite os seus servidores. 

Nesses últimos episódios protagonizados pelas 
Polícias Civil e Militar, ficou clara a falência do Siste
ma de Segurança Pública, mas ficou ainda mais evi
dente o flagrante desrespeito à Lei, tanto pelos 
agentes ativos dos ·movimentos, como também por 
aqueles que têm o dever de fazer cumprir essa mes
ma lei. Assistimos estupefatos às autoridades transi
girem e vacilarem em tomar as medidas que as res
ponsabilidades dos cargos exigem. 

Registramos, também, que determinadas cate
gorias de trabalhadores têm coiceado a população re
fém de movimentos grevistas em atividades essen
ciais. em flagrante desrespeito ao direito individual de 
cada cidadão. A Constituição, em seu art. 92 e pará
grafos, consagrou o direito de greve e estabeleceu res
ponsabilidades. A Lei Ordinária nº 7.783, de 28106/89, 
em seus arts. 1 O e 11, nomeia as atividades essenciais 
e determina que os sindicatos, os empregadores e os 
trabalhadores sejam obrigados, de comum acordo, a 
garantir, durante a grélie, a prestãÇão dos serviços in
dispensáveis ao atendimento das necessidades ina
diáveis da comunidade, o que. lamentavelmente, não 
vem ocorrendo. num flagrante desrespeito à lei. 

Muito bem. essa preocupação do Papa é a 
preocupação de toda a Nação brasileira. Já fiz diver
sos alertas, desde o começo, quando havia uma 
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Rezende, essa preocupação e- fui comunicado das 
medidas que estavam sendo tomadas para o cum
primento das leis. 

Lá no Paraná, confonme informações que te
mos, quase nenhum mandado de reintegração de 
posse foi cumprido. No meu Estado, a propriedade 
Fazenda Santo Antônio, que é das mais produtivas 
da Nação brasileira, foi invadida pela segunda vez. E 
agora a imprensa está publicando que, se o Secretá
rio da Justiça providenciar o cumprimento do manda
to judicial de reintegração de posse, os invasores 
vão, anmados, resistir. 

Trata-se de um contingente bastante grande de 
pessoas. Penso que precisamos pressionar as auto
ridades responsáveis por esse setor. Não podemos 
permitir que ocorram fatos mais graves, repercussõ
es na área internacional que viriam a prejudicar a 
imagem do nosso País e provocar sofrimentos. Na 
área urbana existe violência todos os dias. É comum 
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vermos, nos fins de_ semana, notícia de 50 a 60 pes
soas assassinadas em São Paulo e no Rio de Janei
ro,_e_nenhuma providência é tomada. Na área rural, 
quando eventualmente acontece o falecimento de 
um du outro, aí há repercussão enorme. 

Portanto, faço esse pronunciamento para dar 
conhecimento à Naçao da necessidade de uma polí
tica agrícola adeqifadá. Com-o Plano ReaCtiv€Jl'nos 
uma transferência enorme de renda da área rural 
para a urbana. Um número muito grande de pessoas 
que trabalhavam no campo, em operações ligadas à 
agricultura, transferiram-se para as cidades. É um 
número muito maior de indivíduos do que os que es
tamos conseguindo assentar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR- LÚDIO COELHO EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

PREFEITURA l\1UNICIPAL DE ITAQUifu\Í 

Oficio 1'-: '339/97 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

EL.,.. Sr. 

Sen. LÚDIO COELHO 

MD. SENADOR DA REPÚBLICA 

Senado Federal 

BRASÍLIA- DF 

Prezado Senhor. 

Diante de mars . uma invasão de 

propriedade rural, verificada ontem em nos·so murúcípilY, >imos através do 

presente. encaminhar à V.Ex.• cópia do Decreto de Declaração da Simaç:lo de 

Emergência medida que fomos obrigados a tomar no sentido de restabelecer a 

ordem e paz social no campo. 
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Na ausência de ourro particular para o 

momento, valemo-nos do ensejo para renovar os protesto de elevada esrim:a e 

distinta consideração. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

DECRETO No. I.ISS/97 

(Declara situação de emergência .no 
Município. .de Icaquirai-MS,) 

PREFEITO MUNICIPAL DE 
ITAQUIRAÍ. Estado àe- Mate- Grosse-do 
Sul. usando das atribuições que lhes slio 
conferidas por Lei; 

CONSIDERANDO a grave penurbação..da 
ordem social na R€ pão das Fazendas Santo Antônio, Tamakavi, Mestiço e trecho da 
Rodovia ~" .., Município a cidacie. de Na>Jiraí, causados por inciden<::: relacionados 
com a invasão de terras neste Municipio, que tem sido freqüente, e depois de uma mesma 
proprieá.ad.e, ser invadida pela segunda vez, mesmo após ser vistoriada e considerada pelo 
INCRA como prodntiva; · -

CONSIDERA.."'DO QUE. os autores e as 
lideranças dessas invasões, tem provocado uma irnranqüiliàade generalizada em função das 

·violências comra·as-pessoas erlilacernndç:;rprnpriedade pública e a de terceiro>,· 

CONSIDERANDO QUE, as apreensões, 
seqUestro e e"<e<:· •7ão de animais dentro da propriedade de terceiro, de forma canibalescas 
as margens da rodovia, representam uma ameaÇa aõ estado de direito e agride o direito _.de 
propriedade. 
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CO:'\SIDER>..:-;Do QUE. alé:n co 
sequestro e execução àe gado. vá.rius ~a.rrünhões que rrans·porta\·àrr. tne~rcadotias 

prod.uz:.d.as. oc Estada. e que por aqui passava.T..- foram seques!rado:s e as suas cargas 
saqu·-·~d2.s. sem que os autores dessas atrocidades fossem SeqUer m.Olestaàos~ 

CO:\SIDERA:-;Do QCE. os autores e ~s 
lideranças dessas invasões. não te!vinàkarn .1pen:ts" -z- Retàrm~ .-\gr-aria_ ~mas sim· re:::.~: 
desest.:..b~ç3.o dos gove..TTios demo:craticos-~1umcipaL Estadu:±i -: t::áeral. __ 

CO!'ISIDER>..NDO QlT diante da falta 
de recursos. para.atender àquelas farrulias. esfe Execuiivo MunicipaL esta sendo ameaçado. 
e por tres vezes já houve tentaiiva de seqtiestro como refém: 

CONSIDER"'-''iDO QL'E. esta perturbaçào 
caracteriza a necessidade de decretação do Estado de Defesa que só o Governo Federai 
po!ie faze-lo. 

CONSIDERA:"•iDQ QIT, pouco resta ao 
Governo Municipal como espaço aruame e inibidor da ação deletéria dos invasores; 

CONSIDER'>.NDO QUE, resta apenas ao 
Governo MunicipaL em proteção aos seus Mmúcipes. reconhecer na área litigiosa. a 
sirua.ç.ão de emergê:1ciaproreriva da população c;"'-:gida.' - . 

DECRETA:-

·A-n. l 
0

• - Fica Decretado Situação. de E-nergência nas áreaS de ocu;:>ação e con.fli.!os 
provocados por invasão de terras. •.. determinada pela região das. Fazendas. Santo Antônio, 
Tamakav~ e Mestiço e nos trechos da Rodovia ·ligando ltaquirai a Navirai, pelo prazo de 
30(trinra)dias.. até r=belecer a ordem e paz social no Município. 

Art. 2°, - Este Decrero entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas ·as 
disposições em contrário. 

Prefe.itu=a :'.1urúcipa!.de ltaquirai. Estado de Mato Grosso ào. Sul. aos !9 (dezenove) dias 
do mes de setembro do ano de !. 997.; 

Q,Ll/ 
Rt~<JfONJi:LLI 

Prefeito :l-1unicipal 
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Durante o discurso do Sr. Lúdio Coe
lho, o Sr. Geraldo Melo, 1g Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é·owpéF 
da pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Conce
do a palavra ao eminente Senador Bemarco CabraL 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Eminente Presidente desta sessão, Senador Val
mir Campelo, eminente Senador João Rocha, que 
faz o papel de Secretário do Senado, meus colegas 
Senadores, há muitos anos, há um hábito de se es
crever e de se falar sobre a Amazônia, sobretudo 
por aqueles que jamais pisaram esse solo. Uns têm 
a desfaçatez de chegar a copiar obras publicadas. 
que geram denúncias, como ainda recentemente 
ocorreu com o Prof. Mario Ypiranga Monteiro, que, 
do alto dos seus 88 anos de idade, mostrava seus li
vros que estavam sendo copiados, inclusive no exte
rior. Outros fazem poesia decantando o chamado 
"inferno verde". Alguns mais observadores, como 
determinados companheiros - e me incluo entre eles 
-. já -aqui estivemos, nesta tribuna, tratando do pro
blema das madeireiras asiáticas, que, depois de te
rem devastado seu país, fazem incursões nos paí
ses alheios, inclusive no nosso. 

O que me traz hoje à tribuna, Sr. Presidente, é 
um assunto da maior seriedade sobre a Amazônia. 
Os jornais da minha terra estão altamente preocupa
dos com o problema das chamadas queimadas. En
quanto a coisa ficava reduzida àqueles que ali mou
rejam, vivem, trabalham, produzem, e não tinha eco 
no Sul do País, as queimadas pareciam apenas um 
registro jornalístico. Pelo registro de uma notícia em 
O Estado de S. Paulo e por um editorial da Folha 
de S.Paulo, vejo que a direção do jornal começa a 
tomar responsabilidade, porque os editoriais são 
sempre responsabilidade da direção. 

Quero, Sr. Presidente, que o inteiro teor desse 
editorial sobre matéria tão crucial fique registrado 
nos Anais da Casa, porque no fundo há uma irres' 
ponsabilidade do Governo Federal com relação ao 
assunto. 

Seu título é "Amazônia em Chamas": 

"A Região Amazónica, em termos de de
senvolvimento económico, ainda está muito 
aquém do potenciaL A onda rece'~te C() .que i. 
madas, entretanto, mais uma vez tr?..z à tona 
os riscos da ocupação destrutiva do território, 
que há anos vem sendo denunciada pelos 
ambientalistas. 
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É bom evitar a ingenuiêiade romântica 
quando se trata das relações entre desen
volVImento económico e _preservação do 
meio ambiente. Afinal, a preservação total 
da natureza significaria em última análise re
nunciar à ocupação territoriaL" 

Aqui, Sr. Presidente, faço uma pausa para in
cluir um parêntese: quando eu era titular da Pasta do 
Ministério da Justiça, fui a um congresso no México, 
em que estavam presentes o então Vice-Presidente 
da República dos Estados Unidos e seu Sr. Secretá
rio de Estado,-rio sentÍdo de que fosse possível tran
sitarem pelo nosso País, em termos de defesa do 
meio ambiente e por causa do problema do narcotrá-

-fico, agentes federais, de comum acordo conosco. 
De logo entendi- c]Ue-iSso ~seria violar-a nossasobera
-oia nacionaj e me_pu_s_contrário. 

Lá já se vão sete anos, e, hoje, com todas "s 
letras, vou repetir a frase: "Afinal, a preservação total 
da natureza significaria, em última análise, renunciar 
à ocupação territorial". Ou seja, em outras palavras, 
significa estarmos abrindo mão da nossa soberania. 

Continuo a leitura do editorial: 

"Ma~, gljélndo_ ª-extenªão das _gu~ima
das chega a prejudicar a operação de aero
portos ou provoca um aumento significativo 
dos casos d_e distúrbios respiratórios nos 
hospitais de Manaus, parece evidente que 
estão ocorrendo exageros inaceitáveis. 

A lista de problemas é longa e intrincada 
e nela está incluída a própria racionalidade da 
ocupação. Dª-_ ~sto, portrás d<:.~ extração ilegal 
de madeira em reservas indígenas ou do des
matamento irregular estão as ocupações de 
terras por grileiros ou a falta de apoio para as 
atividades tradicionais, como a dos seringuei-

. ros, para ficar em alguns exemplos. 
Como se já não bastasse, as dimensões 

do território são continentais: só o mapa do 
Pará engoliria .13 mapas de . Portugal. ou 30 
Holandas. Para fiscaJi.zar Joda_ e_s_sa_ extensão, 
o lbama conta com minguados 64 fiscais. 

A gravidade é tal que o Presidente da 
República se diz impotente. Em março, 
quando ocorreu a conferência Rio+S, FHC 
admitiu que "nessas regiões, quase não há 
Estado". Os satélites mostram as queimadas 
e derrubadas. mas o Presidente deveria as
sumir um compromisso mais firme com a de
fesa da Amazônia. 
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Entretanto, a agenda ambiental não se 
limita a verbas e fiscais. Está em questão 
hoje a própria fusão das questões de irriga
ção e meio ambiente num mesmo Ministério. 

A criação de Pastas no Governo Federal 
nunca foi garantia de prioridade ou de visão 
estratégica. Mas pode-se dizer que o Governo 
faz menos que o mínimo para evitar a queima 
das reservas ambientais brasileiras." 

Sr. Presidente, a responsabilielade de um edito
rial dessa natureza se amplia na medida em que 
comprova a grande circunstância que afeta a nossa 
região, isto é, traduzindo num português claro, o 
descaso com que o Governo Federal está tratando a 
nossa região. Quando digo a nossa região, incluo o 
Centro-Oeste, que também nela está encravado~ To
dos nós ficamos desesperados, desesperançados, 
sentido na pele que não é possível que se aja com 
um descaso dessa natureza. O Governo não só está 
eqüidistante, como também indiferente. Nesta altura 
dos acontecimentos, já deveria ter-se deslocado 
para lá, a fim de verificar quantos vôos estão sendo 
suspensos - ainda recentemente assisti a isso - por 
causa desse problema das queimadas. 

No entanto, Sr. Presidente, agora, com a vinda 
para as letras do jornalismo nacional, nós, amazo
nenses, esperamos que seja feita alguma operação 
contra essa queimr~da, que equivale a 840 Maraca
nãs, como diz o título de O Estado de S. Paulo, não 
só para identificar esses focos, mas para neles ser 
posto um ponto final. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) - Permite-me 
V. Ex! um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Ouço V. Ex~ com prazer, Senador Lúdio Coelho. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) - Senador 
Bernardo Cabral, é muito importante o pronuncia
mento de V. Ex~. mas desejo prestar uma informa
ção. Quando se fala em equivalência a 800 campos 
de futebol. vale salientar que um campo de futebol 
não tem um hectare. Quer dizer, é uma área relativa
mente muito pequena, sem deixar de lado a impor
tância de se controlarem as queimadas. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Equivale a 840 mil, não é isso, Senador? 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB-MS) - Não, 800 
hectares, que representam uma área extremamente 
pequena no contexto dos milhões de hectares que 
tem a Amazônia. Quer dizer: isso não representa 
nem 0,001%- sou roceiro, também; moro no mato e 
todo fim de semana vou ver minhas coisas. A popu
lação está controlando enormemente as queimadas. 

devo- âizer-a V. E~-e ao SenadO. H-ofe, qUase não
há queimadas feitas de propósito. Acontece que 
transeuntes. pessoas de automóveis, de caminhão. 
quando passam pelas rodovias. jogam tocos de ci
garro acesos e, quando está muito seco, isso provo
ca incêndios. Nessa região da Amazônia parece-me 
que não há estradas de ferro, mas nas estradas-de
ferro do Mato Gros-so do Sul, os passageiros tam
bém jogam cigarro pela janela, fazendo o capim 
seco pegar fogo. Acredito que o País tenha dado um 
salto enorme em relação ao trabalho de educação 
do meio rural na preservação do meio ambiente. 
Hoje, no meu Estado e nq Mato Grosso, viajando de 
avião. pequeno, é muito raro ver-se- uma queimada. 
Então, acho importante o que V. Ex! está dizendo. 
Entendo ser necessária uma utilização racional da 
Amazônia, porque não podemos nos dar ao luxo de 
deixar quase metade do território nacional desocu
pada. Felicito V. E~ por seu pronunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Agradeço a V. E~. mas penso eu que deveria ter 
concedido o aparte a V. Exª cinco minutos depois, 
porque V: E~ poderia, então, ver que essa queima
da a que me refiro não diz respeito apenas aos cam
pos da Amazônia, mas às proximidaaes de Manaus. 
Por isso. o título menciona 840 quilómetros. Come
ça, assim, a nota: 

"Uma área equivalente a 840 campos 
de futebol está em chamas. há uma sema
na. nas proximidades de Manaus." 

Quer dizer, nas proximidades da capi
tal, na periferia. 

E continua a nota: 
"Imagens do Satélite NOAA-12, do Insti

tuto Nacionêlf de Pesquisas Espaciais (lnpe). 
revelam que, numa escala de O e 9, o grau de 
biomassa que está queimando chega a 8'. 

Agora. veja. Senador Lúdio Coelho, com a ex
periência que V. Ex~ tem de homem afeito a esta 
matéria e sobre a região. 

"A situação poderá piorar porque as 
chuvas diminuíram em 70% na região próxi
ma à capital amazonense." 

E veja quem está cuidando do assunto. 
'Ontem, os governos estadual e federal uni
ram-se ao Exército e à Prefeitura numa me
gaoperaÇão -para locafizar os focos de quei
maâas e prender os seUs responsáveis." 

É aquilo que v:Exª dizia basta um toco de ci
garro. numa época em que o verão é intenso. para 
que as fagulhas se propaguem. uma vez que a chu-
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va está a ·fazer falta. E V. Ex' sabe que o índice plu
viométrico na minha região é da ordem, às vezes, de 
80 a 90%; bem diferente de Brasília, que, às vezes, 
está em 15%, chegando a rivalizar com o deserto do 
Saara. Veja V. Ex' o que eu trazia ao conhecimento 
da Casa do que eu havia testemunhado. 

Dizia eu a V. Ex' que, na semana passada, ao 
sair de Manaus, quase que o nosso vôo, a exemplo 
de um võo anterior, num dia passado, tinh-a sido-obs
taculizado pela chamada fumaça. Ontem, portanto, 
dia 2, amanheceu mais claro, permitindo que o Aero
porto Internacional Eduardo Gomes operasse nor
malmente. Na parte da tarde, a fumaça aumentou 
elevando a temperatura, mas a freqüência dos võos 
continuou normal. Aqui vem um registro. 

"A Aeronáutica teme, no entanto, que a 
continuidade da fumaça possa vir a fechar 
os aeroportos do interior do EStado, impe' 
dindo o abastecimento de pequenos municí
pios, onde as mercadorias só chegam por 
via aérea.• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando está
vamos em plena campanha para Deputado Federal, 
e já se vão 10 anos, na época da Constituinte, lem
bro-me que o hoje Secretário de Comunicação Social 
do Senado Federal, àquela altura, Presidente do lba
ma- depois Governador do Território Federal de Fer
nando de Noronha - durante a gestão de Fernando 
César Mesquita, em nenhum instante, tivemos aero
porto fechado. Havia um trabalho prévio e numa das 
vezes em que o nosso Fernando César foi a Manaus 
com o então Presidente José Samey, pôde, in loco, 
verificar a forma pela qual se prevenia qualquer acon
tecimento. Ou seja, prevenir para remediar. 

Hoje, estamos verificando que a Aeronáutica 
está preocupada com a possibilidade dos aeroportos 
do interior do Estado virem a ser fechados e, com 
isso, os pequenos Municípios terem o seu abasteci
mento prejudicado. 

Sr. Presidente, perto de Manaus existe uma re
gião chamada Puraquequara onde, quando moço, ga
roto, fui muito com o meu pai. Hoje, vejo a região des
conhecida sendo citada - porque é nas proximidades 
de Manaus- pelo Jornal O Estado de S. Paulo, exa
tamente assim: 

"Em algumas regiões, como Puraque
quara, distrito de Manaus onde as queima
das são intensas, lagos e igarapés já estão 
secando. Nos últimos quatro meses, quase 
não choveu em Manaus. No ano passado, o 
índice pluviométrico em junho e julho foi 113 

milímetros, mas este ano, até agora, ele só 
é pouco superior a 9 milímetros." 

Veja a grande diferença de 113 para 9, os iga
rapés estão secando e com isso, Sr. Presidente, a 
fome vai começar a grassar nesses distritos da peri
feria de Manaus. Quando ela for avançando, ::;, quan
do a fome avança não adiante se lhe oporem barrei-

- ras, porque ela vai arrebentando tudo, já que o cida
dão perde a sua noção de cidadania, decência e dig
nidade. O que acontece é que vai haver esse êxodo 
para a capital e na periferia das capitais, sobretudo 
da minha, começarã,o a tcrmar bolsões de miséria 
que, com os pais e as filhas, vão levar uns à margi
nalidade, para o roubo, e outra para a prostituição. 

Esta é a forma pela qual venho a esta tribuna, 
porque não dá para entender que o Governo Federal 
possa ficar indiferente, apático·, distanciado de um 
assunto que é da maior gravidade. 

Sr. Presidente, sei que daqui a alguns dias V. 
Ex', por imposição desta própria casa, vai alçar 
para um órgão do Judiciário, mas tenho a convicção 
de que antes de sair V. Ex' será, sem dúvida nenhu
ma, um daqueles que se juntará a nós numa solida
riedade que não pode ser apenas referente ao lado 
político, ao lado do comp::.nheirismo, mas uma soli
dariedade que abrange o lado intensamente social 

_que existe neste País. 
Quando vejo - e com isso concluirei este meu 

pronunciamento - dizer que a violência que grassa 
nas ruas é resultado da falta de moradia, é conse
qüência do que comer, é apenas a finalidade que re
sultou do que não tem emprego, dou-me conta de 
que esses podem ser fatores que causam a violên
cia, mas que rião são, absolutamente, a sua causa 
principal; a principal está lá, incrustada com profun
das raízes que se alastram em uma injustiça sociaL 
Tanto isso é verdade que S. S., o Papa, está colo
cando o problema das desigualdades sociais junto 
ao da família, durante a sua viagem a este País. 

O que quero, Sr. Presidente, é dizer que não 
se implante o caos social na minha região; que o 
Governo atente para a sua responsabilidade. Está 
na hora de voltar as suas vistas para o que se passa 
aqui, olhando o País aqui dentro e não o criticando 
lá fora, quando fazem viagens ab exterior. 

Muita obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao eminente Senador João Rocha. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o 

seguinte'discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Se
nadores, após 21 anos de regime autoritário e mais 
3 anos de transição, a Constituição de 1988 inaugu-
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rou uma nova fase institucional no País. Permitiu am
pla liberdade p-ara-queu-es-p-aço-das relações entre as 
diversas entidades da superestrutura do poôer e o cor' 
po social se tomasse elástico e passasse a se adaptar 
constantemente à nova dinâmica estabelecida. 

Nessa teia de ações complexas e de mútua auto
regulação, que se desenvolve a todo momento no es
paço institucionalizado e nos planos político, económi
co e social, o Congresso Nacional;fonnado de agen
tes escolhidos no processo eleitoral e com atribuições 
definidas,- representa um papel de primeira grandeza 
na regulação, no controle e· na fiscalização de muitos 
atos importantes emanados do Poder Executivo. 

Se a pressão dos grupos de interesse sobre o 
Estado é legítima e desejável, faz parte do pluralis
mo e do processo democrático, também é legítima a 
ação do Congresso Nacional como órgão regulador, 
porque ele é a representação mais fiel da sociedade. 
Assim, a resultante dessas influências de ordem jurí
dica, política e social deve respaldar ainda mais o in
teresse nacional, cuja integração dinâmica com a so
ciedade, sem dúvida, fortalecerá o próprio Estado e 
aprimorará ainda mais a democracia. 

Além disso, só a prática permanente, o exercício 
da cidadania, a eficiência dos canais institucionais, a 
pluralidade, a ampliação dos meios de comunicação 
de massa, a transparência e a legitimidade poderão er
guer pilares fortes em nossa sociedade. Portanto, para 
consolidação e a sobrevivência do Estado democrático 
e para a prática das liberdades políticas, é necessário 
que se estabeleça o controle de suas disfunções, por
que só assim será possível viabilizar-se, no seu todo, o 
projeto nacional de transformações sociais, de sobera
nia e de desénvolvimento. 

A revisão do Estado e o seu acompanhanjento 
pelo Congresso Nacional e pelo conjunto da socie
dade é de fundamental importância para que o País 
consiga, ao mesmo tempo, superar as suas graves 
deficiências e evoluir para um novo patamar de sua 
história política. 

Devemos reconhecer que, no campo da admi
nistração central, nonmalmente, os temas de maior 
interesse são aqueles que favorecem imediatamente 
o Governo, causam um maior impacto político e são 
capazes de provocar uma imediata reação no in
consciente coletivo. Tudo parece indiciar que o Le
gislativo tem assistido a isso de maneira um pouco 
passiva, digamos assim, sem muitas críticas e per
denco a oportunidade de substituir esses temas por 
outros que são vitais, mas não são tratados em sua 
verdadeira dimensão. O tema da dívida pública, por 
exemplo, é relevante e, porque não dizer, preocu-

pante para o equilíbrio das finanças governamentais, 
no Plano Real, da economia como um todo e da 
modernização do Estado. 

Em verdade, ainda não estamos estudando em 
profundidade a instituição Estado e perguntando-nos 
mais claramente sobre a sua natureza. dimensão, es
trutura, funções. modos de atuação, enfim, suas inter
relações com a sociedade. A democratização do Esta
do e as ações de governo implicam necessariamente o 
desempenho de um papel competente sem o qual não 
será possível recupe~r as finanças públicas. 

Para enfrentar essa complexa tarefa, é preciso 
que se estabeleça, na prática, uma nova concepção 
na organização política da sociedade brasileira. É 
preciso que ela deixe de ser vaga e genérica, tor
nando-se eficiente e eficaz. O Congresso Nacional 
precisa. assim, ser mais moderno e modemizador, 
mais democrático e mais democratizante, procuran
do cumprir sempre com as atribuições que lhe foram 
estabelecidas. Cabe assim viabilizá-las concreta
mente, construindo, a partir das bases institucionais 
e dos parâmetros nela definidos, a sua atuação em 
sintonia com os interesses superiores do País. 

A democratização do Estado supõe, portanto, 
participação mais efetiva de outras entidades supe
riores nas decisões públicas. A crise fiscal que ora 
atravessamos e as distorções gerenciais, administra
tivas e políticas que acontecem a todo momento nos 
aparatos da superestrutura do Poder Executivo de
monstram claramente a necessidade de redefinição 
dos seus padrões operacionais. Acredito que um dos 
pontos que poderiam contribuir decisivamente para a 
solução dessas dificuldades é, justamente, a busca 
de novas formas de compatibilidade entre o mundo 
político e o mundo do Estado. O avanço por esse 
caminho implica o reconhecimento de novas lógicas 
de ação, que requerem mecanismos políticos efica
zes no ajuste dos desvios, sobretudo aqueles de na
tureza fitüfricerra.. e a definiÇão de instrumentos insti
tucionais adequados, não apenas à gerência ma
croeconômica, mas também, e sobretudo, à adminis
tração racional dos ciclos político-económicos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, seguin
do esse raciocínio,-e dó conhecimento de tódos que 
o Senado Federal, nos últimos 30 anos, apesar da 
crise institucional que abalou a nossa democracia 
em pelo menos 18 anos desse período, no exercício 
do seu poder em relação à esfera financeira da vida 
pública, tem conseguido ampliar o seu controle na 
autorização âe-operações-de·crédito externo para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem 
como outras operações internas e externas. 
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A Constituição de 1 988 melhorou bastante 
essa competência, e vale dizer que o Senado tam
bém passou a controlar o endividamento da União. 

Mesmo diante desses avanços, -não 1Emho dú
vida de que podemos avançar ainda mais na amplia
ção desse controle. Nesse sentido, e motivado pelo 
recente escândalo dos precatórios, bem como preo
cupado com a dívida monumental ostentada pelos 
Estados, que pode colocar por terra qualquer projeto 
de desenvolvimento nacional, resolvi reunir um elen
co de medidas que tomam o Senado Federal mais 
forte, para ajudar no disciplinamento dessa grave 
questão, os endividamentos interno e externo. 

Assim aproveitei a oportunidade para, ontem, 
dois de outubro do corrente exercício, encaminhar 
dois Projetes de Resolução que estabelecem n-ovos 
limites e condicionantes para o. custo do endivida
mento do Governo Federal, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e uma proposta de Emen
da Constitucional, que tem como Óbjetivo incluir as 
estatais estaduais e municipais entre as entidades 
sujeitas ao controle de endividamento externo pelo 
Senado Federal. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campdlo) - Con
cedo a palavra ao eminente Senador, Líder do Bloco 
da Oposição, José Eduardo Outra. 

S. Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu 
pronunciamento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicial
mente quero fazer um registro de natureza regional 
para saudar a filiação de dois quadros importantes das 
oposições de Sergipe ao Partido dos Trabalhadores. 
Primeiro é o Padre Geraldo, ex-Prefeito da Cidade de 
Japaratuba. Padre Geraldo -cujo nome é Gerard, mas 
que foi aportuguesado - é belga, cbegou ao Brasil há 
cerca de 30 anos e sempre esteve ao lado daqueles 
setores da Igreja que entendem que não basta pregar 
a libertação e a salvação do homem depois de sua 
morte; não basta o Reino dos Céus. É necessário tam
bém que o homem, enquanto está vivo, tenha condiçõ
es de cidadania, saúde, educação. 

Padre Geraldo, desde o início, perfilhou-se ao 
então MDB, em resistência à ditadura militar, foi pre
feito, pelo mesmo Partido, da cidade de Japaratuba, 
de 1988 a 1992, inclusive teve atuação decisiva no 
processo de assentamento dos sem-terra naquele 
município, um projeto vitorioso que hoje produz ali
mentos para o nosso Estado. 

Padre Geraldo se filia ao nosso Partido, segun
do ele, numaconclusão natural de toda sua trajetória 
de luta ao lado do povo sergipano e brasileiro. 

A segunda filiação que-gostaria de registrar é a 
do ex-Deputado Leopoldo Souza, também do 
PMDB, que também foi Vereador da cidade de Es
tância, no início da década de 70, Deputado Esta
dual, a voz do então MDB na Assembléia legislativa 
de Sergipe, quando, em 1976, diversos militantes do 
Partido Comunista Brasileiro foram presos e tortura
dos na chamada "Operação Cajueiro", lá no meu Es
tado. Entre esses militantes do PCB estava, inclusi
ve, o Dr. Welington Mangueira. atual Secretário de 
Segurança Pública do Estado de Sergipe. Naquela 
ocasião, o Deputado Leopoldo Souza ·foi uma das 

- -vozes que se levantara na Assembléia legislativa 
contra aquele ato repressivo. 

Leopoldo de Souza foi Deputado Federal na 
legislatura de 1986 a 1990. Assumiu em 1988, ocu
pou o cargo durante dois anos. Aqui, em Brasília, 
representando o PMDB, teve uma atuação destaca
da. Afastou-_se da politica por um período e agora 
volta, com toda a força, filiando-se ao Partido dos 
Trabalhadores do nosso Estado. 

Queria fazer esse registro, a fim de saudar es
sas duas novas filiações ao nosso Partido. 

Mas meu assunto de hoje são alguns comentá
rios sobre os nove anos da Constituição de 1988, o 
que acontecerá daqui a dois dias. 

Essa Constituição foi resultado de uma ampla mo
bilização popular, citou a ditadura militar de fomna pacifi
ca, de forma organizada, mas fez com que o regime de 
exceção fosse banido da história do Pais. Mas, hoje, é 
tratada por muitos como a "Geni" do nosso País. 

Vimos, recentemente, uma campanha institu
cional, promovida pela Confederação Nacional da In
dústria, que procura desqualificar a Constituição bra
sileira, apresentando-a como a ca1,1sadora de todos 
os males do nosso Pais. Não foi a primeira vez que 
isso aconteceu. Vários setores da nossa sociedade, 
em um .ou outro momento, sempre procuraram clas
sificar a Constituição brasileira como responsável 
pelas mazelas do Brasil. Consideramos isso um ab
surdo, porque, se é verdade que, em alguns aspec
tos, a Constituição teve viés corporativo, se, passa
dos dez anos, com a própria mudança do mundo, 
com a queda de alguns paradigmas, são necessá
rias algumas modificações, mesmo assim, entende
mos que não é possivel continuar tratando a Consti
tuição brasileira como uma lei qualquer, que pode ser 
modfficada ao bel-prazer desse ou daquele governan
te, como uma lei de aspecto meramente conjuntural. 
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Os exemplos de outros países demonstram 
que é necessária uma certa perenidade das Consti
tuições. No entanto, parece que_isso não vale para o 
nosso Brasil. E se há algum problema na Constitui
ção, penso que um dos maiores problemas não es
tão relacionados àquilo que nela está escrito. -A meu 
ver, os maiores problemas estão relacionados exala
mente a vários pontos que até hoje não foram apli
cados, não por culpa dos Constituintes de 1988, não 
por culpa do ilustre Relator da Constituição, Senador 
Bernardo Caixa!, que teve um desempenho brilhante 
nessa tarefa, mas pelo fato de diversos artigos da 
Constituição não estarem regulamentados até hoje. 
Em vários deles, está explicitado que seriam aplica
dos na forma de lei ordinária ou complementa(. Mas 
a grande verdade é que, até agora, o Congresso Na
cional não se dispôs a regulamentar esses artigos e 
colocá-los em prática. Registro ainda que boa parte 
desses artigos versam sobre o aperfeiçoamento da 
democracia, a garantia de direitos de trabalhadores 
e o estabelecimento de formas mais eficazes de 
controle por parte do Congresso Nacional. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM)- V. E~ me 
permite um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) -Ouço V. Ex• com prazer e com muita honra. 
pelo fato de este ser um assunto que toca direta
i1ente a V. Ex•. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - V. Ex• faz 
muito bem em' abordar este assunto. E, se sou ca
paz de perceber o fio condutor filosófico de sua ma
nifestação, não errarei no que vou dizer. Quando a 
Constituição de 1988 foi promulgada, estávamos 
saindo de uma excepcionalidade institucional para 
um reordenamento constitucional. Ela foi fruto do tra
balho de todos aqueles que vinham trazendo a sua 
contribuição - sindicatos, emendas populares -; não 
houve um esboço previamente traçado para que 
esse texto constitucional dissesse que era de um 
grupo elitista. Acontece que, infelizmente, todo go
vernante quer uma Constituição feita ao seu bel-pra
zer, ou seja, que a Constituição seja feita só para 
ele, imaginando que ela seria eterna ou que ele se 
eternizaria no Poder. Veja que a Constituição de 
1937, escrita pelo chamado Chico Campos - que 
era o jurista Francisco Campos,. Ministro da Justiça
• trancado num quarto de hotel com um depois Mi
nistro, que era o seu datilógrafo, chamada "Consti
tuição Polaca", dita perfeita- ela recebeu essa de
nominação porque copiou a Constituição da Polónia 
quase na sua totalidade -, só durou oito anos. Com 
toda sua perfeição, ela só durou oito anos. Exatamente 

porque aquele então Presidente queria uma Consti
tuição feita ao seu bel-prazer, esquecido de que uma 
Constituição é duradoura quando é o resultado da 
vontade popular. E V. Exª diz muito b.- n, deveriam 
ter "si~o regulados esses dispositivos C'' ~ estão a ne
-cessitar, porque transferidos um par a lei comple
mentare outro para a lei ordinária ) entanto, mais 
uma vei é de se deplorar, há uma feb-re de reforma . 
constitucional no sentido de emendas constitucio
nais. ·só na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania estão a tramitar mais de meia centena de 
emendas constitucionais, o que demonstra a pobre
za dos nossos "ricos" intelectuais, fazendo um para
doxo entre um e outro, "ricos" porque têm conheci
mentos, "pobres" porque não atendem às aspirações 
populares, e vemos _aquilo que V. Exª acabou de di
zer uma emulaçãog_e_ "Geni"~ O fato é que alguns, 
que hoje a combatem, foram -Constituintes ontem. 
também, o que demonstra, mais uma vez, o contra
senso em não se saber se estavam errados ontem 
ou se estão certos hoje. De qualquer sorte, quero 
cumprimentá-lo IJorque V.-E~ lembra uma data sig: 
nifJCativa. · Não sei o quanto essa nossa Assembléia 
Nacional Constituinte pode ter sido deficitária, mas 
sei que, se não tiVéssemos uma Constituição, hoje, 
o País estaria na falência. Talvez, o Congresso esti
vesse fechado, e não estaríamos, aqui, para repetir 
o verbo, a ouvir V. Exª. Meus cumprimentos. 

-O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral. In
corporo, com muito prazer, o aparte de V. Ex•, que 
enriquece, sobremaneira, o meu pronunciamento. 

_O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB-MA) - Senador 
José Eduardo Outra, V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
-sE)- Concedo o aparte a V. E~. 

O Sr. Epitacio Cafeteira (PPB-MA) - Nobre 
Senador José Eduardo Outra, veja V. Exª que, aten
dendo a um dispositiyo, houve uma Assembléia Nacio
nal Constituinte. O QOVO _ mandO!J Constituintes para 
que se fizesse a Constituição, da qual foi Relator o 
nosso colega, que acabou de aparteá-lo. o Senador 
Bernardo CabraL A_ Constituição, decorrente desse 
Congresso Constituinte, é o somatório de uma série de 
pensamentos, é o somatório de muitos e não o pensa
mento de um. Mas, desgraçadamente, após o jura
mento_ de defender e_c;umprir- e_sse juramento simbóli
co que todos fazem ao assumirem o mandato -. o 
principal cuidado tem sido não cumprir, não respeitar e 
mudar a Constituição. Outro dia. quando V. E~ estava 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. eu 
mostrava quecons!lguiram enxertar um artigo nas 
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Disposições Transitórias da Constrtu1çao. Normalmente 
as disposições transitórias vão morrendo· à proporÇão 
que o tempo vai passando. São transitórias porque es
tão adaptando os princípios constiTucionais anteriOres 
-aos novos princípios constitucionais. São come:)· um fo
guete que vai sendo jogado no espaço, por etapas, du
rante a subida Aqui não. Criaram, por exemplo, o FEF 
nas Disposições Transitórias. A partir daí, esse fundo 
que era um fundo .social de emergência, nem fiCóu sen
do fundo de emergência, nem foi rapidamente resolvido, 
pois tende a se perenizar. Venceu, no que diz respeito 
ao tempo, aquele artigo das Disposições Transitórias. E 
o Governo contínua no desejo de· fazer funCionar nas 
Disposições Transitórias um artigo que empobreCe, es
vazia Estados e Municípios e enriquece o Governo Fe
deral. Essa é a realidade. O nobre Senador Bernardo 
Cabral falou que há cinqüenta emendas constitucionais 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E ele 
falava de pobreza ou de riqueza e eu acho que tudo não 
possa de um modismo, modismo iniciado pelo Governo 
Federal, que não quis começar, mas estimulou principal
mente a emenda de reeleição, a maior aberração que já 
vi ~m minha vida, porque, ao invés de estar num pará
grafo que permitisse a reeleição, inseriram-no em um ar
tigo que garante a soberania >epular. Nesse artigo estão 
elencados, nos vários incisos~ os caSos de Tnelegibilída
de para evitar que se descúmpra a soceranía poptilãr. 
Então, foi nesse artigo, que proibia candidaturas e reelei
ção, que se deu a reeleição, e o Governo estimulou o 
andamento rápido dessa emenda. A partir daí, emendas 
várias surgiram. Estamos hoje num campeonato para 
ver quem é que consegue mudar mais a -consfrtuJÇão: 
daí por que cada um passa a se entendertambém urn 
constituinte. Olhem que o Presidente da República, na 
Constituinte relatada por Bernardo Cabrr.!, foi contra a 
reeleição e dízía que no regime presidencialista não po
deria haver reeleição. Ele só imaginava reeleição no re
gime partamentarista, desde que ele não fosse o Presi
dente. Quem estava muito bem nas pesquisas era o 
candidato do Partido de V. EX', Luiz Inácio Lula da Silva. 
Então, todo mundo tinha medo: como é que Luiz Inácio 
Lula da Silva ia governar por mais de quatro anos? Por 
isso. houve obstáculo à reeleição. Mas, desde que Luiz 
Inácio lula da Silva não ganhou, então, vamos reeleger. 
E vem a primeira, a segunda e a terceira tentativas, e 
elas vão continuar, esteja certo V. Exª disso. tal como 
acontece no Peru e está acontecendo na Argentina E a 
democracia. ora, a democracia é somente uma palavra. 
Para essa gente a democracia não tem nenhUm ·signifi
cado. Os que lutaram. aqui, a favor da reeleição. foram 
os mesmos que estavam no regime militar. Parabéns a 
V. Exª pelo assunto. 

O -SR-- JOSÊ -EDOARDO DUTRÀ (BlOco/PT: 
- SE.) - Muito obrigado, Senador Cafeteira. 

Quero registrar, pegando a citação de V. Ex•, 
que, na nossa Constituição, há os Atos das Disposi
ções ConstituCionais Transitóna·s; parece que, ago
ra, o Go\lerno ·quer institúTr os A tos das Disposições 
Constitucionais Transitórias Penmanentes, como é o 
caso do FEF, que, mais uma vez, vaí-se procurar 
prorrogar. 

O Senador Cafeteira tem razão _por_gue não po~ 
demos continuar tratando a Constituição, ou mexendo 
na Constituição, à lu.z dos interesses conjunturais. A 
Constituição não pode ser tratada. como urna leí ordi
nária Olt urna portaria que é modifieada a qualquer mo
mento, a partir desse ou daquele governante. 

FIZ um levantaf!!entO rápido sobre alguns pontos ... 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM} - Permita
me V. Exª um novo aparte? 

O SR- JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE)- Concedo o aparte a V. Ex~. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Senador 
José Eduardo Outra, penso que o que disse o Senador 
Epitacio Cafeteira caiu muito bem. Um texto constitu
cional se divide em dois tempos: a parte geral e a parte 
especial. Na parte especial, que trata do Ato das Dis

. posições Constitucionais Transitórias, são insendas re-
cgras especiais, que, no momento em que se cumpri
rem, estarão exauridas. Essa regra especial tem que 
ser ultimada ao final; não pode ser retificada de vez em 
quando. Por isso, é dito "Dispos)ções Constitucionais 
Transitórias". Por exemplo, uma das nossas disposiçõ
es determinava que fosse erigido um busto a Rui Bar
bosa; no momento em que esse busto fosse conduí
do, estaria exaurido o dispositivo, porque essa era uma 
regra especial. V. EX' tem razão, pois estão transfor
mando uma regra de Direito Especial, que é transitória, 
numa regra definitiva, como se se tratasse da parte ge
ral do texto constitucional. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral. 

Como eu ia dizendo, fiz um levantamento rápi
do de alguns pontos importantes da Constituição 
que necessitavam de regulação, os quais até hoje 
não foram feitos. 

O inciso I do art. r- da Constituição, referente 
aos direitos dos trabalhadores, diz: 

____ "Art. 7º ............................................. -----
1 - relação de emprego protegida contra 

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
termos de lei complementar. que prevera inde
niZãÇã:o compensatória, dentre outros direitos:" 
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Hoje, há uma preocupação apenas em sê! -reti
rarem os direitos dos trabalhadores. e não nos dis
pusemos nem a regular esse artigo. 

Mais à frente, há um outro artigo que mostra 
que, apesar de a Constituição ter sido acusada de 
atrasada, de retrógrada, os Constituintes de 1988 já 
estavam antenados com a nova realidade mundial. 

O inciso XXVII do art. 72 diz o seguinte: "XXVII 
- proteção em face da automação, na forma da lei". 
Não vou nem falar do inciso IV, referente ao salário 
mínimo, que estabelece que este deve "atender às 
necessidades básicas e às de sua família com mora
dia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene" etc. porque aí seria até covardia. Mas, com 
relação a esses pontos que interes-sam aos trabalha
dores, os legisladores seguintes não se preocupa
ram em regulamentar a Constituição. 

Vou agora para o art. 14, um dos pontos que 
considero mais modernos da Constituição, porque 
caracteriza o avanço da democracia, passando de 
uma democracia meramente representativa, introdu
zindo conceitos e elementos ·de democracia direta, 
quando estabelece: 

Art. 14. A soberania popular será exer
cida pelo sufrágio universal e pelo voto dire
to e secreto, com valor igual para todos, e 
nos termos da lei, mediante: 

1- plebiscito; 
11 - referendo; 
III - iniciativa popular." 

Quer dizer, até hoje, o Congresso Nacional não 
elaborou a lei que iria possibilitar esse avanço da demo
cracia brasileira. Registro que o parecer sobre o projeto 
que trata dessa matéria, de autoria do Deputado Almino 
Alfonso, regulamentando o plebiscito, o referendo e a 
iniciativa popular, está pronto para ser votado na Câma
ra dos Deputados. Creio que esse projeto não será mais 
votado, porque o Deputado Almino Alfonso saiu do 
PSDB. Se quando S. Exi! era do Partido do Governo, o 
projeto não foi votado, imaginem agora que S. Exª vai 
para o PSB, um Partido de Oposição! 

Trata-se de um artigo absolutamente moderno da 
Constituição, que possibilitaria um avanço em nossa de
mocracia e, até hoje, também não foi regulamentado. 

Vou mais para a frente: trata-se do art. 153, inciso 
VIl, sobre o qual já há um projeto de regulamentação: 
"grandes fortunas, nos termos de lei complementar". 

Esse projeto já foi apresentado aqui. Não tenho 
i:erteza se foi aprovado no Senado e se está na Câ
mara; ou se ainda está nesta Casa. O projeto é de au
toria do então Senador Fernando Henrique Cardoso e 
regulamentava esse tipo de imposto. Muito provavel-

mente, Sua Excelência hoje não tem mais interesse 
algum em que esse projeto seja aprovado. Deve es
tar entre aqueles em que ele mandou esquecer. 

Vou mais à frente: Outro artigo que ainda preci
saria de regulamentação e que, volta e meia, entra 
novamente -na conjimtura política nacional é o art. 
192. do Sistema Financeiro Nacional, que, entre ou
tras coisas, estabelece "a organização, o funciona
mento e as atribuições do Banco Central e das de
mais instituições financeiras públicas e privadas". 
Esse artigo até hoje não foi regulamentado. 

Existe a iniciativa do Senador José Serra, se 
não me engano, que constatou ser impossível regu
lamentar esse dispositivo e, por isso, está propondo 
extinguir o artigo. É a forma mais fácil: vamos, mais 
uma vez, tirar o sofá da sala. Como resultado da não 
regulamentação é que, ócasionalmente, surgem es
cândalos no sistema financeiro, e a proposta de uma 
CPI do Banco Central etc. 

Vejo o piscar da luz anunciando o final do meu 
tempo. 

Assim, Sr. Presidente, vou citar apenas mais 
um artigo, que foi regulamentado. A lei foi aprovada, 
mas até hoje não foi aplicada na prática. Trata-se do 
art. 224, que diz: "Para os eft&tos do disposto neste 
Capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como ór
gão ·auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na 
forma da lei". 

Sobre esse artigo, a situação é mais grave ainda 
porque a lei foi aprovada em 1991 e até hoje o Conselho 
não foi instalado. Primeiro, alegava-se que a lei aprova
da era extremamente corporativista, não dava espaço 
para a sociedade; privilegiava os representantes de jor
nalistas e empresas de comunicação etc. 

Há seis meses, se não estou enganado, foi 
aprovada uma mudança na lei, ampliando essa rep
resentação da sociedade. O projeto voltou para a 
Câmara, deve estar esquecido em alguma gaveta 
por lá. O fato é que até hoje também não foi instala
do o Conselho de Comunicação Social. É por isso 
que, volta e meia, estamos aqui com problemas. 

Na semana que vem, assim como aconteceu 
- nesta, vamos ter a: votação de outorga de concessão 

de rádios. ou a renovação dessas concessões. Nós, 
aqui deste Senado, votamos essas matérias sem 
nenhuma manifestação desse órgão auxiliar que se
ria o encarregado de analisar essas questões. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, para concluir, 
quero encerrar este meu pronunciamento tecendo 
uma homenagem ao-s Corfstitilinfes de 1 gss - aquT 
presentes o nosso Presidente da sessão, Senador 
Valmir Campelo; o Senador Bernardo Cabral, Rela-
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:?sar de todas as criticas, apesar de todas as 
to· ~tivas de desqualificar a Constituição de 1988, 

a. :oi um marco na história do nosso país. Não te
nho a mínima dúvida de que, mesmo com os defei
tos que tem, ela é a Constituição mais avançada da 
nossa história política. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao Senador Laura Ca111pos. 
. O SR. LAURO CAMPOS (Bioco!PT- DF. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, cheguei à conclusão de que Sua 
Excelência, o Senhor Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, não existe. Essa declaração da inexistên
cia do Presidente foi feita por ele próprio na sua últi
ma e longa entrevista à revista Veja. 

Diz Sua Excelência que todo o movimento sin
dical, toda a agitação social, todas as expressões 
que o povo brasileiro e a consciência cívica que os 
brasileiros manifestaram no final dos anos 70 e da 
qual diz ele ter participado - e se refere especifica
mente ao papel desempenhado por Luiz Inácio Lula 
da Silva, naquela ocasião -, tudo isso teve uma exis
tência meramente virtual, irreal, sua presença não foi 
real. Quer dizer, estamos em um nível de moderni
dade em que não se verifica apenas aquele fenôme
no que Fernando Henrique Cardoso estava cansado 
de conhecer: as pessoas viram coisas, "coisificam
se". A força de trabalho e a essência humana viram 
mercadorias; as coisas passam a nos comandar por 
meio de um fenômeno chamado de fetichismo das 
mercadorias, que ele tão bem conheceu e tão bem 
escreveu a respeito. 

Agora, com essa tecnologia modema, Sua Ex
celência se declara um ser virtual; sua existência 
passa a ser uma existência televisa. Ele não é mais, 
ou nunca foi talvez um ser real, de carne e osso. 
Sua Excelência se declara - ele e seus amigos, ele 
e seus companheiros - comó possuidor de uma 
existência meramente virtual. Tão ·grande é a sua 
presença na televisão, tão grande é a adoração pela 
1ercadoria televisiva, que Sua Excelência deixa de 

ter uma existência real, para afirmar com orgulho a 
sua existência meramente virtual. 

Há vinte e poucos anos cheguei a apertar sua mão. 
Achei que ele fosse real. Uma semana depois 

que o Cebrap, presidido por Fernando Henrique Car
doso, recebeu a bomba da Direita; uma semana de
pois de Sua Excelência haver recebido essa agressão, 
estive lá para pedir-lhe alguns conselhos. Almoçamos 
juntos. E ele, que outro dia, no Chile, se disse muito 
pão-duro, pagou um lauto almoço para nós dois. 

Pensei que Sua Excelência fosse real, mas ago
ra ele declara à revista Veja que não existe, que é pro
duto da televisão. Ele não percebe que isso é próprio 
do capitalismo, que transforma as pessoas em coisas, 
dando-lhes alma. O capitalismo anima as coisas, que 
passam a nos comandar, como a televisão hoje co
manda Sua Excelência, dá-lhe alma. Neste mundo que 
se descolou da realidade é muito compreensível que 
alguns poliglotas "Ph Deuses', que cercam como acóli
tos o Palácio de Sua Excelência, sejam escolhidos 
principalmente por suá grande capacidade de misturar 
as coisas, coisas reais éom coisas virtuais. Eles são poli
glotas. Alguns que passaram pela França falam men
songe; outros, que passaram pela Itália, falanl bugià; 
outros, que andaram pelos Estados Unidos e Inglaterra, 
falanl lie. Mentira! Mentira é o que praticam, e não pa
ram de mentir. E, quanto mais mentem, mais caem na 
admiração presidencial e mais alto sobem na hierarquia 
do serviço público, da administração e nos favores go
vernamentais. Um deles, um penitente, um reincidente, 
tem infelizmente, na sua prática de setor, causado pro
fundos danos ao País e à sociedade brasileira. 

Uma vez um deles, um mentiroso hoje instala
do na Presidência do Banco Central, disse que o 
Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, iria dar calote no 
dia seguinte ao de sua posse na Presidência. E, com 
essa mentira, muita gente deixou de votar no Lula. 
Assim, ele foi aumentando o seu gabarito para chec 
gar lá, onde chegou. Pois bem, eles já sabiam que 
calote seria dado pelo Collor. O Sr. Kandir, hoje Mi
nistro, era o feitor; foi ele que elaborou o plano crimi
noso do calote contra a sociedade brasileira. O Sr. 
Antonio Kandir disse que, se fosse aprovada a Lei 
Kandir, o PIB brasileiro cresceria 9% ao ano. Que lei 
fantástica, que lei dinamizadora a Lei Kandir... Pois 
bem, já ouvi, calado, neste plenário, cerca de dez 
Senadores mostrarem os males causados pela Lei 
Kandir aos Estados e aos Municípios. Trata-se da
quela lei que prometia aumentar as exportações 
através da desoneração tributária do ICMS sobre as 
mercadorias destinadas à exportação. Essa lei iria 
resolver-o problema da balança comercial brasileira, 
aumentando enormemente as exportações e iria fa
zer com que o PIB crescesse a 9% ao ano. 

Se as mentiras estivessem incluídas no PIB, no 
Produto Nacional Bruto, e fossem contabilizadas 
como grandes valores, o Brasil realmente cresceria 
muito mais do que 9% ao ano. Bugià, mensonge, 
lie, mentira mesmo; os poliglotas estão p?r aí, men
tindo em todas as línguas, em todas as linguagens e 
enganando o povo. Quando S. Exª, o Ministro Anto
nio Kandir, tomou posse não no Govemo Collor, mas 
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no Governo do Neofernando Henrique Card0$0, . q_ 
que foi que ele disse em seu longo discurso? . .f~
chou-o com chave de ouro, resumindo tudo o que f'l-c 
ria no Governo: -austeridade, austeridade, austeri
dade. Foi isto que disse S. Ex• com muita ênfase: 
austeridade! E agora promete esbanjar, esbanjar e 
esbanjar. Para quê? Por quê? Trocou S. Ex• a aus
teridade pelos gastos, seguindo o caminho do Dr. 
Gustavo Franco. Esse, uma semana, no máximo, 
depois da posse do Dr. Antônio Kandir, anteviu que 
iríamos entrar no Real 11, e a austeridade anterior, as 
demissões, o enxugamento se transformariam em 
gastos, em readmissões. Vamos amainar o sucatea
mento dos aposentados, vamos parar um pouco 
com as demissões de 107 mil funcionários públicos 
que o Ministro Bresser Pereira tinha anunciado. Va
mos criar agora o Real 11, o momento em que tudo o 
que era proibido será permitido. E disse o Sr. Gusta
vo Franco, naquela ocasião:-"Com esses gastos que 
vêm por ai, a inflação vai voltar um pouco", e depois 
se esqueceu do que havia dito e que saiu nas man
chetes dos jornais. 

Pois bem, não é preciso ter dom adivinhatório, 
basta entender um pouco do que vai acontecer com 
a tal Lei Kandir para sabermos quais seriam os seus 
resultados reais - não imaginários, não aqueles re
sultados prometidos que levaram o Sr. Antônio Kan
dir às alturas do Ministério. 

Escrevi na Folha de S.Paulo de 20 de setem
bro do ano passado um artigo chamado "Os sapatos 
do Dr. Kandir": 

Keynes foi ridicularizado quando sugeriu 
ao governo inglês a realização de investimen
tos públicos financiados por recursos fiscais 
que, ao aun:tentar a renda, os volumes de em
prego e da produção - ampliando a base tri
butária -, permitiriam que o governo recupe
rasse os investimentos públicos iniciais. · 

Diziam seus críticos que a receita de 
Keynes para redinamizar a economia britâni
ca, assombrada com a presença de 1 ,2 (Tli
lhão de desempregados em 1928, era o 
mesmo que alguém pretender se elevar pu
xando para cima seus próprios sapatos.' 

Kandir, que não é nenhum Keynes, 
promete um acréscimo de 1,5% do PIB bra
sileiro, decorrente de sua medida de deso
neração tributária. 

O Ministro Kandir, que já nos passou 
tantos sustos, promete uma nova surpresa à 
população. Afirma que, se o Governo deso
nerar os produtores de matérias-primas e de 

. produtos_ S€lmi-elaborados do pagamento do 
I C_M~_OI.J2_~, _qe _pa_rte_?o que SJS_~o!l_a.E_a~ 
chªm.arru:let'~ysto f2@_~1",_urna 11ova. era de_ 
euforia, de desenvolvimento, se abrirá diante 
datristez;i .§lc:las penª§ ate agora-resultan
tes do enxugamento real. 

Vejamos o roteiro das conseqüências 
da "mais _importante medida" editada após o 
Real - tratª"se da Lei Kandir, contra a qual 
Governo e Oposição se unem hoje. 

_ _ ____ Estados e Municípios experimentarão 
uma perda decorrente da redução da arreca
dação do ICMS - é o que está acontecendo 
e contra isso escutamos, diariamente, os 
protestos, muitas vezes até irados dos, Srs. 

-Senadores. A lei dinamizadora reconhece 
aquele prejuízo e, por isso, procura compen
sá-lo, pelo menos até o ano 2002, mediante 
a transferência de títulos do Tesouro. Logo, a 
União também perde. 

Os Estados e Municípios só poderão 
usar-os papeis âcTesõ1ftoha transferência 
à União de parcelas de impostos a ela devi
das. Logo, os sapatos que deveriam puxar o 
Brasil para cima, beneficiando todos os bra
sileiros, por enquanto se afundam no terreno 
movediço em que se funda o prometido e 
festejado miiagre fiscal. 

Se os produtores de matérias-primas e 
semtfaturados destinados à exportação redu
zirem seu cüs1óflscal e se apropriarem da im
portância antes destinada ao pagamento do 
ICMS, deles para a frente· nada mudará -
cada um, ao invés de pagar o ICMS, diante da 
desoneração, obviamente irá embolsar essa 
importância. Eles venderão seus produtos pe
los preços antigos, morrendo na praia a dina
mizaçãokandiriana. 

Para que os' exportadores - porque 
toda essa articulação s~?ria para beneficiar 
as exportações, para que o Brasil exportas
se mais - ganhem, é ·necessário que as 
mercadorias por eles compradas baixem 
seus preços. Nessa hipótese, nem produto
res, nem transportadores, nem intermediá
rios, nem banqueiros poderão se apropriar 
da desone@ção do _ICMS. 

Ou seja, supõe-se que todos os agen
tes, na cadeia que· as mercadorias percor
rem, sejam capitalistas idiotas que, diante da 
redução do custo correspondente à desone
ração tributêÍ.ria, não elevarão seus lucros. 
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Além disso, para que os exportadore-s 
ganhem mais, conservando-se a intocável 
taxa cambial, o preço das exportações não 
poàerá baixar. Caso os preços se reduzam, 
aliviados do "custo Brasil", o favor fiscal con
cedido por Estados, Municípios e União se 
transferirá para os compradores externos, im
portadores das matérias-primas, dos produtos 
primários e semi-elaborados brasileiros. 

Para que a desoneração tributária funcio
ne cerno um substituto da desvalorização cam
bial, elevando as receitas dos exportadores, é 
necessário que o preço das exportações não se 
oontraia, ou seja, que o chamado "custo Brasil" 
oontinue a limitar as exportações. 

Para que o Brasil não perca com o as
sustador sistema Kandir, na hipótese de 
concretizar-se uma redução dos preços dé 
exportação, faz-se necessário que esta in
duza um aumento da quantidade comprada 
pelos importadores externos, capaz de com
pensar a queda das receitas dos exportado
res decorrente da redução dos preços das 
mercadorias exportadas. Dependerá, por
tanto, daquilo que em economês ·se denomi
na elasticidade - preço da demanda das 
mercadorias exportadas. 

Puxando para cima os próprios sapatos, 
o criativo Keynes tucano conseguirá, no máxi
mo, criar o mais complicado e inoontroláve! 
subsídio às exportações, que não se sabe se 
beneficiará alguém e a quem beneficiará. 

A lei determina que máquinas e mate
riais de uso das empresas brasileiras pos
sam ser importados com isenção de Imposto 
de Importação. Em nome da modernização 
das indústrias beneficiadas com mais esse 
favor fiscal, sucateiam-se definitivamente os 
setores nacionais que produzem máquinas e 
materiais concorrentes com os estrangeiros 
que a Lei Kandir desonera. 

Se no Brasil triste de hoje fosse permi
tido o humor britânico de 1928, alguém diria 
que Kandir conseguiu criar relações seme
lhantes àquelas que o casamento gera, por 
ser uma sociedade na qual a mulher. tudo 
perde e o marido nada ganha ... 

O Brasil tudo perde e ninguém nada 
ganha com esta Lei Kandir. 

É isso que aconteceu. ''É a respeito disso que 
ouço um clamor quase diário neste plenário e há 
mais de um ano eu disse que isso ocorreria inexora-
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velmente. Não é preciso ter bola de cristal, é preciso 
apenas acompanhar as conseqüências que as medi
das emanadas do Governo autoritário podem causar 
sobre a economia e saber _que estamos mergulha
dos num mundo em que o que ·realmente vale é o 
que aparece na teleVisão, um mundo virtual, de um 
lado, e um mundo mentiroso, de outro lado. 

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

Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, 
o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da presi
dência, que ~ ocupada pelo Sr. João Rocha. 

Durante o discurso do Sr. Laura Cam
pos, o Sr. João Rocha deixa a cadeira da 

· - · presidência, que é ocupada pelo Sr. Lúdio 
Cot!lho, Suple.nte deSecretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador João Rocha. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Ne 829, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos_dg Artigo 50 Parágrafo 2° 

da Constituição Federal e do Artigo 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam fornecidas 
pelo Ministro da Educação e do Desporto, Dr. Paulo 
Renato de Souza, as seguintes informações: 

1 - Evolução da matrícula dos alunos, por 
áreas gerais: Ciências Humanas, Ciências da Natu
reza, Ciências Agrárias, Medicina e Direito; 

2 - Evolução da matrícula dos alunos, quanto 
ao C_orpo Docente sem especificar as áreas; 

3- Evolução do Corpo Técnico Administrativo 
sem especificar a área; 

4- Número de Faculdades Isoladas e de Univer
sidades criadas, especificando se Federais, Estaduais, 
Municipais e Particulares (Religiosas ou leigas); 

5 -Gastos cem a aquisição de livros e periódi
cos especializados. 

Sala de Reuniões, 3 de outubro de 1997.- Se
nador Bernardo Cabral 

(À Mesa para Decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso 111, do art. 216, do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Sobre a 
mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador João Rocha. 

São lidos os seguintes: 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 223/97-CCJ 

Brasília, 10 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou, com Emendas n2s 1 e 2-CCJ, o Projeto de 
Lei do Senado n2 173, de 1996, de autoria do Sen. 
Júlio Campos, que altera a Lei n2 1.S79, de 18 de 
março de 1952, que dispõe sobre as Comissões 
Parlamentares de Inquérito. 

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA 

OF. N2 224/97-CCJ 

Brasilia, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou, com Emendas n2s 1 a 3-CCJ, o Projeto de 
Lei do Senado n2 169, de 1996, de autoria do Sen. 
Pedro Simon, que regulamenta o inciso LVIII do art. 
5º da Constituição Federal, dispondo sobre a identifi
cação criminal. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 225/97-CCJ 

Brasilia, 10 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.~ 

que em reunião realizada nesta data, esta Comissão 
aprovou. com Emendas n2s 1 a 8-CCJ, o Projeto de 
Lei do Senado n2 67, de 1996, de autoria do Sen. 
Gilvam Borges, que define e regula os meios de pro
va e procedimentos investigatórios. destinados à 
prevenção e repressão dos crimes praticados por or
ganizações criminosas. 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF: N 2 231/97-CC.,! 

Brasília, 19 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.~ que 

em reunião realizada nesta data, esta Comissão deli
berou pela prejudicialidade do projeto de Lei do Senado 
n2 99, de 1996, que revoga o artigo 75 da Lei n2 9.100, 
de 29 de setembro de 1995, que "estabelece normas 
para a realização das eleições municipais de 3 de ou
tubro de 1996 e dá outras pro~idências. 

. Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, 
Presidente da Com-issão de Constituição, Justiça e 

-Cidadania. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Com refe

rência aos ofícios que acabam de ser lidos, a Presidên- _ 
cia comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 
3º a 59, do Regimento Interno do Senado Federal, abrir
se-à o prazo de cinco dias úteis para interposição de re
curso, por um décimo da composição da Casa, para que 
os Projetas de Lei do Senado n% 67, 99, 169 e 173, de 
1996, sejam apreciados pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência recebeu a Mensagem n2 1.094, de 1997, na 
origem. de f 2 do corrente, atraves ·da qual o Presi
dente da República encaminliã, nos termos do árt. 
52 da ConstifuiÇâo-F"edéaf, termo aditivo ao conirato 
celebrado entre a Caixa Económica Federal e o Es
tado do Rio de Janeiro, com a garantia da União, no 
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
A:juste Fiscal dos Estados. 

A matéria, anexada ao processado do Projeto 
de Resolução n2 79, de 1997, vai à Comissão de As
suntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência recebeu, do Suoremo Tribunal Federal, os 
Ofícios nºs 181 e 183/97, na origem, de 12 do cor
rente,-em::a:mtnhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituição Federal, cópia da Lei n° 
6.747, de 21 de dezembro de 1991, do Município de 
Santo André - SP, bem como das certidões de trân
sito em Julgaao; dóspãrEfceres- da. Procuradoria-Ge
ral da República e dos acórdãos proferidos por 
aquela Corte nos autos dos Recursos Extraordiná
-rios n2s 194.183 e 193.997. respectivamente. que 
declararam a inçon.stit1Jc!Q!1étliclad_e do_s a_rts. 22 • 32 <L 
42 da referida Lei Municipal. 

A Presidência ·determina a anexaÇão dos ·expe
âientes-lidos ao_ processado do Oficio n2 S/83, de 
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1 997. em tramitaÇac~rra:-c-asa, ~qtre -tfáta_â6_ mesmo _ p-re como empre-e-rrdtmtH1tos----a.-s-ere-m·toca-dcs em 
assunto. parceria pelo Poder Público e a iniciativa privada, 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- A Presi- tal como recomendam os modernos cânones da 
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n° Ciência Econômica. De outra parte, os novos ra-
S/88. de 1997 (n° 2.951/97, na origem), de 30 de se- mais ferroviários e as novas hidrovias vêm sendo 
tembro último, encaminhando parecer daquele Órgão projetados tendo-se em mente a concepção da in-
a respeito da solicitação do Governo do Estado do ter-modalidade do transporte, essa tambérr. uma 
Piauí sobre proposta de aquisição, pela Caixa Econô- imposição da modernidade, da racionalidade e da 
mica Federal - CEF, de débitos daquele Estado junto economia. 
às cinco instituições financeiras relacionadas no referi- Nesse contexto_da luta pela implantação de in-
do parecer, no valor de trinta e dois milhões, quarenta fra-estrutura adequada ao escoamento da produção 
e o1to mil e cento e cínqüenta e dois reais e cinqüenta agropecuária do Centro-Oeste e de Mato Grosso 
centavos. no âmbito do Programa de Apoio à Reestru_- em particular , desejo, nesta oportunidade, manifes-
wração e ao Ajuste Rscal dos Estados. tar meu apoio à realização de uma obra da maior i m-

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômi- portância, que é a ampliação e melhoria do Porto de 
cos. que terá o prazo de quinze dias para sua aprecia- Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro. 
ção, nos termos da Resolução n° 70, de 1995. com a Como -se sabe·.--significativã parcela de nossa 
redação dada pela Resolução n° 12, de 1997. produção agrícola se destina à éxpórtaçào. Esse é o 

O SR. PRES!DENTE (Lúdio Coelho) - O Sr.· caso, por exemplo, da maior parte da safra de soja, 
Senador Júlio Campos enviou discurso à Mesa para o mais importante pro-duto da agricultura malo-gros-
ser publicado na torrr.a do disposto no art. 203 do sense. Atualmente, asojamato-grossense demanda 
Regimento Interno. _os Portos de Paranag!JA E! 8_antos,_co111o _Q_ortas dE!_ 

S. Ex~ será atendido. saída para os _mercadps do Hemisfério Norte. No en-
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Pre- tanto, é notório que os custos operacionais desses 

sidente, S~s e Srs. Senadores, ao longo dos últi- portos são elevadíssimos, representando pesado 
mos anos e cada vez mais . 0 festejado potencial ónus às nossas exportaçõ<:s e, portanto, reduzindo-
agrícola do cerrado vem se transíorrnancio em rea-. lhes a competitividade no mercado externo. 
!idade co1creta. A produção agrícola do Centro- A solução natural para reduzir esse importante 
Oeste ':Jrasileiro :;.~olia-se ano a ano, contribuindo c_omp_()_nente de>_ c;usto-Brasil SE;!mpre apontou para 
com oa•celas serr::>r-~ .c r esc antas_ das safras n_a_cio.: __ §§l!Je!iba,__em vislél_ das J>§rti_ciJiarid<~_des geográfiCas 
na1s. ~fieL· ::Ostadc de Mato Grosso, em particular, já e-das condições sociais e econômicas eXIStentes na 
galgou 2 <:>cs-ição de tGrceiro maior produtor de grã- r~gião._Se pensarmos que em tomo de Sepetiba se 
os de P~'"'· ( •Jrr '!'71a produção de mais de 7 mnhõ- concentra, num raio de 500quilômetros, 32% da pc-
as de :~·"Si3·:.'é.s. sntre os quais mais de 4 milhões pulação do País, 65% da produção industrial, 65% 
=e tor;aiaJas c e .;aja. dos serviços e 40% da produção agrícola, fica muito 

c~ no tem sido repetidamente apontado por fácil entender as privilegiadas condições de que des-
r:'ive-.;c · Pares representantes de Estados do Cen- fruta esse porto para se tomar o mais importante do 
tro-("" =~te, o mais relevante obstáculo à plena con- País e de toda a América do Sul. 
C'Sli :ar_;ão do potencial produtivo agropecuário A idéia de explorar esse magnífico potencial, 
des< ! riegião é a insuficiência de meíós aptos ão - - ampliando e melhorando o Porto de Sepetiba, já 
esco.' mento da produção. Uma vez instalada a conta 1 O anos de idade, mas apen_éls noinício deste 
~êie!,uada infra-estrutura de transportes. o Centro- ano foi liberada, pelo Governo Federa], a primeira 
::.>~te poderá multiplicar em várias vezes o volume parcela dos 150 milhões de reais que, aliados à con-
: · suas safras. trapartida da iniciativa privada, permitirão concretizar 

É por conhecermos bem esse vasto potencial; esse acalentado sonho. 
'"· oor nos angustiarmos há muito com a demora na No futuro próximo, com o aprofundamento de 
: !a concretização que vemos com imensa satisfa- seu canal de acesso para 19 metros, Sepetiba pode-

lO as recentes iniciativas visando dotar a Região rá receber navios com mais de 140 mil toneladas de 
e uma melhor infra-estrutura para o deslocamento porte bruto, que deverão consolidar-se como o novo 
,e bens e pessoas. Tanto no que tange ao modal padrão da navegação mundial. A utilização desses 

'errov1ário quanto no que respeita ao modal fluvial, navios de grande porte proporcionará uma redução 
impor... -,_sobras têm sido anunciadas, quase sem- significativa nos custos de operação. 
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Uma outra característica vantajosa d<J Porto de 
Sepetiba é sua área de descarga e estocagem de 
mercadorias e matérias, a qual se situa em terreno 
plano, apresentando, por isso, grande disponibilida
de para futuras expansões. 

Não podemos deixar de mencionar, tam
pouco, as boas malhas ferroviária e rodoviária em 
seu entorno, as quais permitem fácil e rápido aces
so:aos Estados das Regiões Sudeste, Centro-Oes
te e Sul.. 

Todas essas caracter"ísticas do Porto de Sepe
tiba apontam para um crescimento acelerado na sua 
movimentação de cargas, indicando, outrossim, que 
ele terá relevante papel na atração continuada de 
novos investimentos para o Rio de Janeiro e Esta
dos vizinhos. Nessa medida, fica evidente que Sepe
tiba, hoje, é muito mais .do que um projeto desenvol
vimentista regional. Sua consolidação terá reflexos 
imediatos na economia nacional. 

A título exemplificativo, podemos mencionar a 
assinatura no início do corrente ano, entre a Com
panhia Docas do Rio de Janeiro e a empresa mine
radora Ferteco do projeto de construção de um ter
minal de exportação de minério de ferro, com capa
cidade inicial de movimentação de 6 milhões de to
neladas/ano, empreendimento que facilitará o es
coamento da produção do quadrilátero ferrífero de 
Minas Gerais. 

De outra parte, a construção dos dois primei
ros berços do cais de uso múltiplo servirá para ala
vancar o comércio de produtos siderúrgicos, cons
tituindo uma alternativa mais económica para a 
movimentação de contêineres e para a exportação 
e importação de veículos. 

No que toca mais de perto aos interesses de 
Mato Gros"so e do Centro-Oeste, devemos referir 
os estudos, já existentes, que contemplam a ex
portação de 4 milhões de toneladas/ano de soja e 
de outros grãos produzidos na re_gião do cerrado, 
os quais serão transportados para Sepetiba por 
mei0 da interligação entre a Ferronorte, a Fepasa 
e a MRS, num projeto concebido e administrado 
integralmente pela iniciativa privada. Concretizado 
esSe objetivo, Sepetiba converter-se-á no grande ··· 
porto de escoamento de grãos do Centro-Oeste, 
um novo corredor de exportação, contribuindo, jun
tamente com o Porto de Tubarão, no Espírito San
to, para a colocação de nossos produtos nos mer
cados internacionais. 

Cumpre, neste momento, parabenizarmos a 
Companhia Docas do Rio de Janeiro, que, sem ex-

ceder seus limites de órgão fiscalizador e normaliza
dor das atividades portuárias naquele Estado, busca 
constantemente implementar novas parcerias com a 
iniciativa privada, sempre com o fito de dinamizar os 
portos sob sua jurisdição. 

Dentro de pouco mais de um ano, quando a 
maioria dos projetes hoje em andamento no Porto 
de Sepetiba estiver concluída, poderemos afirmar, 
sem cometer qualquer exagero, que a navegação 

_brasileira terá._corrieçado _u_m_noy_Q_çjclo~..E'.ara __ o 
Centro-Oeste, estará aberta uma nova e importan
te saída para sua grande produção agrícola. Uma 
opção da maior valia. Um grande porto que, além 
de nos proporcionar economia em termos de quilo
metragem e, portanto, de combustível, nos irá ga
rantir as vantagens típicas de um porto de calado 
profundo, apto a receber navios de grande porte. 
Um porto que nos permitirá, ainda, evitar as estra
das engarrafadas que conduzem aos Portos de 
Santos e Paranaguá, bem como os congestiona
mentos que constantemente se observam naque~ 
les Portos. 

Ao liberar os recursos orçamentários destina
dos a investimentos no Porto de Sepetiba, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso comprovou, com 
uma ação concreta, a prioridade que seu Governo 
concede ao transporte marítimo. O gesto presiden
-cial contribui, de maneira marcante, para a efetiva 
inserção do Brasil no competitivo cenário internacio
nal, pois a melhoria da infra-estrutura portuária é 
condição sine qua non para a redução do custo
Brasil. 

Deixamos, portanto, registrado nos anais da 
Casa nosso firme apoio às obras de ampliação e 
melhoria do Porto de Sepetiba, iniciativa da maior 
relevância para o Centro-Oeste e Mato Grosso, 
em especial, pois esse porto representará uma ex
celente alternativa para o escoamento de nossa 
produção agropecuãria. 

É o que tínhamos a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11h14min) 
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Ata da 13~ Sessão Não Deliberativa 
em 6 de outubro de 1997 

-
~ Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura 
Presidência dos Srs.: Valmir Campelo e Epitacio Cafeteira 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir campelo) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O 
tempo destinado aos oradores da Hora do Expedien
te da presente sessão será dedicado a comemorar 
os nove anos de criação do Estado do Tocantins 
pela Constituição de 1988, nos tennos do Requeri
mento n2 822, de 1997, do SenadQr João Rocha e 
outros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Ao-
cha. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL!TO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, Sr'!s e Srs. Senadores, não poderia eximir
me de registrar esta ocasião especial para todos nós 
tocantinenses. Estamos comemorando o g.> aniver
sário de criação do Estado de Tocantins. 

Ao promulgar a nova Constituição brasileira, 
em 5 de outubro de 1988, o então Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte, o saudoso Deputado 
Ulysses Guimarães, tomava realidade o sonho aca
lentado, ao longo de mais de um século, por milha
res de nortenses. 

Coincidentemente, Sr. Presidente, S~ e Srs. 
Senadores a esta sessão se faz. presente o nosso 
eminente Colega, Senador Bernardo Cabral, Rela
tor-Geral da Constituinte, que teve um destacado pa
pel para que esse sonho, acalentado por quase du
zentos anos, também se tomasse realidade. Em 
nome do povo do Tocantins, rendo também a S. Ex" 
esta homenagem dos nove anos de criação do nos
so Estado. 

O sentimento separatista vinha sendo alimen
tado há quase dois séculos e teve como marco ini
cial as reações do povo do norte da Província de 
Goyaz à cobrançi de extorsivos tributos na minera
ção. Essa reação teve como conseqüência o des
membramento do norte da Ouvidoria sediada em 
Vila Boa de Goyaz, em 18 de março de 1809, por 
meio de alvará da Coroa Portuguesa, com a criação 
da Comarca de São João das Duas Barras. 

Esse sentimento aprofundou-se com o cres
cente isolamento a que foi relegado o norte goiano 
pelas autoridades do sul do Estado, realidade que 
não sofreu qualquer alteração nem mesmo a partir 
da transferência da capital de Vila Boa para Goiânia, 
mais ao sul do Estado. 

Outro marco do movimento separatista foi a re
belião contra a Coroa Portuguesa liderada pelo Ou
vidor-Geral da Comarca, Desembargador Joaquim 
Teotônio Segurado, em 15 de setembro de 1821, 
proclamando o Governo Autônomo no Município àe 
Cavalcante. Perseguido pelas tropas leais à Coroa, 
Teotônio Segurado foi obrigado a transferir a capital 
da Comarca -para Natividade e, posteriormente, para 
São João da Palma, hoje Paraná. 

Em 1873, o então Deputado João Cardoso de 
Menezes defendeu a anexação do norte goiano à 
Província do Pará. Reagindo ao projeto, o Visconde 
de Taunay propôs a criação da Província de Boa 
Vista do Tocantins, mas a proposta não prosperou. 

Já neste século, o sentimento separatista foi 
retomado por novos pioneiros como Feliciano Ma
chado Braga, Juiz de Direito de Porto Nacional, que, 
em 1956, lançou um manifesto em defesa da eman
cipação do norte goiano. Sr. Presidente, eu morava 
na cidade de Porto Nacional, nessa época. Ainda es
tudante do curso ginasial, acompanhei todo esse 
movimento que resultou na realização desse sonho, 
qúe é a criação do Tocantins. A partir da década de 
70, a bandeira separatista foi desfraldada pelo então 
Deputado Siqueira campos, hoje Governador do To
cantins. 

Uderando o movimento desde então, Siqueira 
contou com o apoio valioso de outros pioneiros e de 
entidades como a Comissão de Estudos do Norte 
Goiano - Conorte, em Brasília, e o Comitê Pró-Cria
ção do Estado do Tocantins, em Goiânia, para fazer 
com que o caminho libertário saísse vitorioso na As
$embléia Nacional Constituinte, transformando o To
cantins no mais novo Estado da Federação. 

Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, pres
tar uma homenagem a todos esses tocantinenses ilus
tres e àqueles - anônimos ou não - pioneiros ou alia-
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aos de última hora, que, de uma forma ou de outra, 
contribuíram para tomar esse sonho realidade. 

Instalado em 12 de janeiro de 1989, com a ci
dade de Miracema como capital provisória, o novo 
Estado enfrentou desafios e toda sorte de adversida
de; cresceu, consolidou-se e é hoje uma realidade ir
reversível. Esse processo acelerou-se a partir da 
instalação da capital definitiva na cidade de Palmas, 
em 12 de janeiro de 1990, na primeira gestão do 
atual Governador Siqueira Campos. 

Como a própria história do Estado, a nova ca
pital vem sendo construída com o arrojo e a detenni
nação dos pioneiros; consolida-se e caminha para 
se constituir num novo pólo de urbanização e desen
volvimento regional, a exemplo dos Municípios de 
Araguaína, no norte do Estado, e Gurupi, no sul. 

Com aproximadamente 100 mil habitantes, Pal
mas é, juntamente com Brasília, a capital mais mo
dema do País e a que mais cresce, de acordo com 
estatísticas recentes do IBGE. Situada numa região 
geográfica modema privilegiada, no vale que separa 
o rio Tocantins da Serra do Canno, Palmas ocupa 
uma posição estratégica ao longo do eixo norte-sul 
do País e tem tudo para se transfonnar num refer
encial de progresso e bem-estar da Região Norte. 

E o crescimento não se limita a Palmas. Os 
Municípios tocantinenses tomaram um novo impulso 
com a criação do Estado. A economia vem apresen
tando um crescimento acima da média nacional. Se
gundo dados do IPEA, de 1994, o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Estado cresceu 6,87"/o e estaria hoje 
em tomo de R$1 ,5 bilhão. 

Ponto de ligação entre o Norte e o Sul do País, 
com uma área agricultável da ordem de 60% do seu 
território, com uma malha rodoviária significativa, o 
Tocantins tem tudo para se transfonnar na celeiro do 
Brasil. O arrojado programa de desenvolvimento que 
vem sendo implementado pelo atual Governo, parti
cularmente nas áreas rodoviárias, energética e agro
pecuária, além das obras previstas no Programa 
Brasil em Ação, do Governo Federal - como a reto
mada da construção da ferrovia Norte-Sul e a hidro
via Araguaia-Tocantins -contribuirá para tomar esse 
projeto uma realidade. 

O Estado dispõe, também, da maior área contí
nua do mundo apta ao desenvolvimento da agricultu
ra irrigada. São aproximadamente 1 ,2 milhão de 
hectares ao longo do vale do rio Javaés, dos quais 
apenas 60 mil hectares vêm sendo aproveitados 
com programas oficiais e da iniciativa privada. 

Interessados nesse imenso potencial econõmi
co, grupos .internacionais como a Agência Japonesa 
para Cooperação Internacional (JICA) estão imple
mentando na região de Pedro Afonso a terceira fase 
do Pródecer (Programa de CooperaÇão Nipo-Brasi- · 
!eira para o Desenvolvimento dos Cerrados), que de
verá incorporar mais 40 mil hectares ao sistema pro
dutivo do Tocantins. Para tanto, estão previstos re
cursos da ordem de R$75 milhões, 60% dos quais 
virão do Japão, e o restante será aplicado por em
presas privadas nacionais. 

Na espinha dorsal do Estado, está a bacia do 
rio Tocantins, igualmente rica em condições de solo, 
características climáticas favoráveis e abundância 
de recursos hídricos, e que ainda não atingiu um es
tágio apropriado de desenvolvimento condizente 
com as riquezas potenciais da região. E não me refi
ro apenas ao potencial irrigável. O solo e o clima fa
voráveis permitem também a diversificação da pro
dução agrícola, desde a fruticultura tropical, inclusive 
para exportação, até produtos convencionais como 
soja, milho e tantos outros. 

O Estado, pela sua posição geográfica privile
giada e facilidade de acesso ao Sul e Norte do Pais 
e aos mercados internacionais, oferece potencialida
des para o desenvolvimento, em grande escala, de 
uma agricultura modema, com capacidade de gerar 
os encadeamentos produtivos que pennitirão impul
sionar o crescimento e verticalização do setor 
agroindustrial, ainda bastante incipiente. 

A pecuária leiteira e de corte também tem en
contrado c;ondições propícias para franca expansão, 
colocando o Estado entre os detentores de maior re
banho bovino do País, com aproximadamente seis 
milhões de cabeças de gado e uma produção leiteira 
superior a seis milhões de litros anuais. 

Às potencialidades agriculturáveis somam-se 
os generosos recursos hídricos e minerais, que colo
cam o Estado num patamar privilegiado em tennos 
de perspectivas de investimentos futuros e cresci
mento econõmico. Pela sua posição geográfica es
tratégica e pela abundância de recursos hídricos, o 
Tocantins ernerge f1() panorama. nacional em condi~ 
ções excepcionais para a geração de fontes alterna
tivas de energia elétrica. 

EstUdos· da t:letronorte-constataram no médio 
Tocantins um potencial de aproximadamente 6,2 mil 
megawatts, destacando-se, para aproveitamento 
energético, as áreas de Balsas 1, Sono 3B, Tupira
tins e Lajeado, onde o Governo, em parceria com a 
iniciativa privada, eonstruirá uma nova hidroelétrica 



--------------------------~--~-~-~-~-~--~-~-~-~-------------------------------------------

OUTUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 291 

com capacidade geradora de aproximadamente 
1.000 kilowatts. Inventários realizados por Fumas 
Centrais Elétricas, no sul do Tocantins e no Rio Pa
ranã, constataram um potencial superior a 1.1 00 me
gawatts. 

Além da ampliação da rede de transmissão de 
energia que ligará o Tocantins à usina de Tucuruí, 
no Pará, a cargo do Governo Federal, o Governo es
tadual pretende construir outros 18 mil km de rede 
de eletrificação rural, visando beneficiar mais de 1 o 
mil propriedades e pequenas comunidades no Esta
do. Esse projeto será financiado com recursos exter
nos do Eximbank japonês e contrapartida do Gover
no do Estado e do Governo Federal. 

O ambicioso programa de pavimentação rodo
viária que vem sendo implementado pelo Governo 
Siqueira Campos será de fundamental importância 
para a consolidação dos demais projetes de investi
mentos no Estado. Com recursos do Banco Mundial, 
o Governo está pavimentando cerca de 1.000km de 
rodovias estaduais, além de restaurar aproximada
mente 300km de outros trechos, objetivando ampliar 
a integração de todos os Municípios ao eixo da rodo
via BR-153 (Belém-Brasília) e o Tocantins a todos os 
seus vizinhos fronteiriços. 

Pela sua localização geográfica, o Tocantins é 
o elo de ligação entre as Regiões Sul e Centro-Oes
te com o Norte do País e até mesmo com o Nordes
te. E não é apenas um entroncamento rodoviário. É 
também a próxima grande fronteira produtiva a ser 
integrada à economia nacional e aos grandes mer
cados internacionais a partir da expansão do Merco
sul e da implantação, no futuro, da Área de Uvre Co
mércio das Américas (ALGA). 

Essa integração será ainda mais facilitada com 
a viabilização da hidrovia Araguaia-Tocantins, pre
vista no Programa Brasil em Ação, do Governo Fe
deral, e conclusão de obras importantes para o futu
ro do Estado, como a Ferrovia Norte-Sul, que ligará 
Imperatriz, no Maranhão, a Brasília, no Planalto 
Central, passando pelo Tocantins. Ainda no Governo 
Fernando Henrique Cardoso, deverá ser concluído o 
trecho da Norte-Sul entre Imperatriz e Estreito, na di
visa com o Tocantins, que será interligado, por ramal 
rodoviário, ao porto de Xambioá (TO), na hidrovia 
Araguaia-Tocantins, formando, assim, um sistema 
de transporte intermodal. 

O Tocantins, visto como o Estado da livre ini
ciativa, vem despertando cada vez mais o interesse 
de empresários nacionais e estrangeiros pelo poten
cial económico que representa e pelas oportunida-

des de investimentos que oferece-a quem deseja 
crescer junto conosco. Os investimentos em infra-es
trutura feitos pelos gi:ivemost=eâera.T e Estadualcer~ 
tamente criarão as condições necessárias à consoli
âaçãoãesse ·crescimento eaoaesenvõlvTmentosó
cio-econõmico do Estado. 

Como se vê, o Tocantins, aos nove anos de 
existência, está longe da adolescência e da 
maioridade, mas já dá saltos significativos para 
o futuro. O Governo do Estado, com o apoio do 
povo tocantinense, vem fazendo uma revolução 
silenciosa para transformar o caçula da Federa
ção num dos mais pujantes e progressistas Esta
dos brasileiros. Com fé, determinação e perseve
rança, estamos construindo uma sociedade justa 
e igualitária, pavimentando o caminho do futuro 
e fazendo história. 

Parabéns, Tocantins, pelo seu 9E aniversário. 
Parabéns, tocantinenses, pela concretização desse 
sonho. 

O Sr. Bernardo cabral (PFL - AM) - V. Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Ouço V. 
Ex" com prazer. 

O Sr. Bernardo cabral (PFL - AM) - Senador 
João Rocha, V. Ex" está concluindo um discurso his
tórico, denso, que faz justiça ao Estado que V. Ex" 
aqui representa tão bem. De certa feita, li um livro 
intitulado "Tocantins, a força de um ideal". Só la
mento tê-lo lido após os trabalhos da Assembléia 
Nacional Constituinte. Devo, de logo, registrar que 
esse livro é de autoria de V. Ex". Ali está o históri
co do que foi a saga para a criação do Estado do 
Tocantins. Hoje, vejo uma coincidência nesta tar
de: o Senador Valmir Campelo, então Deputado, 
que tanto me ajudou na relatoria geral, era o Vice
Presidente da Comissão encarregada de discutir o 
problema da organização dos Estados, juntamente 
com um Senador que, a seguir, ficou doente. O 
Deputado Valmir Campelo assumiu a Presidência 
e, àquela altura, trouxe alguns dados. V. Ex" sabe 
que um dos campeões - temos de registrar isso -
foi o meu companheiro de Partido da Frente Libe
ral, seu companheiro, hoje Governador Siqueira 
Campos. De logo, estabeleceu-se o seguinte crité
rio: como Relator, dei parecer contrário à criação 
de todo e qualquer Estado que se tentou criar du
rante a Assembléia Nacional Constituinte, à exce
ção do Estado de Tocantins, que tinha condições 



292 ANAlS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 

de sobrevivência. Com isso, ganhei a antipatia de 
muitos em meu Estado, em Mato Grosso, no Triân
gulo Mineiro e nos dois territórios que foram transfor
mados em Estado. Ocupa V. Ex" agora esta tribuna, 
e eu me lembro do art. 13 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, que segue com três pa
rágrafos, subdivididos em quatro incisos, e depois 
mais quatro parágrafos a definir a criação do Estado 
de Tocantins, cuja instalação ocorreu em 12 de janei
ro de 1989, conforme disse V. Ex'. Ainda que lhe 
peça desculpas, Senador João Rocha, por ter inter
rompido a conclusão do seu discurso, não poderia 
deixar de lhe trazer o meu aplauso por ver que, de
corridos nove anos, um representante do Tocantins 
está saudando, desta tribuna, o seu Estado e agra
decendo àqueles companheiros que também contri
buíram para que isso hoje fosse uma realidade. 
Meus parabéns. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Senador 
Bernardo Cabral, agradeço o aparte de V. Exª. O 
nosso companheiro, Senador Valmir Campelo, como 
membro da Comissão de Redivisão Territorial do 
País, participou de reunião conosco em Goiânia, 
exatamente no auge da nossa defesa pela criação 
do Estado, quando, por intermédio do Deputado Si
queira Campos, conseguimos transferir para a As
sembléia Legislativa de Goiás uma reunião delibera
tiva da Comissão. A essa altura, graças a Deus, já tí
nhamos conseguido, felizmente, o apoio das elites, 
da Universidade Federal, da Universidade Católica, 
enfim, de toda a comunidade produtiva goiana. Real
mente, o Tocantins tem uma história muito linda, 
muito bonita; e está a provar que o Estado deu certo 
e está dando certo. 

O Sr_ Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA)
Permite um aparte, nobre Senador João Rocha? 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO) -Com muita 
satisfação, concedo o aparte ao riosso Presidente, 
Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL - BA) 
- FICo muito feliz, Senador João Rocha, em partici
par das suas alegrias e da alegria do povo de To
cantins no dia de hoje, sobretudo porque tenho ido 
ao Estado de Tocantins e visto o grande esforço e o 
trabalho notável que lá realiza o Governo Siqueira 
Campos. Isso se deve também à competente Ban
cada que aqui no Senado o Estado de Tocantins 
possui, e que V. Ex', hoje, na tribuna, pontifica. É o 

trabalho conjunto dos legisladores, mais ainda, o di
namismo do Governador Siqueira Campos e; ainda 
há pouco, na Prefeitura de Palmas, seu filho Eduar
do, que demonstram a pujança do Tocantin~. Já an
tevemos o que esse Estado será neste País, tendo, 
como tem, representação tão competente, além das 
condiÇões que a natureza lhe dotou. Certàmente, 
dentro de poucos anos, estaremos comemorando 
mais vitórias do Estado que V. Exª com tanta digni
dade representa. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Senador 
Antonio Carlos, muito obrigado. Realmente, é uma 
satisfação e transmito em meu nome e, tenho certe
za, em nome do Governador e de toda a comunida
de tocantinense o apreço que V. Exª. teve e tem e 
continua sempre a demonstrar pelo nosso Estado. 
Inclusive o meu Estado tem limites com a Bahia, e 
nosso povo tem recebido um pouco desse dinamis
mo, dessa capacidade e da pujança do povo baiano, 
tão bem representado por V. Exª. 

Solicito também que faça parte integrante des
te pronunciamento de hoje, nobre Presidente: o edi
torial do Jornal do Tocantins, edição de 5 a 7 de 
outubro de 1997, intitulada "Estado consolidado"; o 
artigo do nosso atual Governador Siqueira Campos, 
também na edição do dia 5 a 7, na página 4, intitula
do "Emancipação do grande norte de Goiás e cria
ção do Estado de Tocantins", que é a transcrição de 
um pronunciamento do Governador do dia 12 de se
tembro de 1996; pedimos também - achamos muito 
interessante pela realidade do nosso Estado - o arti
go assinado pelo Presidente da Assembléia Legisla
tiva de Tocantins, Dr. Raimundo Moreira, intitulado 
·o Tocantins que nós sonhamos•; o artigo do Prefei
to Municipal de Palmas, Dr. Odir Rocha, intitulado 
"Tocantins: o sonho que deu certo•; e uma entrevista 
do nosso Governador, na mesma edição, fazendo 
um histórico do que era o norte de Goiás e o que é 
hoje o nosso Estado de Tocantins. 

Agradeço mais uma vez essa oportunidade 
que o Senado dá ao meu Estado de trazer ao co
nhecimento do País que, realmente, o Tocantins é 
um Estado que deu certo. Vai crescer, vai integrar
se ao desenvolvimento do País e tem se dedicado 
com muito afinco a essa preocupação com a área da 
educação, da saúde e da infra-estrutura. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR- JOÃO ROCHA EM SEU DISCURSO: 
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Estado consolidado 

lll' . -· o~eu!!:'~~J;~;!i 
., • Estado r~-~l!'D~d~.~-~; 
· ··-. plenitude, vendo ueséoitl:líareiil-se C:o.uw-

. •. ções e IDstrumentos eJ!'IIreend~ores. de '• ·===:=.: ;". estão a compro'l'llr que o Estado =a' 

~
'' · · ama tam11Dl181 daordao de 6,87%. O seu "A'G"' ,-..~. ProdutolntémoBruto(PlB>~ôTobimede .,, u,\\\11 . rlquezasquepn>duz-estánacasadeR$1,l 

'--.::......:::..:..::..:.:.;:.:=:J bDhão (IPEA!Dipes) e~ claro illdlcalivo de 
que o-Estado úm capacidade de promOYer o seu pniprio desen-. 
volvlmento. As receitas do antigo Norte de Gcillls, po,r esemplo, . 
queantesrepresc:utm~mapeuas3'1ó'doquelllftallia'l'lltodoler-. 
rit6rio goiano, hoje akaaçam a casa dm 37%, com o 'lbcantim: 
aut6nomo. É jmto nmohear que o Esbnlo .miii91 cden:menté ·: 
panaoetDmarumadasreglõrSmals proclatlv2sdo~ OSproJe:- ; 
tos de dhntnsio DaCioDal que se maleriallzam, llleld das açiles a,. 
que o Executivo tem 10 dedicado com COJii~ DOSllltimos ' 
""""- com o a.:al dos tocant!Dmses- como a Biarvria AragUalã-' 
'Ibcantlns, a Fenovla Norfe.&il, colocâdaS iia agéDdB politica e''· 
eam6mlcs do país por obft do atoa1 Gofta!D, comb!md"''.l;llm 
amâ iriálha Ylária tirjoéWlclá ijuéjll àtlngeos 2iml ijallômeaol di! ' 

Se l'rrsiJ~m~ Al~nr:ar 1-Unada. qru.. 
IV, IU!SI~ "Wmt:IIIC, procianmr a 

l!ltnhn af~r,riu f1ur vt!-lo na P~nd~n
dn. 11() ;,,(c·i, ''"s nossos trabalhos. 
!:irs. Depuludu.$. IIC.Sia primeira rcu
rtiiludc 2" St."s.cifc1 l.t:J::islal.iwJ da&-U
ti:dalurn inidc1 rrx meus rrahalhos 
I'C'Ufit•ltntf,• cnm rcnotHJ.tio rmpcnho a 
&tl4 r 11 rnmpanhn. m:f«WJrda nr~
:::uÇtl" da :crmrJr Norre de Goiús e da 
~rüu;ti'l dtl Enudodo TocamiiU. 

lts f"itirzdr!:t r m c:ampo:t do Grande 
NtJnr Jt:t•lnm' ~stiln jK"cuuiu WJtku e 
cnrltt \'i!"l m11i.-r pobrf!s. O dcscmtu·~~o 
(J/UIIt!IUcl C ti !UibnnprtiCO C~i4, 
ndo sú c:om rmprmidade, mas ati cvm 
'f['f'llvtifidat. 
~ A mocidatk nCJI1rtUe dl!"ixtz cu C'()oo 

immidadt:s. para ndo"f'IILJU 1'Dlrar. e a 
~Kidú perd~. cu.sim. a pane mais ún· 
~namc, a mau vital. ptJra pruetvô· 
fdo de sutU conquisuu e para o mca· 
~ninlson~No douufuluro. 

l.~ENDÊNCIAS .& IDÉIAS 
Emancipação do grande 
Norte de Goiás e criação 
do Estado do Tocantins 

SIQUSRA CAMPOS • 

~ O Grtzndf! Norte roi.tuw esu1 021'1• 
rado tk ser I nado a rrboque e ded-

. /iiu..$e. itTrdllliwlma!u-. a se tl'tiiiS/IJ,.. 
ltUU' em cnrnrchejt! para ccmlatVr a 
iua ~ente aos belos de.rtUws que os 
maiotr.s tn:~çarurn. desde 1s4 tkdtUoL 
' o INutdo '"'"""""do p<Uu"""" 
~izPrcS~U de- Fdidaao Mocluldo Bm. 
ga. 1-'nmcisr:o A1re'.t do SUwt. D41r1 
(iemt"z Marinho. Adeu.WJIJO de Mo-
J'4C'S, Souta Purto, Armando Stonú e 
frmu:l= Jnpl= i cotrdazldc. ho}<. 
qor hcmra ~ di!Wr ind~clin4~l. pela 
JUVmnu:le estudioz~ pelos mzbtzlluz. 
<io~3. pelos~ do eampo, do co-- · 
~rr/o eúa.índústri.a. porrrHrlmcse 
Militam. pda rrprrR~~Ulçdo politiaz. 
~Por todas Os IIDmetu c .rnu.lhorz Mr· 
~Zt(ll< r<}</Ulm CZ~<tl/t. 
Mt:nno o d~rt:tt com que o Grtmde 
·.lin..,io•Q.~.........,~·- · ~,;;~ <Ír "* ---;.-;, n~-.. ~')' 
. ..ii!..~· ~=-.~. . . 

-no 
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O Tocantins 
que nós sonhamos 

RAIMUNDO MOREIRA 

:f)s qiu: ~sido chetando atora ~ en
V coaunm 11nt Estada criado, jd ~r
fmdo W!lt7tnt:nu l"'ttnll ao d~st!n'IIClvi
;tf!ntO, talu:. tuJo conheçam tudo o que 

~:~W~ã~~~ 

l Ncslll ,{lay/&1 dt: .::J()ft/rus conctrtitJJ
,[o.t, fo/TJJ'tl 4attr;uJa.r as nd~ .d• um • 
1rl'sC1meN'O sóliJn. U TOCDIItilu. tem. na.' 
llttl mat.·lio{/:ttçlirt, tudo 011 q~~~Ur IUÔD ~ 
~.,,. ~tJAis-t' -'·Wiou" rnv~t"11411cr Siqud- · 
•11 < ampa,,, Tal\'e::. ncnhfllfl E.:slodo túJ 

E tÕCnn/~~dij OOf'liJIJo~= ~tatf~ar'·$t"trCDáiflfio- · 
o de sua hisWri11. J:.nu hirtóriA. ft:i

f pdttcara~nn ~ tb:ft:muiUJf4ó QO 1M- · 
~odosarta.r. ~W.r~.""mtkumlltlfthoJnqual. • 
'P'tltos~J~r: ~=r&oztfa. 
m=nlet a:a Wu: 1~<'14-ÜIJ~a poli-. . 

;
ca. f! «t:JIUJrni<:u do Ttx:omuu. Ms ~ 
arno:r CIO:f IIOW' tznns de implimraç4D da : 
t:Ddo, '""#rrm.Jnparu o Brrz.i:il t: fHUC·\ 

-5 nrlôJUlt" q1:r: ~, Tnt·umirzs I ~·iávcl. 

~ · -~·:rat;r'f4tt:IÚillliJu .sua criiJifda t4r~ li· . 
t···la.; (f1r(•ti-dt'lt:rmmaçii(tdt:umho
l1rm 1;.·/rl'frrt nqudc que .m~ c-r:rnba· 
I! r ,, J., .. ,' ''"""""nu dt'{r.'sa df!' 11m idnzl 
.: .1~ "''' :mt~lw, Siqu~tn: Campos :ror~ 
Mr<1 puna-1·rr.:. tlt1 c~ron~'tl tio poratO· 
~antin~n:n:. 

R~puuor. ""'suJ lilltll, a llinôria do 
fCJCllntilu uimla IIDS ,q:1u primeinu Jitu. 
~ n·~·il·t"r P u.abulha "" Ctm~~.s:so Na-

Tocantins: 
o sonho que deu certo 

O Tt,anrtin.t ntmc-trull'lZ f'.tte 6UIO o sell 
n11n~1 tsnf•·~ndrin ~ jcl n~tra nu ma~ 

i;trillndr-. pennitindo aos seus mcraJo... 
rr:r oponunidad~s de cll!sciinDUo ~ ft'O• 
Ti;.açãn de seus sonhos. /:#almas. a mais 
'10"" Capital do Brasil. i""' espelhada 
aonartiutçda d~n~ Estado~ maior tes:... 
temunha de~ Ndodeuceno. 
' Palmtufnicon.stnlúJGapartirdeum 

.Wn/to. ,_. hoje abriga e sustmta milharez 
c[ c- morqcfurrs. qui! cOmo qualquer bom 
tor:antincns,... panicipD atiwzmente da 
r.otuolitltrçàndo Toazntiru..A bem~· 
JiJa pa~eria ftmrUJda e:n.tTI! o Go-remo 
4o Estado~ a Prifeitrll'a da Capil4l. '""' 
"!""_ribu(d" basuw• nas nDiiZJlç6a de 
pmJrt"s ~ pm!rrzmas parr: a melhDriD 
.r(a nossa qualidade de viáa. 

O tempo {lflSSD e o Tocan:ins. cada 
~~ mai:r. \'til sr firmarulo no conrezro' 
lkJrinnal. como siniinimo Je pro&TUSD t! 
dr . .,ent-ol•>imento. Um Estado q11e tem a 
maior illtafluvin{ do mundo. a Ilhado 
bananal. onde ap~Ynta uma div~rsida
,/t: -1/e fimna e flora t: se sobrepõe romo 
1fm dns pnntc:r ruristicos mais bdos do 
Paf.t.. I! tcmrbim o Eswdo da Livn: Inicia· 
li\'a ,~tia JustiÇa SociaL ond, ns oponu
~tidade.'> aj1oram a cada dia. paru rodos 
que aqui optaram vit•er. 

Um Estado rico em seu potencial. 

OOIRROCHA 

Qr1e possui dele-na:r de praias no~ rios 
Ttx-antlns ~ Jlmguaia. bt"b:u cachoeiras. 
IDRos naturais. sr."as ~ ctZVemas ~Zf'IJ
Ifuulo$ porwirios municfpins para sema 
<-.xpltJI'Cdas ~los turistas. Um &lado em 
pioro d~tfWJlvimt:nto nas sua.~ dii'C'nas 
cí~ e qrlt! agora s~ ent.:CHUra na an.rie· 
dtuie da ""Grande Obra do Ano 2000". 
que é a Usina Hidro<:lt!trl<a da Lajeada. 
que vai transformar o Tocantirr.s em um 
dos maion-s produtores de ent!'lia ell· 
trica do Pais, ullm ele tt:tur c~rra. Je 10 
nril cnprqos.. o Pf08~SSO cMga ilQ ]0... 
''PIIIins a pDSJos la1JO~. • L P~dso 
" ttmpanlltlT u~ crescimnrro de forma 
ltllallt4rla. 

Damfomuz. lliiD pot/etnDzfalarda 
Toamtúu um .{a/Dr cm..., aúztlar Jo# 
llllúon SlqudrrzCampos. Ek ~ 
folit-.ha4ellltlafol~ O 
. JOHrlfl>llat-Súpuinz az,po., """' ..... 
lontii'Pis4a.ISDS ,_"""' trrDJÚ U
ç6odc"""'t""'lt~lld.<qw 
todolos~~<UmJ:tarltoipo&m!DMrmz-· 
lir4dos. iwtll """'-"""' _,;, • n
aiioda ltaSSII vil4n4. 

O jll6sofo lndltmD. Gtmdhi. escn-· 
wa:"se'peniztirtz aoleiU S«ÚrrJJ com 
fenor. de .u: l1rllufamtar6,.,. nalitla
d.<". H4Nne-. n<udG o T~ 
mdo tfmlda. hcje}<nert ....... """f''<Do-' 
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tiD assa ulo ozmirDt!M pusoas .U.
t!Mt!Mtii-= -da'Bnuil.
aqui utlio corrsmdlttla """' """" idmtl
tlatk I:JÚIJlnÚ. rica., tiiYu.ridade de a· 
p~ 

s-imDs o7Jalho de tem!DS pmtld
potlada procmod.< t:riDç&J.tla EstDtla e 
hDje podemos t:r>ftlribuir ptJrt: a mdJw. 
ria e con{ono da popu/4ç4D. e ainda ln
cauiwzr os ~t[UDII.'S emprcários e~ 
dutoru para t{ll• p1'Dthtz= com qupli
dode. afim d.< abtuuur o merr:odo lo
cal e qut! pcsmm exportaras $e:u pro
dutos. a amrplo da qw ..., smtla feito 
contO% mineraize COIIIG~ 

O Toc:a>rtúu tem"""' e:ttnmUtZ edu
cadonal mod•ma e ejldm:e. qw atm
deGOS ~rflaUdinantu. A.tntra· 
da$ aliJo sendo COIIUifadaseounru no
.,.. est4osendo ~fad/1141rt!D 
GSIÚII o acuso aos ÚlttuU maú dUlan
tu. Hoje. lodos n6z • ..-ÓIUcaNlo 
noz espelhar em projetos qw pouom 
pnpamro EstotiD para as ui(lncltu d.< 
mm;at/adaDNJ 2000. 

O TOC'Gillbu. coia urt~ é o sonho 
q:M J,e., c~TfD. E t!StllmQs apen.as no co
moço. 
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Governador projeta mais desenvolvimento 

No balançe ela criação do E.u.do 
ü Toeantic:s e destes noYeo •nos do 
&caclo Yalca a pcn.a? Quais; as difi
adcbdes r quais as C'Oftquistas! 

~ Valeu a pena pelo falo de ter en
fn:M:ada bnt:ls dificuld:ades e untc.t:e sa
aific:ios pan. ~ar a esta ~ck eon
qaista. a c:riaçio do E. ... lado do Toc;m
tins. Valeu a pena o esforço inaudito 
meu e de meus comp:~nheiros. princi
palmente do JK'YO par2 implantar o Es
tado. Os números que nés telno!;: reve
laat.d'etivamcnte. que tudo isto rcpre
sema pan.aós moUvode muita al..~ e 
rnni4 come-moaç!o pelos nove: anos. 
que COtDC:ftXK&IOO$ no dia cinco C DO dia 
~ ji entramos na d6:ada T~aruins. 
aDO dez. Vejamos as conquistas a. que 
a6:t. chcpmcs.. Ç3-ÇU 2 aiaçiu e im
p!anloçio deste Esuclo. Na époa em --Norte do Gofz =blamos parp.nc<bpemo oi~tode 
mais ele USS I milhJo por -_ Nlo 
erma.iuwutineutUL. camobrinhas.. Hc> 
je D6& lemos iRveaimcrltos dimos na 
ordem do USS ISO milbõ<:s/mê<. O!>«· 
fil do&uõo hoje é ou no. 

Eatão o Toemtias auníahoa: cum 
as próprias ~ duraatc eze pe
riada. 

- Caminhou. e eu sou um OOmeta 
mai&o ~ao povo IO<:antinen.<oe não 
s6pdo.apoioqueeu sempre trve n:t lu
ta pela cnaçio e implantaçio do E,;Q. 
do. IUL"''. eleiç6es que :..e~e. dc:liv;;a
mesxe. me concluzu2m e f'Cenndu:ir:~m 
pordivctS:~S vctts aos di,-crsos manda
tos qoe eu exerci. mu sobretudo ao 
apoio que tem cbdo ao s.o'-emo e pelo 
csfCXÇO que O J)0\:'0 IC:tn ÍC:ÍIO. is:ro C o 
mais i:m.pcxuu1e. Sem cs,.q. c:M~iên
c::ia..c:su~,dopo ... un(~nik> 
tcáunc:Js c:hcpdo .as c;cc lentes resuJ
tados que nós chef!:õlmos. a pc:1n1~ d.a. 
Fuacl.açJu Coeuilio Va~;a:oo (í-GVl. por 
coasult.l do Bmco N:~~eion.:t! de~
\'Oivimentq Social CBNOéS)-t:Rtfegott 
um amplo relatório coloc;andu o To
cantins em primeiro iug:u como Esta
do mais favortvel par:a mvestsmen,os.. 

O govemadoi:Siqueira Campos faz um balanço 

positivo dos nove anos do Estado do Tocantins, 

enfocando o crescimento do Estado em todos osiietores d~ 

atividades econômica, política e social. projetando um 

desenvolvimento sustentado, resultado do esforço da 

população tocantinense e dos poderes constituídos. 

com menor faix:a de ri~oo;. Este !e<.:ul
bdo cu c:omcmnru ne:--.c:~ 9 :~no~. 

Mesmo assim oseabar&emideeaa 
busca dos rec:ursc~~ cmraos. isto é 
im~ para o &lado 

·É verdade.fP(Cbem.ICm um dita· 
dopopul.a.rquediz: "1>eusajud.a.quem 
cedo madruga-. Voe! acha que c:u 'fl)U 

fi= "'l'!i de bnços=zadosespermdo 
o dinheiro cbepr? E dei%.- mctt povo e 
rnirlm. gente se:m:condiçõesde~ 
veja quamos empregos focam ger:ados: 
com esses recmsos. que estio c:omeçm
do a entrar. desde o primeU:o govemo. 
Eu vou bolar o pt: aaescnd& e onde eu 
souber que leal ctinbtitoe P""'"'boljdlde 
doauE-Io -áeo:solverasques<6es 
soeiais. ag:randas eu voa. isto vo::! alo 
tc:nba dúvidas. .116 o dltimo dia do meu 
rn.md.ato C:U VOU faz.er isso e VOU cooti• 
nu., a mnstr.ar a imagem pos;itiwa do To
C.lnlhl.<õ. 

q~~e e Rahor J',·rez am pioJeci ae.o.. 
mlaadollécodall4aalaado". 

. • Como vuc:é muito bem ube, o IDO 

de dois mil e seis coloca o Brasil a um 
pat:.unar". peb<; previsões dos Srandes 
~~comoopaí& 
que ol<aoçouolllvddodesaM>I.;,_. 
tocomdde:rminldaspcçu~ 
rais que: pennita ao país se icserir na 
ecooonua mundial mais. fccte.. Eu: esroa 
tentando coloc:ar o Toc:aDtias acae c:oct-
ICX.toedevido ao hOSSO posâeionmrnro 
seogd{ICO privilegiado. neste tmivcrso 
lnsileiro d< Nane e Nonl<sle. nós do· 
vemos fazer .zs pc:ssoasconvagircm pa
rado 

o &4)Yef110 federal está. prlYati-o 
ZIUido as jazidas laexplonedas ao 
Brasil Duas estio DO Toamdm.. Uma 
de: ouru cm Dlaa6paHa e outra de 
dmtttboeziacoem N • 'r R Se
ri qu~ isto f imporcaatel' O seabor 
que iuidoa o preccsso ele priYadza=nr ... .ua estas priyatlzações 

.• Gnvemo nio ~para tratar de negó

c:ia. -é.,..,.-do <ducaçi 

aolde.-e--~ atRidadet c:W · ac As aciYicbd 
e w'? ·,,.._._eçlcadaspel 
~e o cowemo dcYe estlt' vi[ '-.O;_.,qaea __ , 
poni<:ipaçlo<lopemoeclaiCCieda< 

1101 IJCBÓCiOS. Tj,'!< E;vatizor. st:tr .................. . ficlmllpor 
diS e DOSSO povo fica IIJCimDSo de f 
mc..jaDID a essa r.ique:za.. Nól Dlo p 
dcmoodeixordeprivaâzzr. Temos q• 
priYal:iz:ir e ca apoio o sovemo fc:clen 

c-éqaeatii•-< --A ~<Ui aclispooiçlo p 
rapriwlizar-. Temamalciespec 
qaealwcallol6a-l:"aólfou 

bi:.-":'%:ésclá0:=~· 
_.___c&-eomiao~ 
oecnt1 c:oiaL A poa1e aobre o rio T• 
cainsoqoiaa-.... hra&o.E 
c1o ic:i tem compc:st~Zrpcz..s i:nic:UI1 

·A~~~ 
ses DOYC aacw. f! de cnmri"too. mas 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- No
bre Senador João Rocha, V. Ex" será atendido na 
forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM)- Sr. 
Presidente, eu já me manifestei. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Càmpelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Sebastião .Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDT -
AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, em 
primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Senador 
João Rocha pela feliz iniciativa de homenagear na 
tarde de hoje o Estado de Tocantins, criado pela 
Constituição de 1988; portanto há nove anos. Tam
bém peço permissão para estender a homenagem 
aos Estados de Amapá e Roraima, que também ob
tiveram, naquela oportunidade, o direito à autono
mia, sendo transformados de Territórios a Estados. 

A criação do Estado de Tocantins e a transfor
mação em Estado dos Territórios Federais de Rorai
ma e Amapá há nove anos, pela Constituição de 
1988, pareceu traçar uma realidade única para os 
três Estados mais novos da Federação, sobretudo 
no que concerne aos desafios, ao processo migrató
rio, à esperança e à crença no desenvolvimento. 

Nesses Estados a migração foi intensa nos últi
mos anos. São famílias inteiras movidas pela dificul
dade de sobrevivência que se dirigem para um Esta
do novo, para uma nova esperança que se abre, ani
madas com as perspectivas de melhores dias. Acon
tece que nesses Estados não há mercado de traba
lho capaz de absorver esse contingente de mão-de
obra Na verdade, não há uma economia, não há 
uma base econõmica sólida, pois a iniciativa privada 
ainda é pouco expressiva e o papel do Estado é pre
ponderante, de tal forma que õu se é empregado di
retamente do Governo do Estado ou indiretamente. 
No Amapá, para citar apenas um exemplo, há apro
ximadamente de 20 mil servidores públicos. 

Para que tenhamos uma dimensão do proble
ma, há cerca de 3 anos, a população do Estado do 
Amapá era da ordem de 300 mil habitantes; hoje 
acredita-se que essa população já tenha ultrapassa
do a cifra preocupante de 600 mil habitantes. Em 
apenas três anos a população duplicou. E isso não 
ocorreu em conseqüência da fertilidade do povo. É 
evidente que a emancipação do Amapá e a criação 
da Zona de Livre Comércio soou, para quem estava 
angustiado e desassistido, como um chamamento, 
um apelo e como uma alternativa para uma vida 

nova, cheia de esperança de melhores áias: Esse é 
o retrato da ocupação e reflete a realidade atual dos 
três Estados. 

Já mencionei que esses Estados completam 
hoje 9 anos de criação. Tocantins, que faz jus à ho
menagem prestada pelo Senado na tarde de hoje, 
proposta do eminer1fe Senador João Rocha, foi des
membrado de Goiás. O estado-mãe enfrentava difi
culdades típicas de duas culturas e costumes dife
rentes presentes em um mesmo lugar. sulista de um 
lado, nordestinos de outro. 

Com uma extensão de 277 mil quilõmetros 
quadrados, Tocantins abriga dois importantes rios, o 
Tocantins e o Araguaia, que proporcionavam vários 
quilómetros de belíssimas paisagens. A região é rica 
em florestas, lagos, serras, cachoeiras e poços natu
rais de águas cristalinas, ensejando um potencial tu
rístico inexplorado. 

A capital do Estado, Palmas, ainda se encontra 
em fase de construção. E é por isso que é conheci
da como capital das oportunidades, atraindo milha
res de pessoas há seis anos, desde ·sua criação. 
"Bem-vindo ao Tocantins, o Estado da livre iniciati
va•. A frase é do Governador Siqueira Campos, in
discutivelmente um dos principais responsáveis pela 
criação do Estado, que, segundo ele, tem uma voca
ção privatista por necessidade. 

No começo, isso panecia se confirmar. Foi a 
euforia previsível. Brasileiros de todo o País se diri
giam, em 1989, para Palmas, a recém-inaugurada 
capital do mais novo Estado da Federação. Oito 
anos depois, a cidade ainda é um imenso canteiro 
de obras, onde já vivem cerca de 180 mil pessoas. 
Um canteiro de obras, porém, quase parado. 

A principal obra em andamento é a rodovia Co
luna Prestes, que, quando concluída, cortará o Esta
do desde Arraias, no sul, até Pedro Afonso, última 
cidade antes de Carolina, no Maranhão, num percur
so total de 626 quilômetros. A estrada tem o traçado 
do pen:urso feito pela Coluna Prestes, que atraves
sou o território atual do Tocantins em 1925. Depois 
de pronta, essa estrada encurtará em 200km o traje
to de Palmas a Brasília. 

São poucas, porém, as médias e grandes em
presas que animaram-se, até o momento, a aceitar o 
convite freqüentemente reiterado na propaganda ofi
cial do Governo Estadual. A explicação para essa 
baixa adesão é a falta de infra-estrutura para a insta
lação de empreendimentos de maior porte. Essa é 
uma deficiência que atinge igualmente os Estados 
do Amapá e de Roraima. 
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O fornecimento de energia em Tocantins ainda 
é prejudicado por oscilações constantes de tensão, a 
malha rodoviária estadual. em fase de implantação, 
também continua sendo um obstáculo à instalação 
de indústrias de maior porte. 

Por sua vez, Roraima foi buscar uma solução 
para suprir Boa Vista, capital do Estado, comprando 
energia da Venezuela. O inicio do atendimento está 
previsto para 1998, através da linha de transmissão 
que será construída pelos dois países. 

No Amapá, o quadro também é preocupante. 
Por não dispor de um sistema definitivo· de supri
mento de energia elétrica, o Estado tem que passar 
por constrangimentos. Nesse momento, aguarda
mos a liberação pelo IRB - Instituto de Resseguros 
do Brasil - do seguro de R$20 milhões para permitir 
o funcionamento da Jari Celulose, que fica no Esta
do do Pará e gera emprego para os amapaenses 
que residem nos Municípios de Laranjal do Jari e Vi
tória do Jari. A empresa está paralisada há quase 
quatro meses em conseqüência de um incêndio que 
avariou seriamente o painel de controle da usina ge
radora de energia e cujo episódio ocasionou a de
missão de mais de 4 mil empregados, principalmen
te da:; prestadoras de serviços, com graves conse
qüências sociais. 

Como vemos, falta infra-estrutura no Amapá, 
em Roraima e também em Tocantins. Essas dificul
dades inibem empreendimentos de maior vulto. São 
os pequenos empreendedores que vêm dando ritmo 
à economia dos três Estados. Por isso saudamos as 
primeiras vitórias que estão conduzindo a economia 
do Estado de Tocantins a um comportamento positi
vo com um Produto Interno Bruto (PIB) de US$1,120 
bilhão e com um crescimento médio de 6,9% ao ano. 
Quando o Estado foi criado, existiam apenas 1.088 
quilómetros de rodovias asfaltadas. Até ·o final do 
ano passado, foi elevada a 3.701 quilómetros e a 
meta do Governo atual é encerrar o ano de 1998 
com 4.300 quilómetros de estradas pavimentadas. 

O Sr. João Rocha (PFL-TO)- V. Ex" me con
cede um aparte, Senador Sebastião Rocha? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP)
Concedo, com satisfação, o aparte ao eminente Se
nador João Rocha. 

O Sr. João Rocha (PFL-TO)- Nobre Senador 
Sebastião Rocha, a satisfação é dobrada ao ver que 
V. Exª se preocupa, realmente, com o contexto da 
região Norte do País, onde se incluem os nossos 
Estados, Tocantins, Amapá e Roraima, todos três 
comemorando nove anos de existência como Esta
dos independentes. Vejo que V. ~tem um conhe-

. cimento _profundo, não só do meu Estado, mas tam· 
bém de toda a região Norte do Pais. O que essa r'l
·gião precisa para se integrar, para se desenvolver é 
muito pouco. Temos vocações definidas. No meu 
Estado, o rio Tocantins representa uma das maiores 
reservas hídricas do País e é enorme o potencial 
energético de que dispomos só nesse rio; e a hidra
via Araguaia/Tocantins, que parte de Belém e chega 
até o Porto de Aruanã, em Goiás, corta praticamente 
70% de todo o Estado de Tocantins. Quero transmitir 
a minha homenagem não só ao Tocantins, mas tam-

-bém ao Estado de V. Exi', na certeza de que esse 
pensamento e essa unidade que começam a existir 
entre os Par1amentares de nossa região e do Nor
deste do País possam fazer realmente do Brasil não 
vários brasis, como acontece hoje, mas um Brasil de 
todos nós, um Brasil igualitário. Esses pronuncia
mentos irão fazer com que outras unidades da Fede
ração tomem conhecimento do nosso potencial e da 
nossa capacidade de geração de riquezas e de em
pregos, a qual requer um investimento muito peque
no na área económica, mas que produz reflexos 
muito grandes na área social. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP)
Agradeço o aparte de V.~. Senador João Rocha, a 
quem cumprimento, mais uma vez, pela brilhante ini
ciativa de homenagear o Estado do Tocantins, ho
menagem que agora estendo aos Estados do Ama
pá e de Roraima. 

A hidrovia que V. Ex! mencionou, a Araguaia
Tocantins, certamente irá beneficiar outros Estados 
da região, como o Pará e o próprio Amapá, haja vis
ta que necessitamós manter uma relação comercial 
e cultural muito forte com Belém e com o Centro-Sul. 
Essa hidrovia propiciará, inclusive, que as nossas 
embarcações, que hoje navegam no Rio Amazonas 
e, com muita freqüência, entre as cidades de Belém 
e Macapá, possam estender seu deslocamento Et.os 
portos da hidrovia Araguaia-Tocantins. 

Em nossa região, estamos trabalhando com o 
objetivo de concretizar, também, a implantação da 
Hidrovia do Marajó, que cortará praticamente ao 
meio a Ilha do Marajó. São apenas 20 quilómetros 
que precisam ser-ôragãdõs para propbrCionár uma 
inter1igação entre dois rios naturais, que já existem. 
o que reduzirá a distância física entre Macapá e Be
lém e, certamente, o tempo de deslocamento entre 
essas duas capitais importantes da Região Amazóni
ca e do rio Amazonas. Assim, teremos uma integra
ção entre a Hidrovia do Tocantins e a Hidrovia do 
Marajó, abreviando a distância entre o nosso Estado 
e o Estado de V. Ex". 
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Algumas vezes, tive a oportunidade de sobre
voar a cidade de Palmas, e é com muita alegria que 
vi uma cidade bem urbanizada, bem planejada, boni
ta de se ver lá do alto. Não tive ainda oportunidade 
de visitar pessoalmente Palmas, mas está na minha 
programação, ainda este ano, porque é minha meta 
conhecer todos os Estados brasileiros. Estou deven
do uma visita a Palmas, mas sei que sentirei orgulho 
de ser nortista ao presenciar o grau de desenvolvi
mento que vem despontando no seu Estado. A cida
de de Palmas - certamente, posso dizer, pelo que 
conheço do Brasil -, das capitais brasileiras, será 
uma das mais belas do nosso País, quando concluí
da. Já é, com certeza, um dos locais mais prazero
sos de se visitar. Provavelmente, terei a companhia 
de V. Ex" na vísita à capital do nobre Senador. 

Com uma população de 260 mil habitantes e 
15 Municípios, Roraima busca também vida prôpria, 
como uma criança que aprendeu a andar. Localiza
do no extremo norte brasileiro, onde começa o Bra
sil, e com uma área de 230 mil quilómetros quadra
dos, é um Estado polêmico por suas riquezas e por 
abrigar em sua maioria sulistas e nordestinos que ali 
decidiram buscar melhores dias. 

Em poucas palavras, é essa a realidade dos 
três Estados que precisam o quanto antes encontrar 
os meios indispensáveis para poder progredir, cres
cer, desenvolver-se e chegar à condição de andar 
pelos prôprios meios. O cenário otimista, ensejado 
por alguns resultados concretos e pela potencialida
de de cada Estado, estimulam-nos a novos avanços, 
que, temos certeza, saberemos alcançar. Muito ainda 
resta por fazer para que se desenhe e se consolide 
nesses EstadOs uma nova, mas clara e eficiente orga
nização da vida económica, social e política Organiza
ção que resulte um Estado construído com ordem polí
tica autónoma, voltado para o interesse coletivo. 

Mas é preciso deixar de lado a euforia de nove 
anos atrás. O sonho do eldorado, a fantasia e o fan
tástico da região desapareceram e o que resta é a 
dura e cruel realidade, com conquistas, mas também 
com graves problemas sociais e económicos, que 
precisam ser enfrentados o quanto antes com deter
minação por um governo que realmente funcione, 
tanto no atendimento das demandas da sociedade-· 
quanto na normalização das atividades exercidas 
pelas empresas privadas, pelas organizações so
ciais e pelos indivíduos. 

Sr. Presidente, manifesto mais uma vez a mi
nha sincera homenagem às populações de Amapá, 
Tocantins e Roraima. Agradeço também a· óportuni
dade que o Senador João Rocha me concedeu para 

homenagear os mais jovens membros desta Federa
ção. Muito obrigado .. 

Durante o discursCY do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE {Epitácio Cafeteira) - So
bre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 60/97, de 30 de setembro último, do Ministro· 
de Estado da Aeronáutica, encaminhapdo as infor
mações referentes ao Requerimento ··n2 538, de 
1997, do Senador João Rocha. 

As informações prestadas paio Ministro 
encontram-se à disposição do requerente na 
Secretaria-Geral da Mesa. 

N2 268/97, de 26 de setembro último, do Minis
tro de Estado de Minas e Energia, encaminhando as 
informações parciais referentes ao Requerimento n2 

514, de 1997, do Senador Eduardo Suplicy, e escla
recendo que as demais informações encontram-se 
em fase de revisão e tradução. 

As informações parciais prestadas pelo 
Ministro encontram-se à disposição do re
querente, na Secretaria-Geral da Mesa. 

N2 267/97, de 26 de setembro último, do Minis
tro de Estado de Minas e Energia, encaminhando as 
informações referentes ao requerimento n2 515, de 
1997, do Senador Eduardo Suplicy. 

N2 269/97, de 26 de setembro último, do Minis
tro de Estado de Minas e Energia, encaminhando as 
informações referentes ao requerimento n2 524, de 
1997, do Senador Júlio Campos. 

N2 928197, de 26 de setembro último, do Minis
tro de Estado da Fazenda, encaminhando as infor
mações referentes ao requerimento n2 '553, de 1997, 
do Senador Freitas Neto. 

N2 930/97, de 26 de setembro último, do Minis
tro de Estado da Fazenda, encaminhando as infor
mações referentes ao requerimento n2 537, de 1997, 
do Senador João Rocha. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 
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PARECERES 
PARECER N2 587, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo, n2 63, de 1997 (n2 
370196, na Câmara dos Deputados), que 
• Aprova o texto do Acordo, por troca de 
Notas Verbais, que prorroga, por um pe
ríodo adicional de dois anos, os artigos 
10 (parágrafos 2 e 5), 11 (parágrafo 2b), 
12 (parágrafo 2b) e 23 (parágrafo 3), da 
Convenção para Evitar a Dupla Tributa
ção em Matéria de Impostos sobre a Ren
da, de 25 de abril de 1975, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Suécia, 
em Brasília, em 19 ele março de 1996". 

Relator: Senador Carlos Wilson 

1- Relatório 

Apoiado no artigo 49, inciso I, da Constituição 
Federal, o Senhor Presidente da República, por 
meio da Mensagem n2 984, de 1996, submeteu à 
consideração dos membros do Congresso NaCional 
(fls. 5), acompanhado da Exposição de Motivos n2 

444/MRE, de 11 de outubro de 1996 (fls. 35 a 36), 
do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, o 
inteiro teor da Convenção para Evitar a Dupla Tribu
tação em Matéria de Imposto sobre a Renda, cele
brada entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Suécia, em Brasília, 
em 19 de março de 1996. 

2. Quando da sua regular tramitação pela Câ
mara dos Deputados, a matéria obteve aprovação 
das suas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Redação, de Finanças e de Tributação -esta com a 
observação "não cabendo opinar sobre a adequação 
financeira e orçamentária, por não ter representação 
na receita ou na despesa pública" - e de Relações 
Exteriores (fls. 43 a 50). Ainda na Câmara dos Depu
tados, o assunto foi discutido em plenário, em turno 
único, e ali aprovado, assim como aprovada foi a 
sua redação final, exarando-se, então, o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 370, de 1996 (fls. 2), prorro
gando, "por um período adicional de dois anos·, al
guns parágrafos de certos artigos da convenção em 
exame. Note-se que a referida prorrogação foi pro
posta pelo nosso Ministro das Relações Exteriores 
ao Embaixador do Reino da Suécia em nosso país 
(fls 7), o qual, em resposta (tis. 8), concordou com a 
solicitação brasileira. Os parágrafos cuja dilação de 

prazo foi solicitada dizem respeito ao local de tributa
ção de dividendos (Artigo X), à tributação de juros 
(Artigo XI), ao pagamento de royafties (Artigo XII) e 
aos métodos para eliminar a dupla tributação (Artigo 
XXIII). - · 

3. Segundo, ainda, o documento do titular éa 
Pasta das Relações Exteriores do nosso país, a pro
posição de prorrogação dos artigos acima referidos 
decorre "de um entendimento em nível técnico, a 
que chegaram as autoridades fiscais competentes 
do Brasil e da Suécia, em reunião realizada em Bra
sllia, em 22 de agosto de 95". Chega, então o PDL 
em tela ao Senado Federal, para exame e emissão 
do competente parecer. 

É o relatório 

11- Voto do Relator 

4. Em termos jurídicos internacionais, a hipóte
se de dupla tributação em matéria de imposto sobre 
a renda paira como uma excrescência jurídica, pois 
não existe razão plausível para que uma mesma 
pessoa, física ou jurídica, seja tributada, ao mesmo 
tempo, por deis Estados distintos. Tendo em vista a 
possibilidade de ocorrência de tais situações esdrú
xulas em suas relações tributárias relacionadas com 

. o irripciSto de rend;Çé que os -países- ronlfeniaâos 
vêm, ao longo do tempo, em suas relações econômi
co-comerciaiS, envidarido esfoi'Çó para a solução da 
espécie cogitada. Daí o crescimento constante dos 
acordos bilaterais entre países que se preocupam 
com o tema. Tais acordos vêm constituindo, nos últi
mos tempos, o melhor, o mais prático e o mais efi
caz dos instrumentos jurídicos para evitar a dupla tri
butação. Ademais, entendemos que o Brasil e o Rei
no da Suécia, ao negociarem o ato internacional em 
comento, estão não somente evitando a duplicidade 
tnbutária em matéria de imposto sobre a rendam se
não, também, prevenindo possíveis tentativas de 
evasão fiscal. Por outro lado, as convenções deste 
jaez representam, modernamente, instrumentos bila
terais de estímulo ao comércio internacional, na me
dida em que concorrem diretamente para fomentar 
os fluxos de capital e de investimento direto entre 
dois países. Essa é a tônica para a viabilização práti
ca de atos internacionais dessa natureza. 

5. Em face do exposto, somos pela aprovação 
do "texto do Acordo, por troca de notas verbais, que 
prorroga, por um período adicional de dois anos, os 
artigos 10 (parágrafos 2 e 5), 11 (parágrafo 2b), 12 
(parágrafos 2b) e 23 (parágrafo 3), da Convenção 
para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impos
tos sobre a Reoda, de 25 de abril de 1975_celebra
do entre o Governo da República Federativa do Bra-
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sil e o Governo do Reino da Suécia, em Brasília, 19 
de março de 1996". 

É o parecer, sub censura. 
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1997. 

-José Samey, Presidente- Carlos Wilson, Rela
tor- Bernardo Cabral - Bello Parga - Joel de Hol
landa - Abbdias Nascimento - Humberto Lucena 
- José Agripino - Pedro Simon - Lúdio Coelho -
Benedita da Siilva - Romeu Tuma - Casildo Mal
daner- Levy Dias - Emília Fernandes 

PARECER N2 588, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 64, de 1997 (N2 

413197, na Câmara dos Deputados), que 
"Aprova o texto do Tratado sobre Trans
ferência de Presos, firmado em Brasília, 
em 7 de novembro de ·1996, entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Reino da Espanha. • 

(Autor. Poder Executivo) 

Relator: Senador Abdias Nascimento 

1- Relatório 

Com base no artigo 49, inciso I, da Lei Maior, o 
Senhor Presidente da República, por meio da Men
sagem n2 38, de 13 de janeiro de 1997, apresenta à 
consideração dos membros do Congresso Nacional 
{fls. 4), acompanhado da Exposição de Motivos n2 

001/MRE (fls. 11 ), da lavra do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o inteiro teor do 
"Tratado sobre Transferência de Presos entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Reino 
da Espanha', firmado em Brasma. em 7 de novem
bro de 1996. 

2. Quando da sua regular tramitação pela Câma
ra dos Deputados, a matéria obteve aprovação unâni
me das suas Comissões de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional e de Constituição e Justiça e de Re
dação, tendo sido, em conseqüência, lavrado o Projeto 
de Decreto Legislativo n" 413 de 1997 (fls. 17). Chega, 
então, o PDL em questão ao Senado Federal para 
exame e emissão do competente parecer. 

3. Inicialmente (art. 22), o Tratado conceitua o 
que vem a ser 'Estado remetente' e 'Estado recebe
dor' do preso, com a definição deste, bem como a 
da condição jurídica de "nacional', adotada por am
bos os países. A aplicação do tratado fica sujeita a 
outras condições (art. 32): identidade do delito em 
ambos os Estados-Partes, definição da nacionalida
de do preso e transfP.rência para outro Estado, esta 

efetuada sob certas condições, a saber, prazo res
_tante para o cumprimento da pena, sentença definiti
va e consentimento do preso. 

4. No que respeita à transferencia do preso, há 
que necessitar o seu consentimento prévio {art. 32 , 

'e"), embora a iniciativa para tal seja do Estado re
metente (art. 52.2). A matéria ocupa a totalidade dos 
textos dos artigos 52 e 62 do Tratado. Assim, são ali 
enfocadas desde a autoria da iniciativa para a trans
ferência de presos, até a aprovação do pedido pelo 
Estado recebedor precedida pelo exame detalhado 
do comportamento e de documentos esclarecedores 
da situação de cada preso. Informações complemen
tares também poderão ser solicitadas pelo Estado 
recebedor. Enfim, cada Parte tomará as medidas le
gais pertinentes para que os objetivos do tratado em 
questão sejam atendidos, particularmente, com o 
propósito de produção de efeitos jurídicos, provoca
dos por 'setenças pronunciadas pelos tribunais de 
outra Parte", dentro do seu território. Em seqüência, 
ternos que somente o Estado remetente terá compe
tência para julgar um recurso de revisão; o preso 
transferido 'não poderá ser detido, julgado ou sen
tenciado no Estado recebedor pelo mesmo delito 
que houver dado origem à pena• (art. 82). Rnalmen
te (art. 92 ), é enfocada a possibilidade de o tratado 
poder estender-se em relação a menores infratores, 
em caso de transferência, de acordo com a legisla
ção de uma das Partes. Nesta hipótese •a transfe
rência, deverá se obtida mediante consentimento de 
pessoa legalmente autorizada". 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

5. O presente Tratado, ao dispor sobre a trans
ferência de presos entre os governos do Brasil e da 
Espanha, tem por razão única, declarada no seu in
tróito, a promoção da reabilitação social dos encar
cerados, permitindo-lhes o cumprimento das suas 
respectivas sentenças nos próprios países de sua 
nacionalidade. Com tal propósito, o tratado passa a 
definir regras para o seu cumprimento. 

6. Assim, através dos seus vários artigos, a 
matéria é devidamente estruturada. O aumento da 
criminalidade, aliado às suas práticas mais abjetas e 
complexas, não se restringe, hoje, aos contornos 
geográficos de um país. O crime está, também, glo
balizado, expandindo-se além das fronteiras nacio
nais, apoiado por sofisticado armamento de empre
go rápido. Entretanto, tal estado·de coisas não pode
rá deter a pertinaz promoção de reabilitação social 
..io preso, como meta final e prioritária, perseguida 
por quase todos os países do mundo. 



OL1L'BRO DE 1997 A."'AIS DO SENADO FEDERAL 301 

7. O Tratado em evidência, ao cogitar da transfe
rência de presos entre o Brasil e a Espanha, não faz 
mais do que confirmar o que acima foi dito. Os dois 
países, já vinculados, ao longo do tempo, por estreitas 
relações de é!-mizade, promovem, desta feita, a reabili
tação social dos seus presos, promovendo-lhes a pos
sibilidade de cumprimento das suas respectivas sen
tenças em seus próprios países de origem. Para atingir 
tal objetivo, ambos os países acordam na promoção 
de dispositivos específiCOS, ali bem definidos, a par de 
regras gerais de aplicação do tratado. 

8. É claro que a matéria ora em evidência -
transferência de presos entre os dois países - requer 
cuidados especiais, a fim de que o ato internacional 
em exame possa atingir a meta a que se propõe, de 
evidente conteúdo sociaL Para tanto, estamos convic
tos de que as autoridades de ambos os países, direta 
ou indiretamente envolvidas com o tema, terão, no pre
sente Tratado, o conteúdo e a forma ideais para colo
car em prática todos os seus termos. 

9. No que respeita à parte adjetiva do tratado, 
temas como a ratificação e sua troca de instrumen
tos, ~a entrada em vigor, a hipótese de prorrogação 
de vigência e a denúncia, estão, a nosso ver, de 
conformidade com as normas aplicáveis à espécie. 

10. Face ao exposto, somos pela aprovação in
tegral do texto do Tratado sobre Transferência de 
Presos, firmado em Brasília, em 7 de novenbro de 
1996, e:ntre os Governos da "República Federativa do 
Brasil e do Reino da Espanha, na forma do projeto 
de decreto legislativo em evidência. 

É o parecer sub censura. 
Sala da Comissão, 30 de setembro de 1997. -

José Samey, Presidente - Abdias Nascimento, 
Relator - Bernardo Cabral - Joel de Hollanda -
Benedita da Silva - Romeu Tuma -José Agriplno 
- Emília Fernandes - Bello Parga - Casildo Mal
daner - Humberto Lucena - Pedro Simon - Levy 
Dias- Lúdio Coelho. 

PARECER N2 589, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 72, de 1997 (n!l 
441197, na Câmara dos Deputados), que 
• Aprova o texto do Acordo de Coopera
ção Cultural, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Italiana, em Roma, 
em 12 de fevereiro de 1997". 

Relator: Senador Pedro Simon 

I - Relatório 

De conformidade com o art. 49, mc1so I, da 
Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú
blica submeteu à apreciação do Congresso Nacional 
o texto do Acordo de Cooperação Cultural, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República Italiana, em Roma, no 
dia 12 de fevereiro de 1997. 

Embora abrangendo um campo mais vasto de 
cooperação bilateral, o objetivo principal do docu
mento analisado é o de substituir, a partir de sua en
trada em vigor, o Acordo Cultural firmado entre o 
Brasil e a Itália, a 6 de setembro de 1958. 

. Tal fato merece destaque, a meu ver, porque 
demonstra como é antigo e pleno de sucesso o inter
câmbio cultural entre as duas nações latinas que, 
pelo presente Acordo, vislumbram uma colaboração 
mais completa, sintetizada na exposição de motivos 
de nosso Chanceler como "difusão das respectivas 
línguas, literatura, biblioteconomia, intercâmbio uni
versitário, música, dança, teatro, cinema, arqueolo
gia e restauração de bens culturais". 

Inúmeras atividades são enumeradas para que 
as Partes realizem o seu intento: eventos culturais, 
remessa de publicações, traduções, cc-edições, in
tercâmbio de docentes, pesquisadores e personali
dades, bolsas de estudo, organização de festivais, 
produções cinematográficas e outras manifestações 
de relevo. 

Dentro dos limites de suas legislações internas, 
os dois Países prometem facilitar, em seus territó
riOS, a entrada e a saída de todo material cultural 
que possa contribuir para o eficaz desenvolvimento 
das atividades pretendidas. E poderão, quando ne
cessário, e, de comum acordo, solicitar a participa
ção de Organismos Internacionais no Financiamento 
ou na realização de programas. 

li-Voto 

Tendo em vista os tradicionais vínculos de cul
tura e amizade, que norteiam o relacionamento Bra
sil-Itália, estou convicto da necessidade e da rele
vância do presente Acordo, que não tardará a mos
trar seus resultados positivos. Meu voto é pois, pela 
aprovação da matéria nos termos do Projeto de De
creto Legislativo n2 72, de 1977. 

Sala da Comissão, 30 de setembro de 1997. 
José Samey, Presidente - Pedro Simon, Re

lator- Bernardo Cabral - Emília Fernandes - Bel
lo Parga - Lúdio Coelho - Abdias Nascimento -
Levy Coelho - Joel de Hollanda - Casildo Malda-
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i•e~ ·- · ... h~r~o ~- 1Jt::ena- ~c.::meu Tuma- José 
, ... 11 :. • .'1~n~~it:"t r11-! Silv~~ 

''f'PF.":'!i.:!l n2 '::<::, DE 1997 

Da Comissão <-,~ G;mstituição, Justi
"' Ci·'~tl;mia, so!.'r·) " Projeto de Lei do 

~~ado n2 235, de ~ "'?5, de autoria da Se
·':'r'! 13enedita •.b Silva, que "Dispõe 

-w~ ~ c crime de ass:;.dio se :tua! e dá ou
*':!::: r.'!'Ot!idê:nci~s::. 

! -- !1elatório 

7.::amín?.-se, nesta oportunidade, o Projeto de 
1 •• e1 du ":en2.qo !l0 235, de 1995, que tem por objeti
vn cii>e•olífJ'' matéria atinente ao crime de-assédio 
!3-?''-1,!7.1. 

\ rJror.Josiçêo dividiu em duas as modalidade_s 
de asoédio sexual: a verbal e a física. A primeira é 
rJlsdr.·li: '~d2 <? tip!ficada no art. 22 , inciso I, e tem pre
visão c.:urutíva de detenção, de um mês a um ano, e 
rn•.r!tC~ .. ,.,lPIO c:mtrapartida a conduta constrangedo
' ''·· ·~'JP 1 'J uso de palavras ou gestos, e o intuito do 
~.a0f!!e de cbter favor ou vantagem sexual da vítima. 

r\ fõeg'Jnda modalidade, tratada no inciso 11 do 
· n"~'"'J '\! !ígo, reoula a hipótese de assédio físico, 
-=m QU9 ·~ agente use de violência, grave ameaça, 
i: auoe uu .-;oação, para tentar constranger a vítima à 
r:>•?l'"'"' ''" ~.t0s se::uais. Neste caso, a pena prevista 
., •.le ·~·;lusão de dois a quatro anos, e multa. 

'•moa~ as modalidades admitem que a vítima 
=-:~!~ •llJ.'iher çu homern. 

•.) art. 32 "ia proposição .versa as circunstâncias 
,,qr:'.V"!1Ieo i1'J delito e subdivide-se em incisos que 
tratam. o prilneiro, da prática do crime em ambiente 
de ir8.balho: o sequndo, da mesma prática, perpetra
aa nor nrotissionais de saúde e, por fim, o terceiro 
'ncíso dispêP sobre a ocorrência delitiva nos grupa
menros fé'.mifi2res. inclusive contra o cônjuge ou 
~CltriP?Pru~jrc. 

A. estes segue-se dispositivo prevendo que, na 
hit'ótes,.; desse crime, será pública a ação penaL 

O ar i. 5º foi lavrado com intenção de permitir à 
o;w\orid-~:i" -?.dentar residências e, por seu turno, o 
,.rt_ 13". " de !'onceder, à autoridade policial pode
·~s ,.,~"-' .. '''11 ~it•1ação de emergência e perigo de 
<T><\! '11"-•or. "n.-;arninhr.>.r reoresentação ao Poder 
!;odíci:!\rio. 

P>Jr fírp. " art ?'> rl.o PLS n° 235/95 dispõe que 
0 boletim <.:!<? ccorrência policial será encaminhado às 
;,ut("'ridcdes municioais da Promoção Social de Saú
. 's. ·:" ,'.o 6ro"!n '1Ue lhes faça as vezes. 

Na justificação, a ilustre autora esclarece que o 
assédio sexual é forma de violência das mais graves 
e atinge tanto a mulheres quanto a homens. Adita 
ainda razões de ordem pessoal e partidária e aponta 
lacuna na legislação, relativamente à matéria. 

É o que nos compete relatar. Passamos, em 
seguida, ao exame de constitucionalidade, juridicida
de e mérito. 

11 

Excetuado o tópico relativo ao art. 59 da propo
sição, onde é autorizado o ingresso de autoridades 
policiais no domicmo de outrem, sem a expressa au
torização judicial, não se observam outras incontitu
cionalidades. A competência para sua apresentação 
está inserta no art. 22, inciso I, combinado com o art 
48, caput, da Constituição FederaL 

O exame da juridicidade e do mérito, por sua 
vez, requerem certa cautela, pois o terna não é pas
sível de cristalizar-se no direito positivo senão após 
satisfatória exegese, demonstrativa dos limites com
portamentais a serem impostos aos cidadãos, por
quanto o interesse entre sexos deve ser preservado 
e, de alguma forma, manifestado. 

Evidentemente, o que se busca normalizar é a 
forma de manlfestaçao -do -interesse sexual entre 
pessoas, especialmente para coibir ofensas. 

Há que se considerar tarnb,;,_, que a tipificação 
pretendida, no presente caso, não é a de crime de 
abuso sexual, de estupro, atéilfãâcf ao poaõr ou for~ 
mas -assemelhadas, que são modalidades delitivas 
já disciplinadas em lei. O assédio sexual, antes de 
se caracterizar como crime, requer atenção tanto 
para o comportamento do agente quanto para o da 
vítima, cuja subjetividade pode conduzir a interpreta
ções equivocadas, ou, de forma oposta, a aceitação 
da prática, condição essa que retiraria as caracterís
ticas do tipo penal. 

É curial atentar-se ainda para o temor reveren
cial que, se desenvolvido pela vítima, em relação ao 
agente, pode ensejar descabida denúncia e esta, 
ainda que formulada equivocadamente, conduzir a 
resultados de difícil reparação. 

A presente análise evidencia, preliminarmente, 
lacuna no texto oferecido a exame, no que se reporta 
ao aspecto conceituai: o que é assédio sexual? Para 
que não se confunda com estupro, atentado violento 
ao pudor, abuso seXual, rufianismo ou qualquer dos 
demais crimes já positivados no Código Penal, ou em 

_ leis especiais, é imprescindível conste do texto da pro
posição a caracterização e os limites do tipo . 
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A nosso ver, assédio sexual é a abordagem 
baseada na hierarquia funcional ou profissional, que 
objetiva a conjunção carnal ou atos libidinosos, não 
permitidos espontaneamente pela vítima, de qual
quer dos sexos, e cuja submissão decorra de moti
vos de ordem econômica, hierárquica ou social. 

Entendemos que o constrangimento, com o 
uso de força física, coação ou imposição psicológica, 
conforme consta da proposição, não caracteriza mero 
assédio, mas sim crime de natureza mais grave. 

Essa constatação remete-nos para o art. 2" da 
proposição, em cujo inciso I registra-se a indefinição 
quanto ao resultado do assécfro, pois a indicação de 
"favorecimento ou vantagem sexual' são expressões 
sujeitas a interpretação subjetiva e não se contundem 
com atos libidinosos ou conjunção cama!, estas sim, 
expressões formalmente assentadas no Direito Penal. 

O inciso 11 do mesmo artigo, por sua vez, con
signa apenas a forma tentada do delito. 

O conjunto do artigo 22, enfim, além de não 
oferecer a definição do tipo, deixa de considerar que 
o constrangimento pode resultar na aceitação do as
sédio, pela pretensa vítima, quando, então, se des
caracterizaria o delito. Se, ainda assim, a prática fos
se tratada como crime, a vítima passaria dessa con
dição para a de conivente, o que constituiria verda
deiro e inaceitável absurdo legal. 

O art. 32 contém impropriedade quanto ao mé
rito e à forma, pois limita a possibifidade de ação cri
minosa ao chefe imediato ou ao seu preposto. O 
mesmo ocorre ao inciso 11 desse artigo, cuja redação 
baseou-se na palavra 'relações', restando o sentido 
incompleto e incongruente o comando normativo. 

O exame do art. 52 revela imperfeições na atri
buição de poderes a autoridade, que sequer ideriffii:: 
ca. Pode-se intuir que a autoridade pretendida seja a 
policial; mas, neste caso, ainda restaria o conflito do 
texto com o do art. 52, inciso XI, da Constituição Fe
deral, que confere inviolabilidáde à casa e exige o 
competente mandado judicial quando não se trate de 
desastre ou de flagrante delito. 

O art. 62, por sua vez, mostra-se inócuo, pois 
confere à autoridade policial poderes que já dispõe, 
para oferecer representação à vista de práticas deli
tuosas. Igualmente passível de reparo, o art. 72 
acrescenta procedimento burocrático às atividades 
da autoridade pofteial, antes mesmo de qualquer in
vestigação e da constatação da notitia criminis. 

III 

As considerações expendidas não recomen
dam o acolhimento da preposição, corno ora se 
apresenta. Seu mérito, porém, é inquestionável, e a 

iniciativa das mais pertinentes. Assim, submetemos 
aos ilustres Parlamentares as reformulações que nos 
parecem apropriadas ao aperfeiçoamento do PLS n2 
235, de 1995, na forma do seguinte Substitutivo:· 

EMENDA N" 1-CCJ 

Projeto de Lei do Senado n2 235 
(Substitutivo}, de 1995 

Dispõe sobre o aime de assédio sexual. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Regem-se pelas disposições desta Lei, 

sem prejuízo das ações civis cabíveis, as penalida
des aplicáveis ao crime de assédio sexual. 

Art. 2" Constitui assédio sexual, para os efeitos 
desta lei, constranger alguém, com sinais, palavras 
ou gestos, objetivando ou sugerindo a prática de ato 
libidinoso ou conjunção carnal, se a conduta não 
constitui crime mais grave. 

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa. 

Art. 32 São circunstâncias que agravam a pena 
prevalecer-se o agente: 

I -da menoridade da vítima; 
11- da condição de profiSsional de saúde; 
III - do cargo ou posto que ocupe na hierarquia 

funcional; 
IV -de parentesco ou afinidade com a vítima; 
V - de superioridade social ou econômica de 

que dependa a vítima. 
§ único. A pena imposta não impede a aplica

ção· de sanções administrativas, a suspensão ou a 
cassação de licença ou do registro profissional, ou a 
perda do pátrio poder, conforme o caso, ou de ou
tras penas restritivas de direitos. 

Art. 42 Na aplicação da multa, a autoridade ju
áiCiária considerará a capacidade econômica do réu, 
podendo elevá-la até o triplo para que não se mostre 
inócua 

Art. 52 O crime de que trata esta lei é de ação 
pública. 

Art 62 A denunciação calunit sa sujeita seu au
tor à mesmas penas previstas para prática do crime. 

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 82 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1997. 
- Bernardo C8bral, Presidente - José Blanco, Re
lator- Epltácio Cafeteira - Pedro Simon - France
llno Pereira - Romero Jucá - Bello Parga - Jef
ferson Peres - Antonio Carlos Valadares - Ro
meu Tuma - Élcio Alvares- Beni V eras. 
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DORISF: 

OF. Nº 232/97-CCJ 

Brasília, 1º de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais comunico a V. Ex.~ 

que em reunião realizada nesta data esta Comissão 
deliberou, em turno suplementar, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 235, de 1995, que •dis
põe sobre o crime de assédio sexual e dá outras 
providências•, na forma do substitutivo 1-CCJ. 

Coltlialmente, Senador Bernardo Cabral, Presi
dente da Corrissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 

,.Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos tennos seguintes: 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin
guém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desas
tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial: 

Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho; 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 
sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 

I - sistema tributário, arrecadação e distribui
ção de rendas; 

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, 
orçamento anual, operações de crédito, dívida públi
ca e emissões de curso forçado; 

III - fixação e modifiCação do efetivo das For
ças Armadas; 

IV - planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento; 

V - limite do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União; 

VI - incorporação, subdivisão ou desmembra
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas 
as respectivas Assembléias Legislativas; 

VIl - transferência temporária da sede do Go
verno Federal; 

VIII -concessão de anistia; 
IX - organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensaria Púbfica da União e 
dos Territórios e organização juridiciária, do Ministério 
Público e da Defensaria Pública do Distrito Federal; 

X - criação, transformação e extinção de car
gos, empregos e funções públicas; 

XI - criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública; 

XII -telecomunicações e radioálfusão; 
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações; 
XIV- moeda,.seus limites de emissão, e mon

tante da dívida mobiliária federal. 

PARECER N2 591, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 
1997 (n2 340196, na Câmara dos Deputa
dos), que •aprova o ato que renova a ou
torga deferida à Fundação COTRISEL, 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda nlédiá. na cidade de São 
Sepé, Estado do Rio Grande do Sul. • 

Relator: Senadora Emília Fernandes 

1- Relatório 

Chega a es!a Comissão, para parecer, o Projeto 
de Decreto Legislativo n241, de 1997 (nº 340, de 1996, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re
nova outorga à Fundação Cotrise~ para explorar servi
ço de radioálfusão sonora em onda média na cidade 
de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial nº 856, de 
1994, o Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 
de outubro de 1994, que renova outorga para explo
ração de canal de radiodifusão sonora, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 1º do art. 
223 da Constituição Feaeral. 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor-
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mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Hélio Ro
sas, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa 

11- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona uma série de in
formações e exigências a serem cumpridas pela en
tidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n9 41, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Fundação COTRISEL atendeu a todos os req
uisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova
ção da outorga, opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário 
da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997. 
Joel de Holanda, Vice-Presidente, no exercí

cio da Presidência - Emília Fernandes, Relatara -
Sebastião Rocha - Abdias Nascimento - Wal
deck Omelas·- Nabor Júnior- Élcio Alvares
Benedita da Silva, Abstenção - João Rocha - Levi 
Dias - Esperidião Amin - Lauro Campos, Absten
ção - Jonas Pinheiro - Beni Veras - Carlos Wil
son -José Serra -Jefferson Peres. 

PARECER N2 592, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n!l 43, de 
1997 (n!l 342196, na Câmara dos Deputa
CIOS), que •aprova o ato que renova per
missão outorgada à Fundação Brasileira 
de Assistência e Educação - FUBAE para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüéncia modulada na cidade de 
Cariacica, Estado do Espírito Santo•. 

Relator: Senador Gerson Camata 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 43, de 1997 (n" 342, de 
1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à Fundação Brasileira de As· 
sistência e Educação, para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Cariacica, Estado do Espírito Santo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 ).165, 
- de 1995, o Presidente da República submete ao 

Congresso Nacional o ato constante da Portaria n• 
1.250, de 23 de dezembro de 1994, que renova per
missão para exploração de canal de radiodifusão so
nora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o§ 19 do art. 223 da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu
nicações ao Presidente- da Republica: documento 
que integra os autos, dá conta de que os_ órgãos 
conipeieintes daquele Mínisfério "manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo 
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi
mento do pedido de renovação." 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado José de 
Abreu, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado 
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le
gislativa. 

11- Voto do Relator 

O processo do exame e apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos ates que outorgam e re
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, praticados pelo Poder Exe
cutivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe
deral, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Re
solução SF nº 39, de 1992. Essa norma interna re
laciona uma série de informações e exigências a 
serem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, e que 
devem instruir o processo submetido à análise 
desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n2 43, de 1997, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução nº 39/92, ficando caracterizado que a em-
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presa Fundação Brasileira de Assistência e Educa
ção atendeu a todos os requisitos técnicos e legais 
para habilitar-se à renovação da permissão, opina
mos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de 
Decreto legislativo, originário da Câmara dos Depu
tados. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
- Joel de Hollanda, Vice-Presidente, no Exercício 
da Presidência - Gerson camata, Relator - Sebas
tião Rocha - Abdias Nascimento - Waldeck Or
nelas - Nabor Júnior- Élcio Álvares - Esperidião 
Amin - Benedita da Silva, Abstenção - João Ro
cha - Levi Dias - Emília Fernandes - L.auro Cam
pos, Abstenção - Jonas Pinheiro - Beni Veras -
C3rlos Wilson -José Serra -Jefferson Peres. 

O SR. PRESIDENTE (Epitãcio cafeteira) - O 
expediente lido vai à publicação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL--BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é 
uma Casa plural do ponto de vista ideológico; é tam
bém urna Casa plural, do ponto de vista religioso. 

Com essas palavras, posso iniciar o meu discur
so com a tranqüilidade de consciência porque, sendo 
católico, me regozijei com o grande acontecimento que 
foi a visita do Santo Padre ao Brasil. Durante quatro 
dias, nosso Pais demonstrou a sua fé religiosa, e o 
povo foi às ruas aclamar o Santo Padre, cf1Zendo do 
seu apoio claro - nem todos obviamente comungam 
da religião católica, mas todos manifestaram grande 
respeito à figura do sucessor de Pedro. 

É importante para um País em crescimento 
como o Brasil não perder a sua fé; que essa fé pos
sa servir para as coisas magnas da nossa tena e 
que possamos encontrar os caminhos de paz e de 
justiça social que tanto desejamos. 

Nessa hora, é justo que se saliente que, nesses 
dias da presença do Santo Padre, o Brasil também nios
trou urna capaOOade de organização singular. Essa or
ganização se deve principalmente a um homem da Igre
ja, ao Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugê
nio de Araújo Salles, que, sem dúvida, é uma das figu
ras maiores-doderobrasieiroede1odo o ifi.ifidõ. 

Daí porque acho que é justo que esta Casa, 
que é do povo, tenha uma moção de congratulações 
por esse acontecimento que tanto levou a consciên
cia católica do Brasil a momentos de felicidade que 
vão se traduzir, certamente, no futuro do País. 

Estou convencido de que um país que organiza, 
corno o Brasil, eventos como aqueles em que o San
to Padre participou no Rio de Janeiro, é capaz de 
realizar as grandes coisas que o mundo espera do 
nosso Brasil. 

Evidentemente que o Santo Padre contou com 
a colaboração de todos que acreditam na Igreja para 
que isso acontecesse. Mas é justo que eu repita que 
isso aconteceu principalmente pela crença do povo 
brasileiro na religião católica e, mais do que isso, 
também na capacidade invulgar do Cardeal Eugênio 
Saltes. Ele, corno o seu clero, com seus bispos, pa
dres e leigos, pôde fazer um trabalho intenso de dois 
anos e meio para que essa visita se tomasse, talvez. 
o ·acontecimento maior do mundo católico contempo
râneo. Isso se deve também a pessoas que traba
lharam com ele, que não sendo, evidentemente, 
nem padres, nem bispos ou muito menos cardeais, 
ajudaram tanto. 

Eu queria salientar, em nome desses leigos, a 
figura de uma senhora da sociedade que foi o braço 
direito desse evento, a Sr" Cristina Noronha de Sá 
Ela se empenhou esse tempo todo e fez parte, sem 
dúvida, da equipe formada pelo Cardeal Dom Eugê
nio Salles para prestar as homenagens - mas, des
sa vez, maior do que as outras -ao Santo Padre. 

João Paulo 11 voltou à Itália certo de que esta 
Nação tem um grande destino. A sua pregação, evi
dentemente, não será em vão. Dela muitos podem 
discordar e até devem discordar -. mas o certo é 
que ele deixou uma lição que é uma profiSSão de fé 
para aqueles que acrecfrtam na religião católica. E 
isso é necessário, porque essa é a religião predomi
nante em nosso Pais. 

Acho que o Senado não deveria fiCar ausente, 
dai por que quero passar às mãos de V. Ex", para 
que seja votada amanhã,· depois do devido parecer, 
essa moção de congratulações, até mesmo com o 
povo brasileiro, por evento tão importante na vida da 
nossa~ção. 

Muito obrigado a V. EJC!'. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - So
bre mesa, requerimento que será lido pelo Sr 12 Se
cretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 830, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, re

queiro um voto de louvor pelo sucesso alcançado pela 
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visita de Sua Santidade o Papa João Paulo 11 à cida
de do Rio de Janeiro, no período de 2 a 5 do corren
te mês, por ocasião da Segunda Jornada Mundial da 
Família 

Justificação 

Tomo pública minha profunda satisfação com o 
êxito alcançado pela organização impecável de tal 
visita. E, na pessoa de seu responsável máximo, 
Sua Eminência Reverendíssima o Senhor Cardeal· 
Arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Sales, congratu
lo-me com a Igreja Católica, o Governo, a Comissão 
Organizadora da visita e o povo brasileiro, em espe
cial o da cidade do Rio de Janeiro, pelo esforço, 
competência, colaboração e participação extraordi
nárias que tomaram possível tão grande sucesso. 

Registro, portanto, nos Anais do Senado Fede
ral um voto de louvor a um epis6dio que, para além 
de seu marcante significado religioso e social, trans
mitiu ao mundo uma imagem positiva do Brasil e de 
seu Povo. 

Sala da Sessões, 6 de outubro de 1997.- Se
nador Antonio Carlos Magalhães - Epitácio Cafe
teira - Bernardo Cabral. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O re
querimento lido pelo nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães, nos termos do art. 222. § 12, do Regimen
to Interno, será despachado à Comissão competente 
em regime de urgência. para ser apreciado amanhã 

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N294, DE 1997 

Escolhe o Senhor Antônio Valmir 
Campelo Bezeml para o cargo de Minis- · 
tro do Tribunal de Contas da União, nos 
termos do art. 73, § 22, inciso 11, da Cons· 
tituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É escolhido o Senhor Antônio Valmir 

Campelo Bezerra para o cargo de Ministro do T nbu· 
nal de Contas da União, nos termos do art. 73, § 22, 

inciso 11, da Constituição Federal, e do art. 105, inci· 
so 11, da Lei n• 8.443, de 1992. 

Art. 22 Estt;l dej::reto legislativo entre em vigor 
na data de sua publicação. 

Justificação 

A Constituição Federal, nos arts. 73, § 22 , inci· 
so 11, e 49, inciso XIII, dispõe que dois terços dos Mi· 
nistros-membros do Tribunal de Contas da União se
rão escolhidos pelo Congresso Nacional. 

A Lei n2 8.443, de 16 de julho de 1992 - Lei Or
gânica do Tribunal de Contas da União (TCU} -, ao 
disciplinar a matéria, definiu ser da competência do 
Congresso Nacional a escolha da segunda, terceira, 
quinta, sexta, e oitava e nona vagas da composição 
daquela Corte. 

O Diário Oficial da União, Seção 2, de 3 de 
outubro de 1997, publica o ato de aposentadoria do 
Ministro Paulo Afonso Martins Oliveira, abrindo-se, 
assim, a quinta vaga na composição do TCU desde 
a promulgação da referida Lei n• 8.443, de 1992. 

De acordo com a disciplina estabelecida pelo 
Decreto Lagislativo n• 6, de 1993, que "Regulamenta 
a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da 
União pelo Congresso Nacional", alterado pelo De
creto Legislativo n2 18, de 1994, compete à Comis
são de Assuntos Econômicos do Senado Federal a 
iniciativa para a escolha do Ministro que irá preen
cher essa quinta vaga, após a indicação pelas lide
ranças da Casa. 

Utilizando-se, pois, dessa prerrogativa, e 
dentro do prazo de cinco dias de que trata o art. 
2°, § 12• do mencionado Decreto Legislativo n• 6, 
de 1993, as lideranças no Senado Federal apre
sentam este Projeto de Decreto Legislativo, a ser 
submetido à apreciação da Comissão de Assuntos 
Econômicos, indicando o nobre Senador Antônio 
Valmir Campelo Bezerra para o cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União na vaga decorren
te da aposentadoria do nobre Ministro Paulo Afon
so Martins Oliveira. 

O "Curriculum Vrtae" do Indicado, que instrui 
esta proposição, demonstra que sua formação aca
dêmica e experiência profrssional atendem, de sobe
jo, às exigências constitucionais para o exercício 
desse elevado cargo. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1997. -
Sérgio Machado - Elcio Alvares - José Roberto 
Arruda - Jader Barbalho - Leomar Quintanilha -
Hugo Napoleão - Regina Assumpção - Ademir 
Andrade- Sebastião Rocha - Roberto Freire. 
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l)iário ()ficial 
IMPRENSA NACIONAL BRASÍLIA- DF 

ANO XXXVllJ - No 191 SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 1997 

Atos do Poder Executivo 

TRIDUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

DECRE:ro DE 2 DE OU"l'VBRO DE 1997 

O VICE-PiESIDEHTE nA REPGBLICA, no exerdeio 
do ca:reo de PRESIDENTE DA REPilBUCA. de BCOrt:lo com os arts. 73. § 3'. e 84. 
kldao ':fN, da Constituiçao. combinados com c art. 74cla Lei CompHtmentar n.1 35, de 1.C de 
março de 1979, e tendo em oAsta c que consta do Pn:x::esso n.• 23.049J97-.49, do Minist6tio 
da Jusbça. resoWe 

CONCEDER APOSENTADORIA 

ao Doutor PAULO AFFONSO MARTINS OE OUVEIRA, no cargo 00: Ministro do Tribunal de 
CQC1tas da Unia<>. . 

Brasilia. 2 de wtlJb:to de 1997; 1761 da Independência e 1091 da 

MARCO ANTONIO DE OL!VEIRA MACIEL 
lrisRcende 

CURRICULUM 

VITAE 
SENADOR VALMIR CAMPELO 

REPÚBLICA 

FEDERATIVA 

DO BRASIL 
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DADOS PESSOAIS 

NoME: ANTÔNIO V ALMIR CAMPELO BEZERRA 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA 

NASCIMENTO: 22-10-44- CRATEúS-CE 

FILIAÇÃO: JOÃO AMARO BEZERRA E RAIMUNDA CAMPELO BEZERRA 

ESTADO CrviL: CASADO 

PROFISSÃO: FUNCIONÁRIO PúBI..fCO-

IDENTIDADE: 089.160- SSP -DF

CPF: 001.806.101-04 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: SQS 11 I - BLOCO. "C" - APT" 603 

BRASÍLIA-DF, CEP 70.374-030 

TELEFONE: (061)- 346-0304 

OUTUBRO DE 1997 

ENDEREÇO PROFISSIONAL: SENADO FEDERAL - ANExo ll- GABINETE 24 

BRASÍLIA-DF, CEP 70165 - 900 

TELEFONES: (061)- 225-7379,311-1248,311-1348. 

II - ESTUDOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS 

+ BACHAREL EM COMUNICAÇÃO SOCIAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA- UNB 

- 1968; 

+ CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PúBLICA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, 

REALIZADO NA ALEMANHA- 1976; 
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+ CURSO SOBRE OBJETIVOS E TAREFAS DAS ADMINISTRAÇÕES MUN1C1PAIS NO 

DOMINIO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REALIZADO NA ALEMANHA- 1989; 

+ CURSO SOBRE ESTIJDO DE PROBLEMAS BRASll..EIROS PROMOVIDO PELA UNB -

1972. 

III - MANDATOS ELETIVOS 

+ DEPUTADO FEDERAL (CONSTITIJlNTE), 1987-1991. 

+ SENADORDAREPÚBUCA, 1991-1998 

IV - ATIVIDADE PARLAMENTAR E POLÍTICA 

A) ATIVIDADES PARTIDÁRIAS 

+ LÍDER DO PTB NO SENADO FEDERAL; 

+ VICE-PREsiDENTE NACIONAL DO P1B; 

+ PRESIDENTE DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PTB/DF; 

B) ATIVIDADES PARLAMENTARES 

+ MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO DE AsSUNTOS SOCIAIS NO SENADO FEDERAL -

1995/97; 

+ MEMBRO TITuLAR DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NO SENADO 

FEDERAL - 1996/97; 

+ MEMBRO SUPLENTE DA COMISSÃO DE AsSUNTOS ECONÓMICOS NO SENADO 

FEDERAL- 1996/97; 

+ MEMBRO SUPLENTE DA COMISSÃO DE CONS1ITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

NO SENADO FEDERAL- 1996/97. 
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q COMISSÕES MISTAS DO CONGRESSO NACIONAL __ 

+ MEMBRO DA COMISSÃO DE PLANOS, ORÇAMENTOS PúBLICOS E FISCALIZAÇÃO -

1991; 

+ VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PLANOS, ORÇAMENTOS PúBLICOS E 

FISCALIZAÇÃO - 1992; 

+ COMISSÕES INCUMBIDAS DE APRECIAR DIVERSAS MEDIDAS PROVISÓRIAS, 

EDITADAS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 

+ PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - 1995-1996. 

D) COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO: 

+ DESTINADA A INVESTIGAR O PROGRAMA AUTÔNOMO DE ENERGIA NUCLEAR -

19.04.90 A 15.12.90. 

+ SITUAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO- 24.06.91 A27.05.93. 

+ DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS DO SENHOR PEDRO COLLOR DE MELLO, 

REFERENTES AS ATIVIDADES DO SENHOR PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS-

27.05.92 A 15.09.92. 

+ DESTINADA A APURAR AS IRREGULARIDADES DO FUNDO DE GARANTIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO- FGTS- 24.06.91 A 09.07.92 

+DESTINADA A APURAR FATOS CONTIDOS NAS DTh'ÚNCIAS DO SENHOR JOSÉ 

CARLOS ALVES DOS SANTOS, REFERENTES AS ATIVIDADES DOS 

PARLAMENTARES, MEMBROS DO GoVERNO E .REPRESENTANTES DE EMPRESAS 

~OL VIDOS NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO -

10.10.93 A03.12.96. 

E) COMISSÕES TEMPORÁRIAS NO SENADO FEDERAL: 

+ VICE-PREsiDENTE DA COMISSÃO INCUMBIDA DE ANALIZAR, ESTIJDAR, BEM 

COMO ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA CONFERÊNCIA MUNDIAL DO MEIO 

AMBIENTE- ECO I 92-22.04.91 A 10.09.92. 
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+ MEMBRO DA COMISSÃO INCUMBIDA- DE -BUSC:A?-: ;"t.JNTC f'. ~ j, '· ,, • •.. 

CIENTÍFICA BRASILEIRA E A SOCIEDADE EM GERAL, NOVAS i'ROPGS::.~S :.~" _ _.._ ·-· 

DESENVOLVlMENTO DA AMAZÔNIA, DE MODO A DEFíN!R ~.Tiv!.A. ?G;.,:::: .. ~. 

GARANrE O CRESCIMENTO DE SUA ECONOl\.fiA EM CO:NSON.lJ·:CLA ·--"· ' 

MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DE SEUS HABITANTES - 1996/97. 

F) OUTRAS COMISSÕES NO SENADO FEDERAL: 

+ DESTINADA A ANALIZAR A PROGRAMAÇÃO DE RADIO E 'I\r NO e~_:;:::; - \15 ... 

27.08.97. 

+ DESTINADA AO ESTUDO DO PROJETO DE LEI DA CÂM.ARJ'. \'-i." 73, :~ '>c~ '. 

lNICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPúBLICA, QUE iNSliH..'i :; ~~;;,.)"-'" · -

TRANSITO BRASILEIRO- 1995. 

+ DESTINADA A ELABORAR A LEI DE DIRETRIZES E BASE:O :...... iii\;-::.-. 

NACIONAL 

G) MEMBRO TITULAR DAS SEGUINTES COMiSSCE ;,,_.:,_ -=:Al'-1.--\.H·. 

DOS DEPUTADOS- 1987 A 1991 

+ VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇAO E CONIT<0Li':. 

+ COMISSÃO DE ECONOMIA, INDúSTRIA E COMÉRCIO; 

+ COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO },..c\ffiiENTE; 

+ COMISSÃO DE FINANÇAS; 

+COMISSÃO DEDESENVOLVIMENTO_U.RBANO, INTERIOR E ÍNDIO; 

+ COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTES, DESENVOL VIMEI-D'O URBANO c: 

INTERIOR. 

H) GRUPOS DE TRABALHO 

~ GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ANALISAR A "SITUAÇÃO DOS CuNSüi<t.lu.:> 

NO BRASIL" 
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V - CONHECIMENTOS NA ÁREA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

OUTUBRO DE 1997 

+CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PúBUCA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, 

REALIZADO NA ALEMANHA; 

+ DIRETOR ADMlNISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO GoVERNO 

DO DISTRITO FEDERAL; 

+ DIRETOR AoMlNISTRATIVO DA SAB 

+ CHEFE DE GABINETE DA fUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO GoVERNO DO 

DISTRITO FEDERAL; 

+ CHEFE DE GABINETE DO SECRETARIO DE GoVERNO DO DISTRITO FEDERAL. 

+ SECRETÁRIO DE ESTADO DO GoVERNO DO DISTRITO FEDERAL- (SUBSTITIJTO); 

+ ADMINISTRADORREGIONALDEBRAZLÂNDIAIDF- 31-08-71 A03-02-73; 

+ ADMINISTRADORREGIONALDOGAMA/DF- 14-06-74 A 15-05-81; 

+ ADMINISTRADOR REGIONAL DE TAGUATINGA I DF- 15-05-81 A 13-08-85; 

• MEMBRO DOS CONSELHOS DA SHIS - SOCIEDADE DE HABITAÇÃO E INTERESSE 

SOCIAL I DF, DA CODEPLAN- COMPANHIA DE DESENVOI.:VIMENTO DO 

PLANALTO CENTRAL I DF, DA FSS - FUNDAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL I DF, DA 

CEB - COMP ANHlA DE ELETRICIDADE DE BRASÍLIA. 

VI - CONDECORAÇÕES 

+ MEDALHA DO MÉRITO ALVORADA, DO GoVERNO DO DISTRITO FEDERAL. 

+ MEDALHA DO MÉRITO BURITI, DO GoVERNO DO DISTRITO FEDERAL. 

+ MEDALHA DO MÉRITO DE BRASÍLIA- GRAU DE GRANDE OFICIAL. 

+ ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO - GRAU DE GRANDE OFICIAI., DA CÂMÀRA 

LEGISLATIVA DO DISTRITO fEDERAL. 

+ MEDALHA IMPERADOR DOM PEDRO II, DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO 

FEDERAL. 

+ MEDALHA ALFERES JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, DA POLÍCIA .MILITAR DO 

DISTRITO FEDERAL. 
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+ ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO DO TRABALHO- GRAU DE GRANDE 0FICIÃL. 

+ MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO DA MEDICINA VETERINÁRIA- GRAU DE GRÃ 

CRUZ. 

+ HONRA AO MÉRITO, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

+ MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO DE DOM Bosco - GRAU DE GRANDE CRUZ, 

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. 

+ MEDALHA DE MÉRITO EDUCATIVO, DO MlNISTERIO DA EDUCAÇÃO. 

+ MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO DO .MINISTÉRIO DA 

AERONÁUTICA- GRAU DE GRANDE OFICIAL. 

+ MEDALHA DO MÉRITO MAUÁ - GRAU CRUZ MAUÁ, DO .MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES. 

+ MEDALHA DO MÉRITO DE AsSIS"ffiNCIA AO ESTUDANTE, DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CULTURA. 

+ MEDALHA DO PACIFICADOR, .MINISTÉRIO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 

+MEDALHA DO. MÉRITO TAMANDARÊ, DO CONSELHO DA ORDEM DO MÉRITO 

NAVAL- MINISTÉRIO DA MARINHA. 

+ TíTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO MARANGUAPENSEICE. 

VII - OBRAS PUBLICADAS 

+"DEPUTADO VALMIR CAMPELO NA CONSTITUINTE"- COLETÂNEA 

DE DISCURSOS, PARECERES E PROJETOS - 1988 

+"OPINIÃO"- POLÍTICA, GoVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO-

1992 

+ "PLEBISCITO: CONSIDERAÇÕES DE UM DEMOCRATA" 

COMENTÁRIOS SOBRE PARLAMENTARISMO E PRESIDENCIALISMO- 1993 

+ "HOMENS FERAS E PRIS6ES" - SOBRE o SISTEMA PENITENCIÁRIO 

BRASILEIRO. 
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+ "ATIVlDADES P4.RLAMENTARES- ZO SEMESTRE DE 1995"- ffiüjETOS 

DE LEL PARECERES E DISCURSOS. 

+"AS SA.FENAS DA ECONOMIA"- PEQUENAS E MICROEMPRESAS 

VIII - MISSÕES NO EXTERIOR 

+.DESIGNADO P.A.R...O.. ll'<'TEGR.P.R A DELEGAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL EM 

· MISSÃO OFICLA.L NA RúSSIA- 1993. 

+DESIGNADO PARA REPRESENTAR O SENADO NAS SOLENIDADES DO 30° 

ANIVERSÁRiO DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO NO PERU. 

PERU- 1994. 

+DESIGNADO COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, INTEGRANDO A DELEGAÇÃO 

DO BRASIL À 50" SESSÃO DA AsSEMBLÉIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA- 1995. 

+DESIGNADO A PARTICIPAR DA 1" REUNIÃO MINISTERIAL DA 0RGANIZAÇP.O 

MUNDIAL DE COMÉRCIO (OMC), EM CINGAPURA. 

· ClNGAPURA- 1996 

• DESIGNADO COMO OBSERVADOR DO SENADO FEDERAL, PARA A 85" 

(OCTAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO DA CONFERÊNCIA L"'TERNACIONAL DO 

TRABALHO, REALIZADA EM GENEBRA, NA SUÍÇA- 1997. 

SUIÇA-1997. 

+ VISITA, COM FINS CULTIJRAIS E DE ESTUDOS À FRANÇA, ITÁLIA, ALEMANHA, 

SuíÇA, INGLATERRA, ARGENTINA, ÁUSTRIA, CANADÁ, ESPANHA, REPúBLICA 

TCHECA, RúSSIA E PORTUGAL. 

BRASÍLIA-DF, SETEMBRO DE 1997 

SENADOR VALMIR CAMPELO 

(A Comissão de Assuntos Econômicos). 
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O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O tribuintes, na medida em que lhes criou ônus extra-
projeto lido vai à Comissão de Assuntos Econômi- fiscais significativos. 
cos, para receber parecer. O relativo sucesso do plano de estabilização 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. em curso -o Plano Real -, que vem trazendo as ta-
12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. xas inflacionarias para níveis suportáveis, evidencia 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 210, DE 1997 

Dispõe sobre prazos de apuração e 
de pagamento de tributos federais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os valores a pagar, relativamente ao Im

posto sobre Produtos Industrializados e do Imposto 
de Renda retido na Fonte, serão apurados no dia 
dez de cada mês, compreendendo o período entre 
essa data e o dia onze do mês anterior. 

Art. 22 O imposto devido, apurado no prazo de
terminado pelo art. 12 , deverá ser pago até o último 
dia do mesmo mês. 

Art. 32 No prazo de noventa dias, o Poder Exe
cutivo enviará ao Congresso Nacional projeto de lei 
dispondo sobre prazos de apuração e de pagamento 
de todos os tributos e contnbuições federais, com o 
objetivo de compatibilizar referidos prazos com os ci
clos peculiares aos principais setores econômicos e 
ramos de negócio. 

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

Os prazos de apuração e de recolhimento dos 
tributos assumem grande importância, na medida 
em que são variáveis interferentes na vida financeira 
de ambas as partes envolvidas: do ente tnbutante, o 
Estado, e do contribuinte, com graves reflexos no 
processo inflacionário e no desenvolvimento dos ne
gócios. 

Não obstante, talvez por esta:rem ligados à ge
ração de custos e encargos financeiros implícitos e 
não tão evidentes como, por exemplo, os resultantes 
de alterações nas bases de cálculo e nas alíquotas, 
os referidos prazos tendem a ter seu equacionamen
to negligenciado. 

A convivência com longos período de inflação 
alta levou o Estado, orientado pelo objetivo de orde
nar as finanças públicas, a criar mecanismos de pro
teção de suas receitas. tais como indexação, encur
tamento de prazos de apuração e de prazos de re
colhimento, sem levar em conta aspectos económi
cos importantes, além de atropelar o direito dos con-

a urgente necessidade de reestudo da matéria, até 
mesmo como parte da luta para baixar ainda mais os 
índices e para preparar a economia para a fase de 
crescimento harmônico e sustentado. 

O ideal é que os prazos tributários sejam ade
quados aos ciclos negociais. Prazos muito curtos 
para negócios de ciclo longo sobrecarregam finan
ceiramente o contribuinte, impondo-lhe ônus extrafis
cal que, além de ser ofensivo do ponto de vista jurí
dico, encarecem os bens e serviços, prejudicando a 
livre concorrência e o combate à inflação. 

Ao contrário, prazos muito longos para negó
cios de ciclo curto favorecem indevidamente o contri
buinte, em detrimento do erário que, para se finan
ciar, é obrigado a recorrer ao enãrvidamento público 
- concorrendo para a formação de déficit. 

Sem dúvida é urgente estabelecer prazos mais 
flexíveis e adequados aos ciclos de negócios em 
ambiente de inflação controlada. Contudo, reconhe
ce-se que a modifiCação não pode ser feita brusca
mente, tendo em vista que os prazos de pagamento 
têm vinculação com o montante a ser arrecadado 
dentro do exercício e, portanto, com a estimativa de 
receita que constou do orçamento anual. O elasteci
mento de prazos de apuração e de pagamento pode 
transferir receita para o exercício seguinte, resultan
do em desequilíbrio orçamentário. 

Por esta razão, o projeto contempla a solução 
em duas etapas. 

Os artigos 12 e 22 tratam de oferecer desafogo 
de emergência para os contribuintes do IPI, hoje 
submetidos a prazos decendiais, e do Imposto de 
Renda retido na fonte, obrigados a prazos semanais, 
passando em ambos os casos a fazer a apuração 
em período de trinta ãras com .e pagamento até o úl
timo dia do mesmo mês. Dessa maneira a perda de 
arrecadação dentro do exercício deverá ser mínima. 

O artigo 32 determina que o Poder Executivo 
estude com profundidade a matéria e proponha pro
jeto de lei contemplando todos os tributos num es
quema de adequação aos ciclos negociais de cada 
setor de atividade econômica. 

É o que tenho a honra de propor à considera
ção dos ilustres pares. 

Sala das Sessões, ô de outubro de 1997.- Se-
nador Bemardo CBbral. - -
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(À Comissão de assuntos Econômícos 
-decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 211, DE 1997- COMPLEMENTAR 

AHera os §§ 12 a 42 elo art. 38 e 
acrescenta o § 82 ao mesmo art. da Lei n2 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, que 
"Dispõe sobre a política e as instituições 
monetárias, bancárias e creditícias, cria o 
Conselho Monetário Nacional e dá outras 
providências•. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os§§ 12 a 42 do art 38 da Lei n2 4.595164 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 38. . ............................................ . 
§ 12 As informações e os esclareci

mentos ordenados pelo Poder Judiciário, 
prestados pelo Banco Central do Brasil ou 
pelas instituições financeiras, e a eJi::íbiÇão 
de livros e documentos em Juízo, se revesti
rão sempre do mesmo caráter sigiloso, só 
podendo a eles ter acesso as partes legíti· 
mas na causa, que deles não poderão ser
vir-se para fins estranhos à mesma 

§ 22 As Comissões Parlamentares de 
Inquérito, no exercício da competência cons
titucional e legal de ampla investigação, ob
terão as informações que necessitarem das 
instituições financeiras, inclusive por meio 
do Banco Central do Brasil. 

§ 32 As formas e as condições para 
transferência das informações de que trata 
este artigo ao Poder Legislativo serão disci
plinadas por meio de resoluções específicas 
do Congresso Nacional, da Câmara dos De
putados e do Senado FederaL 

§ 42 O Banco Central do Brasil e as 
instituições financeiras públicas prestarão in
formações ao Tribunal de Contas da União, 
quando requisitadas por, no mínimo, dois 
terços dos Ministros. 

Art. 22 O art. 38 da Lei n2 4.595/64 fica acresci-__ 
do do seguinte parágrafo: 

"§ 82 Implica em responsabilidade soli
dária dos responsáveis a quebra de sigilo 
bancário associada à falta de alerta sobre a 
condição de sua transferência, quando cou
ber, pelas instituições prestadoras das infor
mações de que trata o § 22." 

Art 32 Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

É patente a necessidade de a norma acompa
nhar as transformações sociais, sob pena de perder 
a sua eficácia. A Lei n2 4.595/64 bem desempenhou 
o papel de ordenadora do emergente sistema finan
ceiro nacional no bojo de importantes reformas es
truturais de que também faziam parte o Códigô Tri
butário Nacional (Lei n2 5.172/66) e a Reforma Admi
nistrativa (Decreto-Lei n2 200/67). Todavia, no mo
mento atual, transparecem algumas lacunaS e fa
lhas derivadas das mudanças introduzidas principal
mente pela Constituição Federal de 1988. 

Com efeito, a lei do sistema financeiro pertence 
à categoria de lei ordinária elevada à lei complemen
tar pela Constituição Federal em razão do conteúdo. 
Isso advém do teor de dispositivos dos arts. 163, V, 

-e 192, IV, da Lei Maior. 

"Art. 163. Lei complementar disporá 
sobre: 

V - fiscalização das instituições finan
ceiras; 

192. O sistema financeiro nacional, es
truturado de forma a promover o desenvofvi
mento equilibrado do País e a servir aos in
teresses da coletividade, será regulado em 
lei complementar, que disporá, inclusive, so
bre: 

IV - a organização, o funcionamento e 
as atnbuições do Banco Central e demais 
instituições financeiras públicas e privadas; 

Além da substantiva aHeração do processo le
gislativo, a Constituição determinou novel distribui
ção de competências, em especial aquelas relacio
nadas ao orçamento público. O Congresso Nacional, 
de mero assistente, passou a efetuar emendas no 
projeto de lei orçamentária e, com isso, participar ati
vamente da discu~o SQtl~ a ~lhor forma de alo
car os recursos públicos. Daí decorreu a necessida
de de aperfeiçoar os mecanismos de planejamento e 
controle externo pOr-parte do- (egiStativo, sem afas
tar o sistema de controle interno de cada Poder (art. 
70 da Lei Maior). 

Nessa e5frutura de controle externo consta in
serido o Tnbuna! de Contas da União - TCU. Com-
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pele-lhe auxiliar o Congresso Nacional titular do con
trole externo, a par das competências específicas 
discriminadas pelos incisos do art. 71 da Constitui
ção Federal. Ao definir tais competências, a Consti
tuição fixou o limite de ação do TCU: 

"11 - julgar as contas dos administrado
res e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração di
reta e indireta, incluídas as fundações insti
tuídas e mantidas pelo poder público federal, 
e as contas daquelas que derem causa a 
perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário público. • 

Rgura evidente, pelo exposto, que ao TCU não 
cabe imiscuir-se em relações de particulares. Inte
ressam-lhe tão-só as irregularidades de que resulte 
prejuízo ao erário. Para tanto, a Constituição lhe fa
cultou "realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica 
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e pa
trimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entida
des referidas no inciso n• (inciso IV do art. 71 ). 
Como qualquer outro órgão púbrtcO, o seu agir é 
passível de verificação judicial com respeito à nulida
de de ato administrativo por ilegalidade (entre as 
quais o gênero abuso de poder), com eventual re
percussão de ordem administrativa, civil e criminal 
sobre o agente responsável. 

O Bacen, buscando evadir-se à ação do con
trole externo, invocou a Mela jurisdicional do Supre
mo Tnbunal Federal. Todavia, entendemos que 
aguardar a solução desse impasse judicial tende a 
esvaziar a competência fiscalizatóna do Congresso 
Nacional, titular do controle externo. A seguir na li
nha de entendimento perseguida por alguns, nem 
mesmo os plenários da Câmara ou do Senado dete
riam competência para remover o obstáculo inter
posto pelo Bacen com respeito à prestação das ,in
formações requeridas. 

A nosso juízo, não se trata de quebra de sigilo 
bancário, mas da sua transferência Ademais, cabe 
situar a Autarquia no-Estado Democrático de Direito 
de que trata o art. 1 51 da Constituição. Afinal, a Repú
blica caracteriza-se pela temporariedade do manda
to e pela eletividade. Dessarte, entendemos funda
mental a prestação de contas (accountablllty) para 
o cumprimento dos objetivos fundamentais da Repú
blica Federativa do Brasil, conforme insculpidos no 
art. 3" da Lei Maior. A postura adotada pelo Bacen, 

em face do controle externo, inviabiliza a transparên
cia (disclosure) necessária para garantir a legitimi
dade da ação do agente público, ·subvertendo a im
prescindível igualdade de todos perante a lei. 

Faz-se mister a intervenção legislativa do Con
gresso Nacional para alterar norma infraconstitucio
nal que, no momento, permite entendimentos ten
dentes a afastar as ações do controle externo. Des
sa maneira, retomamos a exortação inicial sobre a 
necessidade de atualizar a norma No instante em 
que se questiona a legitimidade de constar o TCU do 
rol de instituições capazes da transferência do sigilo, 
por força de leitura positiva do disposto na norma. 
parece-nos propício adequar tal :dispositivo às rie
cessidades correntes. 

Recordamos que incumbe ao Congresso "fis
calizar e controlar, diretamente ou por qualquer de 
suas Casa, os atos do Poder Executivo, inclufdos os 
da administração indireta• (inciso x do art. 49 da Lei 
Maior). Obviiamente, a Autarquia Bacen faz parte da 
administração indireta do Poder Executivo, não lhe 
cabendo privilégio à título de sigilo-bancário. 

Por fim, salientamos a competência do Poder 
Legislativo para a auto-regulamentação do acesso 
às infonnações, uma vez aprovado o direito substan
tivo pela lei complementar. Resguarda-se, dessa for
ma, a separação dos poderes, uma vez que resta 
submetida à sanção presidencial tão-só a substância 
do direito, qual seja, o direito de acesso às informa
ções. Ademais, tal reserva é cabfvel pelo entendi
mento do teor do art. 47 da Constituição, mediante o 
que é necessário disposição constitucional para 
afastar o quorum de. maioria dos votos, presente a 
maioria absoluta dos membros quanto às deliberaçõ
es de cada Casa e de suas comissões. 

No caso do Teu, inexiste restrição constitucio-
nal similar. Além cfiSSO, segundo a melhor doutrina, a 
lei especial e especifica detém primazia sobre a lei 
ordinária e genérica Por conseguinte, julgamos 
oportuna a inserção de quorum qualificado para o 
TCU neste projeto de lei complementar, em lugar de 
fazê-lo na Lei Orgânica respectiva (Lei nSI 8.443, de 
16 de julho de 1992). 

Seguros da constitucionalidade, do mérito e da 
adequada técnica legislativa da proposição, conta

. mos com o seu bom acolhimento pelos nobres pa
res, de forma a alcançar a maioria absoluta. neces
sária para que o projeto seja aprovado. 

Sala da Comissão, 6 de outubro de 1997. -Se
nador João Rocha. 
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LEGISUJ.ÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N2 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

Ementa: 

Dispõe sobre a organização da Admi
nistração Federal, estabelece diretrizes para 
a Reforma Administrativa e dá outras provi
dências. 

LEI N2 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 

Ementa: 

Dispõe sobre o Sistema Tributário Na
cional e institui normas gerais de direito tri
butário aplicáveis à União, Estados e Muni
cípios. 

LEI N2 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992 

Ementa: 

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribu
nal de Contas da União e dá outras provi
dências. 

LEI N2 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Ementa: 

Dispõe sobre a política e as instituiçõ
es monetárias bancária e creditícias, cria o 
conselho monetário nacional e dá outras 
providências. 

Art. 38. As instituições financeiras conservarão 
sigilo em suas operações ativas e passivas e servi
ços prestados. 

§ 1il As informações e esclarecimentos ordena
dos pelo Poder Judiciário, prestados pelo Banco 
Central da República do Brasil ou pelas instituições 
financeiras, e a exibição de livros e documentos em 
Juízo, se revestirão sempre do mesmo carátersigilo
so, só podendo a eles ter acesso as partes legítimas 
na causa, que deles não poderão servir-se para fins 
estranhos à mesma. 

§ 2" O Banco Central da República do Brasil e 
as instituições financeiras públicas prestarão infor
mações ao Poder Legislativo, podendo, havendo re
levantes motivos, solicitar sejam mantidas em reser
vas ou sigilo. 

§ 32 As Comissões Parlamentares de Inquérito, 
no exercício da competência constitucional e legal 

de ampla investigação (art. 53 da Constituição Fede
ral e Lei n• 1.579, de 18 de março de 1952), obterão 
as informações que necessitarem das instituições fi
nanceiras, inclusive através do Banco Central da Re
pública do Brasil. 

§ 42 Os pedidos de informações a que se refe
rem os §§ 22 e 32, deste artigo, deverão ser aprova
dos pelo Plenário da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal e, quando se tratar de Comissão 
Parlamentar de Inquérito, pela maioria absoluta de 
seus membros. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Art. 32 Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 

1-construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
11- garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erraáiCaT a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconcei

tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou
tras formas de discriminação. 

Art 47. Salvo disposição constitucional em 
contrário, as deliberações de cada Casa e de suas 
comissões serão tomadas por maioria dos votos, 
presentes a maioria absoluta de seus membros. 

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

X - fiSCalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi
vO, incluídos os da administração indireta; 

Art 70. A fiscalização contábil, financeira, orça
menlária, operacional e patrimonial da União e das en
tidades da administração direta e indireta, quanto à le
galidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pes
soa física ou entidade pública que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e va
lores públicos ou pelos quais a União responda, ou 
que, em nome desta, assuma obrigações de nature
za pecuniária 

Ar. 71. O controle externo, a cargo do Congres
so Nacional, será exercido com o auxmo do Tribunal 
de Contas da União, ao qual compete: 
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11 - julgar as contas dos administradores e de
mais responsáveis por dinheiros, bens e valores pú
blicos da administração direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
poder público federal, e as contas daqueles que de
rem causa a perda, extavio ou outra irregularidade 
de que resulte prejuízo ao erário público; 

IV - realizar, por inciciativa própria, da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal, de comissão 
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, opera
cional e patrimonial, nas unidades administrativas 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades referidas no inciso 11; 

Art 163. Lei complementar disporá sobre: 
V -fiscalização das instituições financeiras; 

Art 192. (*) O sistema financeiro nacional, es
truturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da cole
tividade, será regulado em lei complementar, que 
disporá, inclusive, sobre: 

IV - a organização, o funcionamento e as atri
buições do Banco Central e demais instituições fi
nanceiras públicas e privadas; 

(*)Emenda Constitucional N2 13, de 1996 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Econõmicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 212, DE 1997 

Dispõe sobre o benefício previden
ciário complementar às vítimas e aos de
pendentes dos motoristas profissionais 
de veículos automotores ele carga ou de 
passageiros, vítimados por ações tipifica
das como crimes, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art1 2 A Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Arl 22 ................................................. . 
III - para o financiamento do benefício 

complementar previdenciário devido aos mo
toristas profissionais de veículos automoto
res de carga ou de passageiros, a contribui
ção social prevista no inciso I será acrescida 
de ~k {dois por cento) para as empresas 
cuja a atividade preponderante seja o trans-
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porte rodoviário de carga ou de passageiros, 
sem prejuízo do disposto no inciso anterior.• 

Art 22 A Lei n" 8213, de 24 de julho de 1991, pas
sa a vigorar acrescida com as seguintes alterações: 

"Art 18 .•....••....••.....•............................. 
IV - quanto ao segurado motorista pro

fissional de veículos automotores de carga 
ou de passageiros e seus dependentes: 

a) adicional de aposentadoria por inva
lidez; 

b} adicional de pensão por morte; 
§ 32 A pensão por morte decorrente de apo

sentadoria por invalidez acrescida do adicional pre
visto na alínea a do inciso IV deste artigo, não será 
acrescida do adicional previsto na alínea b do mes
mo artigo. 

Art. 44. . ..........................•..................... 
§ 32 o valor da aposentadoria por inva

lidez devida ao segurado motorista profissio
nal de veículos automotoras de carga ou de 
passageiros, cuja invalidez seja decorrente 
da prática de violência tipifiCada como crime, 
durante o exercício profissional, será acres
cido de 30% {trinta por cento). 

Art. 75 ................................................. . 
Parágrafo Úõlico. O valor da pensão por 

morte devida aos dependentes do segurado 
motorista profissional de veículos automoto
res de carga ou de passageiros, cuja morte 
seja decorrente da prática de violência tipifi
cada como crime, durante o exercício profis
sional, será acrescido de 30% (trinta por 
cento)." 

Art. 3" A contribuir.ão a cargo da empresa ou 
do nmpregador previsto no inciso III, do art 22, da 
Lei n2 8212, de 24 de julho de 1991, poderá ser de
duzida em dobro do Imposto de Renda devido, nos 
termos de regulamentação baixada pela Receita Fe
deral. 

Art 4• A contribuição social adicional para a 
Seguridade Social prevista no inciso III, do art. 22, 
da Lei n2 8212, de 24 de julho de 1991, será exigí
vel 90 (noventa) dias após a publicação desta lei. 

Art 5" O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art 6" Revogam-se as áJSpoSições em contrário. 
Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Justificação 

A proposição que ora apresentamos vem preen
cher um vazio legal existente em nosso País, que não 
dá a devida proteção às vítimas de violência ocorridas 
durante o transporte de carga e de passageiros. 

São inúmeros os crimes praticados contra os 
motoristas profissionais, que no exercício profissio
nal são vítimas de homicídio, lesões corporais, se
qüestro e outros crimes. 

Na maioria dos casos os motoristas são ainda 
pessoas jovens, que deixam inúmeros dependentes 
em dificuldades financeiras. 

Preocupado com esta situação, propomos alte
rações na legislação previdenciária a fim de possibi
litar o pagamento de benefício complementar, na for
ma de adicidnal de aposentadoria por invalidez e de 
adicional de pensão por morte, no valor de 30% (trin
ta por cento) do salário-de-benefício. 

Como nenhum benefício pode ser criado ou 
majorado (art. 195, IV, da CF) sem a respectiva fon
te de custeio, instituímos contribuição social adicio
nal a cargo das empresas, mas com um diferencial, 
a dedução em dobro para fins do Imposto de Renda. 

Com esta medida pretendemos punir a União, 
que tem a maior malha rodoviária do País e não ofe
rece a devida segurança nas estradas, combatendo 
adequadamente as organizações criminosas dedica
das ao roubo de cargas e de passageiros. 

Esperamos, assim, o apoio de todos os Senho
res e Senhoras Parlamentares. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1997.- Se
nador Sebastião Rocha, PDT- AP. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

El N~ ~.212- DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre a organização da Se
guridade Social, institui Plano de Cus
teio, e dá outras providências. 

CAPíTuLO IV . 
Da Contribuição da Empresa 

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, 
destinada à Seguridade Social, além do disposto no 
art. 23, é de:l - 20% (vinte por cento) sobre o total. 
das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer 
título, no decorrer do mês, aos segurados emprega
dos, empresários, trabalhadores avulsos e autóno
mos que lhe prestem serviços; 

11 - para o financiamento da compl!'l!"llentação 
das prestações por acidente do trabalho, dos seguin
tes percentuais, incidentes sobre o total das remune-

rações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, 
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: 

a) 1% (um por cento) para as empresas em 
cuja atividade preponderante o risco de acidentes do 
trabalho seja considerado leve; 

-- b) 2% (dois por cento) para as empresas em 
cuja atividade prepoderante esse risco seja conside
rado médio; 

c) 3% (três por cento) para as empresas em 
cuja atividade prepoderante esse risco seja conside
rado grave. 

§ 1g. No caso de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
económicas, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, so
ciedade corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros priva
dos e de capitalização, agentes autónomos de segu
ros privados e de crédito e entidades de previdência 
privada abertas e fechadas, além das contribuições 
referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contri
buição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco déci
mos por cento) sobre a base de cálculo definida no 
inciso I deste artigo. 

§ 2º. Não integram a remuneração as parcelas 
de que trata o § 82 do art. 28. 

§ 32 • O Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de 
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o en
quadramento de empresas para efeito da contribui
ção a que se refere o inciso 11 deste artigo, a fim de 
estimular investimentos em prevenção de acidentes. 

§ 42 O Poder Executivo estabelecerá, na forma 
da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade 
Social, mecanismos de estímulo às empresas que 
se utilizem de empregados portadores de deficiência 
física, sensorial e/ou mental, com desvio do padrão 
médio. 

LEI N2 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1997 

Dispõe sobre os Planos de Benefí
cios da Previdência Social e dá outras 
providências. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 213, DE 1997 

Dispõe sobre o benefício previden
ciário complementar às vítimas e aos de-
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!)endentes dos motoristas profissionais 
de veículos automotores de carga ou de 
passageiros, decorrentes de acidente de 
trânsito, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 A Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigor com as seguintes alterações: 

"Art. 22 ................................................ . 

III - para o financiamento do benefício 
complementar previdenciário devido aos moto
ristas profiSSionais de veículos automotores de 
carga ou de passageiros, a contribuição social 
prevista no inciso I será acrescida de 0,5% 
(cinco décimos por cento) para as empresas 
cuja atividade preponderante seja o transpor
te rodoviário de carga ou de passageiros, 
sem prejuízo do disposto no inciso anterior." 

Art. 22 A Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as alterações: 

"Art. 18 ................................................ . 

IV - quanto ao segurado motorista pro
fissional de veículos autornotores de carga 
ou de passageiros e seus dependentes: 

a) adicional de aposentadoria por invalidez; 
b) adicional de pensão por morte. 
§ 32 A pensão por morte decorrente de 

aposentadoria por invalidez, já acrescida do 
adicional previsto na alínea a do inciso IV 
deste artigo, não cumulará o adicional pre
visto na alínea b do mesmo inciso. 

Art. 44 .................................................. . 

§ 32 O valor da aposentadoria por inva
lidez, devida ao segurado motorista profis
sional de veículos automotores de carga ou 
de passageiros, será acrescido de 30% (trin
ta por cento), quando a invalidez for decor
rente de acidente de trânsito ocorrido duran
te o exercício profissional, ocasionado por: 

I - defeitos na pista de rolamento; 
11 - sinalização inadequada, insuficien· 

te ou inexistente; 
III - ausência de proteção adequada 

para o trânsito do veículo; 
IV - negligência do responsáYel pela 

manutenção, conservação e recuperação da 
rodovia; 

V - outras situações definidas em re
gulamento. 

Art. 75 ........................................... ·-··· 
Parágrafo únicõ: O Valor da pensão por 

morte, devida aos dependentes do segurado 
motorista profissional de veículos automoto
res de carga ou de passageiros, cuja morte 
seja decorrente de acidente de trânsito ocor
rido durante o exercício da profissão, nos 
termos do disposto nos incisos de I a V do § 
32 do art. 44 desta lei, será acrescido de 
30% (trinta 00r cento)." 

Art. 32 A contribuição sociai adicional para a 
Seguridade Social prevista no inciso III do art. 22 da 
Lei n2 8212, de 24 de julho de 1991, será exigível 
noventa dias após a publicação desta lei. 

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta lei no prazo de noventa dias. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. -

Justificação 

A proposição que ora apresentamos vem 
preencher um vazio legal existente em nosso País, 
que não dá a devida proteção às vítimas de acidente 
ou violência ocorrida durante o transporte de carga e 
de passageiros. 

São inúmeros os acidentes de trânsito com vítimas 
fatais ou com seqüelas que deixam inválklos os motoris· 
tas profissionais, obrigados a trafegar por rodovias em 
péssimas condições de conservação e manutenção. 

Preocupado com esta situação, propomos alte
rações na legislação previdenciária a fim de possibi
litar o pagamento de be. :efício complementar, na for
ma de adicional de aposentadoria por invalidez e de 
adicional de pensão por morte, no valor de 30% (trin
ta por cento) do salário-de-benefício. 

Como nenhum benefício pode ser criado ou 
majorado (art. 195, IV, da CF) sem a respectiva fon
te de custeio, instituímos contribuição social adicio
nal a cargo das empresas, mas com um diferencia!, 
a dedução em dobro para fins do Imposto de Renda. 

Com este medida pretendemos punir a União, 
que tem a maior malha rodoviária do País e não ofe
rece a devida segurança nas estradas, com vistas 
ao combate adequado às organizações criminosas 
dedicadas ao.roubo de carga~ de passaQêiros. 

Esperamos, assim, o apoio dos Senhores Se
nadores para a aprovação deste projeto. 
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· Sala das Sessões, 6 de outubro de 1997. - Se
nador Sebastião Rocha, PDT- AP. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre a organização da Se
guridade Social, institui Plano de Cus
teio, e dá outras providências. 

CAPÍTULO IV 
Da Contribuição da Empresa 

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, 
destinada à Seguridade Social, além do disposto no 
art. 23, é de: 

I - 20% (vinte por cento) sobre o total das re
munerações pagas ou creditadas, a qualquer título, 
no decorrer do mês, aos segurados empregados, 
empresários, trabalhadores avt,~lsos e autônomos 
que lhe prestem serviços; 

11 -para o financiamento da complementação 
das prestações por acidente do trabalho, dos seguin
tes percentuais, incidentes sobre o total das remune
rações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, 
aos segurados empregados e trabalhadores awlsos; 

a) 1% (um por cento) para as empresas em· 
cuja atividade preponderante o risco de acidentes do 
trabalho seja considerado leve; 

b) 2"k (dois por cento) para as empresas em 
cuja atividade preponderante esse risco seja consi
derado médio; 

c) 3% (três por cento) para as empresas em 
cuja atividade preponderante esse risco seja consi
derado grave. 

§ 12 No easo de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, so
ciedades corretoras, distribuidoras de títulos e valo
res mobiliários, empresas de arrendamento mercan
til, cooperativas de crédito, empresas de seguros pri
vados e de capitalização, agentes autônomos de se
guros privados e de crédito e entidades de previdên
cia privada abertas e fechadas, além das contribui
ções referidas neste artigo e no art. 23, é devida a 
contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco 
décimos por cento) sobre a base de cálculo definido 
no inciso I deste artigo. 

§ 22 Não integram a remuneração as parcelas 
de que trata o § 82 do art. 28. 

§ 3" O Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de 

acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o en
quadramento de empresas para efeito da contribui
ção a que se refere o inciso 11 deste artigo, a fim de 
estimular investimentos em prevenção de acidentes. 

§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma 
da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade 
Social, mecanismos de estímulo às empresas que 
se utilizem de empregados portadores de deficiência 
física, sensorial e/ou mental, com desvio do padrão 
médio. 

LEI N52 8.218, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benefí
cios da Previdência Social e da outras 
providências. 

(À Comissão de Assuntos Sociais-De
cisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Os 
projetas lidos serão publicados e remetidos às co
missões competentes. 

Há, ainda, oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Bernardo CabraL 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e 
Srs. Senadores, desejo trazer ao conhecimento des
te Plenário a posição recentemente assumida pelo 
Instituto dos Advogados Brasileiros acerca da grave 
questão do endividamento das unidades federativas. 

Em sessão plenária realizada em 30 de julho 
próximo passado, o Instituto aprovou o parecer do 
Dr. Júlio César do Prado Leite, exarado na Indicação 
n2 092/96, de autoria do Dr. Nildomar da Silveira 
Soares, ex-Presidente da OAB do Piauí e ex-Con
sultor Juódico do Banco do Brasil, alertando para a 
gravidade da situação financeira dos Estados e ape
lando para que uma solução seja encontrada. 

A indicação do ilustre causídico piauiense qua
lifiCa, com acerto, corno altamente preocupante a si
tuação vivida pelos Estados brasileiros, •envolvidos 
por uma nefasta insolvência, que beira o caos eco
nômico-político-social". Aduz o advogado que o qua
dro tem origem em empréstimos contraídos pelas 
Unidades Federativas, visando ao cumprimento de 
suas obrigações constitucionais. 

Traçando paralelo com a situação dos países 
endividados frente a seus credores internacionais, o 
documento afirma que a realidade dos Estados bra
sileiros é •muito mais desesperàdora•, e lembra que 
as dívidas acumuladas em sucessivas gestões go
vernamentais eram administráveis, ao tempo da es-
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pirai inflacionária, mediante pequeno retardamento 
na liquidação dos débitos com fornecedores e servi
dores, e aplicação, por aquele prazo, dos recursos 
públicos no mercado financeiro, o qual, à época, pa
gava altíssimas remunerações. 

Como se sabe, a implantação do Plano Real 
veio trazer rigoroso controle sobre a expansão da 
base monetária, severas medidas de restrição ao 
crédito e elevação exponencial das taxas de juros 
bancários. Essas medidas governamentais - aliadas 
às dificuldades inicialmente experimentadas pela 
economia nacional para adaptar-se ao processo de 
globalização, com relativo "esfriamento• da atividade 
produtiva - conduziram, de forma inexorável, à de
sorganização financeira dos Estados. Atualmente, a 
esmagadora maioria deles tem arrecadação insufi
ciente para prover sequer o mínimo necessário para 
o funcionamento de suas máquinas administrativas. 

Esse desequilíbrio orçamentário vem redun
dando em constantes atrasos no pagamento das fo
lhas salariais dos servidores estaduais, sendo moti
vo de especial preocupação, para o Instituto dos Ad
vogados Brasileiros - IAB, as manifestações de in
cornormidade que se fazem sentir em áreas críticas 
da Administração Pública, como as da saúde, segu
rança e até do Poder Judiciário. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é inte
ressante observar que a Indicação objeto do Parecer 
aprovado pelo IAB recentemente é datada de 30 de 
julho do ano passado. Hoje, considerando-se os vio
lentos movimentos grevistas desencadeados pelos 
policiais militares de vários Estados há poucos me
ses; as previsões constantes daquele documento de 
que a situação poderia facilmente descambar para o 
caos soarr. absolutamente proféticas. 

A Indicação lembra também os pesadíssimos 
encargos financeiros que incidem sobre as dívidas 
estaduais, inviabilizando sua liquidação, e condena a 
complacência do Banco Central para com esses en
cargos abusivas. Essa complacência é atribuída ao 
fato de que, em muitos dos contratos firmados pelos 
Estados, como por exemplo aqueles pactuados com 
a Caixa Econômica Federal, a União figura como ga
rantidora e o Banco do Brasil como anuente, fiCalldo 
este autorizado a entregar à garantidora as transfe
rências constitucionalmente destinadas aos Estados. 

Clamando por imediata solução para ~ caso, o 
documento alvitra a ajuda da União aos Estados, inspi
rando-se na experiência do Programa de Estímulo à 
Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Fmancei
ro - Proer, criado para socorrer instituições financeiras 
- inclusive privadas- em estado de insolvência. 

325 

Por fim, o advogado piauiense aponta que o 
mínimo de sensibilidade política indicará a necessi· 
dade de se evitar o aniquilamento da autonomia dos 
Estados e do princípio federativo, o que redundaria 
em enfraquecimento da própria União e da ordem 
constitucional. 

Já o parecer elaborado pelo Dr. Júlio César do 
Prado Leite, após historiar o conteúdo da Indicação, 
menciona o recente escândalo da emissão de títulos 
públicos pelos Estados, com o pretextado objetivo 
de saldar precatórios judiciais. Afirma o advogado 
que o leitmotiv para os atos irregulares praticados 
por aqueles administradores públicos foi a caótica si
tuação dos Erários estaduais. 

· Apoiando o pleito de seu colega por uma ime
diata solução para o que qualifica como "situação 
vexatória das finanças estaduais•, o Dr. Júlio afirma 
que ela só pode vir •de concertos de que participe 
diretamente a União•, de tal modo que o saneamen
to financeiro dos Estados se opere por meio de uma 
"política global•. Afinal, considerando que o desequi
líbrio das finanças estaduais resultou das modifica
ções na ordem econômica naciohal determinadas 
pelo Governo Federal, a União não se pode eximir 
de garantir os meio$ Pa.ra qoo as unidades federati
vas superem suas dificuldades. 

Lembrando que as alterações da ordem econô
mica discricionariamente ditadas pela União foram 
aceitas sem reaçã.o por visarem ao enfrentamento 
do fenômeno inflacionário, que já se tomara insupor
tável, o Parecer objeta que, no entanto, o corolário 
de tais procedimentos foi a perda, pelos Estados, da 
sua autonomia, princípio expressamente consagrado 
no art. 18 da Constituição Federal. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB-CE) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO. CABRAL (PFL-AM) -
Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB-CE) -V. Exª 
aborda um assunto de grande importância, já que os 
Estados, de uma maneira geral, estão passando por 
graves difiCuldades. Mesmo para os que procederam 
a ajustes nas suas despesas com pessoal, a situa
ção não é folgada. Há graves r.mitações quanto à 
capacidade de investimento. E há dificuldades em 
honrar dívidas contraídas no passado para aplicação 
em obras e em infra-estrutura. Mas a União, de algu
ma maneira, está acudindo esses Estados. Votamos 
-e eu fui Relator- na Comissão Mista de Orçamen
to um crédito· no valor de R$103 bilhões, que visa 
justamente ao parcelamento das dividas dos Esta
dos. Baixou-se signifiCativamente as taxas de juros 
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das dívidas contratuais e da dívida mobíliária dos 
Estados, excetuando-se o período objeto de investi
gação da CPI sobre os precatórios. Com isso, os Es
tados vão alongar a sua dívida em um horizonte de 
30 anos, cem juros bastante razoáveis. Há, portanto, 
um espaço para que os Estados possam reorganizar 
suas finanças, readquirir sua capacidade de investi
mento e fortalecer a Federação. Tem razão o autor 
do documento que V. Ex" está lendo quando diz que 
as providências que a União adotou para controle da 
inflação impuseram obrigações adicionais aos Esta
dos, porque os juros subiram muito. Se os juros su
biram muito e todos os Estados tinham um estoque 
de dívida muito elevado, é evidente que essa dívida 
cresceu rapidamente. Mas a União não poderia ficar 
indiferente. Todos queremos um controle da infla
ção, a estabilização da moeda. Mas.a União não po
deria ficar indiferente às repercussões que essas 
medidas tiveram sobre a economia, sobre as finan
ças dos Estados. Então, esse pacote que foi aprova
do pelo Congresso, agora condicionando o exame 
caso a caso pelo Senado com aqueles Estados que 
assinaram com a União o protocolo para adotarem 
determinadas medidas de saneamento financeiro 
dos Estados, vai permitir que cada um obtenha essa 
renegociação da dívida A União vai assumir essas ob
rigações contratuais e mobiliárias, e os Estados irão 
ressarcindo a União ao longo desses 30 anos. Eu que
ria apenas, neste aparte, dizer a V. Ex" que o Governo 
Federal esteve sensível ao problema dos Estados. 
Embora não tenha grande margem de manobra, por 
também estar com suas finanças em situação difícil, a 
União atendeu a essa situação dos Estados. E isso vai 
permitir uma maior folga na administração dos Gover
nadores. E \ICIÍ permitir, como eu disse, que os Estados 
recobrem sua capacidade de investir. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM)- Se
nador LúciO Alcântara, na profissão de advogado, 
existe a OAB. O bacharel em Direito só poderá ad
vogar se nela for inscrito. 

O IAB - Instituto dos AdvogadOs Brasileiros, ao 
qual me reporto nesta hora, é uma espécie de Casa 
dos Juristas daqueles que se preocupam em contri
buir, colaborar com as instituições. E é o caso do 
Instituto. Vem desde o tempo em que Rui Barbosa 
dele foi Presidente - porque foi fundado ainda na 
época do Império - a preocupação de contribuir. 

E veja que a contribuição é tão mais impoifah~ 
te, que esse Parecer é de julho, está atualizado e 
nada mais representa do que uma colaboração opor
tuna. Ele foi encaminhado à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania E eu tomei a iniciativa de 

trazê-lo para cá, porque, firmado nessa argumenta· 
--ção,-o Parecer aduz exatamente aquilo que V. Exª 

ainda agora dizia, quando falava no pacto. 
O Parecer aduz ser indispensável a celebração 

de um acordo formal envolvendo as Unidades da Fe
deração e o Poder Central, com a participação direta 
do Congresso Nacional, para que se encontrem no
vas bases para a organização dosisterna financeiro 
do País. No bojo desse processo, dever-se-á, desde 
logo -e vejam as palavras, Senador Lúcio Alcântara 
-, "expungir dos âébitos ·Estaduais o peso insuportá
vel dos juros extorsivos que sobre ele se abateram". 
Com isso, o pagamento dos débitos tonar-se-á exe
qüível, e, a partir daí, os Estados poderão reencon
trar seu equilíbrio financeiro. 

O documento aprovado pelo Instituto dos Ad· 
vogados Brasileiros finaliza apelando pelo pleno 
cumprimento dos dispositivos constitucionais que re
gema Tributação e o Orçamento (Título VI da Carta 
Magna), pelo revigommento do princípio federativo e 
pela preservação do regime deinocrático. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ,:> posiciona
mento assumido pelo Instituto dos Advogados Brasi
leiros caracteriza-se, em primeiro lugar, como extre
mamente oportuno, ao dar relevância a esse tema 
tão grave, que tanto preocupa também aos integran
tes desta Casa, que é a Casa dos Estados. 

Com efeito, seria ilusório supor que a débâcle 
financeira dos Estados é um problema cujas reper
cussões se restringem à órbita da economia e das fi
nanças. Muito mais está em jogo. Evidentemente, 
um Estado falido - cuja arrecadação é incapaz de 
atender minimamente às necessidades do funciona
mento da máquina pública, que não consegue cum
prir com suas obrigações mais fundamentais nas 
áreas da segurança. da saúde, da educação, da 
prestação jurisdicional - perde, na prática, sua auto
nomia, que é característica essencial sua enquanto 
Unidade Federativa 

Concluo, Sr. Presidente, e ao fazê-lo, nunca é 
demais lembrar que -juntamente com o sufrágio di
reta, secreto, universal e periódico, com a separação 
dos poderes e com os direitos e garantias individuais 
- a forma federatiVa do Estado está eXpressamente 
erigida à condição de cláusula pétrea da Constitui
ção democrática de 1988. Lavar as mãos frente à si
tuação de insolvência dos Estados implicaria permitir 
o aniquilamento de sua autonomia e, por via de con
seqüência, atentar contra o princípio federativo. 

Que seja escutado o brado de alerta do Institu
to dos Advogados Brasileiros! Não permitamos a fa
lência dos Estados! 
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O Sr. Casildo Maldaner (PMDB-SC) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Ouço-o com muito prazer, Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB-SC) - Nobre 
Senador Bernardo Cabral, cumprimento V. Ex" por 
trazer documento importante. A par das considera
ções que V. Ex" faz tão bem da tribuna, complemen
tadas com o aparte do Senador Lúcio Alcântara, que 
referiu-se às providências que o Governo Federal to
mou para a rolagem da dívida mobiliária e das dívi
das contratuais dos Estados, eu diria que, para con
tribuir, Senador Bernardo Cabrai, deveríamos avan
çar com mais agilidade aqui, no Congresso Nacio
nal, as refonnas que estão em curso. Diz muito de 
perto a refonna administrativa à ajuda de que os Es
tados brasileiros necessitam. Eles estão nessa ex
pectativa, aguardando a refonna· administrativa. Ao 
lado dessa e de outras reformas que irão ao encon
tro desse pacto para que o princípio. federativo seja 
preservado, tínhamos de encontrar urna fórmula 
para evitar a ferrenha guerra fiscal que existe entre 
os Estados brasileiros. Nessa guerra, às vezes pres
sionados pela comunidade, governantes assumem 
compromissos e, para cumpri-los, comprometem 
muitas vezes outros programas que os Estados pos
suem. Essa guerra fiscal existente entre os Estados 
é muito grande; tenta-se, por meio de isenções, ga
rantir a instalação dessa ou daquela indústria. Há 
que se manter a autonomia dos Estados, mas há 
também que se colocar algum mediador ou modera
dor nessa guerra fiscal; senão, alguns Estados terão 
suas receitas comprometidas, e o princípio federati
vo será exposto a perigo_ Ao lado das considerações 
que o Governo Federal vem fazendo para que, nes
sa rolagem dos 30 anos, esses juros altos que exis
tem hoje tenham prazos maiores; ao lado dessa 
preocupação do instituto, com a realização de algu
mas reformas, como a administrativa, e a instituição 
de um moderador para a guerra fiscal entre os Esta
dos, estaríamos indo ao encontro justamente daquilo 
que prega esse documento que V. Ex" acaba de re
latar da tribuna desta Casa. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM)- V. 
Ex- tem razão, Senador Casildo Maldaner. Devo di
zer que a guerra fiscal entre os Estados é assunto 
para um pronunciamento exclusivo. Nem V. Ex", no 
curso de um aparte, nem eu, ao fim do meu tempo, 
podemos abordar aquilo que vem enfraquecendo 
cada vez mais. E o curioso é que essa guerra fiscal 
atinge não o governante de agora, mas os seus su
cessores, que acabam recebendo urna massa falida 

e se transformam em meros síndicos, e não em Go
vernadores de Estado. 

Trata-se de um assunto sobre o qual todos nós 
devemos debruçar-nos. O eminente Senador João 
Rocha é um especialista na matéria. Precisamos -dar 
um basta a essa guerra fiscal que existe entre os Es
tados. O meu, por exemplo, é uma das vítimas, 
quando alguns Estados começam a oferecer vanta
gens que o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste não 
têm condições de dar. Desse modo, Senador Casil
do Maldaner, peço a V. EJc!! que me permita incluir 
seu aparte no texto da minha manifestação. 

Agradeço ao eminente Senador Epitacio Cafetei
ra. que preside esta sessão, a atenção e o apoio que 
tem dado a essa manifestação no sentido de não se 
permitir a quebra da Federação em nosso País. 

O SR. PRESIDENTE {Epitacio Cafeteira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Wilson. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio 
Coelho. V. Ex" dispõe de 20 minutos para fazer seu 
pronunciamento. 

O SR. -L.ÚDIO COELHO {PSDB-MS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna para transmitir ao Congresso e à população 
do meu Estado e do País a minha satisfação pela vi
sita do Papa ao Brasil e a importância que vejo nes
se acontecimento. 

Foi um espetáculo emocionante: Sua Santida
de pregou a paz e o entendimento; não fez nenhum 
pronunciamento contrário ao divórcio, mas ressaltou 
a importância da família, que é a base da sociedade, 
e da preservação da vida. 

Quando Prefeito de Campo Grande, recebi o 
Papa em minha cidade; foi uma festa muito grande e 
bonita Talvez o Papa seja o maior líder da humani
dade no presente, e, neste momento de grandes 
transformações por que passa o País, a sua visita é 
muito significativa 

Haveria mais paz se a família brasileira seguis
se os mandamentos da lei de Deus, que é a consti
tuição maior do relacionamento entre as pessoas. A 
Nação precisa de paz e de entendimento entre seus 
irmãos para fazer as profundas reformas. 

O Sr. casildo Maldaner (PMDB-SC)- V. Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS) - Ouço V. 
~. Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. casildo Maldaner (PMDB-SC) - Gosta
ria de aproveitar este momento para cumprimentá-lo 
e fazer minhas as palavras de V. Ex" sobre a visita 
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de Sua Santidade o Papa. Em que pese ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Casa, ter 
apresentado um requerimento de voto de louvor pela 
vinda do Papa ao Brasil, o pronunciamento de V. ex
na tribuna reforça os temas fundamentais que Sua 
Santidade abordou, ou seja, a família, célula mater 
da sociedade, e a segurança. V. Ex", quando Prefei
to de Campo Grande, recebeu o Papa; nós também 
tivemos a oportunidade de recebê-lo em Santa Cata
rina, na sua segunda visita ao Brasil. Apesar da ida
de que apresenta, muito me chamaram a atenção o 
vigor e a determinação de Sua Santidade na prega
ção que trouxe a nós, brasileiros, e ao mundo. Sua 
visita ajudou a melhorar a imagem do Rio de Janeiro 
e do Brasil quanto à questão da segurança. Dois mi
lhões de pessoas assistiram à Santa Missa, ontem, 
pela manhã, evento que transmitiu uma idéia de se
gurança aos turistas estrangeiros que desejam vir ao 
Brasil e que projetou o País no contexto da fraterni
dade e da valorização da famma. Por isso, não po
deria deixar de cumprimentar V. Exl, quando aborda 
o tema da vinda do Papa ao Brasil. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS)- Agrade
ço o aparte de V. ex-, Senador Casüdo Maldaner, e 
apóio inteiramente as homenagens que o Presidente 
Antonio Carlos Magalhães prestará ao Papa. · 

Como dizia, eu e minha mulher conversamos 
com o Papa. As senhoras fiCalll muito emocionadas 
com um acontecimento dessa ordem. De fato, pou
cas vezes na vida, as pessoas têm oportunidade de 
assistir a um evento como o de ontem. Foi muito 
bom para o nosso País. 

Conforme disse, os mandamentos da lei Deus 
representam a constituição maior que rege o bom 
entenómento entre as pessoas; se os seguirmos em 
parte, o restante será acrescentado. 

Era o que desejava falar aos meus companhei
ros, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

Durante o áiSCurso do Sr. Lúdio Coe
lho, o Sr. Epitacio Cafeteira deixa a cadeira 
da presidencia, que é ocupada pelo Sr. Va/
mir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Por 
cessão do nobre Senador João Rocha, concedo a 
palavra ao eminente Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, tanto o Se
nador Antonio Carios Magalhães, que.. formalizou 
urna moção de apoio e de regozijo pela visita do 
Papa ao Brasil, quanto o nobre Senador Lúdio Coe-

lho e o Senador Casildo Maldaner, em seu aparte, 
dão conta da satisfação, do júbilo do povo brasileiro 
com a visita ao Brasil do Papa Jaão Paulo 11. 

Quando Prefeito de Fortaleza, tive a ocasião 
de receber Sua Santidade na nossa capital por oca
sião de sua primeira visita ao Brasil. Realmente, ex
perimentei essa alegria, como cristão, como católico, 
de ter contato com esse grande líder espiritual da 
atualidade que é o Papa João Paulo 11. 

Também é importante destacar, qualquer que 
seja a nossa crença ou convicção religiosa, que o 
Papa veio ao Brasil por um tema da maior importân
cia: o da família Há pouco tempo, representando o 
Partido da Social Democracia, fui a Londres partici
par da conferência anual do Partido Trabalhista. Um 
dos principais temas do discurso do Primeiro-Minis
tro Tony Blair, cuja crença religiosa desconheço, foi 
justamente o terna da família como um dos valores 
básicos, essencial à sociedade e à manutenção de 
valores éticos e morais. 

O próprio Presidente Bill Clinton, em seu dis
curso anual, por ocasião da abertura da Sessão Le
gislativa do Congresso Norte-Americano, tanto em 
1996 como neste ano, também enfatizava a impor
tância da família como mantenedora da coesão so
cial, do culto a valores fundamentais da sociedade 
humana. O mesmo fez o Primeiro-Ministro inglês 
Tony Blair ao mostrar que somente por meio da edu
cação é que se poderá criar uma sociedade mais 
justa e desenvolvida capaz de respeitá-los. 

Muito se diz sobre a tirania, a neurose e os di
versos defeitos proporcionados pela família às pes
soas. lsso.até pode ocorrer. Pior do que isso- creio 
- é a sua ausência, porquanto é um núcleo funda
mental de convivência que permite forjar a educação 
e a moral dos cidadãos que passarão a ser compro
metidos com esses propósitos mais elevados. 

Nesse sentido, a presença do Papa neste País 
é de grande importãncia. Muitos condenam a sua or
todoxia em defe.sa de teses contestadas em nome 
da evolução da sociedade. TodaVia, temos de reco
nhecer que a sua liderança espiritual, o seu carisma, 
a sua simpatia, a forma com que se relaciona com a 
população, tudo isso traz um importante sopro de 
espiritualidade. 

Todos precisamos ter espiritualidade como 
uma espécie de patamar superior, que, de alguma 
forma, detenha os nossos excessos e limite certos 
comportamentos humanos que, desregrados, podem 
levar à desarmonia social, à violência, ao ~oísmo e, 
conseqüentemente, perturbar o fuRcionainento nor
mal da sociedade. 
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Além dessas palavras sobre a vinda do Papa 
ao Brasil que eu me achei na obrigação registrar -, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago uma preocu
pação. Refiro-me ao que está acontecendo no Brasil 

_em relação ao sistema financeiro para receber opi
niões dos companheiros. 

A onda de aquisição de bancos nacionais por 
parte de bancos estrangeiros está levando, rapidamen
te, a uma presença mais que expressiva do capital es
trangeiro no setor. Vejam, por exemplo, que, em de
zembro de 1994, a participação do capital externo nos 
ativos totais do setor bancário privado brasileiro era de 
6,SO/o; em dezembro de 1995, era de 9,2"/o; em dezem
bro de 1996, era de 9,5; e, em junho de 1997, a se 
confirmar a venda do BCN a esse banco espanhol, Bi
lbao VIZCa.ya (BBV), chegará a 22%. 

Ora, se não houver um limite a essa participa
ção, é evidente que assistiremos rapidamente ao de
saparecimento do capital nacional no setor bancário. 
Isso já está acontecendo na Argentina Só há um 
banco argentino; os demais são estrangeiros. Se 
ainda levarmos em conta a idéia do Governo de pri
vatizar bancos estaduais e o Banco Meridional -
pefo menos esses já estão anunciados -, o que irá 
acontecer? O capital estrangeiro dominará completa
mente o Sistema Financeiro Nacional. 

Eu pergunto: em nome da globarJZação, da in
ternacionalização da economia, será que isso é ra
zoável, justo? Não devemos traçar um limite, um teto 
para a participação do capital externo no sistema 
bancário, ou devemos deixar correr, nesse laissez
faire, laissez-passer. Se continuar dessa forma, te
remos todo o financiamento da economia brasileira 
totalmente dependente do capital externo, que tem 
os seus interesses, sua lógica própria. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL-BA) - V. Exl' 
me permite um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDS-CE) -
Pois não, Senador Josaphat Marinho, ouço-o com 
grande prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL-BA) - Agrada
me bastante ouvir o seu comentário, nobre Senador. 
Quando se votou a Emenda Constitucional que mo
dificava o Capítulo da Ordem Económica, muitos de 
nós tivemos oportunidade de ponderar a inconve
niência daquela medida, na proporção em que se eli
minavam os dispositivos protetores da empresa bra
sileira e do capital nacional, abrir-se-la caminho a 
um ingresso exagerado, desmedido do capital es
trangeiro. Hã pouco, em reunião no estrangeiro, as 
autoridades brasileiras tiveram que repelir as decla
rações ali feitas de que era preciso abrir ainda mais 
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as fronteiras económicas para entrada de capital es
trangeiro. Tive até oportunidade de, num modesto 
artigo escrito, dizer que "Nada como um dia depois 
do outro", porque aquilo que nós ponderávamos em 
1995 já agora está acontecendo e obrigando o Go-

- vemo-a repelir as tentativas de- maior abertura. Mas 
a verdade - como V. Ex" salienta -, é que essa 
abertura está em curso e, no campo financeiro so
bretudo, se vê que o capital estrangeiro toma conta 
dos bancos que no Brasil entram em difiCuldade. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE} - O 
Senador Josaphat Marinho aborda um tema real
mente importante, genericamente aquele conceito 
de empresa nacional, que limitava de alguma forma 
a incursão do capital externo em determinadas ativi
dades, dando até um tratamento diferenciado à em
presa nacional. 

Então, pergunto: fala-se muito na globalização; 
diz-se que o capital não tem pátria, que essas em
presas estão hoje estabelecidas em todo o mundo, 
onde têm suas unidades de produção; mas onde está 
o seu comando? Se alguém perguntar de onde é a 
Volkswagen, vai-se cf!Zer que se trata de uma empresa 
alemã; a General Motors, americana; a Shell, inglesa, 
e assim por diante. No momento em que o interesse 
dessas empresas entram em jogo, os governos des
ses países, inclusive, respaldam sua atividade e seu 
interesse nessas diversas nações. 

Essa idéia de globalização, de ausência total 
de limites para a prática comercial, para a economia, 
não é assim como se quer mostrar muitas vezes. 

O Presidente Clinton está às vésperas de vir 
ao Brasil, e a agenda é pobre, do ponto de vista eco
nômico: os jornais anunciam que o Presidente vai 
tratar de educação e de temas relacionados. Não 
que essas questões não sejam importantes, mas 
fala-se todos os dias na criação da ALCA e nas bar
reiras impostas pelos Estados Unidos aos produtos 
brasileiros - a propósito, a Organização Mundial do 
Comércio deveria tratar de eliminá-las todas. 

Pergunto como ficamos diante disso, de todo o 
enorme esforço, desmedido, no sentido de ajustar o 
Brasil a essa- nova lógica da economia internacional. 
Votou-se a Lei de Patentes, alterou-se a Constitui
ção para acabar com a idéia de empresa nacional, 
quebrou-se o monopólio do petróleo, votou-se a lei 
de Cultivares; enfim, o País está fazendo tudo no 
sentido de se ajustar a essa nova ordem internacio
nal. Mas ainda não percebemos, do ponto de vista 
mais imediatista, que benefícios levamos, por exem
plo, nessas trocas intemactona:is. Ao contrário, esta
mos com déficits permanentes em nossa balança 
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comercial e não conseguimos resolver o problema. 
Nossa pauta de exportação continua pobre: são pro
dutos geralmente ligados à agroindústria ou à side
rurgia, e realmente não logramos êxito quanto a 
maior inserção no comércio internacional. Muitas de 
nossas atividades industriais foram alvo do ataque 
especulativo financeiro - do qual muito se fala - na 
drenagem de recursos para nações que investem 
em países subdesenvolvidos. A indústria têxtil, por 
exemplo, tem recebido um ataque quase que fatal. 

O Sr_ Guilherme Palmeira (PFL-AL)- Permi
te-me V. EX' um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-GE) -
Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. Guilherme Palmeira {PFL-AL) - Muito 
grato, Senador Lúcio Alcântara. Sua preocupação, 
em bom momento exteriorizada, é a da grande maio
ria desta Casa. V. Ex" deu ênfase ao setor bancário, 
mas, com relação à economia de modo geral, penso 
que corremos sérios riscos. Vejo os empresários 
brasileiros em diversas manifestações também dize
rem de sua preocupação com a entrada indiscrimi
nada de empresas estrangeiras aqui representadas 
que entram em uma concorrência que, na verdade, 
está quebrando várias indústrias nossas. Todos nós 
queremos que o capital estrangeiro venha e se fixe, 
proporcionando mais empregos e bons lucros para a 
economia brasileira. Entretanto não sei se apenas o 
CADE terá condições de controlar a saída desse ca
pital talvez duplicada ou triplicada que afeta a estru
tura da nossa economia. Entendo que o Governo e 
nós do Senado precisamos acompanhar, buscar ex
plicações e oferecer sugestões, como disse o Sena
dor Josaphat Marinho. Talvez para essa globaliza
ção não estivéssemos com nossas empresas estru
turadas e em condições de se abrirem a essa econo
mia. O processo poderia ter sido mais gradual, tal
vez um pouco mais lento, em vez de ser escancara
do. Portanto, quero me associar a V. Ex", ao Sena
dor Josaphat Marinho, e dizer que também estamos 
preocupados e queremos participar desse debate na 
busca do alerta ao Governo e aos diversos Poderes 
sobre as difiCUldades que já estamos enfrentando e 
poderemos ter em maior intensidade ainda neste mi
lênio. Congratulo-me com V. Ex". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Se
nador Guilherme Palmeira, realmente V. Ex" apreende 
o problema na sua integridade, na sua inteireza É evi
dente que todos nós queremos a co!T1l€1ição. O Brasil 
não podia continuar com sua economia autárquica e 
fechada; isso era incompatível com a dimensão do 
País. Todavia qual é o limHe para essa competição? 

Qual é o limHe de alguma forma de proteção a nossa 
economia diante dessa necessidade de integração? 

Sr. Presidente, como estou me referindo ao se
tor financeiro, citarei os nomes dos bancos que fo
ram vendidos: o Bamerindus foi adquirido pelo 
HSBC, o maior banco inglês, inclusive com recursos 
do Proer. O Banco Multiplic foi comprado pelo Uoyds 
Bank. O Santander comprou 50% do Banco Noroeste, 
que, por sua vez, já controlava 51% do Banco Geral do 
Comércio. O Banco SAL foi adquirido pelo Arr)erican 
Express. O Banco Boavista foi comprado pelo éanco 
Português Espírito Santo e por uma associação entre 
o banco francês Crédit Agricole e o Monteiro Aranha 
O Banco Fenícia, da família Simeira Jacob, das Lojas 
Arapuã, foi comprado pelo American lntemational 
Group. E assim por diante. E, agora, fala-se na ven
da do BCN. O mais grave é que esses bancos não 
estavam todos em dificuldades. O BCN e outros 
bancos estão em condições saudáveis, mas vão ser 
vendidos porque há interesse na compra. 

O jornal Folha de S.Paulo, que estou lendo, cita 
um especialista, um consultor financeiro nessa área 
que diz que o percentual razoável, compatível com os 
Estados Unidos, é 20"k do total. Se for efetuada essa 
compra do BCN, já vamos para 22%. O grave é que o 
setor bancário é o que financia a economia Se ele 
está totalmente nas mãos do capital externo, é eviden
te que a lógica do seu financiamento é atender aoo 

-- -seus próprios interesses. Não vamos ter, assim, meios 
de redirecionar esse financiamento. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL-BA) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA {PSDB-CE) -
Ouço V. Ex" com prazer. 

o Sr. Josajihat MarinhO (PFL-BA) - Ainda 
mais uma vez concordo com V. Ex", já que escrito
res e comentaristas, em pronunciamentos mais re
centes, vêm assinalando que toda política de globali
zação tem este sentido: a preponderância ou o do
mínio do capital estrangeiro sobre os países em de
ser.volvimento. Não há nenhum propósito de coorde
nação de atividades para garantir a livre ação de 
cada povo, mas a preponderância dos ricos sobre os 
países pobres ou em desenvolvimento. 

O SR_ LÚCIO ALCÂNTARA {PSDB-CE) - Isso 
é tanto mais verdadeiro quando se verifica que o fluxo 
financeiro para esses países é extremamente instável 
e depende de decisões tomadas segundo o interesse 
dos detentores desses capitais e não dos países onde 
são aplicados sob condições instáveis, evidentemente 
atendendo aos objetivos daqueles que têm o poder de 

-direCionaf e- rel"ila.nejar a aplicação desses . recursos, 
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tomando todos esses países extremamente vulnerá
veis, na medida em que não têm corno se defender 
dos chamados ataques especulativos. 

Entendo que o Brasil precisava fazeresse es
forço para se inserir na economia internacional, pre
cisava fazer esse esforço para abrir suas portas para 
o comércio exterior, mas precisa tomar providências 
muito enérgicas e rápidas, no plano interno, a fim de 
preparar o Estado brasileiro para que este possa fa
zer face a essa nova conjuntura econômica. 

O Senador Guilherme Palmeira fa1ava do 
Cade, um instrumento importante de fiscalização e 
de preservação da livre concorrência. Mas o Cade 
ainda deixa muito a desejar do ponto de vista de 
pessoal, de condições de funcionamento para en
frentar essa nova realidade. Mesmo as agências que 
estão sendo criadas agora - de energia elétrica, de 
telecomunicação, etc -, se elas não tiverem uma ca
pacidade de funcionamento ágil, eficiente, vamos 
enfrentar muitos problemas em relação à defesa do 
consumidor e à defesa do interesse da sociedade. 

A lógica da globalização tem um apelo muito sim
pático: a concorrência, a queda de preços, a oferta de 
j.Jrodutos de melhor qualidade, etc; mas, no fundo, 
essa concorrência, muitas vezes, se dá em determina
das circunstâncias que são, a médio e longo prazos, 
extremamente perniciosas para a economia do País. 

Além da questão do funcionamento dessas 
agências, temos de estar permanentemente adverti
dos para o fato de que essa integração de econo
mias não anula- nem poderia- e não elimina o inte
resse nacional. O País tem que atentar para isso 
para defender a sua população e a sua sociedade. 

O Sr. Humberto Lucena- Concede V. Ex' um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço, com 
grande prazer, o Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB--PB) - Sena
dor Lúcio Alcântara, quero associar-me ao pronun
ciamento de V. Ex'! para dizer que, tendo preocupa
ção semelhante à sua, apresentei ao Senado Fede
ral projeto de lei que regulamenta dispositivos consti- · 
tucionais, instituindo o estatuto do capital estrangei
ro. Debrucei-me sobre esse projeto durante algum 
tempo, oportunidade em que contei com a ajuda 
muito competente da asSessoria do Senado. E, mo
déstia à parte, parece-me que formulamos uma boa 
proposição. Nela, um dos pontos que está muito níti
do, de acordo com a Constituição em vigor, é justa
mente a limitação da participação do capital estran
geiro em determinados segmentos da economia na
cional, inclusive o dos bancos. O projeto está na Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania e até 
hoje nem relator tem. Se V. Ex' desejar que essa 
proposição seja apreciada com certa celeridade, 
gostarià muito queprocurasse fazer comigo llm tra
balho naquela Comissão, onde talvez V. Ex' seja 
membro - não? - e poderia ser até o relator da ma
téria. É claro que esse projeto depende de aperfei
çoamento, mas ele representa a minha contribuição, 
resultante da experiência de mais de 40 anos de 
vida parlamentar. Sempre fui favorável - combaten
do á xeriofooia ..:. à-partiCipação do capital estrangEii~ 
ro. Entendo que não podemos, em um país como o 
nosso, resolver todos os problemas com a poupança 
nacional, que não existe; também não podemos abrir 
as comportas e entregar demão beijada todos os 
setores da economia nacional ao capital alienígena. 
Esse o apelo que faço a V. Ex' 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -
Muito obrigado, Senador Humberto Lucena. Não te
nho conhecimento ainda do teor do projeto de V. 
Ex', mas certamente terá sido feito com o equilíbrio 
e com o espírito público que caracterizam as ações 
parlamentares de V. Ex-'!. Cito uma expressão que o 
próprio Presidente do CADE utilizou certo dia a pro
pósito do julgamento de uma série de processos re
lacionados à fusão de empresas cervejeiras e de 
contratos entre empresas estrangeiras e. nacionais: 
nem xenofobia nem "xenofilia". Ou seja, deve-se 
buscar o ponto de equilíbrio. 

Esse não é um problema apenas do Brasil. Há 
pouco tempo observei que a mesma questão das 
cervejas ocorria também na Inglaterra. Para garantir 
a livre concorrência, evitar os monopólios e os olígo
pólios - odiosos por si mesmos e danosos à socie
dade -, são necessários instrumentos ágeis e efiCa
zes de contenção de práticas não favoráveis a uma 
sociedade que quer realmente crescer com liberda
de, quer progredir e se desenvolver. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a "palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, nobres Colegas, gostaria de 
extemar algumas considerações sobre um tema que 
julgo de vital importância para o País e que, afiás, já 
tenho analisado nesta Casa algumas vezes. A refle
xão é bem-vinda, tendo em vista o assunto estar 
sendo tratado no dia-a-dia. 

Hoje, à tarde, o Senador Bernardo Cabral nos 
apresentou um documento do Instituto dos Advoga-
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dos do Brasil o qual esposava a preocupação de o O FEF é o fundo de equilíbrio financeiro que c 
princípio federativo do Brasil estar aos poucos se es- Governo mais vem u~ndo no Brasil, alegando que 
vaindo e os Estados passando por momentos difíceis. não há reforma fiscal. Os Estados, com a isenção de 

De acordo com o aparte do Senador Lúcio AI- ICMS introduzida pelo Governo Federal, reclamam 
cãntara, o Governo Federal, de certa forma, vem so- que estão perdendo com a saída. de vários produtos 
correndo os Estados com a rolagem das dívidas por do País. O Governo Federal procura amenizar dizen-
um período de 30 anos e com juros meno(es em re- do que vai moderar, que vai equilibrar, mas os Esta-
lação à dívida mobiliária e à contratual - principal- dos alegam que estão perdendo com o FEF. En-
mente a contratual. Essa providência minimiza as di- quanto existir o FEF, o Governo não tem pressa de 
ficuldades por que passam os Estados brasileiros. que a reforma fiscal aconteça, não é verdade? Com 
Não há a menor dúvida. o FEF, o Governo Federal, por decreto, vem admi-

Dizia eu, em aparte ao Senador Bemai'do Ca-- - nistrando uma reforma fiscal no País. Há poucos 
bral, que, para atenuar esse problema em relação dias, por intermédio do Ministério do Planejamento, 
aos Estados, parece-me fundamental que a reforma ele apresentou à Câmara dos Deputados uma reíor-
administrativa avance no País, ela é uma expectati- ma tributária e fiscal que, a princípio vem satisfazen-
va dos Estados e dos Municípios brasileiros. Além do. Inclusive ouvi uma manifestação da Confedera-
disso, é necessário encontrarmos um fato modera- ção Nacional da Indústria, feita pelo seu Presidente, 
dor- eu 0 chamaria assim _ para que a guerra fiscal o Senador Fernando Bezerra, e também de outros 
entre os Estados não seja tão forte. setores da iniciativa nacional, para que essa propos

ta do Governo de reforma tributária, de reforma fiscal 
Notamos que essa guerra está tomando corpo venha ao encontro da Nação. 

de tal forma que, às vezes - como bem salientou o 
Senador Bernardo Cabral-, os Governos Estaduais, Acontece que não sei se esse anúncio de levar a 
pressionados pela sociedade para não perderem a proposta à Câmara dos Deputados é para minimizar 

em parte o movimento que existe. Enquanto não acon
concorrência ou o concurso de determinada empre-

tece, o Governo diz que vallevando com o FEF e ousa, estrangeira ou não, que deseje se instalar no seu 
Estado, hipotecam-no de tal forma que as reservas tros instrumentos como a CPMF, que é um instituto 

provisório de reequilíbrio. O Governo alega que a ma-
estaduais fiCéllll comprometidas por dezenas de téria já se encontra no Congresso Nacional, consubs-
anos, resultado de isenções, de incentivos fiscais tanciando a reforma fiscal. Agora, se usar 0 FEF, a 
concedidos para •x• ou "y". Isso, na verdade- como CPMF e esses instrumentos, seria muito melhor do 
bem disse o Senador Bernardo Cabral -. faz com que muitas vezes aplicar uma reforma fiscal e aí J·ogar 
que, não os Governos Estaduais atuais, mas os pró-
ximos sejam síndicos de uma massa falida. a responsabilidade, talvez, para 0 Congresso Nacional. 

É necessário que o Governo dê uma demons-
Essa guerra fiscal existe, quer queiram, quer tração à Nação de que, na verdade, anunciou a pro-

não. Há indústrias estrangeiras que para virem para posta de reforma fiscal porque não quer mais traba-
cá, muitas vezes, se instalam até de graça. Sabe- lhar com o FEF, CPMF ou coisa que o valha O Go-
mos, de antemão, que_ elas têm interesse de aqui se vemo quer trabalhar com um instrumento perene, 
estabelecerem, grande parte, em função do imenso não provisório, mas duradoura. Quer, na verdade, 
mercado promissor que existe no Brasil, da massa fazer com que os Estados preservem 0 princípio te-
consumidora do País. Este País possui 160 milhões derativo, bem como 0 Brasil. Más para isso, Sr. Pre-
de habitantes, um mercado e um PIB nacional em sidente, precisa colocar a tropa de choque no Con-
crescimento. São alguns adendos que devem ser gresso Nacional. Tem que demonstrar isso de perto, 
implementados para o fortalecimento dos Estados. na prática, como 0 fez por ocasião da votação do 

Em minha opinião, o Governo Federal, além d<Y instituto da reeleição no Congresso Nacional. Creio 
que vem fazendo - rolagem de dívidas em trinta que agora tem que dar a demonstração clara de que 
anos, por exemplo -, precisa implantar algumas re- quer, na verdade, implantar alguma coisa perene - e 
formas que estão na expectativa dos Estados, dentre a reforma fiscal é uma delas - para que não sejam 
elas a reforma administrativa. Além do mais, penso aplicados instrumentos provisórios aqui, acolá e a 
que precisamos avançar com mais força Enquanto- e toda hora Acredito que este é o momento. Se a pro-
aqui vem outro dispositivo - a reforma administrativa posta de reforma fiscal veio para <:gradar, para mini-
ou, especialmente, a reforma fiscal não acontecem, mizar, pam justificar o uso de outros institutos como 
!".áo sei como vamos levar a situação. o FEF, quF. está para ser votado no Senado, tem-- · 
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que demonstrar que a coisa anda. Se vamos ceder o 
FEF, instrumento de equilíbrio financeiro e fiscal 
para o Governo, paralelamente a isso, ele precisa 
demostrar que está fazendo com que a reforma fis
cal ande. Ela precisa andar. 

Talvez, Sr. Presidente e nobres Colegas, de
vêssemos condicionar a aprovação - não vamos 
chegar a isso, mas quase que precisávamos, pelo 
menos simbolicamente - desses outros institutos, 
como o FEF, a prorrogação da CPMF e assim por 
diante, à votação da reforma tributária, que é a refor
ma fiscal deste País. Precisamos condicionar dessa 
forma, caso contrário não sei até quando isso vai 
continuar, uma vez que, para o Executivo, é muito 
melhor administrar como vem fazendo. E aí vamos 
chegar a lugar nenhum. 

Portanto, Sr. Presidente, nobres Colegas, trago 
a aconselhamento da Casa, nesta tarde, alguns tópi
cos do que perpassa pela cabeça dos brasileiros, 
aquilo que navega no Brasil inteiro, em todos os lu
gares, e que a comunidade sempre nos cobra. 

Precisamos encontrar a sintonia, preservar o 
princípio federativo dos Estados, para que eles pos
sam levar avante algumas medidas já tomadas; que 
outras partes acessórias aconteçam, para que os Es
tados tenham condições de governa,; que o Governo 
Federal também possa, ao lado de todas essas medi
das, evitar a guerra fiscal nos Estados, e, como mode
rador, fazer também a reforma fiscal, a fim de que não 
se use sempre, a pretexto de equilíbrio, outros institu
tos provisórios, que são quase perenes, no lugar de al
gumas reformas que não andam. 

A reforma tributária é fundamental para que es
ses outros institutos não fiquem passeando. Os Es
tados também querem a reforma tributária Devemos 
avançar nessas outras reformas, para que o G:.ver
no demonstre que não foi só em relação ao instituto 
da reeleição que ele tinha força e vontade para que 

. acontecesse; que essas outras reformas também 
sejam colocadas em prática. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, vou
me pronunciar sobre um assunto que pretendia ter 
abordado na quinta-feira passada, quando esta 
Casa homenageou o Dia do Vereador. Naquela 
data, a União dos Vereadores de Alagoas completa
va mais um aniversário. Infelizmente, não me foi 
possível e, hoje, quero deixar registrado o meu res-

peito, a minha admiração e dizer da importância dos 
vereadores, que são peças fundamentais para o de
senvolvimento do nosso federalismo. 

Sr. Presidente, minhã prêsença hoje nesta tri
buna, como já disse, deve-se menos à minha função 
de Senador do que à minha condição de militante no 
murildpalisrno;. rn<>VJmentõ qllé entendo indispensá
vel, imprescindível e necessário para a consolidação 
do sistema democrático em nosso País. Por essa ra
zão, não poderia deixar de registrar o Congresso In
terestadual de Vereadores, evento promovido pela 
União dos Vereadores de Alagoas no último dia 12, 

cujos temas enfocaram assuntos importantes para o 
Município e para o cidadão, que vão desde o Orça
mento Público até os reflexos que a economia nacio
nal produz nos Municípios. Imprescindível, também, 
é lembrar que aquela entidade celebrou, na mesma 
ocasião, o transcurso do seu vigésimo aniversário -
como já salientei -, marcando uma trajetória de 
união e luta de todos os vereadores alagoanos pela 
consolidação da cidadania e desenvolvimento dos 
municípios·do nosso Estado. 

Mas, ainda com referência ao Dia do Vereador, 
também comemorado nesta Casa, devemos recor
dar que é basicamente dos movimentos de base, 
nos quais se insere o vereador, que se solidifica a 
democracia. Nasce, portanto, das raízes históricas 
brasileiras, um País de enorme expressão geográfi
ca e populacional, profundamente vinculado à cria
ção e ao desenvolvimento das antigas VIlas, cidades 
e distritos, como bem salientou, em brilhante discur
so, o Senador Bernardo Cabral. Foi em tomo deste 
núcleo populacional básico que fundamos a nossa ri
queza, expandimos a nossa cultura, consolidamos a 
nossa nacionalidade e demos ao Brasil a dimensão 
política, econômica e a expressão intelectual que 
hoje representamos no mundo. 

Esta é a razão, Sr. Presidente, por que nenhum 
processo de desenvolvimento, por mais ambicioso que 
seja, por mais bem elaborado e por mais bem formula
do, não terá consistência se não levar em conta essa 
realidade. O município, portanto, não é só escola de ci
vismo, o aprendizado político e o despertar de nos
sas vocações para a vida pública. Muito mais que 
isto, é a própria convivência em tomo da qual fecun
damos nossas aspirações. A grande expressão do 
pensamento político, que foi Tavares Bastos, lem
brava na sua obra imortal e freqüentemente invoca
da, Os males do passado e as esperanças do futuro, 
assim como em A província, que não há desenvolvi
mento das grandes aspirações nacionais que não te
nham sua origem na vida pública municipal. 
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As Sr% e os Srs. Vereadores, que conduzem os 
destinos de suas cidades, sabem o que significam as 
responsabilidades políticas, a solidariedade social e as 
aspirações econômicas de todos que desejam fazer do 
progresso, do desenvolvimento e das condições mate
riais de bem-estar a busca incessante de recursos 
::ara materializar este que é o sonho de todo cidadão: 
viver numa cidade de que.se possa orgulhar. 

Não existe país próspero, economia em cresci
mento e desenvolvimento político, se os Municípios 
forem pobres, carentes e sem condições de se auto
desenvolverem com indispensável ajuda dos Esta
dos e da União, que o dever de assegurar as condi
ções indispensáveis para o desenvolvimento sustenta
do. Estou convencido de que o Federalismo brasileiro 
continuará uma estrutura de organização do Estado 
apenas formal, enquanto não tivermos um sistema tri
butário e fiscal que reconheça a prioridade dos investi
mentos a partir de cada um dos municípios brasileiros. 
Considero que isto não é uma dádiva, um favor, mas 
ao contrário, um princípio, um pressuposto, uma exi
gência, se é que pretendemos consolidar o nosso 
sistema político e a nossa coesão sociaL 

Não falo baseado na experiência alheia. Falo, 
ao contrário, de ciência própria, na medida em que 
muito me orgulho de conhecer as duas faces dessa 
realidade. Conheço a de administrador, como Prefei
to de Maceió, que viveu as angústias de um difícil e 
desafiador processo inflacionário que corroía as nos
sas possibilidades de investimentos. Conheço a do 
político que, como Governador do Estado, foi capaz 
de dar às obras básicas de infra-estrutura municipal 
o melhor de seu esforço. E conheço a do homem 
público que, como Senador, membro da casa que 
representa o equilíbrio e os interesses da nossa Fe
deração, está convencido de que sem mudarmos a 
estrutura fiscal e tributária - há pouco ouvimos tanto 
o Senador Bernardo Gabral e o Senador Casildo Mal
daner referirem-se à necessidade de uma profunda re
forma fiscal. Tenta-se o ajuste fiscal, mas tem-se obs
táculos instransponíveis para fazer esse ajuste; imagi
nemos, então, as dificuldades em se consolidar uma 
~la e definitiva reforma fiscal em nosso País, em 
nossos Estados e Municípios - e sem descentralizar
mos as atribuições políticas e administrativas, jamais 
seremos uma verdadeira Federação. 

O princípio básico que tenho defendido, na mi
nha ação e na minha militância como político, como 
membro de um Partido e de um dos Poderes da Re
pública, poderia ser definido num só, que- me parece 
o fundamento da organização federativa: nada que 
possa ser feito pelo município deve ser feito pelo Es-
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_tado, e nada do qu!'! R<JSl>él s~r feito pelos Estados 
deve ser feito pela União. Pois esta é a única via, a 
única maneira, a mais eficiente de aproximarmos. 
cada vez mais, o poder do Estado do poder do cida
dão, que é o fundamento de toda democracia. 

Portanto, Sr. Presidente, não poderia deixar de 
nesta ocasião trazer pessoalmente meu agradeci
mento e incentivo a esses homens-públicos que jus
tificam e orgulham a classe política nacional. Desejo 
a todos o melhor êxito, e os felicito, ainda que um 
pouco fora de época, pela capacidade de se unirem 
em favor de uma causa que há muitos anos abracei, 
a do municipalismo, como fundamento de nossa so
ciedade e de suas conquistas. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. LEOMAR QUJNTANILHA (PPB-TO) -Sr. 

Presidente, peço a palavra pela Liderança do PPB. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra a V. Ex" por cinco minutos, nos ter
mos do art. 14, Vil, do Regimento Interno. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, no último dia 5, enquanto o Brasil comemora
va mais um ano da promulgação da atual Constitui
ção vigente, o povo tocantinense festejava o nono 
ano da criação do Estado do Tocantins. 

Sr. Presidente, por ocasião da Assembléia Na
cional Constituinte, esta Casa, associada à Cãmara 
dos Deputados, no exercício pleno das suas prerro
gativas, com ampla e total soberania, decidiu dividir 
o Estado de Goiás e, com essa separação, criar o 
Estado do Tocantins. 

Encontro-me, nesse momento signifiCativo para 
o Tocantins e para o Brasil, nesta Casa, com muitos 
dos eminentes Congressistas que participaram da
quela decisão tão significativa quanto histórica. E 
para gáudio do povo tocantinense, Sr. Presidente, 
podem esses Congressistas, que viveram aquela 
época, e tomaram aquela decisão, regozijar-se com 
o acerto da medida, regozijar-se na convicção de 
que estavam no caminho certo quando promoveram 
a divisão territorial de um dos estados brasileiros. 

Trata-se de medida que poderá servir de 
exemplo para um reexame da situação do território 
deste nosso País continente. Várias de suas unida
des federativas-detêm uma ençrrne extensão, o que 
dificulta sobremodo uma administração mais con
sentânea· e próxima dos diversos municípios que 
constroem, de forma conjunta, a-grandeza de seus 
respectivos estados. 



Foi bom para Goiás, porque aquela nova uni
dade pôde dar prosseguimento a seu trabalho de or
ganização da economia, já em estágio relativamente 
avançado. Foi muito bom para o Tocantins, onde 
esse trabalho estava por iniciar-se com a implanta
ção efetiva de sua infra-estrutura. Mas também, Sr. 
Presidente, foi bom para o Brasil. Com essa divisão 
territorial vitoriosa- e hoje o comprovamos- o To
cantins pôde proporcionar um novo atendimento às 
pessoas que ali vivem, pessoas essas que são irmã
os de todos os brasileiros, inclusive daqueles que 
habitam os estados que alcançaram níveis de de
senvolvimento maiores e que podem, por conseguinte, 
oferecer um melhor nível de vida à sua população. 

Podemos, então, configurar que foi realmente 
bom para o nosso País. Com o trabalho que estamos 
executando nessa nova unidade da Federação, esta
mos contribuindo para reduzir as mais diversas formas 
de injustiças que ainda existem neste País e que mar
cam de forma indelével as desigualdades regionais. 

Portanto, associo-me ao povo tocantinense, que 
comemora com muita satisfação, oom muita alegria, o 
sucesso absoluto alcançado, desde a criação e instala
ção do Tocantins, oom o vigoroso projeto de desenvol
vimento que se implanta no coração do Brasil 

Gostaria, Sr. Presidente, já que havia prepara
do um pronunciamento a respeito, que V. EJcA autori
zasse que esse pronunciamento fosse na íntegra in
cluído nos trabalhos deste dia para que ficasse re
gistrado nos Anais desta Casa que o Congresso Na
cional pode comemorar com satisfação e com ale
gria a extraordinária decisão que tomou a 5 de outu
bro de 1988, quando criou o Estado do Tocantins. 

Eram essas as consideração que tinha a fazer. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR- LEOMAR QU/NTAN/LHA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

Pronunciamento por Ocasião do !F Aniversário de 
Criação do Tocantins 

Sr. Presidente, 

Senhoras e Senhoras Senadores. 

A população do Tocantins está radiante. O Estado caçula 

da Federação está ~ o seu !F aniwrnátio de criação. 

Apesar das dificuldades, há mtito o que c:omemorar. 
o sonho de 1!11181 q:ação da antiga ragião I1CX1B da Goiás 

tomou-se maJidade quando D saudoso 09pulado Uiysses Gtimarã
es pronUgcu a ConstituiçãD em 5 de oui1Jbro da 1988. Entmtanto, 
as lutas iiber1árias clal!!m da ~n~ periodo bem mais remõlo. Há cer
ca da 200 anos, Jooqtim TeoiOnlo Segt.wado já anunciava os bane- . 
ficios que a emancipação propiciaria para os habitantes daqUela re-

gião longínqua e esquecida. O Ouvidor Segurado teve participa

ção decisiva nos acontecimentos políticos da década de 1820. 

que tiveram como ápice o rompimento cem o Govemo de Vila 

Boa de Goiás e a conseqüente instalação do Governo do Norte. 

O movimento pela emandpação foi ganhando força, até 

que, anos mais tarde, em 1981, seria criada a Comissão de Estu

do dos Problemas do Norte Goiano (CONORTE). Nessa época, 
outro ilustre homem público já se destacava pela sua luta em la

vor da criação do novo Estado. incansável, Siqueira campos não 
mediu esforços para que o ideal liber1ário se concretizasse. Por 

ocasião da Assembléia Nacional Constituinte, elei1a em 1986, ar

rebatou para si a responsabifldade de conduzir o processo de 

emancipação. Au1or da Emenda Constitucional de criação do 

I"1CM> Estado. o então Depulado Síqueira campos chegou e fazer 

grave de fome para sensibiliZar os seus pares no Congresso Na

cional sobre a importância que a aprovação daquela propositura 

representaria. O reconhecimento pelo incomum esforço viria com 

a consagradora vitória nas eleições que escolheram o primeiro 

governador de recém criado Estado do Tocantins. 

Superada a fase de emancipação. apresentava-se outro 
desafio - não menos penoso - que era a implantação do novo 

Estado. Síqueira Campos desíncumbiu-se dele com a mesma se
riedade e competéncía que sempre man:aram a sua trajetória de 
homem público. Assim, em 1• de janeiro de 1989, inslaiou o Go

verno Esladuai na Capital Provisória de Miracema. Escolheu-se o 
gilasol como símbolo do Tocantins, por lembrar o Sol que brilha 

para todos. Oefnu.se que o azul, o amaRIIo e o branco seriam as 
cores oficiais da bandeia Num tenitório de 278.42acmo, ocupado 

por 900.000 habitantes, iniciava-se a ecificação de ~n~ Esiado con
cebido dentro de modernos conceitos de admnístrnção. 

Apenas um ano após a inslaiação do Estado inaugurava-se, 
em 1990, a Cidade de Palmas. capi1al definitiva do Tocantins. A 

consiiUção de Palmas se deu em tampo RlCO!de. A ~ de 

Brasiia. oploo-se pela criação de uma nova cidade pwa a sede do 

GcNemo, lo ái•arla na região c:entraJ do Estado, em área até então 
pauco habitada 0e COI ocepção modema. Palmas ina)rpom OS mais 

I10IIOS conceitos arqUie100ic:os, c:amc~Brizanc~c, sobletudo, pela 

existência de gmndeS áreas verdes. A cidade tem experimentado 

mdraoltlinário ritmo de aescimeuto. Em apenas 8 anos de existên
cia já conta com população superior a 100.000 habitantes. inlegra

doca, recebe EIXpi13SSivo fluxo rr.ígialócio não só do in1erior do To

cantins mas também de popc•ações de outros Estados, atJaídos por 

novas per.;pec:tivas de en'4Jn390 e renda 

Sr. Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores. 

O~ hoje do Governo do Tocantins é no sentido de 

desemolvar as enormes potanciaiídades do Estado em benefício 

da população. A vocação agrícola do Tocantins, a sua localização 

eslratégica e o lato de possuir estações climáticas bem definidas 

1azsm dele o mais novo celeiro de grãos do Pais. Dados de 1994 

incicam _UITia produção agrícola anl.lai ~-9Q().QOO tor!!lladas. com 
destaque para arroz. soja feijão, rrilho, mandioca e cana-d&-açú-
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car. O efetivo dos rebanhos bovinos, suínos, eqüinos, bubalinos, 

asininos e muares atinge a quantidade de 6.500.00 cabeças. com 

produção de quase 100 mõhões de litros de leite. Ressafte.se tam

bém o forte apelo turistico do Estado, possuidor de um dos maiores 

patrimõníos naturais do Pais, com destaque pata os rios Araguaia e 

T ocarrtins, que cortam o território tocanlinense na sua integralidade, 

formando Hhas e praias de incompa!ável beleza. 

o Governo Estadual, comandado pela segunda vez por s~ 

queira Campos, vem implemen1ando no Tocantins uma adminis· 

tração modema, incentivando a livre iniciativa, realizando parce
rias com o setor privado e gerindo os pan:os recursos públicos 

com absoluta austeridade. O fato de o Governo Central não ter 

dispensado ao Tocantins o necessário apoio pata a sua instala· 
ção, a exemplo do que fizemm com outros Estados criados na 

mesma situação. impõs~he pesadas dificuldades pata viabilizar a 

sua infra-estrutura básica 

Todavia, IU1ando quase que sozinho, o Estado tem dado 

mostras de que, apesar das dificuldades, é possível realizar im

por1anles empreendimentos. A população, que já atinge quase 
1.050.000 habitantes, dispõe de razoávei estrutura nas éreas de 

saúde, educação, segurança e transportes; O Tocantins adminis

tra hoje um ousado programa de pavimentação de rodOviaS. Há 

pouco foi lançado o Edital de Conslrução da Usina Hidrelélrica de 

Lageado, obra orçada em 1,2 bilhão de reais com capacidade 

para produzir 1.050 megawats de energia elélrica, suficientes 

para suprir a demanda própria e com possibilidade de expo<tar o 

excedente. O Estado vem atraindo a atenção de investidores na

cionais e estrangeiros, especialmente no setor da indústria auto

motiva, já tendo, inclusive, firmado protocolo de intenções pata a 

inslalação de montadoras de veículos em seu território. A Banca
da do Tocantins no Congresso Nacional tem se mobiriZado pata 

conseguir junto ao Governo Federal recursos para investimentos 

em projetos estratégicos, como a implantação do Corredor Multi

modal de Transporte Centro-Norte, que envolve a Ferrovia Norte

Sul, a Hidrovia Araguaia-T ocantins e a Rodovia Belém-Brasília 

Todos estas. esforços certamente não então sendo em 

vão. Mlft> já se tem conseguido e a nossa disposição é a de con
tinuarmos firmes no inarTedável compromisso de construir um Es
tado próspero, com justiça social e distribuição de renda - Sena

dor l.eom!l• Qulntanllha. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. 
Ex- será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Humberto 
Lucena, para uma comunicação inadiável pelo prazo 
de cinco minutos, nos termos do art. 14, Vil, do Re
gimento Interno do Senado Federal. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, ini
cialmente gostaria de apelar para V. Ex-, Senador 
Valmir Campelo, que no momento dirige os nossos 
trabalhos, e extensivamente às Uderanças dos Parti-

dos, no sentido de fazermos um esforço junto à Câ
mara dos Depufaaos a-fim de que possamos votar, 
ali, a proposta de emenda constitucional, oriunda do 
Senado, que reformula as Medidas Provisórias. 

Sabemos perfeitamente que a proposição foi 
fruto de um profundo trabalho no Senado Federal, 
envolvendo todos os Partidos e a própria Presidên
cia da Casa. Chegou-se à conclusão - embora eu 
não participe inteiramente dela - que o Projeto Nel
son Jobim, por ser de ·rei complementar, seria in
constitucionaL Preferiu-se, então, uma proposta de 
emenda constitucional, que foi votada aqui em dois 
turnos e depende agora tão-somente da decisão da 
Câmara dos Deputados para ser promulgada. As
sim, Sr. Presidente, poderemos pôr cobro a uma si
tuação que já não pode mais perdurar neste País. 

Pronuncio essas palavras, preliminarmente, 
tendo em vista um fato novo, que sucedeu a um ou
tro, recém denunciado nesta Casa pelo Senador Jo
saphat Marinho. S. Ex", com a sua competência de 
jurista, chegou a ler uma Medida Provisória baixada 

- - por inspiração do Ministro da Administração e Refor
ma do Estado, Sr. Bresser Pereira, concedendo uma 
gratificação de 60% a 264% a aproximadamente três 
mil e cem servidores públicos mais categorizados. 

A justificativa não convenceu a ninguém. Só 
uma coisa fiCOu certa como a luz do dia: a flagrante 
inconstitucionalidade da Medida Provisória Isso por
que, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a Consti
tuição Federal- repito- no seu art. 37, item X, é cla
ra: qualquer reajuste de remuneração dos se!Vidores 
públicos civis e rrúfrtares terá de ser feito no mes~ 
percentual e ao mesmo tempo, sem excluir ninguém. 

E não foi por outra razão, como já lembrei ao 
Senado, que o Supremo Tribunal Federal, recente
mente, concedeu uma liminar, em mandado de se
gurança, a 11 funcionários federais em relação 
àqueles 28,86% concedidos, no Governo Itamar 
Franco, aos militares a título de uma gratifk:ação, 
quando, na verdade, o que se fazia ali era, nada 
mais, nada menos do que um reajuste de vencimen
tos para não estender aos civis. Foi uma maneira 
prática encontrada pelo Governo de atender aos mi
litares e de gastar menos dinheiro. Mas o Supremo 
Tribunal Federal. Várias outras instãncias judiciais fi
zeram a mesma coisa. O Governo ainda não pagou 
esses 28,86% sob a alegação de que não dispõe de 
recursos para fazê-lo. 

Mas agora, Sr. Presidente, há um outro fato se
melhante. Gostaria de chamar a atenção de V. Ex" e 
do Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, pois, on-
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tem ou anteontem, a imprensa publicou que o Minis
tro Bresser Pereira, da Administração e da Reforma 
do Estado, resolveu sugerir ao Presidente da Repú
blica - que já a teria assinado - uma outra Medida 
Provisória tão inconstitucional quanto a prfmeira. 
Desta vez a medida contempla cerca de quatro mil, 
servidores que ganham mais, que têm melhor situa
ção no meio do funcionalismo, com um reajuste de 
10% na chamada Gratificação de Atividade e De
sempenho. Portanto, é uma inconstitucionalidade so
mando-se à outra. 

O pior, Sr. Presidente, não é o aspecto jurídico 
da questão, mas a injustiça que se está praticando 
contra todos os demais servidores públicos, civis e 
militares. Se a inflação está controlada - é indiscutí
vel que ainda há um resíduo inflacionário - haja vista 
as publicações, pela imprensa, da alta de preços, de 
um modo geral, que já começa a atingir o bolso não 
só da classe média, que vem sendo a mais prejudi
cada, mas sobretudo da maioria dos trabalhadores, 
que teve seu poder aquisitivo bastante melhorado 
com a criação do Real. 

Continuo defendendo o Real, um Plano que 
veio a tempo e que deve ser consolidado, mas pen
so que não resolveremos os problemas por meio de 
medidas esdrúxulas e estarrecedoras. Quer dizer, se 
o Governo realmente deseja conter as suas despe
sas e manter o equilíbrio das contas públicas à cus
ta, sobretudo, da folha de pessoal, que o faça, mas 
estenda o efeito de suas medidas para todos e não 
somente para a maioria, já que alguns São privilegia
dos. Tenho a impressão de que ninguém neste País 
concorda com uma situação como essa. 

Portanto, deixo aqui uma denúncia que, aliás, já 
está em todos os jornais e um apelo veemente ao Sr. 
Ministro da Administração Federal e da Reforma do 
Estado, Dr. Bresser Pereira, e sobretudo ao Senhor 
Presidente da RepúbfK:a, para· que se dêem conta da 
injustiça que estão praticando contra a numerosa clas
se de servidores púbfiCOS, civis e militares, que come
moraram mil dias sem reajuste salarial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. 
O SR. SESAS11ÃO ROCHA (BLOCOIPDT- AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, não 
poderia, de forma nenhuma, deixar de fazer um co
mentário sobre a visita do Papa João Paulo 11 ao 
Brasil. Sua Santidade, que pela terceira vez visitou 
nosso País, transmitiu novamente o sentimento de 

fé, de esperança, de solidariedade humana, de me
lhores dias para o povo brasileiro, certamente para 
os católicos e não-católicos. 

Sou católico~ mas tenho grande respeito pelas 
demais religiões, pois acredito ser importante a reli
giosidade na formação do homem, na condução de 
seus passos, no encaminhamento de sua vida. Por 
isso, nesta oportunidade em que me inscrevi para fa
lar sobre a visita do Papa, também não poderia dei
xar de saudar os Evangélicos de nosso País, que 
realizaram um grande Congresso Mundial em São 
Paulo, na última semana. 

Sobre a visita do Papa João Paulo 11, o que 
quero lembrar é que certamente, de todos os Papas, 
este foi o que teve maior interação com o povo brasi
leiro. O próprio João Paulo 11, num dos momentos de 
descontração, disse que, se Deus é brasileiro, o 
Papa também é brasileiro, fazendo menção a este 
nível de integração que Sua Santidade conseguiu 
estabelecer com o povo brasileiro. 

Apesar de ser católico e freqüentar a Igreja, 
não conheÇO detalhes da história da Igreja e não sei 
se algum outro Papa visitou o nosso· País, pelo me
nos na quantidade de vezes que o fez o Papa João 
Paulo 11; acredito que não. E atribuo essa vontade da 
Igreja, manifesta no próprio desejo e decisão do 
Papa de visitar o nosso Pafs, primeiro, ao grande 
contingente de católicos que há no Brasil; segundo, 
pelos crescentes problemas sociais com que o nos
so País se tem defrontado nos últimos tempos, de
correntes, certamente, da ampliação exacerbada da 
nossa população, que tem crescido muito. Logica
mente, isso traz mais violência, mais pobreza, mais 
miséria, haja vista que, do ponto de vista econõmico 
e social, o Brasil não tem estabelecido ações no 
sentido de garantir uma qualidade de vida satisfató
ria para todos os brasileiros. 

_ Entªº· ~ Q _e_apa M.o_ ~ b~i!Elill), _CI:!rtamente _ 
este é o Papa dos tirasileiros; é o Papa da minha ge
ração, porque, em 17 anos, visitou três vezes o nos
so País. Eu era estudante universitário em Belém e 
lembro-me muito bem de quando o Papa lá esteve. 
Naquela oportunidade, Sua Santidade era bem mais 
moço, tinha mais vitalidade; agora, está mais sere
no, mais tranqüilo. Mas, nas duas vezes em que 
pude acompanhar mais de perto sua visita, o Papa 
demonstrou a mesma convicção religiosa, o senti
mento de missionário que o distingue e que orienta a 
vida e o posto que Deus lhe deu. 

Tenho certeza de que o povo brasileiro refletiu, 
nesses três dias da visita do Papa João Paulo 11, so
bre os problemas com os quais nosso País convive 
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e de cuja solução todos temos de participar. Certa
mente, o Papa João Paulo 11 é um dos que mais via
jou pelo mundo afora. Como sempre, onde quer que 
esteja, Sua Santidade demostra uma preoeüpaÇão 
exacerbada com os mais humildes, com os excluí
dos, com a paz, com a família, o que é próprio das 
igrejas, não só da Igreja Católica. 

No Brasil, o Papa foi muito direto, exprimindo 
com muita convicção sua preocupação com os ne
gros, com os índios, com as crianças e com os 
doentes. Isso ficou patente, quando Sua Santidade 
fez questão, em seu trajeto no Rio de Janeiro, de pa
rar em frente ao Instituto Nacional do Câncer para 
abençoar as pessoas que lá se encontram em trata
mento; assim o fez com os presidiários, motivo de 
outra parada para bênção. Sua Santidade também 
se preocupa com outros problemas sociais de nosso 
País, que muitas autoridades que nos visitam, reli
giosas ou não, por respeito talvez ao Governo, fa
zem questão de não mencionar. 

Entretanto, o Papa João Paulo 11 fez uma ob
servação muito clara a respeito de sua preocupação 
com os sem-terra, com o problema da distribuição 
de terras no nosso País, demonstrando mais uma 
vez a sua afinidade com as questões sociais mais 
graves das várias nações que tem visitado. 

Sabemos todos que o tema central da visita do 
Papa foi a família. Sua Santidade pôde expressar 
muito bem suas preocupações e seu trabalho em 
prol da harmonia, paz e integridade da familiar. E 
não podia, logicamente, ao abordar o assunto famí
lia, deixar de fazer menção à questão do aborto, da 
fidelidade e até mesmo do divórcio. 

Nessa oportunidade, Sr. Presidente, quero, 
embora já de certa forma extemporânea, pois o 
Papa já não se encontra mais em nosso País, reve
renciar Sua Santidade o Papa João Paulo 11, os rep
resentantes da Igreja Católica em nosso País, car
deais, arcebispos, bispos, padres, bem como seus 
fiéis e os de todas as religiões. 

Refiro-me particularmente neste pronuncia
mento aos católicos que acompanharam e que se fi
zeram presentes nos eventos que contaram com a 
presença de Sua Santidade, os quais manifestaram 
a sua fé e crença em um Ser superior, Deus. Que 
essa visita sirva, cómo disse no começo do meo -pro
nunciamento, para refletirmos a respeito dos proble
mas do nosso Pais e para iluminar nossos caminhos 
na busca de soluções para os conflitos sociais com 
que nos defrontamos no dia a dia da nossa caminha
da, principalmente nós, políticos, que temos o dever 
e a obrigação de acompanhar esses conflitos, esses 

problemas e de debatê-los na busca de encaminha
mentos e de soluções. 

Então, que a visita do Papa sirva para avivar a 
nossalé.~para -nos~fazercrescennais em nossa relf
giosidade e para nos dar força para encontrar as saí
das para os graves problemas sociais que assolam 
nossoPa_ís. 

---u Governo tem buscado com ênfase, no meu 
entendimento até de forma exacerbada, as soluções 
para os problemas económicos, que, se não forem 
bem encaminhadas, poderão agravar ainda mais 
tanto os problemas económicos quanto os sociais. 

E, nesses dias em que particularmente me de
tive de uma forma mais demorada refletindo sobre a 
visita do Papa, tenho a esperança de que ela possa 
dar essa força a nós políticos, que somos também 
responsáveis pela condução do nosso País, e ao 
Governo do nosso País, dos nossos Estados e dos 
nossos Municípios, no sentido de apontar as soluçõ- -
es talvez não definitivas, pois sabemos o quanto é 
complieado para um país de Terceiro Mundo solucio
nar seus problemas, mas que aprofunde o desejo de 
tomá-las. Que essa força espiritual nos impulsione 
na busca dessas soluções, mesmo paliativas, incom
pletas, às vezes inacabadas, que melhorem a quali
dade de vida do povo do nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre a 

mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Sebastião Rocha. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N2 232/97-CCJ 

Brasília, 1 o de outubro de 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 
em reunião realizada nesta data. esta Comissão deli
berou, em turno suplementar, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n" 235, de 1995, que "Dis
põe sobre o crime de assédio sexual e dá outras 
providências", na forma do substitutivo 1-CCJ. 

_Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com 
referência ao expediente que acaba de ser lido, há 
sobre a Mesa recurso, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Sebastião Rocha. 

É lido o seguinte: 
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RECURSO N2 6, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 91, § 4º, do Regimento ln

temo, requeremos que o Projeto de Lei do Senado 
nº 235, de 1995, de autoria da Senadora Benedita 
da Silva, que dispõe sobre o crime de assédio se
xual e dá outras providências, seja apreciado pelo 
Plenário. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1997. -
Bernardo Cabral- Ramez Tebet- Romeu Tuma
Edison Lobão - Regina Assumpção - Jefferson 
Péres - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin -
José Bianco - Bello Parga - Renan Calheiros -
Sérgio Machado - Beni Veras - José fogaça -
Gilberto Miranda. 

SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O Pro
jeto de Lei do Senado nº 235, de 1995, ficará peran
te a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art 235, 11, c, do Regimen
to Interno, combinado com o art 4º da Resolução nº 
37, de 1995, do Senado FederaL 

- SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que recebeu o Re
curso n° 8, de 1997, interposto no prazo regimen
tal, no sentido de que seja submetido ao Plenário 
o Projeto de Lei do Senado nº 246, de 1996, de 
autoria do Senador Gilberto Miranda, que dispõe 
sobre a conciliação, mediação e arbitragem nos 
dissídios individuais de natureza trabalhista e dá 
outras providências. 

É o seguinte o recurso recebido: 

RECURSO N2 8, DE 1997 

Nos termos do art. 91, § 42 do Regimento ln
temo do Senado Federal, requeremos que o Proje
to de Lei do Senado nº 246, de 1996, que "Dispõe 
sobre a conciliação, mediação e arbitragem nos 
dissídios individuais de natureza trabalhista e dá 
outras providências", seja apreciado pelo Plenário 
desta Casa. 

Justificação 

O projeto em questão obteve parecer contrário 
à sua aprovação, quanto ao mérito, por parte da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
reunião no dia 1 O do corrente. 

Dentre suas razões de decidir consignou o douto 
parecer aprovado pelo referido órgão técnico, verbis,: 

"A adoção de modelos alternativos neste 
campo de direito tem diversas implicações; a 
principal delas é a segurança jurídica das par-

tes. Não é da nossa tradição a conciliação, a 
mediação e a arbitragem privada Isto não 
oCorre -nem no Carl'lpo do direito civil e nem 
do comercial, que são áreas mais sensíveis 
a estas inovações." {grifamos). 

Ora, data maxima venia da abalizada afirma
ção do ilustre Relator, a adoção do chamado juízo 
arbitral já se consumou no Brasil mediante a Lei n° 
9.307, de 23 de setembro de 1996. Há, portanto, 
flagrante equívoco por parte da mencionada peça 
que determinou a rejeição do Projeto, em decisão 
terminativa. 

A proposição que ora pretendemos seja apre
ciada pelo Plenário tem por objetivo estender a arbi
tragem e conciliação extrajudicial à Justiça do Traba
lho, com o intuito de reduzir os dissídios e a ela dis
tribuídos, com inegáveis benefícios a empregados e · 
empregadores. 

Por outro lado, não se justifica, também, a ale
gação de que a protocolização da petição inicial 
quando se dá perante a Justiça do Trabalho, com a 
indicação do perito, mediador ou árbitro para a mani
festação do réu, constitui intervenção indevida do 
Poder Judiciário. T ai sistema assemelha--se ao da 
Lei nº 9.307, de 1996, que em seu art 6", parágrafo 
único prevê o processo judicial quando deixar a par
te de comparecer para firmar o compromisso arbitral 
ou se recusar de fazê-lo. 

Em síntese, o que se busca com o projeto em 
tela é reduzir a carga processual a que está subme
tida a Justiça do Trabalho, mediante uma legislação 
modema e eficiente, que haverá de possibilitar a rá
pida solução de conflitos na área do Direito do Tra
balho. 

Esperamos, por estas razões, o provimento do 
presente recurso para que a proposição em apreço 
mereça apreciação deste Plenário que, soberana
mente, há de adotar a melhor decisão em prol da so
ciedade brasileira. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1997.- Gil
berto Miranda - Onofre Quinan - Carlos Wilson -
José Bianco - Levy Dias -José Agripino- Geral
elo Melo - Coutinho Jorge - Valmir Campelo -
Renan Calheiros. 

APENSAR AO RECURSO 

PARECER N2 , DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição no 63, de 1995 
que • Altera e revoga dispositivos da 
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Constituição Federal pertinentes à Justi
ça do Trabalho". 

Relator: Senador Jefferson Péres 

I - Relatório 

É submetido ao exame desta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, a proposta de 
emenda à Constituição em epígrafe, que altera os 
arts. 111, 113, 115 e 116, bem como revoga o art. 
117 da Constituição Federal, com a finalidade de ex
tinguir a figura do Juiz Classista. 

Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposi
ção alega: 

. "Atualmente, não concebemos um Ju
diciário modema, onde a isenção e a im
parcialidade dos juízes são fundamentais, 
cujos membros devem dividir suas respon
sabilidades e emitir juízos com a participa
ção de representantes das partes envolvi
das. No mínimo, trata-se de uma situação 
anacrónica e anómala. Compreensível em 
épocas" de uma Justiça do Trabalho em
brionária e que dava seus primeiros pas
sos ( ... ). Não há dúvida que hoje a figura 
do juiz classista, sem desmerecer sua im
portância histórica, tomou-se um corpo es
tranho dentro do atual sistema judiciário 
trabalhista·. 

No prazo regimental, à proposição não foram 
apresentadas emendas. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

Ainda que a representação classista esteja pre
sente desde o início da Justiça do Trabalho, ao lon
go desses cinqüenta anos _de existência tem de
monstrado pouca utilidade na solução dos conflitos 
das relações de trabalho. 

lstç porque, assim como ocorreu com a contri
buição sindical, a representação classista serviu de 
instrumento de atrelamento dos sindicatos ao Esta
do. Por outro lado, sua presença na Justiça do Tra
balho só poderia ter sido tolerada em sua fase ini
cial, pois, como muito bem frisou o autor da propos
ta, "o juiz classista desempenhava uma função im
prescindível no âmbito de um sistema que era mais 
administrativo do que judiciário, onde era JUstificada 
sua presença, até porque era a forma mais modema 
também adotada por outros países". 

O estudo do direito comparado nos mostra que 
o modelo implantado no Brasil é único no mundo. 

Temos na França o 'Cansei! des PrudHom
mes", cujos membros, escolhidos mediante sorteio a 
cada semestre, participam das sessões a fim de rep
resentar as categorias profissionais e económicas. 
Entretanto, eles percebem a remuneração a que fa
zem jus nas empresas. Ressalte-se, a propósito, que 
o nível de conciliação por eles alcançado situa-se na 
faixa de 5%. 

Na Suíça, onde os_ Tribunais têm uma composi
ção paritária, os representantes classistas estão limi
tados às sessões realizadas à noite e percebem re
muneração de valor simbólico. 

·Os "tribunais industriais" da Inglaterra têm com
petência restrita e a apreciação de questões ligadas 
ao desrespeito do contrato de trabalho são submeti
das à Justiça. 

Nos Estados Unidos e Japão, por não existir a 
Justiça especializada, prevalece o modelo arbitral de 
solução de conflitos individuais. 

Já na Alemanha, há os Tribunais do Trabalho 
com representação paritária, sem que os repre
sentantes classistas sejam partes integrantes do Ju
diciário. Percebem apenas indenização para cobrir 
os gastos realizados com o desempenho de suas 
atividades, tal como transporte. 

Por último, em Portugal, não existe a repre
sentação paritária, mas há o representante classis
ta, quando convocado pelo juiz togado. Este, po
rém, retoma à sua atividade tão logo concluída a 
convocação. 

Muito se tem propalado que a presença de 
juizes classistas na Justiça do Trabalho é sinal de 
sua democratização. Entendemos a questão sob 
outro prisma: o que determina de fato a democrati
zação da nossa justiça trabalhista é a liberdade de 
ingresso na magistratura togada de elementos per
tencentes a várias camadas sociais através de 
concurso público. Segundo pesquisa, a grande 
maioria dos juizes togados, ao contrário do que se 
pensa, são provenientes das camadas média e 
média baixa da sociedade. 

Não é também correta a afirmação de que 
os classistas são detentores de melhor conheci
mento dos fatos sociais. Embora tenham vivên
cia em determinados aspectos da sua área pro
fissional, a visão do classista pode ser compro
metida pela visão fragmentada da sociedade. 
São tantas as categorias profissionais e a diver
sidade das demandas que é impossível ao clas
sista o conhecimento completõ dos problemas 
que envolvem as-demais categorias. 
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Convém frisar que a globalização da econo- A proposta em análise é, pois, meritória: e 
mia está tornando as demandas cada vez mais moralizadora, eis que retira da Justiça trabalhista 
técnicas e complexas, o que vem exigindo cada um dos resquícios do sistema politico corporativis-
vez mais preparo daqueles que devem apreciá-las, ta que em nada contribui para a consolidação do Es-
dispensando assim a participação âo leigo (Cf. tado Democrático. 
Eliete Silva Telles, Representação Classista, Pro- Entretanto, a proposta em apreço carece de 
blema e Solução, in Justiça & Trabalho, nº 1, aperfeiçoamento no que tange à extinção do juiz 
1997, pp. 15-17). classista que atua nas Juntas de Conciliação e Jui-

Outro aspecto que recomenda a extinção dos gamento. Por se tratar de órgão de primeira instãn-
juizes classista diz respeito à sua indicação e es- cia, quer nos parecer que a permanência de juizes 
colha. Nem sempre são seguidos critérios de rep- classistas ainda se faz necessária, pois é ali que 
resentatividade junto às categorias profissionais e --acontecê trrnaiona dos-acordos. 
econômicas. Denúncias de criação de sindicatos Do ponto de vista da constitucionalidde, não há 
com o objetivo de tão somente indicar seus •cria- reparos a fazer, pois o conteúdo da proposta não inte-
dores· para os cargos de juizes classistas não são gra o elenco de matérias do art. 60, § 42, da Constitui-
raras. Por outro lado, são comuns as listas trípli- ção Federal, sobre as quais não pode haver delibera-
ces preparadas sem a participação dos associa- ção, nem tampouco trata de matéria constante de pro-
dos. E o que é pior: muitas listas são preenchidas posta de emenda rejeitada ou havida por prejudicial na 
por integrantes da mesma família,, por intermédio atual sessão legislativa, conforme estabelece o § 5º do 
de assembléias realizadas sem a necessária divul- mencionado artigo. Não há também restrições quanto 
gação e, ainda, em horários pouco comuns, com o à juridicidade, regirnentalidade e técnica legislativa. 
propósito de evitar a ampla participação dos asso- Pelo exposto, opinamos pela aprovação da 
ciados. ·c ·c c_ Proposta de Emenda à Constituição n• 63, de 1995, 

Por último, vale destacar aqui o alto custo 
que representa para o Estado a manutenção do 
juiz classista. Em 1995, situava-se na ordem de 
duzentos milhões de reais, ou seja, mais de de
zesseis por cento de toda a dotação orçamentária 
da Justiça do Trabalho destinada ao custeio de 
pessoal, materiais, equipamentos e serviços. 

Ressalte-se que tal percentual eleva-se 
para setenta por cento quando circunscrito à 
despesa com a folha de pagamentos dos juizes 
(togados e classistas). Para se ter uma idéia de 
como esses custos vêm crescendo, basta verifi
car que enquanto o número de juizes togados 
(aposentados desde a criação da Justiça do Tra
balho em 1941) era de 41 O em. abril de 1994, o 
número de juizes classistas aposentados no 
mesmo mês era igual a 1.244. 

Somente no período de 1992 a 1995, houve 
um acréscimo de quarenta e cinco por cento no 
número de aposentadorias dos juizes classistas 
(Cf. id., PP 18-19). 

Tais distorções levaram os representantes da 
magistratura togada, dos Tribunais Superiores 
(STF, TST), dos advogados (Conselho Federal da 
OAB), dos servidores do Judiciário Federal, dos 
trabalhadores (CUT), dos empresários (FIESP), ao 
consenso sobre a necessidade de extinção da rep
resentação classista na Justiça do Trabalho. 

nos termos do seguinte substitutivo: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO 
N2 63 (SUBSTITUTIVO), DE 1995 

AHera dispositivos da Constituição 
Federal pertinentes à representação clas
sista na Justiça do Trabalho. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Art.1•0sarts.111, 113, 115e 117daConstitui
ção Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.111 .............................................. . 

§ 12 O Tribunal Superior do Trabalho 
compor-se-á de vinte e sete Ministros, esco-

. lhidos dentre brasileiros com mais de trinta e 
cinco e menos de sessenta e cinco anos, no
meados pelo Presidente da República após 
aprovação pelo Senado Federal, dos quais 
três quintos escolhidos dentre juizes de car
reira da magistratura trabalhista integrantess 
do Tribunal Regional do Trabalho, um quinto 
dentre advogados e um quinto dentre mem
bros do Ministério Público do trabalho. 

- § 22 O Tribunal·encaminhalá ao Presi
dente da República listas tríplices, observan
do-se, quanto às vagas destinadas aos ad-
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vogados e aos membros do Ministério Públi
co, o disposto no art. 94; as listas tríplices 
para o provimento de cargos destinados aos 
juizes da magistratura trabalhista de carreira 
deverão ser elaboradas pelos Ministros to
gados e vitalícios. 

• Art. 113. A lei disporá sobre a consti
tuição, investidura, jurisdição, competência, 
garantias e condições de exercício dos órgã
os da Justiça do Trabalho". 

Art 115. Os Tribunais Regionais do Tra
balho serão col'fllOS!os de juízes nomeados 
pelo Presidente da Repúbr~ea, observada a pro
porcionalidade estabelecida no art. 111, § 1°. 

Parágrafo único. . ..•...........................•. 
I - ........................................................ . 
11 - ....................................................... . 
"Art 117. O mandato dos representantes 

classistas é de três anos. . 
Parágrafo único. Os representantes 

classistas terão suplentes". 

Art. 2" Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 
Presidente, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias 
úteis, para recebimento de emendas, de acordo com 
o disposto no art. 235, 11, c, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução n° 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n2 1.584-1, adotada 
em 1° de outubro de 1997 e publicada no dia 2 do 
mesmo mês e ano, que "Autoriza a União a receber 
em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o 
capital próprio a serem pagos por entidades de cujo 
capital o Tesouro Nacional participe". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nS:. 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

Carlos Patrocínio 
Gilberto Miranda 

SENADORES 

PFL 

Suplentes 

João Rocha 
Jonas Pinheiro 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

José Serra 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carias Bezerra 

Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lupion 
Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Carlos Nelson 
Moacir Micheletto 

PSDB 

Paulo Lustosa 
José Chaves 

Luiz Carlos Hauly José de Abreu 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PV 

Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução n9 1, de 1989-CN, 
iica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da. matéria: 

Dia 6-1 0-97 -designação da Comissão Mista 
Dia 7-10-97- instalação da Comissão Mista 
Até 7-10-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 16-1 0-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 31-10-97- prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a 
presente sessão, lembrando aos Senhores Senado
res que constarão da Ordem do Dia da sessão deli
berativa ordinária de amanhã, às quatorze horas e 
trinta minutos, as seguintes matérias: 

- Projetes de Lei da Câmara n•s 75, de 1993; e 
16, de 1996; 

- Proposta de Emenda à Constitui:;:ão nO 33, de 1996; 
-Projetes de Resolução n% 119 e 120, de 1997. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Está 
... "rrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h8min.) 

{O.S. N2 16593.197) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
-A~ONIO CARLOS MAGALHÃES 

6-10-97 
Segunda-feira 

15h30min- Sessão não deliberativa do Sena
do Federal 

Ata da 1402 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 7 de outubro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Geraldo Melo e Lucídió Portel/a 

EXPEDIENTE 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Albino 
Boa Ventura - Antonio Cario:; Magalhães - Anto
nio Carlos Valadares - Bello Parga - Benedita da 
Silva - Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Be
zerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy"" E l
cio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Fer
nando Bezerra- Flaviano Melo- Francelina Perei
ra - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cama
ta - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho -
João França - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Ou
tra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda -José Samey- José Serra- Júlio 
Campos - Júnia Marise - Laura Campos - i..evy 
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio 
Coelho - Marluce Pinto - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Oto
niel Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Re
gina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romeu Tu ma - Renal
do Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sergio Ma
chado - Teotõnio Vilela Filho - Valmir Campelo -
V!lson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1g Secretário em exercício, Senador Lu
cídio Portella, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

PROJETO RECEBIDO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N.0 51, DE 1997 
(N.g 2.353196, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dá nova redação ao art. 30 da Lei nY 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre os registras públicos; 
acrescenta inciso ao· art. 1.0 da Lei n.O 
9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que tra
ta da gratuidade dos atos necessários ao 
exercício da cidadania; e altera o ari:. 45 
da Lei n.g 8.935, de 18 de novembro de 
1994, que dispõe sobre os serviços nota
riais e de registro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.g O art. 30 da Lei n.0 6.015, de 31 de de

zembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

• Art. 30. N~10 serão cobrados emolu
mentos pelo registro civil de nascimento e 
pelo assento óe óbito. bem como pela pri
meira certidão respectiva. 

§ 1.º Os reconhecidamente pobres es
tão isentos de pagamento de emolumentos 
pelas certidões a que se refere este artigo. 

§ 2." O estado de pobreza será com- · 
provado por declaração do próprio interessa
do ou a rogo, tratando-se de analfabeto. 
neste caso, acompanhada da assinatura de 
duas testemunhas. 

§ 3." A fals\dade da declaração enseja
rá a responsabilidade civil e penal do inte
ressaóo.· 

Art. 2.g O art. 1.0 da Lei n.0 9265, de 12 de feve
reiro de 1996, fica acrescido do seguinte inciso VI : 

"Art. 1 . g ............................................. .. 

343 
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VI - O registro vil de nascimento e o 
assento de óbito, be como a-prtmeira-cNti
dão respectiva " 

Art. 3.' O art. 45 da Lei n.~ 8.935, de 18 de novem
bro de 1 994. passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 45. São gratuitos os assentos do 
registro civil de nascimento e o de óbito. 
bem como a primeira certidão respectiva. 

§ 1.2 Para os reconhecidamente po
bres não serão cobrados emolumentos pe
las certidões a que se refere o caput deste 
artigo. 

§ 2.2 Verificada a existência de Cartório 
de Registro Civil das Pessoas Naturais com 
renda insuficiente devidamente comprovada 
e quando for de interesse público, os Tribu
nais de Justiça poderão vincular a unidade 
cartoraria à serventia do registro civil das 
pessoas naturais em funcionamento na sede 
da Comarca, ou firmar convênios com os 
Municípios para manutenção dos serviços a 
que se refere o caput deste artigo. 

§ 3.0 Os Tribunais de Justiça regula
mentarão a segunda parte do disposto no 
paragrafo anterior. respeitados os seguintes 
requisitos: 

I -autorização por lei municipal; 
II -destinação, pelo Município, de local 

apropriado ao exercício da atividade cartorá
ria, fornecendo-lhe os meios materiais para 
seu funcionamento; 

III - aprovação pela corregedoria-geral 
de justiça de pessoa indicada pelo município 
para responder pelo expediente do serviço 
cartorário; 

IV- proibição ao município de ingerên
cia de qualquer espécie nos serviços carto-
rários." -

Art. 42 As disposições desta lei aplicam-se nos 
casos de registro de imóveis adquiridos por pessoas 
reconhecidamente pobres. 

Art. 52 Esta Lei entra em vigor no prazo de no
venta dias, contados da data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 859 
DE 7 DE SETEMBRO DE 1996, 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal. 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do proje
to de lei que "Dá nova redação ao art. 30 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe so-

bre os registres públicos. e acrasc.=r~i<.l. 
-12 da Lei n° 9.265, de 12 de fever2irc ·:i o; 19Sê 
_:_trata da::gralllidaãe -dos alos necessános--~~<:: _ 
_cio da cidadandia". 

Brasília. 7 de setembro de 1996. - ;'s~:.ar.::ic 

Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 510, DE õ CLSETEM
BRO DE 1996 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Submeto à consideração de Vossa Excelência 

o anexo Projeto de Lei no qual se propõe nova reda
ção do art. 30 da Lei nº 6.0i5, de 31 de dezembro 
de 1973 (Registres Públicos) e o acréscimo de inciso 
ao art. 1 º da Lei n2 9.265, de 12 de fevereiro de 
1996, que trata da gratuidade dos ates necessários 
ao exercício da cidadania. 

2. A cidadania, um dos fundamentos da Repú
blica Federativa do Brasil, qualifica os participantes 
da vida do Estado e significa, também, que o funcio
namento do próprio Estado estará submetido à von
tade popular. Possui, pois, um sentido mais amplo 
do que o de mero titular de direitos políticos (c!. José 
Afonso da Silva, ''Curso de Direito Constitucional 
Brasileiro Positivo', 1990, págs, 92/3). 

3. Segundo Marshal. a cidadania é um status 
concedido àqueles que são membros integrais de 
uma comunidade. Seu conceito contém três elemen
tos: o civil, o político e o social. O elemento civil, 
composto dos direitos necessários à liberdade indivi
dual, compreende a liberdade de ir e de vir, a liber
dade de imprensa~ pensamento e fé, o direito à pro
bidade e de concluir tratados válidos e o direim à 
justiça. O elemento político deve ser entendido como 
o direito de particrpar no exercício do poder político, 
como membro deorganlsmo Investido da-autoridade 
política ou como um eleitor dos membros de tal or
ganismo. Por fim, o elemento social, que abrange 
desde o direito a um mínimo de bem-estar econômi
co e segurança, ao-direito de participar,por comple
to, na herança soci~!l e a levar a vida de um ser civili
zado, de acordo com os padrões que prevalecem na 
sociedade (in Wl!son Acciofi, "In-stituições de Direito 
Constitucional", Editora Forense, Rio de Janeiro, 
1981, págs. 518). 

4. A cidadania, pois, no direito constitucional, 
caracteriza a pessoa que está de plena posse de 
seus direitos civis e políticos. 

5. Consoante o art. 2° da Lei n9 3.071, de 1 º de 
janeiro de 1916- Código Civil Brasileiro, todo ho
mem é. capaz de direitos e obrigações na ordem ci
vil. Sua personaJiaade civil começa no nascimento 
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com vida e sua existência finda com a morte (arts: 
49 e 1 O desse código). 

6. "A personalidade constitui o mais importante 
estado da pessoa: basta lembrar que ela existe de 
direito em qualquer pessoa natural, como um corolá
rio necessário desta·outra·verdade a capacidade de 
ser sujeito de direitos e obrigações pressupõe, exce, 
tuadas as disposições concernentes às pessoas jurí
dicas, a existência de um ser humano" (cf. J. M. de 
Carvalho Santos. "Código Civil Brasileiro Interpreta
do", 1937, Vai. I, pág. 243). 

7. Para que decorram dos fatos jurídicos auten
ticidade, segurança e eficácia, ficam sujeitos ao re
gistro civil d pessoas naturais os nascimentos e óbi
tos (lei n° 6.01S/73- Lei de Registras Públicos). 

8. Assim, a personalidade civil, que se iniciou 
com o nascimento, terá sua autenticidade comprova
da pelo respectivo registro. É calcado neste que o 
Estado e a sociedade têm formalmente conhecimen
to da existência da pessoa natural. 

9. Desse modo, o Poder Público deve assegu
rar o registro de nascimento a todo ser humano, 
como forma de garantia dos direitos a este constitu
cionalmente conferidos. 

1 O. A Carta Política, em seu art. S0 , LXXVI, an
tecipando um benefício que deve ser concedido a to
dos, determinou a gratuidade, para os reconhecida
mente pobres, na forma da lei, do registre civil de 
nascimento e da certidão de óbito. O mesmo art. S0 , 

no seu inciso LXXVII, estabeleceu, também, a gratui
dade dos atas necessários ao exercício da cidada
nià, nos moldes estatuídos em diploma legal. 

11. Nessa conformidade, a Lei n° 9.26S, de 12 
de fevereiro de 1996, preceitua que são gratuitos os 
atos necessários ao exercício da cidadania, assim 
considerados os que capacitam o cidadão ao exercí
cio da soberania popular, a que se reporta o art. 14 
da Constituição; aqueles referentes ao alistamento 
militar, os pedidos de informações ao poder público, 
em todos os seus âmbitos, objetivando a instrução 
de defesa ou a denúncia de irregularidade adminis
trativas na órbita pública; as ações de impugnaçã'o 
de mandato eletivo por abuso de poder econõmico, 
corrupção ou fraude; e quaisquer requerimentos ou 
petições que visem às garantias individuais e à defe
sa do interesse público. Esqueceu-se, entretanto, do 
registro de nascimento, sem o qual, repita-se, para o 
mundo jurídico, não existe a pessoa. 

12. O art. 47 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 
1965 - Código Eleitoral, ao estabelecer que a certi
dão de nascimento, quando destinada ao alistamen
to eleitoral, será fornecida gratuitamente, já estava a 

--demonstrar a estreita correlação entre esse docu
mento e o exercido de únia das faces da cidadania. 

13. Para assegurar que todos os direitos decor
Jentes da Cidadania possam ser de fato exercitados. 
é que a proposta inclui, no ar!. 19 da Lei n9 9.265, de 
1996, o registro de nascimento e o assento de óbito 
bem como as respectivas certidões extraídas por 
ocasião do ato. 

14. É importante destacar que igualmente se 
concede gratuidade ao assento de óbito e respectiva 
certidão, em virtude de ser o documento legal que 
comprova o fim da existência da pessoa natural, cu
jos d1reitos se transferem por sucessão. Tendo em 
vista que alguns desses direitos decorrem da cida
dania. como, por exemplo, o direito de propriedade. 
também o assento de óbito lhe é insito. 

1S. Como a gratuidade de emolumentos relati
vos ao registro civil de nascimento e ao assento de 
óbito está cootida_no_a_rt. 3_0 da Lei n° 6.015, de 
1973, e extensão desse benefício a toda a pessoa 
natural deve constar desse dispositivo, em nome da 
boa técnica legislativa. 

16. Estas, Senhor Presidente, em síntese, as 
_normas ora apresentadas ao elevado descortino de 
Vossa Excelência. 

Respeitosamente, - Nelson A. Jobim, Ministro 
de Estado da Justiça. 

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA N9 51 O DE 1996 

1. Síntese do problema ou da situação que 
reclama providências: 

A Lei n.º 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, 
que dispõe sobre a ·gratuidade dos atos necessários 
ao exercício da cidadania, omitiu-se sobre o registro 

· --de nascimento e o assento de óbito, documentos es
senciais para a demonstração perante o Estado e a 
sociedade da existência da pessoa natural. 

2. Soluções e providências contidas no ato 
normativo ou na medida proposta: 

Altera a Lei n.º 9.265, de 12 de fevereiro de 
1996, e a Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
- Lei de Registras Públicos. 

3. Alternativas existentes às medidas ou 
atos propostos: 

- Projeto de Lei n.0 452195, que acrescenta § 
-3.9 ao art. 30 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, que "dispõe sobre os registras públicos e dá 
outras providências;" 

- Projeto de Lei n. 0 1.241/95, que altera o art. 
30 da Lei n.0 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
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que "d1spõe sobre os registres públicos e dá outras 
providências;" 

- Projeto de Lei n.º 346/95, que acrescenta dis
positivos à Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que "dispõe sobre os registres públicos;" 

-Projeto de Lei n.º 927/95, que dispõe sobre a 
gratuidade do assento de óbrto e respectivas certidões; 

-Projeto de Lei n.º 2.816/92, que dispõe sobre 
fornecimento gratuito de registro extemporâneo de 
nascimento. 

4. Custos: 

5. Razões que justificam a urgência: 

6. lmp'\'cto sobre o meio ambiente: 

7. Síntese do parecer do Órgão Jurídico: 

Pela constitucionalidade juridicidade e boa téc
nica legislativa. 

PROJETO ORIGINAL 

Dá nova redação ao artigo 30 da Lei 
n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre os registres públicos, e 
acrescenta inciso ao artigo 1. • da Lei n.• 
9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que tra
ta da gratuidade dos atos necessários ao 
exercício da cidadania. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º O art. 30 da Lei n.º 6.015, de 31 de de

zembro de 1973, passa a-vigorar com·a-segointe ré
dação: 

. "Art. 30. Não serão cobrados emolu
mentos pelo registro civil de nascimento e 
pelo assento de óbito, bem como pela pri
meira certidão deles. 

§ 1º Os emolumentos serão devidos 
pelas demais certidões extraídas, a pedido 
do interessado, do registro civil e o do as
sento de óbito, salvo para os reconhecida
mente pobres, para os quais é assegurada 
gratuidade. 

§ 2º O estado de pobreza será com
provado por declaração assinada pelo pró-
prio interessado, ou, em se tratando de anal
fabeto, a rogo, caso em que terá também a 
assinatura de duas testemunhas. 

§ 3.º A falsidade da declaração enseja
rá a responsabilidade civil e penal do inte
ressado."~ 

Art. 2-º O art. 1.2 da lei nº 9.265, de 12 de fevereiro 
de 1996, fica acrescido do inciso VI, do seguinte teof. 

"VI - o registro civil de nascimento e o 
assento de óbito. bem como as certidões 
respec(j\fa~ ?Jgraídas_por oc_asião do ªto." 

-ArC 3.-0 Estalei entra em vigor na data de sua 
~ publicação. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

-LEI Nº 6.015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os registres públicos 
e dá outras providências 

TÍTULO II 
Do Registro Civil de Pessoas Naturais 

CAPÍTULO 1 
Disposições Gerais 

Art. 29. Serão registrados no Registro Civil de 
Pessoas Naturais: 

I- os nascimentos; 
II - os casamentos; 
III - os óbitos; 
IV - as emancipações; 
V - as interdições; 
Vl - as sentenças declaratórias de ausência; 
VIl -as opções de nacionalidade; 
VIII - as sentenças que deferirem a legitimação 

adotiva. 
§ 1 º Serão averbados; 
-ar as- sentenças-que· decidirem a nulidade ou 

anulação do casamento, o desquite e o restabeleci
mento da sociedade conjugal; 

b) as sentenças que julgarem ilegítimos os fi
lhos concebidos na constância do casamento e as 
que declararem a f]iaçã_o legítima; 

-·c)os Ca5arT16J1l()S-d~gue_resultar a legitimação 
de filhos havidos ou concebidos anteriormente; 

d) os atos jl)diciais ou extrajudiciais de reco
nhecimento de filhos ilegítimos; 

e) as escritura.s de adoção e os ates que a dis
solverem; 

f) as-alteraÇoes ouaoreliiati.fras a e nomes. 
§ 2º É competente para a inscrição da opção 

de nacionalidade o cartório da residência do optante, 
ou de seus país. Se forem residentes no estrangeiro 
far-se-á o registro no Distrito Federal. 

Art. 30. Das pessoas reconhecidamente pobres 
não serão cobrados emolumentos pelo registro civil 
de nascimento e pelo assento de óbito e respectivas 
certidões. 

§ 1 º O estado _de pobreza será comprovado por 
deelarai;:áo-ao propno inleressa.ao -ou a· rogo; em se 
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tratando de analfabeto, neste caso acompanhada da 
asstnatura de duas te-stemunhas. 

§ 2' A falsidade da declaraçao ensejará-a res
consabtiidade civil e penal rio interessado. (Redaçáo 
:iada ueia Lei n9 7.844/89). 

LEi Nº 9.265, DE 12 DE FEVEREIRO DE 199"6 

Regulamenta o inciso LXXVII do art. 
59 da Constituição, dispondo sobre a gra
tuidade dos ates necessários ao exercí
cio da cidadania. 

O Pre. 'dente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a sP.gain1e lei: 
Art. 1 º São gratuitos os atos necessários ao 

exercício da cidadania, assim considerados: 
i - os que capacitam o cidadão no exercício da 

soberania popular. a que se reporta o art. 14 da 
Constituição; 

li- aqueles referentes ao alistamento militar; 
III - os pedidos de informações ao poder públi

co, em todos os seus ãnibitos, objetivando a instru
ção de defesa ou a denúncia de irregularidades ad
ministrativas na órbita pública; 

IV - as ações de impugnação de mandato ele
tive por abuso de poder econõmico, corrupção ou 
fraude; 

V - quaisquer requerimentos ou petições que 
visem as garantias individuais e a defesa do interes
se público. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 12 de fevereiro de 1996; 175º da lnde

pendê,lcia e 1 089 da Republica. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO, Nelson A. Jobim. 

:':I Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994 

Regulamenta o artigo 236 da Consti
tuição Federal, dispondo sobre serviços 
notariais e de registro. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono·a seguinte lei: 

Art. 45. São gratuitos para os reconhecidamen
te pobres os assentos do registro civil de nascimento 
e o de óbito. bem como as respectivas certidões. 

(Á e-omissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.} 

PARECER Nº 593, DE 1997 

-Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos sobre o Ofício n2 S/71, de 1997 (ne 
2·.606/97, na origem), do Banco Central do 
Brasil, encaminhando solicitação da Pre
feitura Municipal de Linhares-ES, para 
contratar operação de crédito junto à Cai
xa Económica Federal, no valor de 
R$2.300.oo_o,oo (dois milhões e trezentos 
mil reais), destinada . à realização de 
obras de implantação do sistema de es
gotamento_ sanitário e pavimentação de 
bairros do Município. 

Relator: Senador Gerson Camata 

I - Relatório 

O Prefeito do Município de Unhares ES, por in
'"lermeâio acCOfício -n2 S~7f;-ãe-l997; sõlieii~Catiton
zação do Senado Federal para que possa contratar 
operação de crédito, junto à Caixa Económica Fede
ra!, no valor de R$2.300.000,00 (dois milhões e tre
zentos mil reais). 

Os recursos a serem contratados destinam-se 
a financiar a realização de obras de implantação do 
sistema de esgotamento sanitário e pavimentação 

=nos bairros Santa Cruz, Pó do Aviso, Pó do Shell e 
Canivete. no Município de Unhares. 

A operação de crédito pretendida deverá ser 
realizada com as seguintes características: 

a) Valor Pretendido: R$2.300.000,00 (dois mi-
~lnoes e trezentos rriil reais), a preços de 23-6-97; 

b) Encargos: 
taxa de juros de 7,00% ao ano; 
- taxa de risco de crédito de 1% do valor finan

ciado; 
- taxa de ªd_!ll_inistração: na fase de amortiza

ção, correspondente à diferença entre o valor da 
prestação calculada à taxa de juros constante do 
contrato firmado, e a calculada com acréscimo de 
1 (um) ponto percentual ao ano, e. na fase de carên
cia; de O, 12% do valor da operação de crédito; 

- atualização do saldo devedor de acordo com 
a variação do índice de atualização do FGTS; 

~) Destinação dos Recursos: 
- realização de obra de implantação do siste

ma de esgotamento sanitária e pavimentação de 
bairros do município; 

d) Condições de Pagamento: 

347 
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- do principat. em 180 (cento e oitenta) presta
ções mensais. -a-pós carência de 8 (oito) meses; 

- dos juros: mensalmente.inclusive no período 
de carência; 

e) Garantia: 
- vinculação das quotas-partes do ICMS e 

FPM. 
É de se ressa:ttar, ainda, que-esse financiamen

to deverá ser liberado em seis parcelas mensais e 
sucessivas. no âmbito do Programa Pró-Moradia, 
com recursos provenientes do FGTS. 

11- Voto do Relator 

Operações de crédito dessa natureza estão su
jeitas ao cumprimento das condições e exigências 
estabelecidas na Resolução n2 69, de 1995, do Se
nado Federal, que além de observância quanto aos 
aspectos de natureza estritamente financeira, exjge 
que o município observe os seguintes dispositivos 
como condições prévias a contratação do financia, 
mente: 

1) autorização legislativa para a realização do 
financiamento; 

2) certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Finan
ceiro Nacional e aos credores externos; 

3) comprovação de-cumprimento do disposto 
nos artigos 27 e 212 da Constituição Federal, e na 
Lei Complementar n2 82, de 1995, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição FederaL 

Atendendo àquelas condições e exigências, o 
Município de Unhares anexou ao pedido as-certiaõ
es de adimplência e de regularidade junto ao INSS, 
FGTS, e de Tributos Federais. 

Ademais, o município apresentou Certidão do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo n2 

14, de 1997, atestando o cumprimento do disposto 
nos arts. 212 da Constituição Federal, relativo a gas
tos com manutenção e desenvolvimento do ensino, 
bem como o pleno exercício da competência tributá
ria. É certificada, ainda, a observância do disposto 
no art. 29 da Constituição Federal, dando cumpri
mento ao estabelecido na referida norma constitucio
nal, relativamente à remuneração dos membros do 
Poder Legislativo locaL 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo certifica, também, que o município despendeu 
50,01% das receitas correntes com pessoal, no 
exercício financeiro de 1995, caracterizando o cum
primento do limite máximo de 6Qo/.,_1ixado pela Lei 

CQIT1PI§'mi)ntar n°_82, de_19_95,QlJ?_9_isci~<linél ess~s 
_gastos. 

Relativamente às condições financeiras da 
operação de crédito, conforme demonstrado no Pa
recer DedipfDiare 97/616, do Banco Central doBra
sil, há obediência aos limites de endividamento defi
nidos pela Resolução n2 69/95 do Senado Federal. 

-Esse aspecto demarca característica de instru
ção processual, definida pela Resolução n2 69/95, 
que necessita ser enfatizada. Como demonstrado, a 
º~~ação de crédito pretendia enquadra-se nos limi
tes estabelecidos pela Resolução n2 69/95; enquan
to tal, de acordo com o art. 19 da referida resolução. 
cQmp§!te _ao_ próprio Bªnco _c~njral do Brasil_de.fi<:iir 
sobre sua contratªção. Nos termos da Resolução n2 

69/95, o Senado Federal autoriza apenas as opera
ções de crédito externo, as de dívida mobiliária, as 
_conc;:eS!>QE)S de garantiª-_e ~S_Q~e_r_a,ções de nature
za interna que implicam descumprimento e extra-
_p_olaçâo (j_os _jjmit!!§ de __ E)ndiviclªi!le_nt_o_eªtiplJiadoª 
no art. 4º, incisos I e 11, da mencionada resolução. 

· A despeito dessa delegação, não deve o Senado 
Federal deixar de apreciar o pleito ora submetido a 
sua apreciação. __ 

É de se ressaltar, ainda, que a Prefeitura de U
nhares enc:o[ltra-_s.§! aciimplente junto às instituições 
inte_gr.a.nt~. _cjo __ ~ist€)mª' _Einanc;ejl"() _N_é!c:i_O_DªI, _c_o_nfor: 
me informações constantes do Cadastro da Divida 
Pública- CADIP. 

___ C_umpre-nos assinalar também que, de acordo 
com as informações prestadas pelo próprio municí
pio, a Prefeitura Municipal de Unhares não dispõe 
do Plano Plurianuaide Investimentos. Dessa forma, 

-nesse aspecto- pa-rtiçnlar, não é atendido o disposto 
no art. 13, inciso VI, da referida resolução. Embasa-
-do nesse aspecto Lo referido parecer do Banco Cen
tral manifesta-se contrariamente à realização da 
operação de crédito pretendida pelo Município de U
nhares. 

É de se esclarecer, porém, que a ausência do 
Plano Plurianual de Investimentos não constitui es
pecificidade do município; ao contrário, o Senado 
Federal vem observando sistematicamente essa 
omissão quando do exame de pleitos de vários 
municípios e não a tem considerada como impedi
tiva à contratação de operações de crédito. Isso, 
por considerar que, por se tratar de instrumento 
novo de planejamento, inexiste dispositivo legal 
especificando· Ccfmo devem ser elaborados esses 
planos plurianuais de investimentos, sua organiza
ção interna. seus prazos e vigências. Tais aspec
tos ainda estão na dependência de regulação por 
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lei complementar federal, conforme determina o tex
to constitucional vigente. 

Com efeito, como esclarecido pelo Sr. Prefeito de 
· Unhares, "está sendo elaborado o Projeto de Lei do 

Plano Plurianual para 1998/2001, obrigação de nossa 
gestão iniciada em 1-1-97. Por outro lado, é oportuno 
enfatizar que as obras a serem executadas com os re
cursos da Caixa Económica Federal serão concluídas 
em prazo inferior a um ano, com autorização de des
pesa constante do orçamento anual vigente, portanto, 
não tem de constar do Plano Plurianual, cuja existên
cia não tem porque interferir negativamente na efetiva
ção do apoio financeiro pretendido". 

As demais ·condições e exigências estipuladaS 
pela Resolução n° 69/95 são plenamente atendidas 
pelo Município de Unhares, conforme evidenciado 
pelos documentos que acompanham o ofício em 
questão. 

Somos, portanto, pela autorização pleiteada 
pelo Município de Unhares, nos termos do seguinte 
projeto de resolução: 

-PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 132, DE 1997 

Autoriza o Município de Linhares-ES 
a contratar operação de crédito junto à 
Caixa Económica Federal, no valor de 
R$2.300.000,00 para a realização de obra 
de implantação do sistema de esgota
mento sanitário e pavimentação de bair
ros do município. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Município de Linhares-ES autoriza

do a contratar operação de crédito junto à Caixa 
Económica Federal, no valor de R$2.300.000,00 
(dois milhões e trezentos mil reais). 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put deste artigo serão destinados á realização de 
obra de implantação do sistema de esgotamento sa
nitário e pavimentação de bairros do município. 

Art. 2° A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) Valor Pretendido: R$2.300.000,00 (dois mi-
lhões e trezentos mil reais), a preço de 23-6-97; 

b) Encargos: 
-taxa de juros de 7,00% ao ano; 
- taxa de risco de crédito de 1% do valor finan-

ciado; 
- taxa de administração: na fase de amortiza

ção, correspondente à diferença entre o valor da 
prestação calculada à taxa de juros constante do 
contrato firmado, e a calculada com acréscimo de 

1 (um) ponto pe·rcmTitJal ao ano, e, na fase de carên
cia, de 0,12% do valor da operação de crédito; 

Atualização do saldo devedor de acordo com a 
variação do índice de atualização do FGTS; 

c) DestinaÇão -dos Recursos 
- realização de obra de implantação do siste

ma de esgotamento sanitário e pavimentação de 
bairros do município; 

d) condições de pagamento: 
-do principal: em 180 (cento e oitenta) presta

ções mensais, após carência de 8 (oito) meses; 
--dos juros: mensalmente. inclusive no J)eríodo 

de carência; 
e) garantia: _ 
- vinculação das quotas-partes do ICMS e 

FPM. 
Art. 3° A efetuação da operação de crédito fica 

condicionada à comprovação da iniciativa do Execu
tivo Municipal de encaminhar- à Câmara de Verea
dores - da proposta de Plano Plurianual de Investi
mento, satisfazendo o inciso IV da Resolução n" 
69/95. 

Art. 40 A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 2 de outubro de 1997. -
José Serra, Presidente - Gerson Camata, Relator
Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Esperidião 
Amin - Beni V eras - Eduardo Suplicy -João Ro
cha - José Eduardo Outra - Gilberto Miranda -
José Fogaça - Lauro Campos - Bello Parga -
Jefferson Peres (abstenção). 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

O Projeto de Resolução nº 132, de 1997, cons
tante do parecer lido, 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 nº 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu o Ofício n° 212197, do Governador 
do Estado da Bahia, encaminhando cópia de expe
diente enviado ao Banco Central do Brasil, con
testando o posicionamento daquela Autarquia des
favorável ao pleito para concessão de garantias e 
contragarantia do Tesouro Nacional, quando da 
assunção de riscos por financiamentos relativos 
ao Programa de Recuperação da Lavoura Ca
caueira Baiana, para o ano de 1997. 
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O expediente, anexado ao processado do Ofí
cio n9 S/86, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei da Câmara n° 95, de 1996 (n° 
770/95, na Casa de origem), que dispõe sobre a ob
rigatoriedade de as instituições privadas de educa
ção beneficiárias de isenção de impostos terem em 
seus conselhos fiscais representante do corpo dis· 
c ente. 

Não tendo sido apresentadas emendas, a ma· 
léria será incluída em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao eminente Senador José 
lgnácio Ferreira, por permuta com o nobre Senador 
Albino Boaventura. 

V. Ex~ dispõe de 20 minutos. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, as desavenças e desencon· 
tros que marcaram a semana passada, serviram 
para mostrar, de forma inequívoca, a necessidade 
da reforma partidária e a urgência de se definirem 
programas que reflitam ideologicamente a conduta e 
as prioridades do segmento popular que cada um 
representa. 

O que se viu foi um descontrolado comércio de 
legendas que uns guardavam no bolso como se fos
sem moedas. O mundo político virou um grande 
mercado persa onde aconteceu de tudo um pouco: 
negociavam-se legendas como se vendem frutas 
nas quitandas. 

Quem faz política com seriedade, como é nos
so caso, se surpreendeu com o que viu. No meu Es
tado - o Espírito Santo - no meu próprio Partido, 
tem pré-candidato que até hoje não rasgou a ficha 
que assinou com os trabalhistas. 

As~inou e pediu ao Presidente do PTB para 
manter no bolso a ficha. Enquanto isto, tentava usar 
- Deus do Céu! - como gazua, a própria assinatura, 
para arrombar resistências ao seu tardio arrependi
mento e desejo de ficar no Partido, cujas bases e 
cuja convenção nunca respeitou. Porque sempre fez 
do Partido instrumento para projetes pessoais. 

Nessa linha, chegou a pedir intervenção no 
Partido no Estado - como sempre através de pre· 
posto. E mandou difundir a versão de que a Executi
va Nacional iria intervir no PSDB do Espírito Santo. 
Como se fosse simples assim, tão fácil e tão des
compromissado quanto pedir, a prática de um ato 

tão explosivo e autoritário, desamparado do direito, 
da moral, da prática democrática e dos objetivos e 
princípios programáticos do partido. 

O fato é que a Executiva Nacional não ousaria 
arrostar tudo e tentar intervir no meu Estado. Como 
não o fez na Bahia. Como não o iez na Paraíba. E 
agora no Rio de Janeiro, em que o Partido assiste 
estarrecido a filiação de uma das maiores expressõ
es dos anos de chumbo da ditadura militar e do au· 
toritarismo que nós sepultamos, com a nossa luta e 
o nosso sacrifício, inclusive pessoal. 

Mas, se a Executiva Nacional pudesse legal e 
legitimamente fazê-lo, mesmo assim ela lião o faria. 
Porque iria me respeitar! Porque iria respeitar o meu 
Estado! E porque, se não sabe, deveria saber que, 
embora não seja bravateiro nem provocador - ao 
contrário, sou pessoa muito cordial e de diálogo -
não me acovardo. Nem recuo. Já enfrentei lutas mui
to maiores, aqui me!>mO no Parlamento, inclusive 
contra Presidente da República no cargo. Sou um 
Senador da República que se dá ao respeito e que 
respeita. Mas não admiti ontem, nem· vou admitir 
hoje, nem amanhã, que sequer se tente me agredir 
pessoalmente, ou ao meu Estado, ou às bases e à 
Convenção do meu Partido. Tentem! E vão ver a mi
nha reação dura, com dignidade e firmeza, dentro da 
Lei, ·em repúdio a uma ação que seria espúria, imo
ral e ilegal, anti-estatutária e antidemocrática, coisa 
definitivamente impensável na cabeça de homens 
responsáveis. 

Isto defihítivãmenfe nãóê uma ameaça! É uma 
promessa! 

Sempre fui muito claro tanto com o Presidente 
do Partido, Senador Teotónio Vilela, quanto com o 
Líder do PSDB no Senado Federal, Senador Sérgio 
Machado, por quem fui procurado ao longo do episó
dio. Com absoluta cordialidade. Sem ameaças que 
não fariam e sabem que não as aceitariil. O Presi
dente Teotónio propôs alteração de nota anterior
mente minutada e não assinada, incluindo pesquisas 
para aferição de popularidade, entregues 30 dias an
tes da Convenção, aos convencionais. Era e ê, em 
si, um procedimento discriminatório, especifico para 
o meu Estado, que não resiste a uma decisão judi
cial. Mas com o qual estou de acordo, para manter a 
unidade partidária. Disse isto aos jornais. Disse isto 
às bases, em discurso. Atê mesmo porque pesqui
sas precisam ser feitas, devem e serão feitas pelo 
Partido e pelos candidatos, com vistas à decisão so
berana da Convenção que ê o JJ.rJk;li órgão delibera
tivo do Partido. Só a Convenção delibera. Executiva 
executa. Pesquisa alguma elimina ou emascula a 
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Convenção do Partido, que é soberana e vai decidir se eliminasse a contribuição dos Municípios foi dura, 
soberanamente. E. pessoalmente, nunca aceitei foi de oito votos a onze- portanto, apertada. 
nem aceitarei compromissos que traiam meu F'árti- Mas houve uma J::>re_disRQ.s.içã9.-ª.nJre o.sLíderes 
do, cedam a pretensões autoritárias, afastem as ba- Partidários, Sr. Presidente,..Srs. Senadores, inClusive 
ses do processo e excluam a Convenção partidária manifesta pelos Líderes do Governo, para que, nes-
ou a transfomnem em órgão homologatório. se ínterim, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Tenho pena dos que não resistem à tentação Cidadania até o F'lenário, se chegasse a um acordo, 
autoritária e repetem o mesmo comportamento ao a um denominador comum. Os Estados já vêm man-
longo dos anos, quase sem variação . Um filme ve- tendo um entendimento com o Governo Federal, e 
ího. Sempre o mesmo protagonista que tem pavor isso é verdade, porque a rolagem da dívida mobilíá-
do debate leal e aberto. Que nunca aparece quando ria estrutural dos Estados vem acontecendo no Go-
há risco de ser olhado nos olhos e enfrentado. Fala vemo Federal por 30 anos, o que vem minimizando 
através de interlocutores. os encargos que os Estados possuem. E quando se 

Deve ser horrível viver assim! Fazendo da vida atribui que a participação dos Municípios no Fundo 
um cálculo. Não ter amigos verdadeiros. Não gerar vai significar, mais ou menos, uma importância de 
lealdades sinceras. Não ser confiável por qualquer mais ou menos R$261 milhões, reconhecemos que 
um que o conheça com um mínimo de profundidade. se trata de uma importância ínfima em relação aos 
E ainda exibir, sempre com orgulho, as costas quen- R$28 ou R$30 bilhões que terá o Fundo de Estabili-
tes de apoios recrutados pela intriga e pela ameaça zação este ano. 
de defecção. · Agora, quando os Estados estão fazendo os 

Nuçca julgo pessoas. Ensino sempre aos meus acertos da rolagem das suas dívidas com o Governo 
filhos que nunca se deve dizer que alguém não pres- Federal, no sentido de minimizarem os custos des-
ta ou não valha nada. Até porque todos afinal têm ses compromissos, é o momento do entendimento e 
seus valores e suas qualidades. Apenas me conce- de chegamnos a um denominador comum em rela-
do julgar comportamentos, o que as pessoas fazem. ção aos Municípios f)rasileiros. 

E quero sempre desejar que as pessoas con- Senti, na reunião da Comissão de Constituição, 
quistem credibilidade sendo credíveis; conquistem Justiça e Cidadania, qu_E! hª-s_E!nsibjlidad.e por parte 
democracia com prática democrática; e conquistem --dos-Üderes-do.Govemo nesse sentido. Também en-
respeito, respeitando sobretudo a si mesmos. tendi que o eminente Relator, Senador Renan Ca-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. lheiros, está predisposto - se for designado relator 
Muito obrigado. dessa proposta- a relatar favoravelme •• te. Prevale-
0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio) - Conce- ceu a idéia de nãc, se emendar a proposta agora, 

do a palavra ao Senador Casildo Maidaner por vinte porque ela teria que voltar à Câmara, e, com isso, 
minutos. iríamos prejudicar a estabilização do Plano no País. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Neste meio tempo, enquanto a proposta vem 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora- da Comissão para o Plenário, é o momento de en-
dor.) - Sr. Presidente, nobres Senadores, estive- contramnos a solução. Senti, repito, que há uma pre-
mas, até há poucos minutos, .participando da reunião disposição dos Srs. Senadores nesse sentido. Esta 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadimia · · · -casa já deu demonstrações, em outras oportunida-
que discutia a proposta de emenda à Constituição des, de que, quando quer, pode. Portanto, se nos 
que prorroga o Fundo de Estabilização Fiscal do reunirmos e colocamnos essa questão, retirando do 
País. Tal audiência pública contou com a participa- Fundo 'a participaÇ:ao dos Municípios - que é ínfima, 
ção de alguns prefeitos municipais, que fizeram ex- é mínima-, conseguiremos fazer com que eles, que 
posições acerca do tema. já vivem momentos duros, possam ter sua autono-

Prevaieceu, Sr. Presidente, a proposta do emi- mia assegurada. Aliás, isso não é nada mais, nada 
nente Senador Renan Calheiros, no sentido de se- menos do que aquilo que a própria Constituição já 
guir aquilo que a Câmara decidiu, ou seja, a prorro- estabelece. 
gação do Fundo de Estabilização Fiscal. Houve um Portanto, vamos partir para o entendimento. É 
apelo no sentido de que os Municípios brasileiros o apelo que faço aos nobres Colegas. 
fossem poupados da participação nesse Fundo, que, Esta Casa já deu. demonst~ção em outro§ mo~ 
na sua criação, seria provisório, momentãneo. A di- mentes e agorapod_e_avanc;:ar nesse sentido, tentan-
fe•ença da votação em relação à emenda para que do encontrar, ao votar o FEF, Fundo de Estabiliza-
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çâo Fiscal, o caminho para que a pequena importân
cia atribuída aos Municípios fique de fora. 

Este é o momento de utilizarmos a cabeça e 
costurarmos o entendimento nacional, preservando 
:nclusive o princípio federativo, não indo contra o 
Plano em absoluto. O Fundo está aí para ser manti
do, para dar estabilidade, mas também, ao mesmo 
tempo. para que se avance na questão da refoima 
tributária. 

O Governo, é bom que se afirme, vem alegan
do que, para manter o Plano, é necessário votar-se 
uma reforma tributária; e o Fundo é provisório, ape
nas para manter a proposlâ de esiá.5íliZaÇâo.Eniã6-;
é necessário que, em anexo ou paralelamente a ele-;
a reforma. para que seja· permanente; lenna-·anda~ 
mento, avance. · 

Per isso, Sr. Presidente, quero aqui renovar 
mais uma vez o apelo para que, em relação ao que 
foi exposto na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre o Fundo de Estabilização Fiscal, se 
encontre, no caminho entre aquela Comissão e o 
plenário, uma solução no sentido de que se estabe
leça ou se prorrogue o Fundo, mas com a ressalva 
dos Municípios brasileiros. Espero que, dos R$.28 QU" 

30 bilhões, ressalve-se então a importância a ser 
descontada dos Municípios brasileiros. 

Creio que, com essa predisposição, esse cami
nho. podemos encontrar uma soiucão, havendo a von
tad(' de todos. Senti que- há essá predisposição por 
pall<' dos Líderes do Governo dentro da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio) - Conce
do a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil, desde o 
seu início como Pais independente, como Nação, na 
organização de suas instituições, na divisão-aos "Po
deres, tem praticado o regime do bicameraiismo no 
Congresso. Temos uma Câmara dos Deputados, 
que, em princípio, representa os eleitores, os cidadã
os; e temos o Senado, que representa os Estados. 

Esse modelo institucional, esse modelo de or
ganização política foi inspirado justamente no mode
lo americano, onde há o bicameralismo, onde a rep
resentação está devidamente tipificada em cada 
Casa; além do que o Senado guarda para si certas 
prerrogativas exclusivas. No Brasil, temos a prerro
gativa de examinar a escolha de autoridades, como 
embaixadores, dirigentes do Banco Central, CADE-e 
ainda limites de endividamento, operações de crédi
to dos Estados, Municípios. São atribuições específi
cas. exclusivas do Senado. 

Na elaboração das leis, a nossa Constttuição 
determina que tocta;; .as proposições tramitem nas 
duas Casas. funcionando uma, como revi§ora da ou
tra, e os projetes de lei de iniciativa do Poder Execu, 
tivo-, quer-dizer, do -Presidente da República, devem 
obrigatoriamente entrar pela Câmara dos Deputa
dos. Mas, nesS§_~vis.§_o. l)m Qroj<;HQ_Qfiginado na 
Câmara, alterado pelo Senado, volta ao exame da 
Câmara, que dá a palavra final e vice-versa. 

o que temo~=obser.Vado: Sr. Presidente - ~ 
aqui não têm faltado pronunciamentos sobre o as
sunto; lamento que não esteja p_resEmt"'_Q_Senador 
Pedro Simon, que é um dos que mais têm denu.nda" 
do esse fato -, é que_Q§__J:JrQj~Q.~Qs;_lnicia1i'la d.os_ 

-sr-s--.-Senadores-não trarr~itaiTI _n_a C?!Tl~ra_dos Pepu
iãdos com a ceierida·c!e, com a velocidade que seria 
desejável. ao contrário do que acontece no Senado 
com os projetosorígi!"lados na Câmara. 

Não quis ficar apenas nessa visão impressio
nista, que poderia s_er _fruto de um equívoco, de uma 
impressão falsa, que não encontrasse abrigo na rea
lidade. Por isso meosmo,solicitei a colaboração da 
Secretaria-Geral" da Mesa do Senado, para que pro

_l]lQvessELJJm.Je\lantamento sobre como tem sido a 
tramifação no Sénaoo de projetes que são oriundos 
da Câmara e como tem sido a tramitação naÇãmara 
de prõjétos'oriurídós'Cio Senado,"'na-atual Legislatu
ra, ou seja~de_:19_9!)~~o~di<> ~::;de ,;ete!Tlbroçle 19n. 

Verifiquei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, que, lamentavelmente, a acolhida que os proje
tes do Senado têm tido na Câmara não é a mesma 
que o Senado dispensa aos projetes da Câmara que 
aqui tramitam. Em grande número, os projetes do 
Senado na Câmara .ou são rejeitados, ou são arqui
vados, ou se arrastam em uma longa e interminável 
tramitação inconclusiva. 

Senão, vejamos: em 1995, por exemplo, o Se
nado recebeu 141 projetes cia Cámara, qos_ quais o 
Senado aprovou so. que foram. e~viados à sanção 
do Presidente da República; emendou e devolveu à 
Cârnara. nove; rejeitou- âoze; considerou dois prejudi
cados; dois foram retirados -de "tramitação; e conti
nuam em tramitação no Senado, 66. 

Em 1996, o Senado recebeu 108 projetes da 
·camara:;a:provou e-mandol.l à sanÇão-do PreSidente-
da República 44; emendou e devolveu à Câmara 
seis; não rejeitou nenhum; e 56 continuam em trami
tação. 

Até o dia 25 d~ setembro de 1997, o Senado 
@Ç§lbey 5P Projeto Qriund_o§ da. Câmara: aprovou e 
remeteu à sanção doze; emendou e devolveu à Câ
mara dois; retirado de tramitação, um; continuam em 
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tramitação, 35. Quer dizer, neste ano, até o dia 25 
8e setembro, o Senado não rejeitou nenhum projeto 
de origem da Câmara dos Deputados. 

Portanto, o resumo desses· dois anos e nove 
meses é o seguinte: como o Senado tratou os proje
tes da Câmara? Recebeu para revisão 299 projetes 
oriundos da Câmara; tiveram finalizada a sua tramita
ção no Senado, 142; continuam em tramitação, 157. 
Portanto. tiveram sua tramitação finalizada no Senado, 
no período de 1995 a 25-9-97, 47,49% dos projetes re·c 
cebidos daquela Casa para reVisão. Quer dizer, quase 
50% dos projetes que aqDí chegaram, vindos da Câ
mara, riveram a sua conclusão aqui no Senado, sendo 
raríssimos os que foram desaprovados. 

O que ocorreu com os projetas do Senado en
viados à Câmara das Deputados no mesmo perío
do? Nos três últimos anos, 1995, 1996, até o âia 25 
de setembro de 1997, o Senado encaminhou à revi
são da Câmara dos Deputados 138 projetas de lei; 
tiveram sua tramitação finalizada naquela Casa, 30. 
Quer dizer, dos 138 projetas enviados pelo Senado 
nesse período, a Cãmaraapenasfinalizou 30 proje
ta-s. Vejam que o percentual é muito baixo. 

Continuam em tramitação na Câmara dos De
putados 1 08 desses projetas. 

Chamamos a atenção, por exemplo, para o fato 
ae que, em 1995, o Senado enviou à Câmara 43 proje
tes: desses, foram aprovados 4 e rejeitados 17. 

Em 1996, o Senado enviou à Câmara 49 proje
tes, foram aprovados dois; emendados e devolvidos 
ao Senado, dois; e rejeitados, cinco. Desses 49 pro
jetes, 40 continuam em tramitação. 

Este ano, até 25 de setembro, o Senado en
viou 46 projetas à Câmara. Todos estão em tramita
ção. A Câmara não deliberou, nem aprovando nem 
rejeitando, sobre nenhum deles. 

No período de 1995 a 25 de setembro de 1997, 
a Câmara só finalizou a tramitação de 21,73"/o dos 

. projetes enviados pelo Senado. 
Há, portanto, evidentemente, uma desigualdade 

eroorme de tratamento. A que poderíamos atribuir isso? 
Sinceramente, não sei. Certamente não será devido à 
qualidade dos projetes do Senado. Não creio que os 
projetes do Senado possam ser de qualidade inferior à 
daqueles elaborados pela Câmara, a ponto de que 
merecerem esse alto índice de desaprovação. 

De qualquer sorte, a desaprovação ainda seria 
uma forma de deliberar. Poderia até não os agradar. 
Mas o que assusta é justamente o fato de que os 
projetas de iniciativa do Senado não tramitam ou tra
mitam com uma lentidão enervante na Câmara. Se
ria por que o Senado é conservador? Ou seja: os 

prójetõs do-senado éstarlaili errl âlssonãnCI~:I com -os 
tempos modernos, com o sentimento de liberdade. 
de contestação, de mudança, de transformação que 
se deseja no f'aís.? Será que o Senado não está em 

-sintonia com a sociedade, com a opinião pública? 
Não creio, não acredito! Por quê? 

Faço uma homenagem ao Senador Geraldo 
Melo, que hoje preside a sess·ão. No início da nossa 
legislatura, tomamos uma decisão - lembro-me do 
nome dé-S. EX:•. porque loi um dos que votou favora
velmente à regulafT)entação da taxa de juros de 12% 
ao ano, o que aparentemente é um anseio da socie-

- dade, vitimada peTos-jurós elevados e escorchantes. 
A Câmara deliberou rápido em relação a esse tema, 
mas desta vez para arquivar o projeto que veio do 
Senado. 

Enviamos recentemente não um projeto do Se
nado, mas do Poder Executivo sobre crimes ambien
tais. O Senado aprovou-o em julho, durante a convo
cação extraordinária. Na Câmara, faz-se um silêncio 
enorme, segundo dizem, graças a lobbies podero
sos que se estão fazendo para impedir a tramitação 
da proposta. Também há o projeto que regulamenta 
a edição de medidas provisórias. O Senado teve a 
iniciativa de elaborar um projeto para alterar esta si~ 
tuação contra a qUal nos rebelamos aqui permanen
temente: trata-se do abuso na edição ou reedição de 
medidas provisórias. Esse projeto está há-meses- na 
Câmara, e essa Casa não delibera sobre ele. 

Sr. Presidente, acho que há, pelo menos apa
rentemente - e al faço coro principalmente com o 

. Senador Pedl"o SiiDon, __ um_dos que mais têm abor
dado essa questão, e outros Srs. Senadores -. des
caso em relação aos projetes do Senado. Mesmo a 
tramitação, por exemplo, da lei Eleitoral, da qual fui 
Relator, enfrentou problemas. Propus inúmeras alte
rações, das quaisq Semadoaceitol)umas e rejeitou 
outras. A proposta voltou para a Câmara, que modifi
cou em grande parte o projeto que recebeu do Sena
do. Isso é absolutamente democrático, absolutamen
te correto e razoável. Afinal de contas, o sistema bi
cameral existe para isto, para que a Casa tenha o di
reito e o dever de fazer revisão. No entanto, em ne
nhum momento - e esse assunto tomou muito a 
atenção do Senado e da imprensa - levei a minha 
voz, de qualquer maneira que fosse, para criticar o 
Relator do projeto na Câmara dos Deputados. Não. 
Fiz as mudanças que achei necessárias e que deve
riam ser realizadas para compatibilizar o projeto com 
o instituto da reeleição. que tínhamos aprovado. Em 
nenhum momento, procurei atingir a Câmara como 
Instituição ou o autor do parecer que foi apreciado 
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pela Câmara dos Deputados. Isso não aconteceu· 
com relação ao Senado. 

Concluo minhas palavras. mencionando esses 
dados. que falam por si mesmos e que pedem um 
exame a seu respe~o-;- Sr: Presidente. Peço a V. Exª, 
Vice-Presidente do Senado e ilustre membro da Mesa 
Diretora, que leve o problema ao exame da Mesa Dire
tora do Senado, ao Presidente do Senado, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que tem sido sempre um 
guardião indõmito na defesa da figura, da imagem do 
Senado e da Instituição do Senado Federal. Seria inte
ressante que o Presidente Antonio Carlos Magalhães, 
em entendimento com o Deputado Michel Temer, pu
desse mostrar-lhe esses dados que revelam, de fato, 
que as proposições que têm início no Senado trami
tam na Câmara com muita dificuldade. Isso não co
labora para a maior harmonia entre as duas Casas 
que constituem o Congresso Nacional. 

Creio que essa diligência do Presidente do Se
nado pode ajudar muito, pode colaborar, na medida 
em que S. E.xª manifeste. se esse for o entendimen
to do Plenário do Senado, um desconforto com o tra
tamento que essas proposições vêm tendo lá na Câ
mara. Essa atitude pode colaborar para uma maior 
sinergia entre as duas Casas que constituem-o Po
der Legislativo brasileiro. 

Devo dizer mais: muitos Senadores têm-se 
queixado - já ouvi de vários Senadores - de que 
projetas do Senado, ao chegarem à Câmara, ficam 
nas gavetas dos Parlamentares ou das Comissões, 
enquanto proposições semelhantes ou assemelha
das que surgem na Câmara passam a tramitar com 
uma velocidade enorme que, muitas vezes, implicam 
no arquivamento da iniciativa do Senado, desconsi
deração daquela proposta ou, no máximo, anexação 
como iniciativa de caráter secundário com relação a 
outras que nascem na Câmarà dos Deputados. 

Portanto, peço a V. Exª, como membro da 
Mesa Diretora, no momento presidindo os trabalhos 
no Senado, que leve - pelo menos é a minha voz. e 
creio que faço eco ao sentimento de muitos outros 
Srs. Senadores - ao Presidente Antonio Carlos Ma
galhães essa nossa inconformidade com o tratamen
to que esses projetas do Senado vêm tendo na Câ
mara, pedindo para que se confira não uma impor
tância excepcional, extraordinária, especial aos pro
jetas do Senado, mas pelo menos aquela importân
cia que deve receber toda proposição que lá tramite, 
de iniciativa desta ou da outra Casa do Parlamento 
brasileiro. 

Muito obrigado. 

. -iMol-o!....-... ± ........ 

O SR.--PRESID-ENTE (Geraldo Melo) - Com a 
·pãlavra o nobre Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Pronuncia o segt,Jinle di~Ç!Jrso. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Srªs '" Srs. Senadores, inicial
mente, quero fazer um comentário no sentido de que 
tenho grande e especial entusiasmo pelo assunto 
que me traz à tribuna na tarde de hoje. Trata-se de 
uma obra de grande importância para a Região 

- Amazõnica, sobretudo para os Estados do Pará e 
-Amapá, a h[droviél do_ Marajó, Qnde se pretende. com 
a abertura de um c;anal de aproximadamente 20 qui
lómetros. interligar as cabeceiras de dois rios natu
rais da Ilha do Marajá e. com isso. reduzir sobrema-

. -neira a distância é_o tempo de deslocamento para as 
Capitais desses dois Estados. 

· Desde o começo do meu mandato, venho dedi
cando atenção especial a esse assunto. Reuni-me. 
em uma oportunidade, com o Governador do Estado 
do Amapá e com o-Governado-r do Estado do Pará e 
acompanhei de perto, o trabalho profíçuo que vem 
sendo desenvolvido pelo Dr. Amaro Klautau. Secre
tário de Transportes do Estado do Pará, e pelo Dire
tor da AHIMOR, Dr. Antonio Alberto Pequeno Bar
ros. 

- Hoie_te_mos_ boa !JOtícia _para a Amazônia. Va
mos proferi-la através deste discurso que passo a 
ler. 

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, sou um 
. _ardoroso defensor da navegação fluvial. Pelo seu 

potencial, a Amazônia, sobretudo pelo seu potencial, 
tem plenas condiç:ões de sair do isolamento através 
da utilização racional desse importante meio de 
transporte, que é barato, eficiente e que indiscutivel
mente é um precioso instrumento de promoção do 
desenvolvimento regional. 

Nesse sentido, imperioso se faz, como repre
sentante do Estado do Amapá, anunciar, no âmbito 
desta augusta Casa, a abertura da licitação para 
construção da Hidrovia do Marajá, que consiste na li
gação Atuá-Anajás - interconexão dos rios Atuá
Anabijú, que irá possibilitar uma ligação mais ágil e 
eficiente entre Belém e Macapá, reduzindo o percur
so atual em cenca de 200 qui!ômetros. 

É do conhecimento de todos nós que a Região 
Amazônica tem vocação para o isolamento e reage. 
como nenhum outro conjunto na natureza, contra o 
homem que a ocupa. São inúmeros os seus meca
nismo de autode;fe.sa. Um desses é o das doenças 
conhecidas como doenças tõOpíçais. Toda história da 
ocupação aa~recgia~é-plena de incapacitados ou 

-mortos por essas doenças. Esta realidade persistirá 
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enquanto o ecossistema da Amazônia não-ror visto 
sob a ótíca do binômio desenvolvimento e preser
vação. 

No período de chuvas torrenciais, em que a 
água é dominante e os caminhos secos desapare
cem, ilhando os seres e até vilas ou cidades, por iro
nia, ou sabedoria, não se forma um mar contínuo, o 
que permitiria uma possibilidade de transporte e in
terligações mais acessíveis. A densidade florestal, 
que limita a visão a alguns poucos metros, transfor
ma o simples caminhar em uma experiência fabulo
sa; a flora e a fauna. com muitos representantes, po
dem ser tão letais como qualquer arma moderna. 

Essa vocação ao isolamento é mais intensa no 
Amapá do que ein q-ualquer outro Estado da Região 
Amazónica. Nas condições aluais, Macapá, capital 
do Estado do Amapá, está praticamente isolada do 
restante do País, sobretudo porque a comunicação é 
feita pelo rio Amazonas. que separa o Amapá do Es
tado do Pará e dos demais Estados do Centro-Sul, 
também por via aérea. Não há ligação rodoviária. 

Hoje. a ligação fluvial com a capital do Estado 
do Pará é feita através do estreito de Breves, em 
uma extensão de cerca de 600 quilómetros, e que, 
com a construção da hidrovia, será reduzida para 
400 quilómetros. O tempo de deslocamento entre as 
duas cid<>dGs, que atualmente é de 24 horas, sofrerá 
uma redução de oito horas, beneficiando em muito a 
população do Estado do Amapá, já que .> principal 
meio de transporte utilizado na região é a navegação 
e o nosso principal intercâmbio comencial é feito com 
o Estado do Pará, sobretudo com Belém. 

A execução da obra, finalmente decidida pelo 
Governo Federal e pelo Governo do Estado do Pará, 
será possível por meio da construção de um canal 
com uma extensão aproximada de 22 quilômetros, 
que reduzirá em 200 quilómetros o deslocamento 
que hoje é feito entre Belém e Macapá, e diminuirá o 
drama da seca, que atinge o centro da ilha de Mara
jó em metade do ano, provocando o êxodo de seus 
moradores, principalmente para o Amapá. 

Além desse benefício, o Estado do Amapá con
tará com a redução substancial nos custos dos pro
dutos que são consumidos, em virtude da redução 
no tempo de deslocamento, e também nas despesas 
decorrentes da viagem, principalmente porque qual
quer produto oriundo do Centro-Sul, antes de chegar 
a Macapá, quase que obrigatoriamente tem que pas
sar por Beiém do Pará. Custo menor significa mais 
lucratividade para os produtores e, por conseq(i§n
cia, mais investimentos nas regiões produtoras. 

Uma hidrovia extrapoi2 a simples função de 
transporte para constituir-se em instrumento propul

·-sor do desenvolvimento· auto-sustentado. Além das 
vantagens de economia no transporte de carga, a 
modalidade hidroviária apresenta vantagens ambien
tais significativas, se adequadamente planejada. 

Os transportes, cõino a·energia, são serviços 
de uso difundido na economia e imprescindíveis a 
qualquer tipo de atividade. Seus custos e caracterís
ticas são extremamente variáveis, criando uma 
constelação de serviços em resposta às necessida
des dos usuários: Quanto maior a liberdade de ini
ciativa empresarial, mais diversificados e competiti
vos se tomam os serviços de transportes, cujo obje
tivo maior é atender a demanda e forma eficiente e 
eficaz. 

Da mesma forma, o papel do Governo Federal 
no desenvolvimento do setor transportes é primordial 
não só construindo a infra-estrutura, mas sobretudo 
regulamentando sua operação e mercado. 

A Amazônia tem que investir no seu potencial 
hidroviário, mesmo porque sabemos que nos países 
desenvolvidos a navegação fluvial tem um importan
te papel no transporte barato de cargas pesadas e 
de produtos de baixo custo. como é o caso do car
vão, petróleo, produtos químicos, materiais de cons
trução, grãos e outros. Além disso. o bom uso dos 
rios promove o desenvolvimento regional, cria em
pregos, estimula a exportação. viabiliza a irrigação, 
gera energia, reduz a poluição e oferece ambientes 
agradáveis para o turismo e lazer. 

Em vários países do mundo, os rios interligam 
nações e seus interiores. Na Rússia, o rio Volga e 
seus vários canais conectam o mar Negro. Nos Es
tados Unidos, o rio Mississipi. ajudado pela mão do 
homem com canais e comport.as, corta navegável o 
país de norte a sul, com mais de 14 mil quilómetros 
de hidrovias, comunicando o Golfo do México com o 
Lago Michigan e o Sistema do rio São Lourenço, no 
Canadá. As grand§ls f:larcaças,_sempre carregadas 
com uma infinidade de produtos de exportação e im
portação, com rapidez e baixos custos ligam impor
tantes centros industriais aos portos de ambos os 
países, em verdadeira tarefa de integração econõmi
ca. 

Na Europa, bem antes do descobrimento da 
América, já os rios eram utilizados para o ininterrup
to transporte de mencadorias entre os vários países 
do Continente. Afora o Reno, talvez o mais comer
cial e movimentado rio do Planeta, que serve a inú
meras nações, existem, entre outros, os também na
vegãveis Sena, Elba e Danúbio, todos r:om tráfego 
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intenso de barcaças e pequenos navios de turismo. 
Em outubro de 1992, foi concluído um canal de 171 
quílômetros, ligando os rios Reno, Maine e Danúbio, 
considerado na época o obra do século, ao custo de 
US$33,5 bilhões. Com a conclusão dessa obra foi 
possível completar uma fantástica via navegável de 
3,4 mil quilómetros, que liga o Mar do Norte ao Mar 
Negro, no coração da Europa Essa rede hidroviáría 
beneficia diretamente a Holanda, Bélgica, Alemanha, 
Áustria, Tchecoslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, 
Bulgária, Ucrânia e Roménia. 

A rede hidroviária brasileira é formada por cin
co bacias: a Amazónica, a do Nordeste, do Prata, do 
São Francisco e do Sudeste. Só a Bacia Amazónica 
- que abriga 20% da água do mundo - tem o maior 
sistema fluvial, o rio Amazonas, com uma bacia de 
drenagem de 2.700.000 milhas quadradas e 3.900 
milhas de extensão. Em seguida, estão o rio Nilo (no 
Egito), o rio Paraná (que cruza o Brasil, a Argentina 
e o Paraguai), o Congo (na África) e o Mississipi 
(nos E!:itados Unidos). 

Com a extinção da Portobrás, no início do Go
verno Collor, a administração das hidrovias brasilei
ras passou para as Companhias Docas de cada Es
tado. Sem condições até mesmo de gerir seus prin
cipais portos, as Docas praticamente relegaram as 
hidrovias a um segundo plano. Corno não há um ór
gão centralizador para as hidrovias, é difícil conse
guir estatísticas oficiais sobre os sistemas fluviais e 
seus fluxos de carga, embora o Governo Federal in
vista periodicamente em novos estudos de viabilida
de e em obras para melhorar a navegabilidade dos 
rios. 

porte, trafegam comboios de até 60 mil toneladas no 
rio Mississipi, a hidrovia de uso mais intenso do 
mundo. 

É relevante ressaltar, também, que o modal hi
droviário tem um custo que corresponde a 37% do 
frete rodoviário. Lastimavelmente, por um equívoco 
histórico .. a matriz de transportes brasileira privilegia 
as rodovias, reservando apenas 2% das cargas para 
os rios. No Canadá, por exemplo, a hidrovia é o se
gundo meio de transporte mais utilizado, depois do 
ferroviário. A experiência prova, no entanto, que as 
hidrovias aproveitam o máximo de seu potencial em 
um ambiente intermodal, eficiente e bem coordena
do. 

Vale lembrar que o Brasil possui rios navegá
veis exatamente nas áreas de grande produção agrí
cola - presentes e futuras. Isso é uma verdadeira dá
diva, como é o caso do Amazonas, do Araguaia, do 
São Francisco, do Madeira, do Paraguai, do Uru
guai, do Paraná, do Tietê e outros. Com algurr.~s li
gações ferroviárias estratégicas, os nossos rios po
derão colocar produtos agrícolas e minerais nos 
principais portos do País a preços competitivos. 

O transporte de massa se toma uma realidade 
e a hidrovia desponta como o elemento mais viável 
para enfrentar tal desafio. Podemos citar dois fatores 
preponderantes nesse tipo de transporte: as quanti
dades e as distâncias. E esses fatores crescem ano 
a ano. E a hidrovia, como meio mais eficiente para 
resolver essa problemática, também se vê desorien
tada pela falta de uma normalização inteligente, efi
ciente, condizente com a nossa realidade e perspec
tiva de futuro. 

Apesar das vantagens comparativas e de o 
Brasil dispor de uma extensão de águas superficiais 

-estimada em- 50 mil quilómetros, o nosso País pos
sui um sistema reduzido de navegação interior. Os 
27.500 quilômetros naturalmente ·navegáveis não 
são, em muitas situações, contínuos, reduzindo sen-

De qualquer forma, o que queremos demons
trar é que a viabilidade económica do sistema de 
transporte hidroviárío está provada em todo o mun
do. Na Europa, 370 milhões de toneladas são trans
portadas, anualmente, em mais de 26 mil quilóme
tros de hidrovias, dos quais mais de 10 mil são ca
nais artificiais. - - - siveiiTlente-as possibilidades atuais do transporte hi

':1rovi:lrio interior. É possível verificar nos mapas, que mostrare
mos a seguir, que nos países ali citados, os rios 
transportam mais de 13% da produção. Nos Estados 
Unidos, 25%; e no Canadá, 35% da produção. No--
Brasil, os rios transportam apenas 2% da produção. 
Número inexpressivo para um país que poderia usu
fruir de uma rede hidroviária de 40-mil quilómetros -
30 dos quais navegáveis. Essa rede é maior que a 
européia (26 mil quilómetros) e igual à americana. 

Nos Estados Unidos, 40 mil quilômetros movi
mentam um frete anual de 1,5 bilhões de toneladas. 
Para se ter idéia da magnitude desse meio de trans-

Além da necessidade de investimentos para 
suprir essa deficiência, também é necessária a rees
truturação dos portos nacionais juntamente com a 
reorganização das hidrovias interiores que, junta-
mente com as vias de acesso terrestres - rodoviárias 
e ferroviárias, desempenham importante papel na 
circulação de bens entre os portos marítimos e o in
terior do País. 

Podemos observar. desse modo, que a viabili
dade econômica e as vantagens comparativas do 
transporte hidroviário são indiscutíveis. E por ter o 
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maior sistema fluvial do mundo, a Região Amazónica 
reúne as melhores condições para assumir a van
guarda do transporte hidroviário no nosso Pais. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a im
plantação de uma via navegável que cruze a Ilha de 
Marajá, da Baía do Marajá ao braço norte do Ama-. 
zonas, possibilitando uma ligação mais ágil e eficien
te entre Belém e Macapá e facilitando o transporte e 
a comunicação na parte central da Ilha, vem sendo 
cogitada há muito tempo. Alguns estudos nesse sen
tido foram elaborados em diferentes ocasiões, desta
cando-se, dentre eles, o estudo do Canal Transma
rajoara que visava, ao mesmo tempo, o transporte 
fluvial e a melhoria das condições de drenagem no 
interior da Ilha. 

Esses estudos, na sua totalidade, aproveita
vam o Lago Arari ou passavam por sua proximidade 
utilizando, na vertente da Baía do Marajá, o rio que 
tem condições favoráveis de navegabilidade por 
uma longa extensão. 

A ligação dos rios Atuá e Anajás, apesar de ter 
sido cogitada, nunca foi objeto de uma análise mais 
detalhada, apesar de ser a via mais direta entre Be
lém e Macapá, e de ter o divisor de águas em terre
nos inundáveis em épocas de cheia, possibilitando a 
passagem de pequenas embarcações de uma outra 
bacia hidrográfica. 

Objetivando viabilizar a execução dessa obra, 
o Estado do Pará firmou convênio com a Administra
ção das Hidrovias da Amazônia Oriental (AHIMOR), 
com a intervenção da Universidade do Pará, para a 
elaboração de um estudo prévio de viabilidade técni
ca dessa possível interconexão. 

Como fruto dessa iniciativa, recebi, por inter
médio do Superintendente da AHIMOR, Dr. Antonio 
Alberto Pequeno Barros, cópia do relatório técnico 
intitulado Ilha do Marajá - Interconexão dos rios Atuá 
e Anajás - Viagem de Reconhecimento, que descre
ve os trabalhos realizados durante a viagem de reco
nhecimento e as conclusões preliminares obtidas, in
dicando também algumas diretrizes para o prosse
guimento dos estudos. 

Os principais objetivos da viagem de reconhe
cimento ao longo dos rios Atuá, Anajás e de seus 
principais afluentes e formadores foram: 

- Familiarizar os técnicos que deverão elaborar 
os estudos preliminares de pré-viabilidade com a re
gião e os outros cursos dágua que poderão servir de 
alternativa para a interconexão; 

- Recolher informações in loco sobre as condi
ções de navegabilidade dos rios, em particular no 

que diz respeito às profundidades disponíveis e si
nuosidade dos mesmos; 

- Coletar dados relacionados com as variações 
de níveis dágua, as condiçÕes geográficas e geológi
cas da área e aspectos ambientais em geral, tendo 
em vista as prováveis obras a serem recomendadas 
para a interconexão e melhoria dos rios; 

- Obter indicações di retas· a respeito do interes
se económico da via navegável para a região que 
será atravessada pela interconexão e 

- Fornecer indicações objetivas sobre a progra
mação do prosseguimento dos estudos. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA)- Per
mita-me V. Ex" um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP)
Concedo, com satisfação, o aparte ao eminente Se
nador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA)- De
sejo congratular-me com o pronunciamento de V. 
Exª, que ressalta a importância dessa decisão para 
a Amazônia: a criação de uma hidrovia que ligue Be
lém diretam-ente a: Macapá, passando pelo interior 
da Ilha de Marajá. Creio, Senador Sebastião Rocha, 
que, finalmente, depois de muitas pressões políticas 
da região, o Governo começa a entender o seu pa
peL O Brasil é um país que trabalha de maneira in
vertida e, evidentemente, de acordo com o interesse 
do capital multinacional, porque, em todo o mundo, o 
transporte mais barato e viável é o hidroviário. Entre
tanto, aqui se privilegia o mais caro, que é o rodoviá
rio. Somos um País que tem uma malha ferroviária 
insignificante diante do seu potencial e da sua capa
cidade, sendo esse o meio de transporte intermediá
rio em termos de custo. Apesar de termos um País 
com grandes possibilidades de privilegiar o transpor
te hidroviário, este é completamente esquecido. 
Como no caso da Hidrovia do Marajá, permanece
mos lutando e defendendo a construção da Hidrovia 
Araguaia-Tocantins, que vai tomar navegáveis 4.800 
quilómetros dos rios Tocantins e Araguaia. Estamos 
nos batendo por recursos da Rodohidrovia Teles Pi
res, que vai atender o oeste do Estado do Pará. Tra
ta-se de uma composição entre o transporte rodoviá
rio e o hidroviário. Entretanto, é difícil fazer o Gover
no enxergar essa necessidade. Creio que agora, já 
anunciados recursos no Orçamento da União para 
início dessa obra, o Governo começa a ter com
preensão da importância de se priorizar o transporte 
hidroviário num pais privilegiado como o nosso, por 
tantos rios navegáveis como os que temos. Para
béns pela notícia que V. Ex" traz ao Senado e pelo 
estudo que fez dá matéria. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Descul
pe interrompê-lo, Senador Sebastião Rocha. A Mesa 
prorroga a Hora do Expediente por 15 minutos e soli
cita a V. E~ que conclua o seu pronunciamento, 
porque o seu tempo está esgotado há mais de um 
minuto. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP) -
Pois não, Sr. Presidente. -

Agradeço e incorporo ao meu pronunciamento 
o aparte do Senador Ademir Andrade. 

Desde já, solicito à Mesa que faça constar na 
íntegra o meu pronunciamento nos Anais da Casa. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que, para 
nós, de fato, é uma notícia alvissareira e de muito 
agrado sabermos que o Governo do Estado do Pará 
decidiu investir metade dos recursos necessários à 
obra - em tomo de R$1 O milhões. Acredito que nós 
aqui, das Bancadas do Pará e do Amapá, no Con
gresso Nacional, poderemos, por meio de uma 
emenda regional, acrescentar o restante dos recur
sos necessários, já que a obra está orçada em R$20 
milhões. Nesse aspecto, poder-se-á concluir-a obra 
num prazo de até dois anos, garantindo, então, me
lhor qualidade de vida para os moradores da própria 
Ilha de Marajó e melhorando também o transporte 
fluvial entre Macapá e Belém. 

Se for permitido, para encerrar, gostaria de ou
vir o Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA) - É 
apenas para informar, Senador Sebastião Rocha, 
que recursos foram colocados pelo próprio Executivo 
para essa obra já no Orçamento, salvo engano, de 
R$30 milhões. - -

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP)
Obrigado, Sr. Presidente, e encerro o meu pronun
ciamento. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO 
DO SENADOR SEBASTIÃO ROCHA: 

Sr. Presidente, 
Sr.as e Sr.s Senadores, 
Sou um ardoroso defensor da navegação flu

vial. A Amazônia, sobretudo, pelo seu potencial tem 
plenas condições de sair do isolamento através da 
utilização racional desse importante meio de trans
porte, que é barato, eficiente e que é, indiscutivel
mente, um precioso instrumento de promoção do de
senvolvimento regional. 

Nesse sentido, imperioso se faz, como repre
sentante do Estado do Amapá, anunciar, no ãmbito 
desta augusta Casa, a abertura da licitação para 

construção da Hidrovia do Marajó, que consiste na li
gação Atuá-Anajás - interconexão dos rios Atuá
Anabijú, que irá possibilitar uma ligação mais ágil e 
eficiente entre Belém e Macapá, reduzindo o percur
so atual em cerca de 200 quilómetros. 

É do conhecimento de todos nós que a região 
Amazónica tem vocação para o isolamento e reage, 

__ como nenhum outro conjunto na natureza, contra o 
homem que a _ocu!'_a. São inúmeros os seus meca
nismos de autodefesa. Um desses é o das doen
ças conhecidas como doenças tropicais. Toda a 
história da ocupação da região é plena de incapa
citados ou mortos por estas doenças. Esta realida
de persistirá enquanto o ecossistema da Amazônia 
não for visto sob a ótica do binõmio desenvolvi
mento e preservação. 

O período de chuvas torrenciais, em que a 
água é dominante e os caminhos secos desapare- _ 
cem, ilhando os seres e até vilas ou cidades, por iro
nia, ou sabedoria, não se forma um mar continuo o 
que permitiria uma possibilidade de transporte e in
terligações mais acessíveis. A densidade florestal, 
que limita a visão a alguns poucos metros, transfor
ma o simples caminhar em uma experiência fabulo
sa, a flora e a fauna, com muitos representantes po
dendo ser tão letais como qualquer arma moderna. 

Essa vocação ao isolamento é mais intensa no 
Amapá do que em qualquer outro estado da região 
Amazónica. Nas condições atuais, Macapá, capital 
do Estado do Amapá, está praticamente isolada do 
restante do País, sobretudo porque a comunicação é 
feita pelo rio Amazonas que separa o Amapá do Es
tado_ do Pará e dos demais estados do Centro-Sul, 
por via aérea. 

Hoje a ligação fluvial com a capital do Estado 
do Pará é feita através do estreito de Breves, em 
uma extensão de cerca de 600 quilómetros, e, com a 
construção da hidrovia, será reduzida para 400 qui
lômetros. O tempo de deslocamento entre as duas 
cidades, que atualmente é de vinte e quatro horas, 
sofrerá uma redução de oito horas, beneficiando em 
muito a população do Estado do Amapá, já que o 
principal meio de transporte utilizado na região é a 
navegação e o nosso principal intercãmbio comercial 
é feito com o Estado do Pará, sobretudo com Belém. 

A execução da obra finalmente decidida pelo 
Governo federal e o governo. do Estado do Pará, 

- serl;CposSive(por ineio da construção -de I.Jm-Ca.nal 
com uma extensão aproximada de 22 quilómetros, 
que reduzirá em 200 quilómetros o deslocamento 
que hoje é feito entre Belém e Macapá e diminuirá o 
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drama da seca-que atinge o centro da ilha do Marajó 
em metade do ano, provocando o êxodo de seus 
moradores, pnncipalmente para o Amapá. 

Além desse benefício, o Estado do Amapá con
tará com a redução substancial nos custos dos pro
dutos que são consurr.:dos, em virtude da redução 
no tempo de deslocamento, principalmente porque 
qualquer produto oriudo do Centro-Sul, antes de 
chegar a Macapá, quase que obrigatoriamente tem 
que passar por Belém do Pará. Custo menor signi
fica mais lucratividade para os produtores e, por 
conseqüência, mais investimentos nas regiões pro
dutoras. 

Uma hidrovia extrapola a simples função de 
transporte para constituir-se em instrumento propul
sor do desenvolvimento auto-sustentado. Além das 
vantagens de economia no transporte de carga, a 
modalidade hidroviária apresenta vantagens ambien
tais significativas, se adequadamente planejada. 

Os transportes, como a energia, são serviços 
de uso difundido na 'economia e imprescindíveis a 
qualquer tipo de atividade. Seus custos e caracterís
ticas são extremamente variáveis, criando uma 
constelação de serviços em resposta às necessida
des dos usuários. Quanto maior a liberdade de ini
ciativa empresarial, mais diversificados e competiti
vos se tomam os serviços de transportes, cujo obje
tivo maior é atender a demanda de forma eficiente e 
eficaz. 

Da mesma forma, o papel do Governo Federal 
no desenvolvimento do setor de transportes é pri
mordial não só construindo a infra-estrutura mas so
bretudo regulamentando sua operação e mercado. 

A Amazônia tem que investir no seu potencial 
hidroviário, mesmo porque sabemos que nos países 
desenvolvidos a navegação fluvial tem um importan
te papel no transporte barato de cargas pesadas e 
de produtos de baixo custo como é o caso do car
vão. petróleo, produtos químicos, materiais de cons
tr; :· .;; · grãos e outros. Além disso, o bom uso dos 
rios promove o desenvolvimento regional, cria em
pregos, estimula a exportação, viabiliza a irrigação, 
gera energia, reduz a poluição e oferece ambientes 
agradáveis para o turismo e lazer. 

Em vários países do mundo, os rios interli
gam nações e seus interiores. Na Rússia, o rio 
Volga e seus vários canais, conectam o mar Ne
gro. Nos Estados Unidos, o rio Mississipi, ajudado 
pela mão do homem com canais e comportas, cor
ta na·Jegável o país de norte a sul, com mais de 14 
mil quilómetros de hidrovias, comunicando o Golfo 
do México com o Lago Michigan e o Sistema do 

Rio São Lourenço, no Canadá. As grandes barca-
.___ças, sempre carregadas com uma infinidade de pro

dutos de exportação e importação, com rapidez e 
baixos custos ligam importantes centros industriais 
aos portos de ambos os países, em verdadeira tarefa 
de integração econ(imica. 

Na Europa, bem antes do descobrimento da 
· América, já os rios eram utilizados para o ininterrup

to transporte de mercadorias entre os vários países 
do Continente. Afora o Reno, talvez o mais comer
cial e movimentado rio do planeta, que serve a inú
meras nações, existem, entre outros, os também na-

:c.\felJá.Y~is SEli}ª,_Eiba e_pamJbio, te>dos «.QrT1_ tráf~go 
intenso de barcaças e pequenos navios de turismo. 
Em outubro de 1992 foi concluído um canal de 171 
quilómetros ligando os rios Reno, Maine e Danúbio, 
considerada na época a obra do século ao custo de 
US$33,5 bilhões. Com a conclusão dessa obra foi 
possível completar uma fantástica via navegável de 
3,4 mil quilómetros que liga o mar do Norte ao mar 
Negro, no coração da Europa. Essa rede hidroviária 
beneficia diretamehte a Holanda, Bélgica, Alemanha, 
Áustria, Tchecoslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, 
Bulgária, Ucrânia e Roménia. 

A rede hidroviária brasileira é formada por cin
co bacias: a Amazónica, a do Nordeste, do Prata, do 
São Francisco e do Sudeste. Só a bacia Amazónica 
- que abriga 20% da água do mundo - tem o maior 
sistema fluvial, o fio Am-azonas, com uma bacia de 
drenagem de 2.1oo:oobmilhas quadrada e 3.9oo mi
lhas de extensão. Em seguida estão o rio Nilo (no 
Egito), o rio Paraná (que cruza o Brasil, Argentina e 
Paraguai), o Congo (na África) e o Mississipi (nos 
Estados Unidos). 

MAIORES SISTEMAS FLUVIAIS DO MUNDO 

Rio/Sistema Bacia de Extensão(2) 

Drenagem(1) 

Amazonas 2.700.000 3.900 

Nilo 1.800.000 4200 

Paraná 1.700.000 2.350 

Congo 1.400.000 2.900 

Mississipi (3) 1.200.000 3.900 

(1) Milhas quadradas; (2) Apenas o rio principal (em milhas); (3) 
Sistema Missouri/Mississipi 

Fonte: O Estado de São Paulo 

Com a extinção da Portobras, no início do Go
verno Collor, a administração das hidrovias brasilei
ras passou para as Companhias Docas de cada Es-
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tado. Sem condições até mesmo dé gerir ·sedSCp'nn
c;pais portos, as Docas praticamente relegaram as 
hidrovias a um segundo plano. Como não há um ór
gão centralizador para as hidrovias, é difícil conse
guir estatísticas oficiais sobre os sistemas fluviais e 
seus fluxos de carga, embora o governo federal in
vista periodicamente em novos estudos de viabilida
de e em obras para melhorar a navegabilidade dos 
rios. 

De qualquer fonma, o que queremos demons
trar é que a viabilidade económica do sistema de 
transporte hidroviário está provada em todo o mun
do. Na Europa. 370 milhões de toneladas são trans
portadas. anualmente, em mais de 26 mil quilóme
tros de hidro'vias, dos quais mais de 1 O mil são ca
nais artificiais. 

É possível verificar nos mapas que mostrare- -
mos a seguir, que nos países ali citados, os rios 
transportam mais de 13% da produção. Nos Esta
dos Unidos, 25%; e no Canadá 35% da produção. 
No Brasil, os r:os transportam apenas 2% da proc 
dução. Número inexpressivo para um país que po
deria usufruir de uma rede hidroviária de 40 mil 
quilómetros - 30 dos quais navegáveis. Essa rede 
é maior que a européia (26 mil quilómetros) e igual 
à americana. 

Nos Estados Unidos, 40 mil quilómetros mo
vimenta o frete anual de 1,5 bilhões de toneladas. 
Para se ter idéia da magnitude do meio de trans
porte, trafegam comboios de até 60 mil toneladas 
no rio missicipi, a hidrovia de uso mais intenso do 
mundo. 

É relevante ressaltar, também, que o modal hi
droviário tem um custo que corresponde a 37"/o do fre
te rodoviário. Lastimavelmente por um equivoco histó
rico, a matriz de transportes brasileira privilegia rodo
vias, reservando apenas 2% das cargas para os rios. 
No Canadá, por exemplo, a hidrovia é o segundo meio 
de transporte mais utilizado, depois do ferroviário. A 
experiênCia prova, no entanto, que as hidrovias apro
veitam o máximo de seu potencial em um ambiente in
terrnoàal, eficiente e bem coordenado. 

Vale lembrar que o Brasil possui rios navegá- -· 
veis exatamente nas áreas de grande produção agrí
cola - presentes e futuras. Isso é uma verdadeira 
dádiva como é, o caso do Amazonas, Araguaia, São 
Francisco. Madeira, Paraguai, Uruguai, Paraná, Tie-
tê e outros Com algumas ligações ferroviárias estra
tégicas. os nossos rios poderão colocar produtos 
agrícolas e minerais nos principais portos do pais a 
preços competitivos. 

EFIClÊNCI.lCDA INTERMODALIDADE 

País Hidrovia Ferrovia Rodovia 
(%) (%) (%) 

Canadá 35 52 13 
EUA 25 50 25 
Rússia* 13 83 4 

·Alemanha 29 53 18 
Brasil 2 18 80 

• Dados da ex-União Soviética e República Federal da Alemanha 
Fonte: O Estado de São Paulo 

A-HIDROVIA É MAIS BARATA CUSTO POR 
TON/KM EM VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA 

Modalidade US$ Relação com rodovia 

Rodovia 0,035 100% 
Ferrovia 0,017 49% 
Hidrovia 0.013 . 37% 

Fonte: O Estado de São Paulo 

O transporte de massa se toma uma realidade 
e a hidrovia desponta como o elemento mais viável 
para enfrentar tal desafio. Podemos citar dois fatores 
preponderantes nesse tipo de transporte: as quanti
dades e as distâncias. E esses fatores crescem ano 
a ano. E a hidrovia, como meio mais eficiente para 
resolver essa problemática, também se vê desorien
tada pela falta de uma normalização inteligente, efi
ciente, condizente com a nossa realidade e perspec
tiva de futuro. 

Apesar das vantagens comparativas e do Bra
sil dispor de uma <>xt•msão de águas superficiais es
timada em 50.000 quilómetros, o nosso País possui 
um sistema .. reduzido de navegação interior. Os 
27.500 quilómetros naturalmente navegáveis não 
são, em muitas situações, contínuas, reduzindo sen
sivelmente as possibilidades aluais do transporte hi
droviário interior. 

Além da necessidade de investimentos para 
suprir essa deficiência, também énecessária a rees-_ 
trut!Jiaçã() dos portos nacionais juntamE!rite com a 
reorganização das hidrovias interiores que. junta
mente com as vias de acesso terrestres - rodoviá
rias e ferroviárias, desempenham importante papel 
na circulação de bens entre os portos marítimos e o 
interior do País. 

Podemos observar, desse modo, que a viabili
dade económica e as vantagens comparativas do 
transporte- hidroviário são indiscutíveis. E por ter o 
maior sistema fluvial do mundo, a região amazõmca 
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reúne as melhores condições para assumira van~ 
guarda do transporte hidroviário no nosso País. 

Sr. Presidente, 

Sra< e Srs. Senadores: 
A implantação de uma via navegável que cruze 

a ilha de Marajá, da Saia do Marajá ao braço norte 
do Amazonas, possibilitando uma ligação mais ágil e · 
eficiente entre Belém e Macapá e facilitando o 
transporte e a comunicação na parte céntrá.l ·da ilna, 
vem sendo cogitado há muito tempo. Alguns estudos 
nesse sentido foram elaborados em diferentes oca
siões, destacando-se dentre eles, o estudo do Canal 
Transmarajoara que visava, ao mesmo tempo,- o 
transporte fluvial e melhoria das condições de drena
gem no interior da ilha. 

Esses estudos, na sua totalidade, aproveita
vam o lago Arari ou passavam por sua proximidade 
utilizando, na vertente da Baía do Marajá, o rio que 
rem condições favoráveis de navegabilidade por 
uma longa extensão. 

A ligação dos rios Atuá e Anajás, apesar de ter 
sido cogitada, nunca foi objeto de uma análise mais 
detalhada, apesar de ser a via mais direta entre Be
lém e Macapá, e de ter o divisor de águas em terre
nos inundáveis em época de cheia, possíbmtai:ldo a 
passag'lm de pequenas embarcações de uma outra 
bacia hidrográfica. 

Objetivando viabilizar a execução dessa obra, 
o Estado do Pará firmou convênio com a Administra-
ção das Hidrovias da Amazônia Oriental (AHIMOR), 
com a interveniência da Universidade do Pará, -para 
a elaboração de um estudo de viabilidade técnica 
dessa possível interconexão_ 

Como fruto dessa iniciativa, recebi por intemné
dio do Superintendente da Ahimor, Dr. Antonio Al
berto Pequeno Barros, cópia do relatório técnico inti
tulado Ilha do Marajá - Interconexão dos rios Atuá e 
Anajás - Viagem de Reconheéimento, que descreve 
os trabalhos realizados durante a· viagem de reco
nhecimento e as conclusões preliminares obtidas, in
dicando também algumas diretrizes para o prosse
guimento dos estudos. 

Os principais objetivos da viagem de reconhe
cimento ao longo dos rios Atuá, Anajás e de seus 
principais afluentes e formadores foram: 

- Familiarizar os técnicos que deverão elabo
rar os estudos preliminares de pré-viabilidade com a 
região e os outros cursos dágua que poderão servir 
de alternativa para a interconexão; 

- Recolher informações in _loco sobre as con
dições de navegabilidade dos rios, em- particular no 

que di.i: respeito asprOfundidades disponíveis e si
mosidade dos mesmos: 

- Coletar dados relacionados com as variações 
·ae niVeiifâágua, as condições geográficas e geológi
cas da área e aspectos ambientais em geral, tendo 
em vista as prováveis obras a serem recomendadas 
para a interconexão e melhorias dos rios; 

- Obter indicações diretas a respeito do inte
resse econõmico da via navegável para a região que 
será atravessada pela interconexão; e 

- Fornecer_ ini!icações objetivas sobre a pro
gramação doprossegyimento dos estudos. 

Os objetivos da viagem foram, de modo geral, 
atingidos e as informações obtidas, sobretudo as re
ferentes às condições de navegabilidade, as diver
sas plantas elaboradas, fotografias e uma planta úni
ca das duas bacias .a serem interconectadas, na es
cala 1:1 OO.OOQ,_com c:ootrpie _de coordenadas por 
sistema GPS, serãQ,_no.§.el.! conjunto, de grande va
lia nesta fase de elaboração do projeto técnico e do 
relatório de impacto ambiental, abreviando, sobre
maneira, o iémpo despendido nessa etapa de viabili
zação da obra. 

___ CJ>m_s.ioforrnações coletadas na viagem de re-
_<;.Qnhecim_eoto, a análise prévia da documentação 

disponível e tendo como objetivo diminuir ao mínimo 
a extensão do percurso pelo ria Anajás e, conse
quentemente, açli~t~oç@ toJ<il entre Belém e Maca-. 

c pá, foi esroll1ida: a título preliminar, a diretriz: rio 
Atuá-rio São Miguel-Canal ltermediário-lguaporé 

-Anajás Mirim-rio Anajás. 

Portanto, as condições técnicas para a implan
tação de uma hidrovia comercial_ de interconexão 
nas duas bacias atravessando a ilha de Marajá,- são 
bastantes satisfatórias. Os volumes de dragagem 
estimados para o empreendimento são relativamen
te baixos, especialmente se comparados com outras 
obras do gênero. Por outro lado, a quase nula ne
cessidade de dragagem de manutenção, é um im
portante fator para viabilizar economicamente o em
preendimento. 

O relatório em apreço recomenda, no prosse
guimento dos estudos, a execução de um reconheci
mento terrestre e um levantament_o aerofotogramétri
co como base para a elaboração de levantamento 
topográfico da região dos divisores, com vista à 
identificaçã()_dªs_rnelh9ré§diretrizes para ~Q Ç<inal de 
transposição que, estima-se, representa mais de 
75% do custo total da obra. 

Dessa vi<!Qern d.J;_ rEl«.OJlb..e.c.Lmeot9 re.aJizada no_ 
período de 6 a 14-12-95, na embarcação Nova To-
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canv1a. paniciparam os seguintes técnicos e eSpé' 
ctalistas em vias navegáveis: 

- Eng. Antonio Alberto Pequeno Barros (Supe
rintendente da AHIMOR); 

- Eng. Evandro Sperotto (Departamento de 
Portos e Hidrovias); 

- Eng. Geroncio Dias Filho (Consultor da Fa
despe); e 

-Eng. Carlos Eduardo DAimeida (Consultor da 
Fadesp). 

Concluindo, Sr. Presidente, tenho a satisfação 
de anunciar. que em 12 de agosto do corrente ano, a 
Ahimor, contratou a Aintemave Engenharia a partir 
de uma tomada de preços para a elaboração do pro
jeto executivo e, em 26 de agosto, foi aberta.atoma
da de preços para a contratação dos estudos am
bientais - ElA/RIMA da futura hidrovia, dando curso 
ao aproveitamento das bacias fluviais da região, 
uma iniciativa alvissareira para o desenvolvimento 
da Amazônia oriental. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Por per

muta com o Senador Bernardo Cabral, concedo a 
palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, agra
deço ao Senador Bernardo Cabral pela oportunida
de. O meu pronunciamento é muito curto. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a insis
tência com que tenho tomado a atenção do Senado 
para o problema sucro-alcooleiro, e em especial a 
agroindústria do açúcar, decorre não só da circuns
tância de se tratar de uma atividade que abrange 
mais de um milhão de hectares em todo o País, mas 
sobretudo da importância que sua sobrevivência ain
da tem em todo o Nordeste, notadamente no Estado 
de Alagoas. Hoje, porém, permito-me tratar de um 
de seus aspectos que diz respeito apenas à Região 
Nordestina, e mais especificamente à questão que, 
em última análise, se refere à equalização de preços 
que é de enonrne relevância para o meu Estado, 
para o Estado de V. Exª, Sr. Presidente, e para a 
nossa região. 

O mercado de açúcar está virtualmente libera
do em todo o País, em decorrência das reformas 
económicas por que vem passando o Brasil. As ex
ceções são o- álcool hidratado e a cana, tabelados 
em R$27.3 reais por tonelada, aí incluídos todos os 
encargos, inclusive os tributos que sobre eles inci
dem. Conforme acaba de assinalar o Dr. José Carlos 
Maranhão, um dos maiores especialistas da região, 
em artigo na Gazeta de Alagoas, o tratamento dado 

aos-produtores do- Nordeste sofre de uma incom
-pr-eenswel discriminação. Para assegurar esse pre
ço, o governo paga através do Departamento Nacio
nal de Combustíveis um subsidio de 25%às compa
nhias distribuidoras. Em face desse tratamento, uma 
usina autônoma,_que produz apenas álcool, !atura 
exatos R$40,00 por tonelada processada, enquanto 

-uma usina sem destilaria !atura apenas R$30,00 
pela mesma quantidade de cana processada. É ób
vio que aquele que !atura apenas R$30,00 não tem 
condições de comprar a matéria-prima por R$27,3 
na medida em que sua margem bruta para pagar o 
processamento, encargos e estocagem seria de 
apenas R$2,97 por tonelada, o que é economica
mente inviável. 

Em face dessa realidade, toma-se urgente, im
prescindível e inadiável, uma providência que viabili
ze a equação económica dos produtores, que é 
transferir o subsídio de 200 milhões de reais, hoje 
destinado aos distribuidores, para a produção dos 50 -
milhões de toneladas de cana do Nordeste, com o 
que se adicionaria, ao preço de cada tonelada, a im
portância de R$4,00. O que está ocorrendo é que 
este subsídio tem gerado distorções a~amente preju
diciais à economia regional, induzindo ao apareci
mento de produção de outras regiões, fraudulenta· 
mente !aturada como se fosse de origem nordestina. 
O aumento da quota atribuída ao Nordeste, de 2 bi
lhões e 700 milhões de litros, quando a capacidade 
efetiva é de 2 bilh(jes e 200 milhões de litros, permite o 
surgimento de uma produção fantasma de nada me
nos de SOO milhões de litros anuais. Isto equivale, Sr. 
Presidente, em tenrnos de subsídios indevidos, a 50 
milhões de reais. COmo lembra em seu artigo o Dr. 
José Carlos Maranhão, cada carreta de álcool que en
tra no Nordeste representa um desfalque na produção 
local de 400 toneladas e cada navio de álcool significa 
um prejuízo equivalente a 200 mil toneladas. 

Os sindicatos da Indústria de Alagoas e de 
Pernambuco, assim como os de produtores de cana 
já formularam, tanto ao Ministro da Indústria e do 
Comércio quanto ao titular da Pasta de Minas e 

- Energia, as providências conjuntas que, ao mesmo 
tempo, evitem a fraude, viabilizem a produção e 
ajustem o mercado às contingências estabelecidas 
pelo próprio Governo, quando adotou o plano de 
ajuste econômico. 

Este é, portanto, o apelo que desejo fazer des
ta tribuna, solicitando aos Ministros Francisco Dor
nelles e Raimundo Brito que agilizem a apreciação 
dos pedidos que lhes-- fora·m encaminhados, pois se 
trata de medida moralizadora exigida pelo interesse 
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nacional a qual S. Ex•s, com toda certeza, estão 
atentos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra. para uma comunicação inadiável~ à 
Senadora Júnia Marise. (Pausa) 

S. Exõ não se encontra, neste momento, 11o 
plenário. 

Em sessão anterior, foi lído o Requerimento _n2 

825, de 1997, do Senador José Eduardo Outra, solici
tando, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição 
Federal, seja realizada, pelo Tribunal de Contas da 
União, auditoria para verificar os procedimentos-adota
dos pela Companhia de Pesquisa de Recursos Mine
rais - CPRM, para a transferência dos direitos de ex
ploração de 250 reservas minerais no País. 

A Presidência comunica ao Plenário que os 
avulsos do referido Requerimento encontram-se dis
tribuídos nas bancadas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

perman!j!cer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as providências necessá

rias para fazer cumprir a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota

do o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Segundo dia de discussão, em segun
do turno, do Substitutivo à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 33, de 1996 (n2 

33/96, na Câmara dos Deputados), de inicia
tiva do Presidente da República, que modifi
ca o sistema de previdência social, estabele
ce normas de transição e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob n2 527, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Beni Veras, oferecendo a 
redação para o segundo turno. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363, combinado com § 22 

do art. 358 do Regimento Interno, a matéria constará 
da Ordem do Dia durante três dias úteis, em fase de 
discussão, quando poderão ser recebidas emendas 
que não envolvam o mérito, assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição do Senado. 

Em discussão a proposta. 

Conceao a pâravtà ao Srinaaor Sebastião R o-
-cha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA {Bioco/PDT-AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. sr-s e Srs. Senadores. embora esteassl.lnto 
já tenha sido debatido em profundidade dentro do 
Senado Federal, pessoalmente, creio que externa

. mente ele foi insuficientemente discutido, ou seja, 
nos meios de comunicação, junto às entidade>s reÇJ
reseritafivas dos vários-segmentos dasociedade.-Na
minha percepção, os trabalhadores de maneira ge
ral, o operariado, enfim, todosaq_lj~~s que vivem na 

-economia ·mformal-aínda-não -têm- cOnsciência dos 
efeitos dessa reforma no seu dia-a-dia. 

Continuo insistindo em que nosso país não 
está adequadamente preparado, do ponto de vista 
institucional, cartorial e cultural, para substituir o 
tempo de serviço pelo tempo de contribuição. 

- Muitos -ti'ãtiáfnadóres -sofrerão um--prejuízo 
imenso com essa mudança, e só irão se aperceber 

·disso com o passar do tempo, infelizmente. E tudo 
isso em função de - reafirmo - a discussão externa 
ter sido insuficiente para esclarecer e tirar as dúvi
das de todos os cidadãos brasileiros interessados na 
refonma da Previdência. 

Discordo da essência da reforma, que para os 
cofres da Previc!ência pode ser essencial, mas não 
vejo a Previdência Social apenas como seguro so
cial; nela vislumbro a oportunidade de oferecer 
àqueles que, em função de deficiência no sistema de 
arrecadação ou de registro de empregos, não te
nham tido a possibilidade de contribuir, de fato, com 
o sistema previdenciário. Vislumbro na Previdência 
uma oportunidade para que essas pessoas também 
possam, na fase que mais necessitam, receber da 
Nação uma retribuição suficiente para a manutenção 
de suas famílias, a fim de que possam levar uma 
vida, no mínimo saudável, praticamente na fase final 
de suas existências. 

Em função disso, a minha posição é contrária à 
aprovação desta emenda como um todo aqui, no 
Senado da República. 

Faço uso da palavra neste instante, pois, infe
lizmente, não poderei estar presente aqui no dia de 
amanhã, quando será votada, em segundo turno, a 
refonma da Previdência. Por essa razão, eu gostaria 
de deixar clara, desde já, minha posição a respeito 
desta matéria, para que não paireR1 dúvidas depois 
e para que não seja tachado de omisso. 

Infelizmente, a Maioria governista já decidiu o 
que aprovar nesta Casa e um voto é insuficiente 
para modificar o resultado. Em função de um com-
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promsso inadravel em São Paulo. não poderei parti
crpar da votação. 

E quero antecípar também, nesta oportunida' 
de. que, se estivesse presente, votaria a favor da su
pressão da expressão "no que couber", que diz res
peito à aposentadoria dos· magistrados. 

No primeiro turno, votei a favor, em função de 
que o PDT, enquanto Partido, defendia a páiiâaoe 
plena para todos os servidores e, portanto, também 
para os ·membros da magistratura. Ocorre que nós 
não conseguimos aprovar a paridade para os servi
dores federais. O sistema de previdêncía dos Con
gressistas, pelo menos no Senado, foi modificado 
completamente. Então, acredito que não é coerente, 
de nossa parte, poT parte do PDT - e falo, inclusive. 
como Líder do Partido no Senado -, continuar 
apoiando uma forma diferenciada de previdência 
para os magistrados. Inclusive, jé. comuniquei essa 
decisão ao Presidente da Associação dos Magistra
dos do Estado do Amapá. 

A Bancada do PDT discute e devera votar. em 
unidade, pela supressão da expressão "no que cou
ber''. Embora ausente do plenário, meu voto contará 
como se fosse a favor, já que para manter o texto 
seriam necessários 49 votos: Com a apresentaçao 
do destaque, quem quiser manter o texto terã que 
votar a favor da expressão "no que couber". Então, 
certamente, as ausências serão corr\plJtaâas; pelo 
menos implicitamente, como votos a favor da su
pre;;são dessa expressão. E esta é minha posição, 
que eu gostaria de tomar pública à nação e que de
verá. ta.mbém, ser a posição do PDT, na sua totali
dade, embora este assunto deva ser discutido dentro 
da Bancada para se tirar uma posição uniforme, a 
fim de que, amanhã, os presentes votem. de forma 
unânime. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presi
dente. deixa a cadeira da presidência. que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em discussão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, inicialmente, eu gostaria de fazer uma con
sulta à Mesa. Está pautada para amanhã a votação, 
em segundo turno, desta matéria e já se criou limá 

expectativa. uma polémica em relaçãc à .amosa ex
pressão· "nc que couber". 

- Fui um dos pi-ímerros Parlamentares a levantar 
essa queslão na ·comissão-de Constituição. Justrça 
e Cidadania, e não quero ser responsavel pela cria
-çao de um anticlímax na tarde de amanhã. daí a mi
nha consulta ao Presidente. 

----renho algumas emendas de redação. que já 
têm inclusive apoiamento regimental. Duas delas 
·procuram explicitar melnor o tratamento relativo aos 
direitos adquiridos; trata-se apenas de uma mudan

-ça- no temp·o do verbo. Ou seja, elas procuram corri-
gir algo que considero absurdo, que é fazer referên

. cia na Constituição à moeda nacional. 
Entendo que são emendas eminentemente de 

redação, mas não quero apresenta-las a. em fun
ção disso, for provocar o retorno à Comis::>ão. 

A minha cónstifta é se o Relator da matéria po
derá apresentar parecer sobre as emenáas de reda
çãóamaiiha em plenário. 

Faço esta consulta porque, se puder. vou dis
correr sobre o mérito das emendas. 

O SR. PRESI:)EN'fE (Antonio Cartos Magalhães} 
.:: fudoindicaque-orelator-.: devo dizer a v. Exª que co
nheço o texto de duas das suas emendas - terá con
dições de opinar na-hora pela extrema razoabilidade 
das emendas. 

O relator não está presente neste instante. mas 
deverá estar dentro de pouco tempo. O que posso 
afirmar a V. Exª é que ele estará aptc- tudo indica
a dar o pare-cer na ocasião: a fim de atender o dese
jo de V. Ex'l e também não prejudicar a votação da 
emenda da Previd~nci_a, co ·:10 é_do seu interesse. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE} - Ele !3Stp.ndo_<tpto, poderá fazê-lo amanhã_errr 

--plenário. EntãO.-queria apenas apro-veitar esse espa
~ ço de discussão para justificai- as minhas emendas. 

Duas delas estão relacionadas aos arts. 8º e 9º. É a 
mudança do tempo do verbo de forma a deixar claro 
que aquelas pessoas que hoje já têm o direito de 
aposentar proporcionalmente - com 30 anos no caso 
de homens e as mulheres com 25 anos -, elas teriam 
preservado esse direito, porque já temos uma série de 
consultas de pessoas que estão nessa situação. Mas, 
da fõima comciesfárêd@dà ã emenda, pode dar uma 
interpretação de que, se elas aposentarem agora, têm 
dineito à aposentadoria proporcional; se esperarem a 
promulgação da emenda, teriam que se inserir na
quela regra--cfetfansíçãó de 53 . anos deidade- para 
homens ou 48 anos para mulheres. 

Então, estamos substituindo apenas o tempo 
-do-vêmoqiTe--;-ãtualménte-;- está ·redigido no presente 
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odo subjuntivo, para futuro do modo subjuntivo, 
,- substituição do pretérito imperfeito do modo indi

,at< :o para futuro do pretérito do modo indicativo. 
Tanto em relação ao art. 89 quanto em relação ao 
art. 9º, entendemos que são emendas de redação, 
que explicitam melhor aquilo que foi um consenso na 
Comissão e também aqui no plenário de preservar 
os direitos adquiridos. 

As outras duas fazem referência a expressõ
es em valor, tanto no que diz respeito ao salário
família, que na redação está R$360,00 como tam
bém ao limite máximo do benefício. Estamos subs
tituindo R$1.200,00 por décuplo do salário mínimo 
f! R$370,00 pelo triplo do salário mínimo, e a partir 
daí vale a correção que está estabelecida na pró
pria emenda do Senador Beni V eras. Acreditamos 
que aí estaremos contribuindo para que não te
nhamos o valor da moeda nacional, na nova Cons
tituição. 

A outra emenda, diz respeito à supressão da 
expressão de que trata esse artigo que está no § 12 

do art. 39 da proposição. Da forma como está colo
cado, o art. 3º não faz referência a essa limitação 
específica para servidores públicos, e sim a todos 
aqueles que estariam inseridos no regime geral da 
Previdência SociaL 

Portanto, como não há essa referência no ca
put do artigo, não tem sentido nenhum os parágra
fos do art. 39 fazerem referência à expressão 'de 
que trata esse artigo'. Salvo engano, já tenho o nú
mero regimental de assinaturas, portanto, vou enca
minhar à Mesa as respectivas emendas para que, in
clusive, elas possam ser imediatamente encaminha
das ao seu relator e, amanhã, S. Ex' possa dar pa
recer sobre elas. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio. Carlos Magalhães) 
- Em aditamento às informações prestadas pelo Se
nador José Eduardo Outra e ao Plenário, informo 
1inda que a Comissão própria, dependendo do teor 
jas emendas e das correções redacionais que serão 
feitas, poderá fazer tais correções na redação final. 

Continua em discussão. (Pausa) 

A matéria voltará a ser discutida na sessão de 
amanhã, terceiro e último dia de discussão e -vota
ção pelo Plenário. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador LucíáJO Portella 

São lidas as seguintes: 

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1 - PLEN 

Suprima-se no § 19 do art. 3º da propo
sição a expressão "de que trata este artigo." 

Justificação 

A supressão pretendida, como acima se regis
tra, consta de um parágrafo do referido art. 32. Ocor
re que, no caput, não há nenhuma referência que in
dique tratar-se esse dispositivo (o art. 3º) de uma 
normalização que diga respeito apenas e exclusiva
mente a servidores. Em verdade, o indicado artigo é 
regra de esforço do princípio constitucional do direito 
adquirido (art. 5º, inciso XXXVI, CF) e é aplicável a 
todos os que se sujeitam a um sistema previdenciá
rio, seja ele relativo ao regime geral de previdência, 
seja um fundo específico para servidor público. 

Portanto, confiamos no acatamento desta su
pressão, que se ampara na autorização regimental 

-do art. 363. 
Sala das Sessões 7 de outubro de 1997. -

José Eduardo Outra - Epitácio Cafeteira - Esperi
dião Amin - Nabor Júnior - Eduardo Suplicy -
Otoniel Machado - Humberto Lucena - Coutinho 

_Jorge -_José Eduardo - Roberto Requião - Lauro 
campos - Osmar Dias - Regina Assumpção -
Romeu Tuma - Josaphat Marinho - Emília Fer
nandes - Levy Dias - Carlos Patrocínio - Carlos 
Wilson - José Fogaça - Casildo Maldaner - Albi
no Boaventura - Bello Parga - Antônio Carlos 
Valadares - Roberto Freire - Sebastião Rocha -
Benedita da Silva - Júnia Marise. 

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 8º, seus incisos I, II, III, 
alínea b, § 19 , inciso I, alínea b, da proposição em 
apreço, a seguinte redação: 

• Art. 89 Observado o disposto no art. 49 

desta emenda e ressalvado o direito de op
ção à aposentadoria pelas normas por ela 
estabelecida, é assegurado o direito à apo

-sentadoria voluntária com proventos calcula
dos de acordo com o art. 40, § 4º, da Consti
tuição, àquele que tenha ingressado regular
mente em cargo efetivo na Administração 
Pública, direta, autárquica e fundacional, até 
a datadepubli~éls;áo desta emend~_,q!Jal)d() 
o servidor, cumulativamente: 

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, 
se homem, e quarenta e oito anos de idade, 
se mulher; 

11 -tiver cinco anos de efetivo exercício 
no cargo em que se dará a aposentadoria; 
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III - contar tempo de contribuição· igual, 
no mínimo. à soma de: 

b) um período adicional de contribui
ção equivalente a vinte por cento do tempo 
que, na data da publicação desta emenda. 
faltaria para atingir o limite de tempo cons
tante da alínea anterior. 

§ 1 2 O servidor de que trata este artigo, 
desde que atendido o disposto em seus inci
sos I e 11, e observado o disposto no art. 42 

desta emenda, pode aposentar-se com pro
ventos proporcionais ao tempo de contribui
ção, quando preenchidas as seguintes con
dições: 

I - contar tempo de contribuição igual, 
no mínimo, à soma de: 

b) um período adicional de contribui
ção equivalente a quarenta pvr cento do 
tempo que, na data da publicação desta 
emenda faltaria para atingir o limite de tem
po constante da alínea anterior. • 

Justificação 

A presente emenda altera os tempos dos ver
bos constantes da atual redação: de presente do 
modo subjuntivo, para futuro do modo subjuntivo; e 
de pretérito imperfeito do modo indicativo para futuro 
do pretérito do modo indicativo. Enquanto o presente 
do subjuntivo "traduz uma ação subordinada a outra 
e que se desenvolve no momento atual", o futuro 
"expressa ação vindoura - condicional, temporal ou 
confonnativa - dependente de outra ação também 
futura• (ct Hildebrando A. de André, Gramática ilus
trada, São Paulo, Modema, 1983, p. 118-119). Já o 
pretérito imperfeito do indicativo •apresenta o fato 
como anterior ao momento atual, mas ainda não 
concluído no momento passado a que nos referi
mos•, sendo o futuro do pretérito, por seu turno, utili
zável para expressar "um fato posterior hipotético 
com relação a outro fato já passado" ( op. cit., p. 117-
118). Justificam-se as alterações, em itálico, para 
que não pairem dúvidas quanto à garantia de direito 
adquirido (ar!. 32 do projeto, ele art 52, inciso XXXVI, 
CF), inclusive quanto às aposentadorias proporcio
nais e aplicação da tabela de transição àquelas si
tuações que, efetivamente, não se consolidaram 
como direito adquirido, ou seja, que se situam no 
ãmbito da expectativa de direitos. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1997. -
José Eduardo Outra - Epitacio Cafeteira - Esperi
dião Amin - Nabor Júnior - Eduardo Suplicy -

Otoniel Machao;l_g..,. Coutinho Jorge - José Eduar
-do - Jefferson Péres -Roberto Requião - Laura 
~ Campos - Osmar Dias - Regina Assumpção -
Romeu Tuma - Jgsaphat Marinho - Emília Fer
nandes - Levy Dias - Carlos Patrocínio - Carlos 
Wilson -José Fogaça- Casildo Maldaner- Hum
berto Lucena - Albino Boaventura - Bello Parga 
- Antonio Carlos Valadares_-__Roberto Freire -
Sebastião Rocha-::BeifeCiita-dã-Silva- Júniã Ma
rise. 

EMENDA DE REDAÇÃO N9 3 - PLEN 

Dê-se ao caput do art. 99 , seus incisos I, II, alí
nea b; § 12 , inciso I, alínea b, da proposição em 
apreço, a seguinte redaÇão: 

• A_rt~ 92 _O_bservad9 o clispostQ no art. 42 

d_e_sta_E_m!;!n.dÇJ._e ressªJvac:io o_direilo de op
ção à aposentadoria pelas nonnas por ela 
estabelecidas para o regime geral de previ
dência social, é assegurado o direito à apo
sentadoria ao segurado que se tenha filiado 
ao regime geral de previdência social, até a 
data de publicação desta Emenda, quando, 
cumulativamente, atender aos seguintes 
requisitos: 

I -contar cinqüenta e três anos de ida
de, se homem, e quarenta e oito anos de 
idade, se mulher, e 

11 - contar tempo de contribuição igual, 
no mínimo;à soma de: 

b) um período adicional de contribui
ção equivalente a vinte por cento do tempo 
que, na data da publicação desta Emenda, 
faltaria para atingir o limite de tempo cons
tante da alínea anterior. 

§ 12 O segurado de que trata este arti
go, desde que atendido o disposto no inciso 
I do caput, e observado o disposto no art. 42 

desta Emenda, pode aposentar-se com va
lores proporcionais ao -tempo de contribui
ção, quando preenchidas as seguintes con
dições: 

I - contar tempo de contribuição igual, 
no mínimo, à soma de: 

b) um período adicional de contribui
ção equivalente a quarenta por cento do 
tempo que, na data da publicação desta 
Emenda, faltaria para atingir o limite de tem
po constante da alínea anterior. • 
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Justificação 

A presente emenda altera os tempos dos ver
bos constantes da aluai redação: de presente do 
modo subjuntivo, par<? futuro do modo subjuntivo; e 
de pretérito imperfeito do modo indicativo para futuro 
do pretérito do modo indicativo. Enquanto o presente 
do subjuntivo "traduz uma ação subordinada a outra 
e que se desenvolve no momento atual", o futuro 
"expressa ação vindoura - condicional, temporal ou 
conforrnativa - dependente de outra ação também 
futura" (cf. Hildebrando A de André, Gramática Ilus
trada, São Paulo, Moderna, 1983, p. 118-119). Já o 
pretérito imperfeito do indicativo "apresenta o fato 
como anterior ao momento atual, mas ainda não 
concluído no momento passado a que nos referi
mos", sendo o futuro do pretérito, por seu tu mo, utili
zável para expressar "um fato posterior hipotético 
com relação a outro fato já passado" (op. cit., p. 117-
118). Justificam-se as alterações, em itálico, para 
que não pairem dúvidas quanto à garantia de direito 
adquirido (art. 32 do projeto, c/c art. 52, inciso 
XXXVI, CF), inclusive quanto às aposentadorias pro
porcionais e aplicação da tabela de transiçãq àque
las situações que, efetivamente, não se consolida
ram como direito adquirido, ou seja, que se situam 
no âmbito da expectativa de direitos. 

Sal:> (Jas Sessões, 7 de outubro de 1997.- José 
Eduardo Outra - Epitacio Cafeteira - Nabor Júnior 
- Eduardo Suplicy - Otoniel Machado - Coutinho 
Jorge- José Eduardo - Jefferson Péres - Roberto 
Requião - Lauro Campos ....: Osmar Dias ....:Regina 
Assumpção - Romeu Tuma - Josaphat Marinho -
Emília Fernandes- Levy Dias - Carlos Patrocínio
Carlos Wilson - José Fogaça - Esperiãlão Amln -
Casildo Maldaner - Humberto Lucena - Albino 
Boaventura - Bello Parga - Antonio Carlos Valada
res - Roberto Freire - Sebastião Rocha - Beneditll 
da Silva- Júnia Marise. 

EMENDA DE REDAÇÃO N2 4- PLEN 

Dê-se ao art. 14 da proposição a seguinte re
dação: 

"Art. 14. Até que lei discipline o acesso 
ao salário-família e auxílio-reclusão para os 
servidores, segurados e seus dependentes, 
esses benefícios serão concedidos apenas 
àqueles que tenham renda bruta mensal 
igual ou inferior à quantia equivalente ao tri· 
pio do salário-mínimo na data da publicação 
desta Emenda, que será corrigida pelos 
mesmos índices aplicados aos benefícios do 
regime geral de previdência social." 

Justificação 

A presente emenda, que tem amparo regimen
tal-do art. 363 do estatuto de regência interna, subs
titui a expressão "A$360,00 {trezentos e sessenta 
reais)" por "quantia equivalente ao triplo do salário
mínimo". Duas são as motivações da alteração pro
posta. Em primeiro lugar, o montante acima determi
nado, correspondente a três vezes o salário mínimo, 
pOderá nao mais eqC.iValer a ianto, quando da pro
mulgação da emenda. Trabalha-se, na data de vota
ção da proposta do Senado, com parâmetros que 
podem deixar de ser medida de equivalência na data 
da promulgação do aditamento ~o texto constitucio
nal. Embora não se possa dizer que a expressão ora 
sugerida signifique vinculação vedada pelo art. 72, 
inciso IV da Constituição - posto que aponta apenas 
para um valor específico, em data certa, sem com
promisso de reajuste nas mesmas bases de eleva
ção do salário-mínimo -, ainda que se argumente 
que tratar-se de vinculação, esta seria legítima, por 
situar-se, topograficamente, no mesmo plano do art. 
52, inciso IV, da Constituição. Gomes Canotilho e Vi
tal Moreira, ensinam-nos que a distinção entre nor
mas constitucionais originárias e derivadas "só tem 
relevância para um efeito, que é para verificar se as 
normas derivadas estão ou não conformes com as 
normas constitucionais que regem a revisão, desig
nadamente, os limites materiais da revisão. Verifica
do isso, as normas introduzidas regularmente pela 
revisão constitucional passam a fazer parte da Cons
tituição, no mesmo pé que as normas originárias" 
(Fundamentos da Constituição, Coimbra, Editora 
Coimbra, 1991, p. 59). No caso brasileiro, verificada 
a compatibilidade da alteração com os limites de re
forma constantes do 42 do art. 60, da Constituição, 
nada obstaria seu acolhimento. 

Em segundo lugar, cumpre-nos recordar que 
os elementos de rigidez e supremacia da Constitui
ção, por qualquer vertente da teoria das constituiçõ
es que se siga, apontam sempre para a natureza es
tável e_p!QE!_mjn~nte_cto_IE3lctg c:ons!_itucion'!l~ Qr.iLSe 
o padrão monetário pode ser modificado por simples 
medida provisória (o Real foi instituído pela MP n2 

542, de 30-6-94), não é conveniente que se insira no 
texto constitucional um determinado valor na moeda 
vigente: a uma, porque, na hipótese de alteração da 
moeda, o enunciado constitucional deixaria de ter 
aplicabilidade; a duas, porque qualquer esforço de 
correção do problema anterior exigiria proposição 
com atatus de emenda constitucional e toda tramita
ção solene exigida para sua aprovação. Por tais mo
tivos, confiamos no acolhimento desta emenda. 



368 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997_ 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1997. -
Jose Eduardo Outra- Esperidião Amin- Epitácio 
Cafeteira - Nabor Júnior - Eduardo Supiicy -
Otoniel Machado- Coutinho Jorge- Jose Eduar
do - Jefferson Peres - Roberto Requião - Lauro 
Campos - Osmar Dias - Regina Assumpção -
Romeu Tuma - Josaphat Marinho - Emília Fer
nandes - Levy Dias - Carlos Patrocínio - Carlos 
Wilson -Jose Fogaça - Casildo Maldaner- Hum
berto Lucena - Albino Boaventura - Bello Parga 
- Antônio Carlos Valadares - Roberto Freire -
Sebastião Rocha - Benedita da Silva - Júnia Ma
rise. 

EMENDA DE REDAÇÃO N9 5- PLEN 

Dê-se ao art. 15 da proposição a seguinte te-
dação: -

"O limite máximo para o valor dos be
nefícios do regime geral de previdência so
cial de que trata o art. 201 da Constituição e 
fixado na quantia equivalente ao décuplo do 
salário-mínimo, na data da publicação desta 
Emenda, devendo ser reajustado, a partir de 
então, de forma a preservar, em caráter per
manente, seu valor real, atualizado pelos 
mesmos índices aplicados aos benefícios do 
regime geral de previdência sociaL" 

Justificação 

A presente emenda, que tem amparo regímen
tal do art. 363 do estatuto de regência interna, subs
titui a expressão "R$1.200,00 (um mil e duzentos 
reais)" por "quantia equivalente ao décuplo do salá
rio-mínimo". Duas são as motivações da alteração 
proposta. Em primeiro lugar, o montante acima de
terminado, corresponde a dez vezes o sàlário míni
mo, poderá não mais eqüivaler a tanto, quando da 
promulgação da emenda. Trabalha-se, na data de 
votação da proposta no Senado, com parâmetros 
que podem deixar de ser medida de equivalência na 
data da promulgação do aditamento ao texto consti
tucionaL Embora não se possa dizer que a expres
são ora sugerida signifique vinculação vedada pelo 
art. 72 , inciso IV da Constituição - posto que aponta 
apenas para um valor específico, em data certa, sem 
compromisso de reajuste nas mesmas bases de ele
vação do salário-mínimo -, ainda que_se argumente 
que trata-se de vinculação, esta seria legítima, por 
situar-se, topograficamente, no mesmo plano do art. 
52 , inciso IV, da Constituição. Gomes Canotilho e Vi
tal Moreira, ensinam-nos que a distinção entre nor
mas constitucionais originárias e derfvadas "sofeni 

relevância para um efeito, que é para verificar se as 
normas derivadas estão ou não conformes com as 
normas constitucionais que regem a revisão, desig
nadamente, os lim.ites materiais da revisão. Verifica
do isso, as normas introduzidas regularmente pela 
revisão constitucional passam a fazer parte da Cons
tituição, no mesmo pé que as normas originárias" 
(Fundamentos da Constituição, Coimbra, Editora 
Coimbra, 1991, p. 59). No caso brasileiro, verificada 
a compatibilidade da alteração com os limites de re
forma constantes do 42 do art. 60, da Constituição, 
nada obstaria seu acolhimento. 

Em segundo lugar, cumpre-nos recordar que 
os elementos de rigidez e supremacia da Constitui
ção, por qualquer vertente de teoria das constituiçõ

- --es que se siga, apontam sempre para a natureza es-
c ~tável e proeminente do texto constitucionaL Ora, se 

o padrão monetário pode ser modificado por simples 
medida provisória (o Real foi instituído pela MP p2 

542, de 30-06-94), não é conveniente que se insira 
no texto constitucional um determinado valor na 
moeda vigente: a uma, porque, na hipótese de alte
ração da moeda, o enunciado constitucional deixaria 
de ter aplicabilidade; a duas, porque qualquer esfor
ço de correção do problema anterior exigiria proposi
ção com status de emenda constitucional e toda tra
mitação solene exigida para sua aprovação. Por tais 
motivos, confiamos no acolhimento desta emenda. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1997. -
Jose Eduardo Outra - Epitácio Cafeteira - Esperi
diao Amin --Nabor JÚnior - Edi.iardo Suplicy - Oto

_niel Machado - Romeu Turna - Coutinho Jorge -
Jose Eduardo - Jefferson Péres - Roberto Requião 
- Laura Campos - Osmar Dias - Regina Assump
ção - Josaphat Marinho - Emília Fernandes - Levy 
Dias -Carlos Patrocínio- Carlos Wilson - José Fo-

. gaça - Casifdo Maldaner- Humberto Lucena - Albi
no Boaventura - Bello Parga - Antônio Carlos Vala
dares_-F!ol::leri9 F[ejre .:._Se.!:lastiª-o RO«ha - B~nedi- _ 
ta da Silva- Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Cartas Magalhães) 
-As emendas lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-ltem2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 16, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 821, de 1997, art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 16, de 1996 (n2 

2.942/92, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a compensação financeira entre os 
sistemas de previdência social, nos casos 
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de contagem recíproca do tempo de contri
buição para efeito de aposentadoria, e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres, sob n2s 243 e 413, de 
1996, da Comissão de 

- Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Beni Veras: 19 pronunciamento: (sobre o 
Projeto) favorável; 29 pronunciamento: - (so
bre a emenda n9 1-Pien, apresentada peran
te a Mesa) - favorável. 

Dependendo ainda de parecer da Comissão de 
Assuntos Económicos. 

Nos termos regimentais, a Presidência conce
de o prazo de 24 horas ao Relator da Comissão de 
Assuntos Económicos, o nobre Senador Jefferson 
Péres, para proferir o parecer sobre a matéria, que 
sai, assim, da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartas Magalhães) 
-ltem3: 

Requerimento n9 830, de 1997, do Se
nador Antonio Carlos Magalhães e outros 
Senhores Senadores, solicitando, nos ter
mos regimentais, um voto de louvor pelo su
cesso alcançado pela visita de Sua Santida
de, o Papa João Paulo 11 à Cidade do Rio de 
Janeiro, no período de 2 a 5 do corrente, por 
ocasião da Segunda Jornada Mundial da 
Família. 

O relator designado, Senador Bernardo Cabral, 
encaminhou parecer à Mesa. Não havendo objeção 
do Plenário, será dispensada a sua leitura e publica
da em lugar adequado. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
votação do requerimento, em turno único. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Com a palavra o nobre Líder Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, desejo cumprimentar V. Exª pela iniciati
va de fazer com que o Senado registre em seus 
Anais os cumprimentos pelo sucesso da vinda de 
Sua Santidade. o Papa João Paulo 11. Todos nós 
que assistimos pela televisão, que ouvimos pelo rá
dio o noticiário da imprensa, vimos que esse evento 
foi da maior repercussão para a sociedade brasileira. 
E. no r.0mento em que me junto à manifestação de 
''. E:-" ·r. Presidente. eu gostaria apenas de regls~ 

trar o fato de que um tema está em discussão, en
volvendo a Igreja Católica no Brasil e, no caso, a vi

·sita·do Papa: trata-se da questão relativa ao aborto. 
--Estranho, SC Presidente, essa questão. A lei 

que tramita na Câmara-aos Depufaaos gárarile-ãs
pessoas protegidas pelo Código Penal o direito a as
sistência dos hospitais públicos. Ora, qualquer pes
soa com um mínimo de informação sabe que, atra
vés do sistema SUS, as pessoas são e têm o direito 
de serem assistidas pela rede pública, porque isso 
está previsto desde 1942 no Código Penal. 

Imaginem, estão envolvendo o Papa em uma 
discussão de uma pbviecjade sem tamanho! Os ca
sos estabelecidos estão no Código Penal desde 
1942, portanto, não há nada de novo. A obrigatorie
(jade da assis!ência_lllédico-ho~pitalªr está no siste
ma SUS. Entretanto. estamos no Congresso Nacio
nal a discutir que o que está no Código Penal deva 
ser obedecido e que o sistema SUS deva atender as 
pessoas que estejam nessa situação. 

Perdoe-me, Sr. Presidente, se aproveito o re
querimento de V. Exª, que é da maior justeza e da 
maior oportunidade, para tratar dessa obviedade que 
já envolveu o Presidente da República em debate, 
que já envolveu a Primeira-Dama do Pais em debat€' 
e que envolve o Ministro da Saúde em debate. Fico 
pensando que, se Stanislaw Ponte Preta. autor do 
FeiJeapá, estivesse vivo, faria um tratado a respeito 
dessa obviedade, pois estamos pretendendo envol
ver Sua Santidade, o Papa João Paulo II, em um de
bate equacionado desde 1942. Perdoe-me V. Exª se 
aproveito o oportuno requerimento para tratar de 
·ma:is esta obviedade que tem tido tratamento excep
cional pelas televisões, pelas manchetes dos jornais. 
O óbvio, lamentavelmente, neste País, tem ganho 
um espaço tão grande que sou obrigado, Sr. Presi
dente, nesta oportunidade, a tratar dele. Inquieta-me 
ver como se está debatendo a questão do aborto no 

~Brasil, como se estivessem abrindo no Brasil novas 
situações e não aquelas capituladas no Código Pe
nal por Getúlio Vargas, em 1942, e que o SUS não 
estivesse obrigado a atender qualquer pessoa que 
necessita de assistência médico-hospitalar. 

Mas isso, repito, envolve o Presidente, envolve 
a Primeira-Dama, envolve o Ministro da Saúde e 
agora querem envolver o Papa. 

Feitas essas considerações. ã parte, quero cum
primentar V. Exª pela oportunidade de inserir a visita 
do Papa, que, de fato, foi uma graça para todo o povo 
brasileiro, de modo especial para os católicos. 

Muito obrigado. 
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O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) -
Sr. Presidente. peçu-a-palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Francelino Pe
reira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, que foi uma graça foi, a presença do Papa no 
Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, que é uma 
síntese do Brasil, representou uma manifestação que 
atingiu todo o tecido da sociedade brasileira. 

Recordo-me que, ainda em 1980, quando o 
Papa visitou Belo Horizonte, tive a oportunidade de 
recebê-lo, vendo-o revigorado, corajoso, destemido, 
cordial, ameno e, ao mesmo tempo, intimorato das 
suas decisões de não fugir a uma linha que se tra
çou à frente da doutrina social da Igreja. 

Agora, confesso a V. EX! que me surpreendi 
com o estado físico de Sua Santidade. O Papa de 
hoje não é o mesmo de ontem, mas não há dúvida 
de que, do ponto de vista espiritual, do ponto de vis
ta da crença e da doutrina, Sua Santidade voltou ao 
Brasil ainda mais revigorado nas suas posições, 
quaisquer que sejam as colocações que estejam 
ocorrendo no Brasil. 

A presença dele entre nós foi uma manifesta
ção para que todos possamos extemar as nossas 
congratulações pelo seu espírito empreendedor e 
pela sua coragem de, de forma gigantesca, fazer 
essa visita, tão bem recepcionada, ao Brasil. 

Felicito V. Exª pela iniciativa, Sr. Presidente. 
Estou certo de que a decisão do Senado Federal é 
um sinal de que o Brasil está agindo certo. 

Muito obrigado. 
A SR• "JúNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. · 
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra a V. Exª. 
A SR• JÚNIA MARISE (Bioco!POT - MG. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos aqui, 
neste momento, fazendo também a nossa oração de 
fé, como aquela que foi deixada para todos os brasi
leiros por Sua Santidade o Papa João Paulo I!. 

Ora, Sr. Presidente, todos os cristãos deste-· 
País se convergem para uma fé única, que é exala
mente a fé em Deus. A presença de João Paulo ll no 
Brasil representou o revigoramento dessa fé e dessa 
esperança, trazendo, com sua pregação, alento às 
famílias brasileiras. Essa força, que é tão inerente 
em Sua Santidade, apesar dos anos e da sua debili
dade física, serviu para mostrar o seu vigor no que 

diz respeito à transmissão dos ideais de fé e de es
perança para a familia brasileira. 

Quem teve a oportunidade de participar, no Rio 
de Janeiro, dos eventos ou de assistir pela televisão 
os momentos mais sublimes e mais importantes da 
presença do Papa no Brasil, sentiu exatamente o 
conteúdo da sua mensagem - principalmente da sua 
mensagem em favor dos pobres e daqueles que ain
da lutam no dia-a-dia pela sua sobrevivência - das 
pregações do passado, quando Sua Santidade este
ve no Brasil, pedindo às autoridades e ao Governo 
brasileiro que se empenhasse em fazer a reforma 
agrária para dar um pedaço de chão aos trabalhado
res do campo que querem trabalhar. 

Com essas mensagens, Sua Santidade o Papa 
João Paulo ll tem procurado transmitir ao mundo 
que estende as suas mãos aos governantes, mas 
também aos pobres, às crianças, aos jovens, a to
dos,-enfim, que têm um fio de esperança no futuro e 
na sobrevivência. 

Pontuar a sua fala neste momento em favor da 
família, em favor do ajustamento e da integração fa
miliar é, sem dúvida, um marco importante, certa
mente importante para todos aqueles que sentem a 
família como o principal arcabouço da nossa socie
dade. 

Por isso_, Sr. Presidente, a iniciativa de V. Exª 
oe propor um louvor a :sua :santidade conta com o 
apoio de todo o Senado Federal. No momento em 
que falamos da figura humana de João Paulo 11, de
sejamos que as palavras e os gestos deixados por 
Sua Santidade a tocos os brasileiros possam se per
petuar na memória de cada um, na fé, esperança e, 
acima de tudo, na sua proposta da verdadeira justiça 
social para o nosso povo, para o Brasil e para todo o 
mundo. 

João Paulo ll é, sem dúvida, como a própria 
imprensa e toda a mídia ressaltou, o timoneiro da 
fé, o representante daqueles que estão à margem 
da sociedade, os -excluídos da- nossa sociedade, 
aqueles que est?.o fora-do foco de atenções do 
Governo, que não tem tido a mesma sensibilidade 
para olhar por essas milhares e milhares de crian
ças que estão nas ruas, famílias inteiras que dor
mem debaixo dos viadutos, que não têm casa para 
morar, os trabalhadores que estão acampados por 
todo o nosso País na expectativa de receberem 
um pedaço de chão para trabalhar. Foram estes 
excluídos da nossa Pátria os abençoados por João 
Paulo H com palavras de esperança e de fé no fu
turo de cada um dos brasileiros. 
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João Paulo li deixou, acima de tudO; a sua pa
lavra em favor da família. E é, em favor da família, 
da sustentação. da nossa sociedade-que devemos 
continuar nossa pregação: exatamente em razão 
das palavras daquele que não poupou esforços para 
vir ao Brasil e deixar·a sua mensagem a todos os 
brasileiros. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden
te. peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra à nobre Senadora Benedifa da Sil
va, para encaminhar. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
~='ara encaminhar. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, (;ongratulo-me com o Presidente 
desta Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
pela iniciativa do requerimento. Já tive oportunidade 
de manifestar-me na véspera da visita do Papa João 
Paulo 11 ao nosso_:".:;:ís, mas faço-o novamente, ago
ra em ;;paio ,; :;;'ciati'la- do- Senador Antonio Carlos 
Magalhães .. .;, ;;cssenca do Papa no Brasil, em espe
cial no Rio de jane1r:>. t·ouxc.um tema que nossen
síbíliza a todos e que, por outro lado, nos leva a uma 
reflexão profunda. 

Se é •1erdade aue o Fapa não deixou de lado 
-::s temas considerados pcrêmico-s.- como -o divórcio; 
o aborto. a fidelidade, não deixou de mencionar 
ouescões que consideramos de grande relevância. 

Observando todo o ternpo suas manifestações 
e sermões, pude ver que a desigualdade social foi 
colocada por ele como uma questão prioritária. Fa
lou o Papa até mesmo em r-:lação ao alto esquema 
de segurança do Estado do Rio de Janeiro colocado 
à sua disposição. Isso o incomodou. Parecia que 
aquela imagem não apenas o deixava distante do 
povo, como também exportava uma idéia de que, no 
Estado do Rio de Janeiro, não se tem segurança al
guma. E um homem que representa a fé, que está 
co• :stantemente refletindo a respeito da morte que 
se torna vida não poderia jamais aceitar aquele apa
rato de segurança ali colocado. 

Tínhamos também a responsabilidade de pro
porcionar a Sua Santidade segurança total. E isso foi 
feito, porque estavam ali os guardiões do Papa, que 
eram os fiéis da Igreja Católica. Estavam ali também 
pessoas que não professavam a mesma fé, mas que 
reconheciam naquela figura humana um repre
sentante da fé, alguém que põde mencionar com se
gurança assuntos, temas que talvez se colocados 
por alguns de nós pareceriam apenas manifestação 
política. Mas quem conhece o Evangelho sabe per-

feitamente que determtnados as.sur-:-!-~s. ;::::it-tt~êtS .:!'..:e 
se queira dizer que são políticos. 3ão ht..;nan·)S; .=.;;;
nas não existem políticas para que possa;r.cs reagir 
diante das desigualdades soçi.ais. 

O Papa falou dos meninos de rua. Falou dos 
abandonados. Parecia que, no Rio de Janeiro. não 

~avia nem sequer um menino de rua. mas ele assim 
falou porque tem conhecimento da existência dessa 
população. 

Ele não teve medo de falar das relações raciais 
dos indígenas e dos negros, e muitas vezes não o 
fazemos. Ele não teve medo de dizer que há neces
sidade de se dialogar com os políticos - alguns nem 
sequer foram convidados para re·cebê-lo -; ele não 
deixou de dizer que a reforma agrária era necessá
ria. Ele falou dos miseráveis. 

Ora, quantos temas importantes foram enfoca
dos pelo Papa, porque Sua Santidade, na verdade, 
se deu conta de que a família brasileira mudou, de 
que a famma brasileira não é aquela pura e simples
mente constituída por pai, mãe e filho, mas de órtãos 
de pais vivos_ 

Portanto, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
V. ~ não só nos dá a oportunidade de sermos soli
dãfios a v.-6<ª-emrelaÇã.oaessa manifestaÇão. 
mas de falarmos a respeito dessas questões, como 

-também de falar sobre algo que considerei emocio
nante: a congregação dos povos. as pessoas juntas. 
Ainda que de outra denominação religiosa, há de se 
reconhecer a lideran_s:a do Pa!Ja _e o momento da 
congregação de emoções. E quem não se arrepiou 
diante da manifestação de Falá de Belém, cantando 
para o Papa no Maracanã, com o seu cântico, seu 
gesto, sua poesia? Foi emocionante demais. Quem 
poderá deixar de dizer que não foi também tão emo
cionante, quando, na conclusão, no Aterro da Glória, 
o cantor Roberto Carlos cantou uma canção que. 

·quando entoacla pela primeira vez, em outra época, 
foi contestada por várias denominações católicas e 
evangélicas. Naquele momento, no entanto, ele can
tava não em função de sua glória como cantor, mas 
de um compromisso que, como cantor cristão católi
·co;-ele sempre honrou e da exaltação que sempre 
fez. 

Eu não poderia deixar de manifestar-me diante 
de tantas emoções, aquelas emoções referidas por 
Roberto Carlos em suas canções, as emoções do 
compromisso e da reflexão que o Papa deixa para to
dos nós do Congresso Nacional brasileiro e, em parti
cular, com a iniciativa de V.~. para o Senado. 

--O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Apenas para corroborar com o discurso de V. Ex", 
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quero dizer que o Cardeal Arcebispo, ontem, .quando 
falava comigo sobre o assunto, disse que o que mais 
o comovia era -a pres-en~de-pessoa~deuoutros cre
dos religiosos, num espetáculo de fé que o Brasil 
dava. 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu-
cena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB} -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Concedo a palavra a V. Ex'. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 
Para encaminhar. Pronuncia o seguinte discurso.} -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no exalo momento 
em que V. Ex~ cumprimentava João Paulo 11, ao che
gar ao Brasil e ao receber a sua bênção em nome 
do Senado, tive a iniciativa, neste plenário, de um 
voto de regozijo pela presença de Sua Santidade no 
País. A iniciativa foi acolhida por unanimidade pelo 
Plenário e registrado em Ata. 

V. Ex" agora traz à Casa a solicitação de um 
voto de louvor ao sucesso da visita do Papa ao Bra
sil. Estou na tribuna para aporá-lo e para dizer que, 
na verdade, o Papa João Paulo 11 recebeu uma ver
dadeira consagração popular neste País, pelo caris
ma da sua personalidade, pela simpatia que inspira, 
pela confiança que transmite, pelas suas convicçõ
es, apesar de que alguns se apressam em criticá-lo 
sob o argumento de que Sua Santidade seria muito 
conservador, porque defende posições que não são 
suas em relação, por exemplo, ao divórcio e ao 
aborto, mas posições dogmáticas da Igreja. E Sua 
Santidade não poderia agir diferentemente, quando 
estava no Brasil para participar de um encontro so
bre a família de todo o mundo. 

Mas a Senadora Benedita da Silva disse muito 
bem: Sua Santidade fez menção, de maneira muito 
enfática, a temas de natureza dogmática, entretanto 
não esqueceu de dar apoio e relevo a questões so
ciais graves para todos nós. Refiriu-se, por exemplo, 
à reforma agrária, que foi preocupação constante de 
Sua Santidade, não apenas nas entrevistas e discur
sos, mas também no seu entendimento pessoal e 
protocolar com o Senhor Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, no Palácio das Laran
jeiras, ao prolema dos meninos de rua e outros de 
natureza social que nos afligem de perto também!.;· 
ram abordados por S. S. 

Sr. Presidente, o fato é que o Brasil parou, nes
ses dias. para reverenciar a figura extraordinária de 
João Paulo 11. Tenho certeza de que Sua Santidade 
saiu do Brasil rejuvenescido, apesar de combalido 

-·em ··sua ·forma fisica. mas çom o espírito cada vez 
mais cheio de energia para continuar a enfrentar a 
suã luta, que não é fácil, em favor não apenas dos 
católicos, mas de um mundo mais cristão, feliz e 

_próspero. 
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. 

;-MUito oorigaao. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 

- Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy e, 
posteriormente, ao Senador Pedro Simon. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador} - Sr. Pre
sidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, S~s e 
Srs. Senadores, quero, também, partilhar desse voto 
de louvor pelo sucesso alcançado com a visita de 
Sua Santidade, o Papa João Paulo 11, que conse
guiu, com isso, uma demonstração de religiosidade 
e fé extraordinárias; uma demonstração que, inclusi
ve, repefciitiú entre-pessoas de todas as religiões. 

_ Quero ressaltar a importância de algumas de suas 
palavras, apesar de ter havido, da parte daqueles 
que organizaram a sua visita, uma restrição no que 
diz respeito a quais pessoas o Papa receberia em 
audiência, e de ter Dom Eugênio Salles explicado 
que houve audiências e contatos sobretudo com res
peito à questão da família, uma vez que este era o 
principal tema que o Papa trataria nessa sua visita 
ao Brasil. 

Mas, logo ao chegar, o Papa João Paulo 11 re
solveu referir-se aos índios, aos afro-brasileiros, aos 
trabalhadores sem terra; referiu-se à questão da de
sigualdade de renda e de riqueza no País, e à ne
cessidade de se corrigirem os desequilíbrios sociais. 

Disse Sua Santidade: ·certamente, os dese
quilíbrios sociais. a distribuição desigual e injusta 
dos meios econc'rnicos, geradora de conflitos na ci
dade e no campo, a necessidade de uma ampla difu
são dos meios básicos de saúde e de cultura, os 
problemas da infância desprotegida das grandes ci
dades, para não citar outros, constituem, para seus 
governantes, um desafio de enormes proporções". 

As palavras ·ao Papa acabaram tendo reper
cussão positiva, inclusive junto aos trabalhadores 
sem terra, que mostraram vontade de se encontrar 
com Sua Santidade. Era propósito desses trabalha
dores que pelo menos três casais pudessem estar 
no encontro do Maracanã, para entregar as oferen
das da terra ao Papa. Mas como isto não foi possível 
e, por outro lado, uma vez que o Papa fez menção 
tão positiva à necessidade de se realizar a reforma 
agrária, mostrando-se solidário à causa dos traba
lhadores sem terra, os membros da Direção Nacio-
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nal, João Pedro Stédile e Egídio Brunetto, pediram
me aue encaminhasse a Sua Santidade a seguinte 
carta: 

"À Vossa Santidade, Papa João Paulo 11, 

Em nome dos trabalhadores rurais sem 
terra de nosso País, como parcela importan
te dos excluídos do atual modelo de desen
volvimento, gostaríamos de poder chegar 
até Sua Santidade. 

A visita de Sua Santidade sempre traz 
mu1ta alegria para nosso povo. Sua presen
ça é um alento na luta contra as injustiças 
sociais e nossas elites sempre ficam muito 
envergonhadas. Nesses períodos procuram 
sempre distribuir suas migalhas, ajeitar as 
cidades. evitar a repressão, embora muitos 
mendigos e crianças tenham sido retirados 
das ruas do Rio de Janeiro, pana não atrapa
lhar. 

Sempre lembramos de suas palavras 
corajosas, na primeira visita de 1980, denun
ciando que nosso povo passava fome e bra
dando pela necessidade de refonma agrária. 
Já se passaram 17 anos. Muitos governan
tes se revezaram no poder, mas infelizmen
te as políticas continuam as mesmas. As eli
res continuam surdas e cegas aos~ clamores 
do povo. O que aconteceu nesses 17 anos 
desde sua primeira visita, Santo Padre? O 
Brasil, agora, é o país de maior desigualda
de social do mundo, segundo a ONU, onde 
os 50% mais pobres ganham menos de 1 0% 
de tudo o que produzimos. Milhões de cam
poneses tiveram que migrar para as cida
des. Somente nos dois anos do último Go
verno, 400 mil pequenos agricultores perde
ram suas terras. Somos um País continen
tal, há terna para todos. Mas quatro milhões 
de famílias penmanecem sem terna. Somos 
um país agrícola. Mas o Governo prefere im
portar produtos agrícolas. Gastamos, no ano 
passado, US$7 bilhões em produtos alimen
tícios que poderiam ser produzidos aqui. So
mos um país também industrial. Mas temos 
18 milhões de desempregados na cidade. 
Não há família brasileira que não tenha um 
desempregado. E os nossos salários conti
nuam miseráveis: o salário mínimo mensal é 
de apenas U$120. O mesmo recebem nos
sos aposentados, que mal conseguem pa
gar os remédios. A educação e. o atendi-

menta de saúde continuam sendo um privilé
gio de poucos." 

~A-ca.-rtaconstitururt;aclltlcaoastanfe dUraao· 
Governo local e à falta de iniciativas. Vou pedir sua 
transcrição completa, apenas citando a sua conclu
são, pois, ao final, dizem os coordenadores do Movi
mento dos Sem-Tenra: 

"Santo Padre, esperamos que sua visi
ta converta pelo menos parte de nossa elite, 
para que deixe de ser tão gananciosa. Pana 
que deixe de ser falsa. Deixe de ser mentiro
sa. Deixe de usar a violência contra os po
bres. O senhor poderia vir morar no Brasil, 
assim nossas elites teriam mais vergonha de 
cometer os seus crimes contra os pobres. 

Esperamos que suas palavras, gestos 
e conselhos ecoem novamente em todo o · 
País e despertem de vez a consciência de 
nossas elites e governantes, alertando-os do 
que é justo e do que é a verdadeira vontade 
Deus: o bem-estar para todos e não apenas 
para uma minoria. • 

Sr. Presidente, gostaria de ressaltar, sobretudo 
nesta conclusão, a palavra do Papa, ali no Maraca
nã, quando disse ser muito difícil a união da família 
quando há miséria e de como é importante para o 
Brasil, para os Poderes Executivo e Legislativo, to
manmos as medidas necessárias à erradicação da 
miséria, até para que as famílias brasileiras possam 
viver em condições de dignidade que lhe proporcio
narão os meios que os façam viver em hamnonia. 

À 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDUARDO SUPUCY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

MST 

São Paulo. 4 de outubro de 1997 

Vossa Santidade, Papa João Paulo 11 
Em nome dos trabalhadores rurais sem terra de nosso 

Pais. como parcela importante dos excluídos do atua1 modelo de 
desenvolvimento, gostaríamos de poder chegar até sua Santidade. 

A visita de sua Santidade sempre traz mui1a alegria para 
nosso povo. Sua presB!'_ça éum al~,to na lula contra as injusti· 
ças sociais e nossas el~es sempre ficam muito envergonhadas. 
Nesses periodos procuram sempre distribuir suas migalhas, ajei· 
tar as cidades, evitar a repressão, embora muitos mendigos e 
crianças tenham sido retirados das ruas do Rio de Janeiro, para 
não atrapalhar. 

Sempre lembramos de suas palavras corajosas, na primei
ra visita de 1980, denunciando que nosso povo passava fome e 
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bradando pela necessmade <J"e-;:eto:;r;a aqrárra _Já=-sB __ p_ass_ara_m_ 
17 anos. Murtos governan~es ~!:: , ~· 1 ez.arêm no oodec._ mas_ inieliz_:_ 
mente as polürcas cont1nuam a_s ;'i"';esmas, .".S elites continuam 
surdas e cegas aos ctaiil:>res c.ü povo: ü-que ac_onrec_e_o_-_ne:sses_ 
17 anos desde sua prrr:·rerra··.fisit=.--.s-anto Paore? O 8rasil_agq.ca_é_ 
o Pais de mator ctesrgualdade social do mundo._ segundo a ONU.= 
onde os 50% mais pobres ganham menos de_ 1 O% d_e tudo_o_que_ 
produzimos. Milhões de_camooneses tiveram que migcar para as 
cidades. Somente_ nos dois anos do Ultimo_ go\lerno. 40_0_ _mil pe
quenos agncultores peroeram suas terras. Somos um país conti
nental, ha terra para todos. Mas 4 milhões de fami!ias permane
cem sem terra. Somos Lltn pais ag:-icola. Mas o govemo prefere 
importar produtos agrícolas. Gastamos no ano passado 7 bilhões 
de dólares em produtos ahmentiC!OS que podenam ser produzidos 
aqw. Somos um pais tambem 1ndustnaL Ma_s temos 1.8_ rnj_lhõe.s~ 
de desempregados nas ciaades-:- Não ha família brasileira que 
não tenha um desempregado. E os nossos salários continuam mi
seràveis: c salélrio min_ímo mensal é de apenas _1_2_Q__d_ôJares. __ Q_ 
mesmo recebem nossos aposentados. que mal conseguem pagar 
os remédios. A educação e o atendimento de saúde, continuam 
sendo um pnvilégio de poucos. 

E verdade que não temos mais a ditadura militar, represso
ra. Mas nossas elites confundem demorada apenas com eleiçõ
es. E as eleições são sempre manipuladas por campanhas fanta
siosas, por altos custos de propaganda. Recentemente chegaram 
a comprar votos de deputados a 200 míl dólares. cada, para ga
rantir a lei de reele1ção dos atuais governantes. 

No nordeste a seca estâ de volta e a misêna continua. As 
elites garantem água apenas para seus currais. O gado vale mais 
que o povo. E qua! é o projeto das elites para as regiões pobres 
do Nordeste? Desenvolver o turismo, que para os pobres tem 
representado apenas aumento da prostituição e do escasso tra
balho temporano. O povo passa fome. ainda. E o próprio governo 
reconhece que são mais de 30 milhões ae famintos. 

O modelo econõmico implementado pelo atual governo ê 
de transformar nossa economia- num imenso mercado para as 
grandes empresas multinacionais e para a ganãncia dos banquei
ros internacionais. E com ele, pregam apenas o individualismo. o 
egoísmo e o consumismo. Os pobres, ao aplicarem esses ensina
mentos. são obrigados na luta individual pela sobrevivência a 
aderir a grupo~ marginais. à violência. à prostituição. ao narcotrâ
fico. aos pequenos furtos. Nessa sociedade estâ ferida· moral
mente. Imagine. Santo Padre. que apenas na grande São Paulo, 
são assassinados 50 pessoas por fim de semana! Não há guerra 
no mundo que mate tanta gente, 

Nosso governo ê enganador! Afirma para o povo e para o 
mundo, que a situação estâ melhorando. Engana com propagan
da. 

A reforma agrária é um exemplo. Eie diz ter distribuído ter
ras para cem mil familias. Mas no mesmo período. sua politica 
econõmica expulsou e tirou terras de 400 mil familías. E mais_ da 
800 mil assalariados agrícolas perderam o trabalho. Ele diz lu_lar 
contra as injustiças. mas até agora não há nenhum preso nos 
massacres de Carandiru. Corumbiara. Carajás ... Ao contrário. 
acabam de inocentar as autoridades que deram a ordem para o 
massacre de Carajá.s. E o Ministro da Justiça e o principal estimu~ 
lador da violência no campo. ao proteger e instigar os fazendeiros 
a se armarem. e ao colocar as Polícias Militares ao seu dispor. 
Nós do MST temos 19 companheiros presos, injustamente, sem 
processo. E mais de 150 processos judiciais contra lideranças. 
apenas porque lutamos por direitos que e,..ão na Constituição. Ha 
uma fazenda com 1 O mil pessoas no Mato Grosso do SuL que se
rão despejados assim que o senhor deixar o BrasiL 

-~--Dgtlfi24 assassi11a~____Qg _tiderªo~S_OQ çampo, cometi-
d.os_nQs_Ldtimos J 7_ ª--llO.S... houv~u:t.pena_:;;_SQ__~QLCQ_ffi processo 

_judicial. 14 foram condenados_ e há_ somente dois presos. Mesmo 
_ _n_o_cas_o_ do assass_io_ªttL:dQ___p..aQre JosímQ_Tava(~.§.___!!ffi_j 986. até 
__hoje os mandantes, embora claramente identificados latifundiários 
_da UQB ®~ T~ntins, estão s9ltos,_ 
---~Sartto_P_ªdr~e_spe__@[!'lOS_qye __ $~l!ª- visi1ª--@!1Y?rta. pelo me
nos parte de nossa elite, para que deixe de ser tão gananciosa. 

_ Ea_ra_qu_e d_ei~e _cte___senatsa_. __ _Qeixe_de ser__mentiro_sa_._ D_gil{~ -~ 
usar -a violência contra os pobres. O senhor poderia vir morar no 
Brasil, assim nossas elites teriam mais vergonha de cometer seus 
crimes contra os pobres. 

. Esperamos que suas palavras. gestos e conselhos, ecoem 
novamente em todo Pais. e despertem de vez a consciência de 

_l]Ossa;; _ e_lttgs__ e __ gove_maoles~- ª'ª-ctªodQ::.o_s._ Q_q__qt.,J_e_~_ i!JS!P. __ e_-º-º
Que é a verd.,!1e.ir?_ vpnla® 9»_ Deu.;: 9_ b.em es)a.r par?J(ldos, e 
n_ão apenas para uma m"fnõfiã. 

Em noiM ~Q.J>Qvo pobre do campo brasileiro, que há cinco 
séculos tem fome e sede de Justiça. que aspira um dia viver dig

_n_ame_nte, nos__de;;pedimos. pedindo sua bênção. - Egydio Bru
-n.e.no; Direçiio Na<;i()n~l c;lo MST :::. J()ã()_ !'edro SI<Kfile.,_Direção 
: Nacional do MST. 

O SR:PRESlDEFITE(Antonió Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -' RS. Para en
caminhar votação._Sem revisãg_ dp orador.) - Sr. 
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, felicito-lhe, Sr. 
Presidente, pela-iniCiativa. Talvez como nunca repre
senta o pensamento do conjunto desta Casa, V. Ex" 
foi muito oportuno ao apresentar esta moção. 

Ienho_ esta_convicção mesmo quando ouvi a 
manifestação da ~enadora Benedita da Silva. por-

-que;- independentemente de credos e posições reli
giosas, não há como deixar de reconhecer o signifi
cado e a importância da vinda de Sua Santidade ao 
BrasiL 

Em primeiro lugar, há que se destacar a pre
sença física do Papa João Paulo 11, que realmente 
nos emociona. Na-sua idade, cjue não é avançada, 
mas COm SUaS cinco cirurgias, apÓS O- atentadO, a 
doença que fisicamente lhe dá uma· aparência real
mente sofredora,--o-fat6-oe um homem destes per
correr o mundo, levando uma mensagem de paz, in
discutivelmente, merece admiração e respeito. 

Suas palavras, sua maneira de falar, o fato de 
um papa vir a nós-e falar em português- diria quase 
que em português castiço -. para nós do Rio Grande 
do Sul foi emocionante porque quando o Cardeal co
chichou ao ouvido-do-Papa para que dissesse que 
se Deus era brasileiro, o Papa era carioca. Sua San
tidade disse lsso-:-e f()í m_uito aplaudido. Mas, em 
meio aos aplausos, afirmou: "Lá, em Porto Alegre, 
dizem que_o_Pa_l'_a_éga_~cho" 

Realmente, até hoje, lembra-se em Porto Ale
gre quando Sua Santidade, mais jovem, com ses-
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senta e poucos anos, cheio de saúde, também lá, 
deu uma demonstração da sua presença de· espírito 
e da sua ação. 

Sr. Presidente, o Papa chamou a atenção da 
nossa sociedade para as injustiças sociais. c·om 
muita elegãncia, mas, na presença do próprio Presi
dente da República, Sua Santidade fez questão de 
destacar as desigualdades sociais, o problema do 
negro, a questão do índio, a má distribuição de ren
ria neste País. Não há como deixar de reconhecer 
que tudo isso é verdade, que e:;te é o grande debate 
a ser travado permanentemente neste Congresso 
Nacional. 

O alerta do Papa, quando do chamamento à 
sociedade brasileira, foi também às nossas cons
ciências. Cada um, de nós, temos que nos pergun
tar: o que estamos fazendo para alterar essa realida
de? O que fizemos para modificar essa cruel realida
de da sociedade brasileira? 

Ora. Sr. Presidente, até fiquei receoso porque 
a última vez que assisti na televisão alguém falar em 
órfãos de pais vivos, a pessoa foi cassada. Foi o De
putado Alencar Furtado. Mas S. Exª se referiu a 
essa cruel e tremenda .amargura das crianças da 
nossa sociedade - nossa e do mundo inteiro - que, 
mesmo tendo pai, são menores de rua; são crianças 
criadas na rua e que nela vivem à margem da nossa 
ação e do nosso trabalho. 

Que bonito ouvir o Papa dizer que até o fim do 
século a Igreja vai reconhecer publicamente perante 
o mundo os seus erros e equívocos! A começar por 
Galileu Galilei. Há de se reconhecer, a Igreja vai fa
zer crescer e verá aumentar a sua credibilidade 
quando ela vier a reconhecer, confessar·que errou, 
que se equivocou e admitir que, em várias ocasiões 
no transcorrer da humanidade, tomou posições que 
não correspondem à realidade. E diz Sua Santidade, 
com muita humildade, que ela pode até estar erran
do agora mas no sentido de acertar. 

Sr. Presidente, um dos momentos mais belos 
que vi na televisão foi no Maracanã o depoimento 
das testemunhas. Lamentei, Sr. Presidente- V. Exª, 
que tem ligação direta com a Rede Globo ... - que a 
nossa querida Rede Globo, ao contrário da Manche
te, da Bandeirantes, não transmitiu o evento; ficou 
nas novelas que há 30 anos se repetem. Esta emis
sora poderia muito bem ter retirado a novela e leva
do ao ar o testemunho daquelas 17 famílias. 

Um país como o nosso, Sr. Presidente, onde 
na televisão normalmente aparece a desgraça, apa
rece o erro, aparece o fracasso, aparece o crime e 

parece que não existe ninguém no Brasil que faz al
guma cotsa postttva. 

·Ali houve algo fantástico. Aquele casai que tem 
nove filhos e que está com_mais dez filhos que eles 

- buscaram no mundo inteiro, doentes mentais e físi
cos que eles adotaram e estão criando como filhos. 
É um exemplo a ~er visto e a ser respeitado. 

Um outro casal trouxe o pai na cadeira de ro
das, o qual dizia que era rico, feliz e que tinha as 
melhores coisas da vida, mas que precisou ficar pa
ralítico -com aquele acidente que tirara a firmeza da 
suas pernas - para que perdesse a paralisia cere
bral, para que pudesse olhar em volta. E ele disse 
que era muito mais feliz paralítico, na cadeira de ro
das, que na época em que era paralítico do cérebro 
e não conhecia o mundo que o cercava. 

Ora, Sr. Presidente, a Rede Globo faria um 
belo gesto aos seus telespectadores, que são a 
imensa maioria neste País, se, no "Globo Repórter" 
ou em qualquer outra situação, redimisse o seu erro 
de não transmitir, de não ter a sensibilidade para en
tender qu~ aquele era um acontecimento inédito. 
Vieram famílias para contar os seus exemplos, para 
dizer o que tinham feito, os erros e os acertos, para 
encaminhar a sociedade. 

Belos dias esses do Papa entre nós, Sr. Presi
dente! Bela manifestação de alma, de sentimento! 
Bela manifestação de um homem que, à margem de 
ser Papa, de ser Sua Santidade, de ser o Chefe da 
nossa Igreja, como cidadão e como criatura se iden
tificou com o dia-a-dia da humanidade. 

Penso que o Senado faz muito bem, por ir.icia
tiva de V. Exª, de manifE,:star a sua presença, de dar 
o se.u abraço e o seu afeto, talvez nos dias mais sig
nificativos em termos de espiritualidade na história 
deste País. 

Que bom, Sr. Presidente, se a mensagem do 
Papa realmente atingisse cada um de nós. E como 
ele disse, a cada um cabe a sua parte. Ele está fa
zendo a dele, Sr. Presidente, uma figura praticamen
te caminhando passo por passo, arrastando-se pas
so por' passo, percorrendo o mundo inteiro. 

Em janeiro do próximo ano, Sr. Presidente, ele 
estará em Cuba, ditadura ou não, comunismo ou 
não, ele estará em Cuba, l.evando não a Fidel Castro 
mas aos cubanos a mensagem de paz, de entendi
memo e de r_espeito. 

Assisti em casa praticamente a todos os 
acontecimentos pela Rede Vida. Acompanhei e vi 
a emoção daquela. gente. E considero, Sr. Presi
dente, um grande dia, um grande acontecimento 
para o povo brasileiro. 
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Me~ito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (P. nio Carlos Magalhães) 

- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores quci o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Paus<). 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será cumprida a de

liberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- ttem 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 75, de 1993 (n• 5.813/90, 
na Casa de origem), que acrescenta disposi
tivo ao art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio 
de 1990, para permitir a movimentação da 
conta vinculada ao FGTS do aposentado, na 
condição que específica. tendo Pareceres 
sob n•s 341, de 1995 e 155, de-1997, da Co
missão de Assuntos Sociais, Relatara: Se
nadora Emília Fernandes: 19 pronunciamen
to favoravel; e 2• pronunciamento (reexame, 
nos termos do Requerimento n2 l.J09, de 
1995) favorável, com Emenda n9 1-CAS, de 
redação, que apresenta. 

(Em virtude de adiamento) 
A Presidência comunica ao Plenário que a dis

cussão da matéria foi encerrada na ·sessão delibera
tiva de 24 de junho último quando teve sua votação 
ad1ada para hoje. 

Passa-se assim à votação do projeto, sempre
juízo da emenda. 

Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
à Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PDT- RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esse 
projeto teve origem na Câmara dos Deputados e 
está tramitando desde 1993. Ele pretende permitir a 
movimentação da conta vinculada ao FGTS do apo
sentado após eventual retorno ao trabalho. Já cons
ta, inclusive, do Decreto 99.684, de 8 de no"\/erflbfo 
de 1990, que consolida as normas regulamentares 
do FGTS, dispositivo nesse sentido e, se não nos 
detivermos na sua interpretação, realmente pode
mos até nos confundir com relação ao objetivo des
se projeto. 

Consta no art. 35, § 12 , do Decreto n2 99.684 
que os depósitos em conta vinculada no nome de 
aposentado, em razão de novo vínculo empregatício, 
poderão ser sacados também em casos de recisão 
do contrato de trabalho a pedido. Essa norma, por
tanto, beneficia somente os aposentados que pedem 

demissão. A iniciativa em análise, por sua vez. 6:"'

plia as possibilidades de saque dos aposentados. 
sem estabelecer distinção com relação aos even
tuais motivos que possam ter induzido o empregado 
ao <l.fasta_mento. Çonte_rnpla-se, portanto, toda forma 
cdenesligamento._ 

No _que diz 1espeito ao mérito, Sr's e Srs. Se
nadores; a proposição reveste-se de razões de justi
ça e de bom sem;o. Não é justificável a retenção. a 
qualquer pretexto, dos créditos dos aposentados em 
contas do FGTS, mormente quando sabemos das 
perdas aquisitivas a que são submetidos quando se 
desligam do trabalho. Por outro lado, Sr. Presidente, 
tivemos a sensibilidade de ressaltar o atento traba
lho técnico e jurídico do Senador Elcio Alvares, que 
analisou a matéria e apresentou requerimento solici
tando seu reexame em razão da existência de inci-

- sos de números coincidentes. renumerados graças à 
atenção dó Senador· Elcio Alvares. Entendemos, _ 
como ressaltou o autor desse projeto, que a classe 
dos ap.osentados sempre sofreu injustiças ao longo 
do tempo. Na maioria das vezes, o inativo retoma ao 
mercado· e não tem esse mínimo, que é uma garan
tialegal. 

Nosso parecer foi aprovado pela Comissão de 
Assuntos Sociais. Pedimos então que o Plenario 
desta Casa, coma -reparação feita e já citada em re
lação à proposta do Senador Elcio Alvares, nos 
acompanhe na aprovação. Muito obrigada. 

-o·sR: PRESIDENTE-(Anlonloca-rlõs Magalhães) 
- Em votação o prqeto sem piéjuTzo da emenda. 

-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 75, DE 1993 
(N2 5.813l90, r1a Casa de origem) 

Acre~cen_ta dispositivo ao art. 20 da 
Lei n.2 8.036, de 11 de maio de 1990, para 
permitir a movimentaça_o da contél yincu
lada ao FGTS do aposentado, na condi
ção que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 b art. 20 da Lei n. 2 8.036, de 11 de 

maio de 1990, passa a vigorar acrescido do se
guinte inciso XI: 

"Ar!. 20 ............................................... .. 

XI - _g§!s[igarnemto defioitivo cia _empre
sa, de aposentado que tenha retomado ao 
trabalho." 
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data. de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em centrá-
_rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação a Emenda n. 0 1-CAS. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda:

ção final. 
Fica prejudicado o Requerimento n.0 1.274, de 

1996, de inclusão da matéria em Ordem do Dia. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N° 1-CAS 

Dê-se ao art. 1° do Projeto de Lei da Câmara 
n. e 75, de 1993, a seguinte redação: 

"Art. 1.2 O art. 20 da Lei n." 8.036, de 
11 de maio de 1990, passa a vigorar acres
cido do seguinte inciso XII: 

"Art. 20. ·············································-

XII - desligamento definitivo da empre
sa, de aposentado que tenha retomado ao 
trabalho." 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 119, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n" 518, de 
1997, Relator: Senador Francelina Pereira), 
que autoriza o Estado de Minas Gerais a 
contratar operação de crédito junto à Caixa 
Económica Federal, no valor de dois milhõ
es, novecentos e trinta e dois mil, quatrocen
tos e noventa reais e quarenta centavos, no 
âmbito do programa Pró-Saneamento. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento Interno. 

Em discussão em turno único o projeto. 
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) -

Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Para discutir a matéria, concedo a palavra ao Senador 
Francelina Pereira. 

O SR. FRANCELiNO PEREIRA (PFL - MG. 
~Eara arscutir:-Sem revisão-doorador) -Sr. Presiden
te, -ós l!ensoeosao-de interesse do Governo do 
Estado dê Minas Gerais. Conse~üentemente. vamos 
abordar rapidamente os temas constantes desses 
itens. 

No primeiro deles, o Governo do Estado de Mi
nas Gerais deseja contratar operação de crédito jun
to à Caixa Econômlca Federal no valor de d-ois mf
lhões: novecentos etrinta e dois mil, quatrocentos e 
noVentã-reaiseqiJarelita -centavo~q5ara o Programa 
Pró-saneamento. No segundo, o Governo deseja au
torização para o Estado de Minas Gerais prestar ga
rantia em operação de crédito a ser contratada pela 
Companhia de Habitação de Minas Gerais - Cohab 
- com a Caixa Económica Federal no valor de qua
tro milhões, quinhenfos e setenta e quatro mil, recur
so destinado ao fornecimento de cartas de crédito 
para construções habitacionais. 

Esses dois processos inicialmente foram distri
buídos à nobre Senadora Júnia Marise que não 
pôde relatá-los conclusivamente por ter sido eleita 
para compor a Mesa do Senado. O processo foi dis
tribuído para o orador que está na tribuna, foi relata
do e discutido amplamente na Comissão de Assuntos 
Econõmlcos, teiiao pareCer favóiãliel com base nó pac 
recer da Senadora JúiiiáMarise: E agora nosso voto é 
no sentido de que a Casa aprove ambas as propositu
ras, iniciando-se obviamente pelo Item 5. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Roberto Requião. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, por diversas vezes ouvi neste plenário, no 
plenário da Comissão de Assuntos Económicos e no 
plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito, vee
mentes discursos que se referiam à omissão do 
Banco Central relativamente a análises de pedidos 
de empréstimo. Nesse caso, a omissão não existe. 
O parecer do Banco Central é claríssimo e nos diz o 
seguinte: 

"Cabe ressaltar que em decorrência da 
margem de poupança real ser negativa an
tes da inclusão da presente operação, o limi
te previsto pelo art. 4°, inciso 11, da Resolu
-ção n" 69/95, já se encontra extrapolado. • 

Portanto, o Banco Central chama a atenção do 
Senado da República, a fim de que esta Casa não 
realize mais uma CPI para averiguar por que em
préstimos que extrapolam decisões de limites do 
próprio Senado são aprovados. O Banco Central 
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chama a atenção do Senado da República para o 
ia to de o limite de Minas Gerais já estar excedido< _ 

Dessa tmma. Sr. Presidente. encaminho a vo~ 
tação contrária. ao mesmo _tempo em que chamo a .. 
atenção dos Srs. Senadores. principalmente daque
les que têm feito veementes discursos contra a 
omissão do Banco Central, para a falta de análise 
concreta e de recomendação decisiva nos pareceres 
sobre pedidos de endividamento de Estados que 
eles remetem para o Senado da República. 

Neste caso, não há dúvida, o limite foi excedi
do e o voto deve ser contrário. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srªs. e 
Srs. Senadores, o parecer do Banco Central é claro: 
o Estado de Minas Gerais extrapolou.<' capacidade 
de endividamento e apresenta uma margem de pou
pança real negativa em R$332.000.920,00. 

Concordo com o Senador Roberto Requião 
quanto aos discursos veementes contra os parece
res do Banco Central que não eram definitivos. Mas, 
além desse parecer do Banco Central em relação a 
Minas Gerais, há outros pareceres do Banco Central 
bastante claros em relação ao Estado do Paraná e 
aos empréstimos dos quais sou Relator na Comis
são de Assuntos Económicos. 

Lá, Sr. Presidente, está sendo desobedecida a 
regra mais elementar. O Banco Central deixa claro 
no seu parecer que não há informações para anali
sar nos processos e deixa claro também que o Para
ná já extrapolou, de longe, a margem estabelecida 
pela Lei Rita Camata, ou seja, 60% da relação entre 
os gastos da folha de pessoal e a receita líquida. 

Neste caso de- Minas Gerais, o problema é a 
capacidade de endividamento. Se o Senado conti
nuar autorizando empréstimos a Estados que não 
apresentam as condições exigidas pela própria Re
solução nº 69, do Senado Federal, não dá para cul
par o Banco Central e teremos que abrir CPis para 
analisar os atas que aqui estamos adotando. 

O meu voto também é contrário. 
A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço 

a palavra para dicutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise. · 
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, vejo com mtJito destaque as ar-

gumentações aqui oferecidas pelos eminentes Sena
dore_s: 8ob.erto B-ªquiã,o EtQ§rnar_ Qiªs. _QEl.s~jQ abor- _ 

·dç,r esta que_stão_comseriedade e com responsabili
dade. até porgue tem sido a_téinica de nossa atl!ação 
nb Senado Feci~@L que haja uma total e absoluta 
transparência e co_rrespondência de res_ponsabilida
des nas ações gm[_ dizem resR_~ito à responsabilida
de do Senado FederaL 

E gostaria de destacar uma questão que de
monstra ·exatamente uma controvérsia, que é a ca
pacidade de endividamento. Creio que esta questão 
~deve,· em prim~ira_instãnçia, s_er amplamente debati
da no Banco Central, permitindo que os órgãos esta
:dl!ai§~possam oferecer, se assim tiverem condições, 
as informações técnicas cabíveis. para que o pro
cesso tenha andamento e tenha curso e que possa, 
afinal, até chegar ao Senado Federal. 

Bom, gostaria aqui de mencionar uma questão 
que não teyE! E! nE!I!l COQtou C_9f11 _nosso apoio: o fato 
de que a Administração Estadual de Minas Gerais, o 
próprio Governo, desde o ano passado, implantou o 
PDV - Programa de Demissões Voluntárias, não 
tem dado aumento ao funcionalismo estadual de Mi
nas Gerais, que está realmente até hoje reivindican
do reajustes salariais, e o Governo do Estado tem-se 
recusado a debater a queStao dos aumentos sala
riais, que já perdura hâ mais de dois anos. É uma si

tuação de penúria. 
Por outro lado. estamos com;tatando que, com 

relação aos Municípios cuja arrecadação tem sido 
objeto de análise técnica por parte das Associações 
de Municípios, estamos sentindo que os repasses 
têm caído, provocando que os Municípios mineiros 
fiquem em situação praticamente de falência. Não 
há investimento svr:ial, não há investimento para 
obras públicas, nem para saneamento, nem para 
construção de casa própria, não há investimento 
para educação e não há investimento para a saúde. 

E a prorrogação do FEF provocará uma falên
cia quase total dos Municípios. Existem casos em 
que, com a aprovação da prorrogação do FEF, tal
vez os Prefeitos tenham que vir entregar as chaves 
ao Presidente da República, a fim de que Sua Exce
lência vá administrar as dificuldades reais do cotidia
no da vida desses Municípios. É a transposição de 
responsabilidades para os Municípios, tirando deles 
exatamente aquilo que lhes dá vida para que pos
sam sobreviver e <i~ender as emergências das comu
nidades carentes. 

Ora, Sr. Presidente, em tese, os eminentes Se
nadores têm absoluta razão. Está aqui a informação 
do Banco Central. Por outro lado, tenho a preocupa-
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ção de poder trazer à luz algumas informações ao 
Senado FederaL Estou tratando da questão com ab
soluta clareza e pens0 que assim deva ser feito. O 
Tribunal de Contas du Estado de Minas Gerais e o 
Secretário da Fazenda encamir.haram algumas -in
formações que gostaria de ler. 

Diz assim o Secretário da Fazenda: 

"Declaro, junto ao Banco Central do 
Brasil, para os devidos fins, que o Estado de 
Minas Gerais está adimplente junto ao Siste
ma Fi. ; 1ceiro Nacional com vistas ao cum
primento do disposto no art. 32 da Resolu
ção n2 2.008 ... " 

" ... para os devidos fins. que não exis
te, até a presente data, nenhum débito ven
cido e não-pago relativo às Dívidas Externas 
e Internas do Estado de Minas Gerais." 

E o Tribunal de Contas também faz o seguinte 
esclarecimento: 

" ... Por oportuno que no tocante à verifi
cação da observância do art. 212 da Consti
tuição Federal, os dados dispcníveis são os 
do exercícios de 1994, uma vez que o Ba
lanço Geral do Estado de Minas Gerais rela
··v·J ao exercício de 1995 ainda não foi re
metido a este Tribunal para a devida apre
ciação." 

Tenho impressão que houve uma redução, por
que, com o PDV implantado e a dispensa de servi
dores. como ocorreu em Minas Gerais, certamente 
deve ter silõlo reduzido. E não há aumento de salário. 

"Releva, ainda, observar que quanto 
ao cumprimento pelo Estado da Lei Comple
mentar nº 82, de 27 de março de 1995 -que 
disciplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, vigente a partir de ja
neiro de 1996 - somente poderá ser com
provado e atestado quando estiverem dispo
níveis os demonstrativos mensais da execu
ção orçamentária de 1996." 

Está aqui assinado e dirigido à Secretaria de 
Estado da Fazenda, cujo documento foi anexado a: 
este projeto em tramitação. 

Portanto, Sr. Presidente, trata-se de um valor 
de R$2,9 milhões que será aplicado no financiamen
to da Caixa Econõmica para a implantação de siste
ma de esgotamento sanitário no Município de Rube
lita e a ampliação de sistema de abastec,imento de 
água no Município de Francisco Badaró, localizado 

numa das regiões mai:::; pobres do nosso Estado, no 
Vale do Jequitinhonba, de uma pobrela absoluta. 

Oitenta e seis· por cento da reg1ão do Vale do 
Jequitinhonha não dispõe sequer de rede de água 
dentro de casa, não- tem o privilégio de ter uma tor
neira dentro de casa. Então, a implantação do siste
ma de abastecimento de água no Município de Fran
cisco Badaró é da maior importância para aquela po
pulação. 

A implantação de melhoria no sistema de abas
tecimento de água nas vilas e bairros dos Municípios 
de Berilo, Caraí. Chapada do Norte, Comercinho. 
Cristália, Fronteira dos Vales, ltaipé, Novo Cruzeiro, 
Minas-I\!Ovas, Rio Pardo de Minas. São João do Pa
raíso e Rubelita. Também municípios que estão hoje 
integrados a uma das regiões mais pobres, chamada 
de Vale da Pobreza que, como sabemos, em Minas 
Gerais há várias. !;_temos hoje uma região que po
demos considerar mais pobre do que muitas do Nor
geste, que é exatamente a região do Vale do Jequiti
nhonha. 

Lá não existe água, 83% dos domicílios do 
Vale do Jequitinhonha não têm torneira. A água é da 
cisterna. Só mesmo quem pode e tem condições de 
conhecer de perto as dificuldades dessa região é 
que pode constatar a realidade desses municípios 
do Vale do Jequitinhonha. 

Portanto, como se trata exatamente de um pro-
: grama com recursos aa oraemae R$2,9 milhões. 
que vão atender a um programa de saneamento bá
sico, a um programa de instalação de rede de abas
tecimento de água para os municípios da região 
mais pobre do nosso Estado, certamente temos que 
fazer aqui um apelo aos nossos Senadores, para 
que apóiem a aprovação desse empréstimo junto à 
Caixa Económica FederaL 

Eram essas as considerações que gostaria de 
registrar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Continua em dicussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 

-Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, tem a palavra o Senador 
Jader Bartlalho. · 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, desejo, nesta oportunidade, manifestar-
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me contrariamente à matéria pelas razões que já fo
ram aqui apresentadas pelo Senador Roberto Re
quião. De fato, temos reclamado do desempenho do 
Banco Central em relação a essa questão. -No caso, 
o ofício dirigido ao Senado é claro, pois o Presidente 
do Banco Central encerra o ofício ao Presidente do 
Senado d1zendo: 

Cabe ressaltar que em decorrência da 
margem de poupança real ser negativa, a 
operação pleiteada não se enquadra no limi
te estabelecido no inciso 11 do art. 42 da refe
rida resolução, que é a resolução do Senado 
Federal. 

E o Banco Central alertando o Senado de que 
não encontra amparo numa resolução deste. Gosta
ria de lamentar, Sr. Presidente, que um Estado do 
porte de Minas Gerais esteja a solicitar autorização 
de um empréstimo da ordem de R$ 2 milhões. O que 
está escrito aqui são RS 2.932.490,00. É a falência 
dos Estados no Brasil. Um Estado do porte de Minas 
Gerais vir ao Banco Central do Brasil -tendo ido an
tes à Assembléia Legislativa, pedir à Caixa Económi
ca Federal um empréstimo -, vir ao Senado Federal 
pedir RS 2 milhões, Sr. Presidente, é lamentável, um · 
atestado de falência das administrações estaduais 
no Brasil. Afinal de contas, todos sabemos a impor
tância económica e politica do Estado de Minas Ge
rais. Depois de São Paulo, seguramente, é o Estado 
apresentado como o mais rico da Federação; e se 
Minas Gerais é obrigado a pedir um financiamento 
de R$2 milhões, estabelecer toda essa tramitação e 
apesar de tudo isso o Banco Central infonna ao Se
nado que Minas não está em condições de obter 
esse financiamento. 

E a falência dos Estados brasileiros! 
Lamento profundamente, Sr. Presidente, pois 

temos tido aqui a maior boa vontade para com os 
Estados do Brasil e com os Municípios, e mesmo as
sim tenho de dar o meu voto contrário, face à mani
festação do Banco Central, lamentando a manifesta
ção contrária do Banco Central e saber que um Es
tado do porte de Minas Gerais tenha de vir ao Sena
do para que seja apreciado um empréstimo de ape
nas R$2 milhões. E mais do isso, que o Senado te
nha que rejeitar. Isso é um atestado da falência das 
administrações estaduais no Brasil, Sr. Presidente! 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exª já encaminhou. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -
Não, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- No outro processo V. Exª falou sobre os dois, mas é 
sempre um prazer para o Plenário ouvir V. Exª. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -
-Sr. Presidente, antes eu âebati a maféria e agora 
gostaria de poder manifestar o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exª tem toda a razão. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, quero dizer apenas que, se for ne

.. cessário, não votemos hoje esses dois processos, 
para que sejam encaminhados a um reexame da 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Quero, porém, esclarecer e falar a linguagem 
da verdade. 

Esses dois projetes - e mais um que deve en
trar em pauta amanhã -, foram distribuídos à Sena
dora Júnia Marise há algum tempo e ficaram com S. 
Exª por mais de um ano, sem que S.Exª os tenha re
latado, por razões que só ela pode fornecer ao co-

nhecimento desta Casa. 
Tendo sido S. Exª eleita para cargo da Mesa 

Diretora - segundo fui informado, o Regimento da 
Casa não perintte que Membro da Mesa Diretora 
possa relatar processos -, os processos chegaram 
ao meu conhecimento e à minha mesa de trabalho. 
Examinei-os exaustivamente. As certidões que aí es
tão são antigas, ou seja, de 1996. 

Depeis de 1996, já no ano de 1997, o Senador 
Jader Barbalho, meu colega de Câmara dos Deputa

·-· dos e meu amigo, já votou projetas de interesse de 
Minas Gerais de importâncias também pequenas, 
como é a do Item n2 5 e, também, a do Item n2 6. 

As certidões são de 1996, não. são do corrente 
ano. Depois dessas votações, já tramitaram projetas 
da Comissão de Assuntos Económicos, sendo que 
todos foram aprovados democraticamente, num sinal 
de respeito ao Governo de Minas Gerais. Posso falar 
com toda lealdade, pois não pertenço ao partido 
nem à política de S .. Exª, mas apenas ao sentimento 
do meu Estado. -

Não quero travar nenhum debate, desejo ape
nas uma oportunidade - se a Casa assim o entender 
- de reexame dos projetes. Eu gostaria que a Sena
dora Júnia Marise oferecesse seu depoimento sobre 
~a tramitação-aos -três prõjetos ·neSta Casa, conside
rando que essas certidões têm mais de dois anos, e 
_qu~. depois disso, esta Casa já votou projetes com 
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informações favoráveis ao Governo de Minas de Ge
rais. 

Em outras palavras, o Governo de Minas Ge
rais já informou, em primeiro lugar, que está iné!dini
plente. Obviamente que está, senão os projetas não 
teriam vindo a esta Casa. Em segundo lugar, o Go
verno de Minas Gerais tem dito que o nível de pou
pança e o endividamento melhoraram bastante, que 
o Estado de Minas Gerais está realmente capacitado 
para encontrar uma solução mais adequada. 

Este é o depoimento que eu gostaria fosse ob
jeto de esclarecimento pela minha colega Senadora 
Júnia Marise. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Senadora Júnia Marise, V. Exª, deseja prestar novos 
esclarecimentos, uma vez que foi citada nominal
mente? 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG) -
Sim, Sr. Presidente. 

O $R. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, para 
um esclarecimento. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT-MG. Para 
um esclarecimento. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, quando o processo foi distribuído para que 
eu o relatasse, evidentemente, diante da informação 
prestada pelo Banco Central, por meio de ofício, dirigi
me ao Sr. Secretário da Fazenda do Governo do Esta
do de Minas Gerais para solictiar certidões e informa
ções que pudessem nos dar a tranqüilidade de ofere
cer um parecer favorável a esta matéria. 

Evidentemente, a Secretaria da Fazenda do 
Estado se comprometeu e ·se prontificou-a fai:ê-lo,
retardando, portanto, durante algum tempo, o enca
minhamento dessas informações importantes para 
que se fundamentasse o parecer sobre esta matéria, 
tendo em vista o ofício e as informações prestadas 
pelo Banco Central. Fazia-se necessário que a rela
tora ou qualquer outro relator dirimisse dúvidas con
sideradas técnicas e importantes, para que o Plená
rio do Senado e a Comissão de Assuntos Económi
cos se pronunciassem a respeito da aprovação da 
matéria. 

Durante determinado tempo, aguardamos que 
a Secretaria de Estado da Fazenda oferecesse as 
informações e algumas certidões fundamentais para 
balizar o parecer sobre a matéria. Só após o envio 
da documentação, das informações e das certidões 
pela Secretaria da Fazenda é que tivemos a oportu
nidade de devolver o processo para a Comissão de 

3~1 

Assuntos Económicos. que designou o Senador 
Francelina Pereira para oferecer o seu relatório. 

Portanto, com relação_ a esta questão não há 
menor dUVIda. tosse qual iosse o tempo necessário 

--para que- á Secretariá ae.-Estaao- da Fazenda aten
desse às solicitaçoes feitas e encaminhadas para 
que este processo fosse concluido, com as certidões 
que julgávamos necessárias. ~x_atªmer1te para que o 
Senado pudesse se pronunciar. Até então não era 

·possível chegar, como chegou agora, ao Plenário do 
-Senado Federal. 

Sr. Presidente. por avalianmos que a matéria 
está de acordo com a técnica jurídica, encaminha
mos favoravelmente a aprovação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

_o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex~. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria de ser 
informado se, depois da intervenção da Senadora 
Júnia Marisê, a deliberação é no sentido de audiên
cia à Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-É no sentido de reexame. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, por todas as razões, sem dúvida algu
ma, é o único encaminhamento prudente que se 
pode dar a matéria. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa. requenmento que será lido pelo Sr. 1 º 
Secretário em exercício, Senador Lucidio Portella. 

É lido o-seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 831, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tenmos do art. 315, combinado com a alí

nea b do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Projeto de Resolução nº 
119, de 1997, a fim de que seia reexaminado pela 
Comissão de Assuntos Econõmicos. 

Sala das Sessões. 7 de outubro de 1997. - Se
nador Francelina Pereira, Senadora Regina As

-sumpção. 

O SR. PRESIDENTE (:\ntonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
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A Presidência adota como justificação do re
querimento os debates havidos sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 120, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 519, de 
1997, Relator. Senador Francelina Pereira), 
que autoriza o Estado de Minas Gerais a 
prestar garantia em operação de crédito a 
ser contratada pela Companhia de Habita
ção de Minas Gerais - COHAB!MG com a 
Caixa Económica Federal - CEF, no valor de 
quatro milhões, setecentos e cinqüenta e 
quatro mil reais, destinando-se os recursos 
ao fornecimento de cartas de crédito habita
cionais. 

A Presidência esclarece que a matéria cons
tante do item 6 é praticamente idêntica ao item ante
rior. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Lucídio Por
tella. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 832, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art_ 279, alínea b do Regimento 
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Resolução n2 120, de 1997, a fim de que seja 
reexaminado pela Comissão de Assuntos Econõmi-
cos. 

REQUERIMENTO N.2 833, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução n.2 122, de 1997, que autoriza o Municí
pio de Piracicaba- SP a conceder garantia à opera
ção de crédito a ser contratada pelo Serviço Munici
pal de Água e Esgoto de Piracicaba- SEMAE, junto 
ao Banco do Estado de São Paulo, no valor de 
R$1_200_000,00. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1997. -
Sérgio Machado- Elcio Alvares- Jáder Barbalho 
-Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
·:c Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento qUe-serã lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

RêQUERfMENTON~834~-DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de n° 
123, de 1997, que autoriza o Município de Piracica
ba-SP a conceder garantia à operação de crédito a 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1997.- Se- ser contratada pelo Serviço Municipal de Água e Es-
nador Francelino Pereira - Senadora Regina As- goto de Piracicaba - SEMAE, junto ao Banco do Es-
sumpção. tado de São Paulo, no valor de R$490.000,00. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Sala das Ses~ões, ! de outubro de 1997_ -
- Em votação o requerimento. · - ·· - -- --Sérgio Machado - E I cio Alvares - Jader Barbalho 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado_ 

A matéria sai da Ordem do Dia e retoma ao 
reexame da Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR_ PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr_ 12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Por
tella. 

É lido o seguinte: 

-Romeu Tuma_ 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Em votação o requerimento. 
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados_ (Pausa_) 
Aprovado-
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia na sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do· Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995. 

O SR_ PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Volta-se à lista de oradores. 
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Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão 
por cinco minutos, nos termos do Regimento Interno. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, no último dia 3 do corrente mês, aposentou-se, 
como Ministro do Tribunal de Contas da União, o nos
so amigo Paulo Afonso martins de Oliveira. 

Digo "nosso amigo", Sr. Presidente, porque es
pecialmente para os mais antigos Senadores e De
putados, o então alto funcionário da Câmara e do 
Congresso Nacional conosco compartilhou, por anos 
a fio, os bons e os maus momentos do Poder Legis
lativo, os encantos e os desencantos da vida parla
mentar, num estreitamento de amizades que prosse
guiu - e certamente prosseguirá - enquanto o Minis
tro Paulo Afonso honrou o Tribunal de Contas da 
União. 

Paulo Afonso Martins de Oliveira, na verdade e 
sem qualquer favor, foi um servidor exemplar da Re
pública. Serviu com fidelidade, lealdade, correção e 
generosidade, por onde passou, os seus deveres de 
cidadão e funcionário. Tomou-se para todo o País 
um modelo de exação e eficiência nos misteres de 
que se incumbiu, e não foi por outro motivo que, por 
recente Decreto do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, recebeu a Medalha de reconhecimento pe
los dnqüenta anos de uma folha de serviços repleta 
de qualificações e de méritos. 

Não preciso destacar, Sr. Presidente, S~s. e 
Srs. Senadores, o fato de que os quadros adminis
trativos federais estão sofrendo um desfalque irrepa
rável, ao interromper-se uma carreira de irrepreensí
vel perfil funcional. 

Por estar completando a data limite de perma
nência nos ofícios da Administração Federal, o Sr. 
Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira, do Tribu
nal de Contas da União, está encerrando uma traje
tória de traçado linear. 

Sua trajetória de servidor público traz em sua 
evolução a rnodêstia de um começo despretensioso. 
Ao ingressar no Curso de Bacharel em Ciências Jurí
dicas e Sociais da Faculdade Nacional de Direito, da 
Universidade do Brasil, buscou experiência como Soli
citador do antigo Distrito Federal e estagiário da Nona 
Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Ja
neiro. Com 19 anos de idade, ingressou nos quadros 
da Câmara dos Deputados, onde cedo deu início a 
uma escalada funcional em cargos comissionados. 

Membro da OAB e do Instituto Histórico e Geo
gráfico do Distrito Federal, S. Exl teve uma ativa 
participação em congressos e conferências, dentre 
as quais se destacam o II Congresso das Comunida-

des Portuguesas, realizado em Moçambique; Secre
tário da Delegação do Congresso Brasileiro à reu
nião de Parlamentos Latino-Americanos, realizado 
em Lima, Peru; Assessor da Delegação à 58! Confe
rência lnterparlamentar, realizada em Haia. 

S. Ex! foi distinguido com a Ordem do Mérito 
Militar dos três Ministérios de nossas Forças Arma
das, além das Ordens do Rio Branco, do Congresso 
Nacional, do Infante D. Henrique, do Mérito Renascen
ça do Estado do Piauí, do lpiranga, do Mérito Judiciário 
do Trabalho, entre outra tantas comendas nacionais e 
estrangeiras, como reconhecimento de suas virtudes 
cívicas e relevantes serviços prestados. 

Freqüentando com assiduidade espaços da mi
dia escrita, falada e televisionada, o Sr. Ministro 
Paulo Afonso coleciona farto material jornalístico, no 

_qual sua personalidade e sua atuação como desta
cada figura da hierarquia parlamentar ganhou um re
conhecimento aberto dos maiores cronistas da vida 
parlamentar. 

Na plenitude de suas virtudes cívicas e com as 
inesgotáveis reservas de cultura e experiência nos 
tratos da coisa pública, S. Exl o Sr. Ministro Paulo 
Afonso se faz refém de um formalismo legal que de 
há muito vem merecendo reparos em seu vôo cego 
sobre os quadros da vida pública, pois deles retira 
valores com sobras de vigor e tirocínio para conti-

- -nuarem seniinaoã Nação. 
Seus amigos e toda a imensa comunidade de 

homens públicos que o admiram juntam-se em unís
sono para o aplauso consagrador, augurando-lhe, 
junto com seus familiares, dias felizes e de continua
do vigor nos tantos setores da vida pública brasileira 
que reclamam a colaboração de homens talentosos 
como S. Exl. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Albino Boaventu
ra, por permuta com o Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. ALBINO BOAVENTURA (PMDB-GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para re
gistrar um fato de grande importância econômica 
para o Estado de Goiás. 

No final de setembro, começou a operar o novo 
sistema de transporte ferroviário entre Catalão, no 
Sul do Estado, e Cubatão, na baixada santista, com 
a recuperação e a modernização dos trechos da Fe
pasa. O percurso de ida e volta será reduzido de 30 
para apenas 1 O dias, fazendo desaparecer o princi
pal entrave para o granae salto econômico da pro
víncia mineral de Catalão. Com 51 por cento de toda 
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a produção nacronal de rochas fosfáticas. é lá que 
'2Stào concentradas as principais jazidas dessa rna
;éna orrma fundamental para a fabricação de fertili
zantes. 

Os resultados serão altamente compensado
res. de acordo com as informaçõesrransmltiõaspe1õ 
Governo de São Paulo e pelas empresas que vão 
utilizar o novo sistema de cargas. Os mesmos com-=
boios que levarão fosfato para as indústrias de Cu
balão terão retornos garantidos com o transporte de· 
enxofre. que é usado nas usinas misíúiádoras'que· 
estão local'rzadas no Triâ-ngulo Mineiro. Com essá 
utilização plena. e éóm o aumento dó ~fiümero--ae .. 
composições. serão eliminadas 46 mil viagens 
anuais por camtnhão. com efeitos benéficos na redu
ção de acidentes. na conserlraÇão dasesifaaas é na 
economia de combustíveis. Até o momento, os volu
mes transportados por ferrovias, nos dois sentidos, 
eram de apenas 36% de toda a carga disponível, em 
função da morosidade de um sistema énvelh-êciaõe~
decadente. Com a rnodemização, os cálculos da Fe
pasa mdicam que o País economizará R$12 milhões 
por ano na queima de óleo diese:. 

As previsões para os próximos doze meses 
são de que sete trens de carga vão operar regular
mente nos dois sentidos, carregando 38 vagões em 
cada viagem. O escoamento ágil e eficiente estará 
garantido. mudando o perfil económico de um setor 
de grande importância na geração de empregos e no 
desenvolvimento da agricultura. Outro fato que con
sidero fundamental para o conjunto da economia 
brasileira é que a produção nacional de- fertilizantes 
ganhará novas escalas para competir no mercado 
internacional, graças à redução dos custos de trans
porte. Antes, as rochas fosfáticas retiradas de Cata
lão competiam desigualmente com os produtores de 
outros países, porque o transporte marítimo infema
cional era mais barato que os nossos transportes in
ternos. 

Ao trazer este relato, não posso deixar de fazer 
justiça ao Senador Mauro Miranda. No exercício de 
seu mandato, ele tem sido um batalhador incansável 
em defesa da melhoria dos transportes na Região 
Centro-Oeste. Em vários pronunciamentos, S. Ex! 
pediu a atenção da Rede Ferroviária e da Fepasa 
para a situação de abandono em que se encontra
vam os acessos ferroviários para a baixada sahfisfã, 
prejudicando o desenvolvimento económico da re
gião sul de Goiás. E'sse fato auspicioso é uma vitória 
do meu Estado. mas também é uma vitória pessoal 
ja companherro que tenho a honra de substituir tem
pumriamente nesta Casa. 

As preocupações do Senador Mauro Miranda 
refletem assentimentos-de toâososgolânos. b de
senvolvimento de Goias-levárá ao ctesemÍolv•mento~ 

~de todo o nossouniverso·naCibríai.'Por ísso, não po
demos ficar à margem dos grandes investimentos 

"'eii'ilriTra-esfrutura. Fellztfiét'ife: 15eus a5encoou o 
nosso Estado com todos os privilégios aue a ·n2ture

za poãe oferecer: grandes rrquezas miilerais. ierras 
férteis, água abundante, luminosidade generosa. to
pografia favorável e clima privilegiado. O Govemo do 

t'resldente-Fernan<fó~RenriqueTardosotem -ouvrao~ 
·comTriteresse às nõssasreTvTildicaÇões máis impor~~ 

-!antes e:cel'!àménfe, ca5era a-elerealizar a~ grand""e'" 
obra de. duplicação da rodovia Goiâilia-São Paulo. 

· qü€\'e nosso príncTpa! projeto neste final de século: ··· 
uC"entro'Üéste e a gránde fronteira económi

ca a ser incorporada pela potência que desejamos 
para o Brasil do !Jróximo século. Nós somos a me
lhor opção para a5sorver a.s correntes migratórias 

em-blisca ae novas oportunrdades:-àescentrafizar o
parque industrial do País e ajudar a reduzir as tensõ
es sociais dos grandes centros metropolitanos. que 
vivem às voltas com problemas de insegurança. 

- Para ser a opção deste novo Pais desejado por to
dos, mais equilibrado em suas riquezas e mais justo 
no seu equilíbrio social, Goias já tem quase wdo. O 

-que está faltando é um sistema de transportes "'o
demo, eficiente e perfeitamente integrado com os 

·portos de exportação. Essa é a grande esperailça 
que Deus haverá de tornar realidade por meio da 
vontade política do nosso honrado Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. 

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

Durante· c' Jiscurso do Sr. Albino Boa
ventura. o Sr. Antonio Carlos Magalhães . 

.. Fresídeiite,aeTxa-a cadeira da presidénc/8, 
que e 6Cupaâf;lpefo Sr.''LiTcídio Portefla, 4e 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra à Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCO/PT
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, já tive 
oportunidade de abordar este tema há alguns me-
ses. Hoje retomo o assunto~ -

-É' enorme e terrível a soma de sofrimento. de 
perdas materiais e de vidas humanas causada pelo 
impacto de eventos cl_imáticos adversos. 

No Brasil, felizmente, não há tomados, !erre
motos ou maremotos. Todavia, conhecemos bem as 
tragédias causadas~ por Inundações, -secas prolonga-

-.,=.:..:...= 
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das. chuvas excessivas. Nossas cidades. principal
mente as da Serra do Mar. conhecem a destruição e 
a morte provocadas·por enchentes que causam des
lizamentos de encostas. destruição de habitações. 
estradas e vitimam principalmente as populações 
mais carentes. 

A ciência da previsão do tempo muito avançou. 
mas sua eficácia ainda se concentra no curtoprazo. 
O tempo, o clima e seus desdobramentos permane
cem como uma verdadeira Caixa de Pandora. Para 
prevenir. a longo prazo, a meteorologia só pode aler
tar para possibilidades, o que já é muito e já é útiL O 
resto tem que ser feito pelas comunidades afetadas 
e pelos Governos: prontidão, mobilização de recúr
sos. planos de emergência. 

Enfrentamos agora uma situação desse tipo. A 
comunidade científica mundial nos alerta que este 
ano está de volta o El Niiio com força total e compro
vada repercussão no clima mundial._ afetando sobre
maneira o nosso País. 

El Nino, nome espanhol que significa "O Meni
no", foi a designação dada pelos pescadores perua
nos a um fenômeno que eles conhecem de há muito 
e que sempre ocorre perto do Natal: as águas do 
mar se aquecem sensivelmente, de alguns graus 
acima do normal. a pesca é fraca, os peixes somem. 

Explicações demasiadamente técnicas dificúl
tam o ente:ldimento desse fenômeno. Numa lingua
gem simplificada, ao alcance de todos nós, seria o 
seguinte: o El Nino tem origem numa faixa enorme 
dentro do Oceano Pacífico, entre a América do Sul e 
a Austrália. Non11almente as águas quentes desse 
oceano são movidas pelos ventos em direção à Aus
trália, o que possibilita que as águas geladas do fun
do do mar subam, trazendo novos cardumes, ricos 
materiais orgãnicos e elementos químicos. Quando 
esses ventos enfraquecem, essa enorme massa de 
água quente fica estacionária, Tepresada e as águas 
geladas que deveriam subir ficam no fundo do mar. 
Esse é o fenômeno El Nino. 

Fon11am-se, então, extraordinariamente, zonas 
de baixa e de alta pressão, gerando secas e tempes
tades incomuns. Os graus a mais de calor dessas 
águas influenciam as correntes de ar em escala glo
baL Essas, por sua vez, modificam a normalidade do 
clima no Planeta, principalmente nas regiões tropi
cais e subtropicais. 

Nos anos de El Nino, tendem a ocorrer menos 
chuvas sobre o noroeste da Índia, Indonésia, norte 
da Austrália, sudeste da África e norte e nordeste da 
América do Sul, incluído aí o nordeste brasileiro. E 
ocorre excesso de precipitação pluviométrica no Pa-

cífico equatorial, norte do México e do Golfo do Mé
xico, e sul do Brasil, Uruguai e nordeste da Argenti
na. Além disso, as temperaturas tendem a se elevar 
acima de suas médias no sudeste brasileiro, norte 
da América do Sul, oeste do Canadá e sudeste da 

~IÓ\ffica, entre outros: 
-rem-; ·veraaaelfamenté. alcance mundiaL Mas a 

preocupação, a tragedia, os pesados prejuízos ma
teriais são sentidos em cada região atingida, são so
fridos por cada comunidade, cada família, cada indi
víduo atingido. Se o alerta cabe aos cientistas, as 
providências cabem aos Governos, nas três esferas: 
União. Estados e Municípios. 

O Governo Feaeral criou uma comissão para 
avaliar o problema, pois podem ser afetadas safras, 
transporte de -prOdutos: preÇos de alimentos, além 
de colocar em grande risco a vida de milhares de 
pessoas. Mas o Governo ainda não produziu um pla
no de emergência que tranqüilize os cidadãos e que 
ajude, articule e mobilize Estados e Municípios. Até 
mesmo o Banco Mundial já reservou, em vista das 
primeiras nolícias sobre a incidência do El Nino este 
ano, US$1 00 milhões de ajuda a países que forem 
atingidos por extremos desequilíbrios climáticos as
sociados ao fenômeno. 

A nossa preocupação com o problema está 
justificada em amargas experiências de um passado 
ainda próximo. Principalmente o El Niiio de 1983, 
que já era estudado pelos cientistas, mas ainda não 
suficientemente temido em escala global, deixou um 
rastro de destruição em várias partes do Planeta. No 
Brasil. houve sofrimento. prejuízos e centenas de 
mortes. Houve a pior seca jamais registrada no Nor
deste e terríveis enchentes no Sul, principalmente no 
Vale do ltajaí-Açu, onde a cidade de Blumenau ficou 
semi-submersa. Os danos materiais alcançaram. no 
Brasil, U$1 bilhão e, no mundo, U$8 bilhões. 

Este ano. o alerta do E/ Nino foi dado primeira
mente_ pelos nossos J:ientistas brasileiros: o Centro 
de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos -
CPTEC; sediado em São Paulo, criado a partir dos 
gravíssimos desastres climáticos de 1983. que emi
tiu um boletim com um alerta no dia 9 de junho pas
sado. Logo a seguir, os cientistas norte-americanos 
confirmaram a descoberta:- - - -

O El Nino chegou cedo e chegou forte. Está 
sendo considerado, possivelmente, o evento climáti
co do século. porque as temperaturas medidas no 
Pacífico são as mais altas já registradas. E ainda que o 
fenômeno tenha o seu ponto máximo em dezembro, 
alterações climáticas já estão-se fazendo sentir. O Bra
sil teve um inverno excepcionalmente quente e seco. 
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O Rio de Janeiro registrou a temperatura mais alta 
do ano: 42 graus, em pleno fim do inverno. 

Registra-se este ano, um resfriamento do 
Oceano Atlântico na costa do Nordeste, outro sinal 
de seca iminente naquela região. Em nível interna
cional, a Indonésia e a Malásia estão sofrendo, nos 
dias que correm, gigantescos incêndios florestais, 
ensejados por secas prolongadas. Dizem que este 
fenômeno tem acontecido aqui no Distrito FederaL 

Impactos climáticos não podem ser antecipa
dos com precisão. Mas o Governo Federal deveria 
estar mais mobilizado, já com uma política preventi
va para minimizar possíveis catástrofes naturais, 
com reflexos, inclusive, na nossa macroeconomia:: 
os preços dos alimentos poderão eventualmente su
bir muito, como ocorreu em 1983. Considerando o 
déficit da balança comercial, a produção de produtos 
exportáveis, que ajuda a equilibrar as contas ma
croeconômicas, pode sofrer uma redução. É pneciso 
uma atenção especial e urgente para evitar o au
mento desse déficit, cujos números, desde já, são 
preocupantes. 

Também os Estados e Municípios mais vulne
ráveis a esses acidentes climáticos deveriam estar 
mobilizados. Um exemplo é o Ceará: em 1987, o fenô
meno El Niiio trouxe seca e enorme perda de safra ao 
Estado; não houve alerta nem prevenção. Já em 1991-
1992, nova seca- desta vez com alerta prévio de vá
rios meses - causou muito menos prejuízo, pois os 
agricultores puderam mudar a época do plantio. 

Os impactos agrícolas, urbanos e ambientais 
são enormes. Outro Estado que já sofreu muito com 
enchentes e chuvas torrenciais é Santa Catarina. O 
alerta deste ano com relação ao El Niiio está levan
do as autoridades estaduais e municipais a adota
rem medidas de prevenção: formam-se comissões 
municipais de Defesa Civil; surgem associações de 
Municípios para enfrentar possíveis adversidades; 
programam-se atividades de desobstrução de vias 
de drenagem, como valas e riachos; fazem-se levan
tamentos sobre barcos disponíveis nos Municípios 
sujeitos à inundação. 

O Rio de Janeiro também está organizando al
gumas ações semelhantes às desenvolvidas em 
Santa Catarina. Sabemos das dificuldades que o Rio 
de Janeiro sempre enfrenta quando ocorrem fenô
menos dessa natureza. Temos acompanhado as 
mortes, os deslizamentos; tanto a cidade quanto o 
Estado estão despreparados para tais acontecimen
tos. Os produtores de alimentos do Rio Grande do 
Sul e do Paraná estão sendo orientados por suas coo
perativas para mudarem o período de plantio de suas 

culturas. Todavia é enorme a disparidade das ações 
em termos de qualidade e intensidade. São ações 
fragmentadas, desarticuladas de um conjunto de di
retrizes que deveriam formar um plano nacionaL 

Por isso, foi constituída uma comissão parla
mentar do Senado para avaliar o El Nino e apontar 
medidas preventivas. Formada por iniciativa do Se
nador Esperidião Amin, a comissão, da qual tive a 
honra de participar como membro titular, concluiu 
seu relatório na semana passada. Em virtude disso, 
aqui estou nesta tribuna. 

Em que pese o assunto não se ter esgotado 
devido à sua abrangência, foi apontada a necessida
de de ações dos governos e da sociedade civil, em 
nível institucional, preventivo e permanente, tais 
como: dotar financeira e adequadamente os órgãos 
de previsões climáticas, reconhecendo a importância 
de seu papel; fortalecer as estruturas estaduais e 
municipais; realizar reassentamentos urbanos e ru
rais; fazer a reforma agrária; incrementar os siste
mas de irrigação; orientar as safras agrícolas, com 
alerta para cheias e secas; incrementar os progra
mas de recursos hídricos; desmilitarizar o Corpo de 
Bombeiros; e definir a ação e os recursos para a De
fesa Civil. 

Nesse particular, reconhecemos existirem lacu
nas nas leis de apoio à Defesa CiviL Assim, a comis
são tomou a iniciativa de propor normas legais que 
aperfeiçoem a atual legislação, dotando-a de instru
mentos efetivos de execução. Foi elaborado, então, 
um projeto de lei que "estabelece as Diretrizes Na
cionais dE! Defesa Civil" e outro que "altera lei e de
creto que tratam dos crimes de responsabilidade", a 
partir da omissão e da má gestão administrativas. O 
Senado Federal cumpre, assim, o seu papeL 

Estão colocadas diante de nós previsões gra
víssimas em termos de possíveis tragédias climáti
cas. Estão também colocadas as sduções para mi
nimizá-las e enfrentá-las. Devem estar melhor pre
parados os Municípios; devem estar melhor prepara
dos os Estados; deve ser mais atuante o Governo 
FederaL Não querendo conferir ao El Nino um perfil 
apocalíptico, a realidade é que pode estar aproxi
mando-se uma provação e uma prova. Devemos en
frentá-las, vivê-las e superá-las. 

Sr. Presidente, o assunto é difícil; como disse. 
sempre foi tratado tecnicamente. Quem não tem o 
domínio da técnica, dificilmente -pode entender esse 
contexto. No entanto, recebemos, na comissão. uma 
explicação muito interessante, com apresentação de 
vídeos e de transparências. E saímos da reunião 
com a sensação de que não teríamos condição de 
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informar a população desses fenômenos, tal o nível 
técnico das informações apresentadas. Tivemos 
acesso a documentcrs, participamos tie c:iebates. 
-Apesar da linguagem técnica, pudemos aprimorar 
nosso conhecimento em relação à matéria. 

Como assistente social, tenho assistido ao resul
tado desses fenômenos no que diz respeito às áreas 
agrícolas. Já tive oportunidade de falar sobre as mor
tes, os deslizamentos, as populações que perdem as 
suas casas. Essas tragédias ocorrem, porque não 
compreendemos esses fenômenos e não mantemos 
as nossas cidades preparadas para eles. Os nossos 
cientistas e técnicos nos têm passado infonnações que 
devem ser divulgadas pelo Governo Federal e pelos 
governos municipais e estaduais, para que cada Muni
cipio tenha condições de se precaver. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, inicialmente 
falarei da minha pessoa; depois me pronunciarei so
bre o Judiciário. 

Sr. Presidente, sou um dos fundadores da ci
dade de-Ariquemes, Rondônia, onde iniciei minha 
vida politica. · 

Na década de 70, migrei da Bahia para Rondô
nia, atendendo ao chamamento do Governo Federal 
para a expansão da fronteira agrícola no Norte do 
País. Nesta região da Amazônia, o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária desenvolvia um 
amplo programa de assentamento de sem-terra de 
todo o Brasil. 

Sou filho de agricultor. Na Bahia puxei muita 
enxada e, para estudar, fui empregado doméstico do 
patrão de meus pais. Depois me apresentei volunta
riamente para servir ao Exército. Posteriormente, fiz 
curso de Educação Física na Universidade Católica 
de Salvador. 

Logo após, em Rondônia, fui professor de Edu
cação Física, Subdelegado de Polícia, também traba
lhei na extração de madeira e minério de cassiterlfa. 

Em 1981, quando o Estado de Rondônia foi 
criado, candidatei-me à Assembléia Legislativa. Na 
região, eu liderava a luta política em favor do j:>obre, 
do excluído, do sem-terra, do garimpeiro. 

Candidatei-me pela Oposição. Fui liderado pelo 
lendário Deputado Federal Jerónimo Santana, que, 
após a redemocratização do País, em 1986, foi o pri
meiro Governador de Rondônia. 

Elegi-me supJenie de Deputado Estadual em 
1982 e, em 1985, assumi o meu primeiro mandato 
popular. 

Sem preguiça, sem medo de trabalhar, comba
tendo a corrupção, em 1986, fui o Deputado Esta
dual reeleito mais votado do Estado. 

Em 1988, manifestei o desejo de ser Prefeito 
do meu Município. Então, apareceu a discriminação. 
Não aceitavam minha ascensão social. No PMDB, 
não aceitavam que um ex-empregado doméstico, 
um garimpeiro fosse candidato a Prefeito. Nas elei
ções para Prefeito, o povo servia para votar, não 
para ser votado. 

Fui para o PDT - Partido Democrático Traba
lhista. Disputei a eleição e fui eleito Prefeito. Sem 
modéstia, realizei uma grande obra; apliquei o di
nheiro público com seriedade; abri e iluminei aveni- .. 

- -aas; praças-e ruas~~ábri estradas vicinais e fiz a ma
nutenção delas; construi escolas; instalei hospitais; 
lutei pela municipalização da saúde e da educação; 
fiz reforma agrária no Município. 

Lutei ao ladO aos qUe produzem, dos que tra
balham e geram riquezas na Amazônia: garimpeiros, 
agricultores, madeireiros. 

Desta forma, assegurei a circulação da renda 
na região, beneficiando o povo e gerando tributos. 

O êxito de minha administração me credenciou 
a disputar a Prefeitura da capital, também em oposi
ção ao Governo, para projetar a bandeira do traba
lho e do progresso em toda Rondônia. 

Meu nome e meu trabalho se tomaram conhe
cidos em todo Estado, e, em 1994, sem mandato, 
candidatei-me pelo mesmo PDT a uma das vagas do 
Senado da República. 

Disputei os votos dos eleitores de Rondônia 
com o então Senador Amir Lando, Relator da Comis
são Parlamentar de Inquérito que culminou injusta
mente com o impedimento do ex-Presidente Fernan
do Collor. 

O ex-Senador Amir Lando foi advogado do In
cra, atuou na regularização fundiária do antigo terri
tório e, depois de deixar o órgão, tomou-se um advo
gado bem-sucedido, amealhou verdadeira fortuna 
em processos relativos à feg-ul~;ü1Zação-fundiária, à 
desapropriação, à negociação de títulos de dívida 
agrária - TOA. 

Apesar de seu poderio económico e de seu 
prestígio político, eu o venci, mais uma vez na Opo
sição. Inconformada, a coligação adversária, lidera
da pelo partido presidido pelo ex-Senador Amir Lan
do, representou à Justiça Eleitoral, alegando' abuso 
de poder económico. 
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Pediram minha inelegibilidade, alegando que 
teria sido beneficiado pelo ex-Governador Oswaldo 
Pianna, também meu adversário político, que promo
veu uma festa de inauguração de uma linha de 
transmissão de energia, em meu Município, durante 
a campanha eleitoral. 

Ocorre que, um ano antes das eleições, a Câ
mara Municipal me concedeu o título de cidadão ho
norário. Quando o Governador marcou a festa de 
inauguração da linha de transmissão para fazer pro
paganda de seus candidatos, entregando medalhas 
de mérito do Estado a meus adversários, a Câmara 
do Município, em desagravo, marcou a entrega da
quele título municipal. 

A festa do Governador foi em praça pública, aon
de seus candidatos ao Senado foram homenageados 
com a comenda Marechal Rondon, do Estado. 

A solenidade da Câmara foi realizada na pró
pria Câmara e fui convidado para discursar naquela 
solenidade, representando os demais homenagea
dos com o título do Município. Em meu discurso, sa
lientei ser opositor do Governador, e os jomais·-e as 
rádios noticiaram o evento como um fato jornalístico. 

Diante desses fatos, na representação, a coli
gação liderada pelo Sr. Amir lando afirmou que eu 
teria sido beneficiado com a inauguração do tal li
nhão. 

No voto do eminente Desembargador Gabriel 
Marques, ficou demonstrado que não participei da 
festa de inauguração do linhão e que a minha partici
pação na solenidade de entrega de título de cidadão 
de Ariquemes não contribuiu para o desequilíbrio na 
disputa ao Senado da República. Até porque, Sr. 
Presidente, ganhei do ex-senador Amir lando por 
mais de dezoito mil votos, o que para Rondônia rep
resenta uma grande margem de votos. 

Disse o Relator que os discursos proferidos na 
ocasião da solenidade na Câmara foram frágeis para 
qualquer punição, porque foram proferidos em local 
próprio P,ara as manifestações e dirigido à restrita 
platéia, portanto, sem efeito para o eleitorado. 

Insatisfeita com a exclusão do meu nome do 
rol dos que ficaram inelegfveis, a coligação liderada 
pelo Sr. Amir lando interpôs um embargo de decla
ração, não para esclarecer dúvidas ou omissões, 
mas com o objetivo de discutir provas. 

Desta feita, o advogado Sérgio Darwich atuou 
como juiz, representando a OAB, embora tenha her
dado de seu pai uma verdadeira sociedade com o 
Sr. Amir lando, em processos relativos à regulariza
ção fundiária, à desapropriações em Rondônia e à 
participação em negociações com TOAs. 

Em voto-vista, propôs minha inelegibilidade por 
três anos, beneficiando seu sócio, o Sr. Amir Lando. 
ao dar aos embar~os efeitos infringentes; e o cole
giado, exceto o Relator, mudou o voto anteriormente 
proferido, de forma que, em embargos de declara
ção, fui condenado sem que meu advogado fosse 
sequer ouvido. 

Tenho certeza de que, no Tribunal Superior 
Eleitoral, essa violência será reparada. Trago este 
fato ao conhecimento désta Casa para que se tenha 
idéia do que vem ocorrendo em meu Estado com re
lação a juízes que não são togados. 

Situação dessa natureza, como a de um advo
gado prevalecendo-se da circunstância de ser juiz 
sem toga para beneficiar um associado, não pode 
mais ocorrer. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, questõ
es referentes ao Judiciário têm sido discutidas, e, no 
meu Estado, naquele cantão, praticam-se atos que, 
leigo na área jurídica, por não ser advogado, consi
dero absurdos, como o fato de dar-se a um advoga
do o direito de ser juiz não togado, que, em causa 
própria e de seu sócio, discuta ação desse nível sem 
direito à defesa. A intenção desse juiz é reconduzir o 
Senador Amir Lando a esta Casa, embora o Sena
dor não tenha vencLdo as eleições em meu Estado. 

Abusos desse tipo, além de outros, têm ocorn
do em Rondônia. É preciso que se solucione essa 
questão dos juízes não-togados assumindo o papel 
daqueles que se formam, prestam concurso e exer
cem a função com_mais seriedade. Esse é meu pro
nunciamento. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. 
Senadores, dois episódios recentes, aparentemente 
sem relação direta entre si, vieram corroborar uma 
tese que tem adquirido vulto ultimamente, assumindo 
um inconfundível status de verdades incontestes. Re
firo-me à constatação irrefutável de que os inegáveis 
resultados do plano econômico não encontraram ainda 
contrapartida análoga na elevação da qualidade de 
vida da população - particularmente no que tange às 
questões básicas, como saúde e educação. 

Um dos casos mencionados ocorreu por oca
sião da divulgação dos dados publicados nos dois 
últimos relatórios anuais do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O docu
mento deste ano apresentou os indicadores· de saú-



de e educação de 175 países para 1994; e o do ano 
passado, os dados de 1993. 

Destaca-se, no caso brasileiro, o contraste en
tre os indicadores económicos e os sociais. No ran
king de Produto Interno Bruto (PIB), per capita real, 
o Brasil alcança o 682 lugar. Quanto ao grau de alfa
betização de adultos, ocupa a 93ª posição e, em es
perança de vida, a 107ª. Essas lastimáveis coloca
ções ainda são agravadas se comparadas com as 
do ano anterior, quando o País ocupou o 902 e o 
1 032 lugares respectivamente. 

O próprio relatório do PNUD mostra que o Bra
sil continua sendo campeão mundial de concentra
ção de renda. Os 20% mais ricos da população têm 
renda 32 vezes maior que os 20% mais pobres. A di
ferença entre esses dois segmentos é tão grande 
que, isoladamente, os 20% mais ricos seriam o 252 

país do mundo. Já os 20% mais pobres formariam o 
622 país, atrás de nações como a Bolívia e Gana. 

É claro que isso não ocorre sem conseqüên
cias para o bem-estar da população. A expectativa 
de vida do brasileiro ao nascer é de 66,4 anos, infe
rior à dos habitantes de quase todos os países lati
no-americanos. Com maior tradição em saúde públi
ca, os vizinhos Argentina e Uruguai proporcionam a 
sua população até seis anos a mais de vida do que o 
Brasil. Mesmo no Paraguai, a perspectiva de sobre
vivência é maior: 68,8 anos. 

O segundo episódio referido, Sr"s e Srs. Sena
dores, e que veio ratificar as conclusões do trabalho 
do PNUD e a tese de descompasso entre a recupe
ração económica e o desenvolvimento social, foi o 
relatório do Tribunal de Contas da União -TCU- a 
propósito das contas do Governo relativas a 1996. 
Apesar de aprová-las por unanimidade, o TCU formu
lou algumas restrições e recomendações que incidem 
exatamente sobre os aspectos aqui apontados. 

Segundo o relatório, o Governo gastou mais di
nheiro no socorro aos bancos do que na área de 
saúde. O Programa de Estímulo à Reestruturação e 
ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional -
Proer - recebeu do Banco Central empréstimos no 
valor global de R$14,9 bilhões, enquanto a saúde re
cebeu R$200 milhões a menos que os bancos, com 
a dotação de R$14,7 bilhões. Sabemos que o dinhei
ro dos bancos era de um fundo especial, mas quan
do se olha globalmente a verdade é que se deu mais 
dinheiro aos bancos do que à área de saúde. Diga
se de passagem, Sr. Presidente, SM; e Srs. Sena
dores, que esse foi um programa extremamente efi
ciente, uma vez que custou menos de 2% do PIB, 

enquanto outros países da América do Sul compro
meteram até 1 9% do PIB com o mesmo fenômeno. 

Em relação a 1995, houve redução de 51,86% 
nos gastos com saúde e saneamento. Em compara
ção com 1995, no ano passado o Governo gastou 
muito menos com a área social. Além da redução 
em satíde e saneamento, houve queda de 42,48% 
na assistência e previdência e de 15,55% na educa
ção e cultura 

Entre as recomendações feitas pelo TCU, as 
principais se referem aos gastos na área de educa
ção e irrigação e com empresas estatais e possíveis 
prejuízos ocasionados pelo Prcer. Quanto à aloca
ção de recursos destinados à área social, destaca
se que o direcionamento desses recursos poderia 
beneficiar setores carentes, contribuindo para mini
mizar alguns problemas sociais. O relatório cita, 
como exemplo, o excesso de recursos destinados 
ao ensino superior - R$3,6 bilhões em 1996 - em 
detrimento do ensino fundamentaL O documento ar
gumenta, ainda, que no Brasil há 22,8 milhões de 
analfabetos, segundo o IBGE, e que pela Constitui
ção, o Governo deveria aplicar mais recursos para a 
erradicação do analfabetismo e universalização do 
ensino fundamental. 

O relatório aponta também que os recursos do 
Sistema Único de Saúde - SUS - agravam as desi
gualdades regionais. A maior parte dos recursos do 
SUS (R$7,7 bilhões em 1996) é destinado aos Esta
dos mais ricos. As maiores médias dos gastos per ca
pita do SUS são com os Estados das Regiões Sul e 
Sudeste, enquanto as piores médias pertencem aos 
Estados da Região Norte, além da Bahia e Maranhão. 

Sr. Presidente, SM; e Srs. Senadores, toda 
essa numerologia teve por objetivo demonstrar, por 
meio de recurso aos dados de duas instituições in
suspeitas e desvinculadas, que urge retirar os pro
gramas sociais do Governo do plano retórico para 
efetivá-los na prática, pois é incontestável a deterio
ração da qualidade de vida da população, particular
mente no que tange a indicadores básicos como 
saúde e educação. 

As justifiCativas até então apresentadas pelo Go
verno, no sentido de que era preciso consolidar o pla
no econômico ou aprovar as reformas estruturais dos 
Estados, começam a perder credibilidade, na medida 
em que se toma evidente a inexistência de políticas e 
programas que dispensem à educação e à saúde as 
estratégias emergenciais que a situação exige. 

Os que temos algum contato com a atividade 
educacional não podemos ignorar que o processo 
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pedagógico requer a constância, a continufdaae e-a: 
visão de longo prazo, capazes de promover ás ver
dadeiras transformações. -

As "campanhas", os 'tratamentos de choque" 
são avessos à natureza da educação, cujo carãteT 
de continuidade é o único capaz de assegurar a ver
dadeira aprendizagem que vai além da mera aquisi
ção da habilidade da escrita e da leitura. 

Presumo que o mesmo deve ocorrer com a 
área de saúde, na qual a mudança de hábitos e ati
tudes e o acesso à informação são componentes es
senciais na reversão do quadro calamitoso que vem 
sendo explorado com destaque pela mídia. Por outro 
lado, temos consciência de que as dimensões terri
toriais e a densidade demográfica do País desesti
mulam os 'mutirões" e as 'brigadas' que obtiveram 
sucesso em países minúsculos como Cuba. 

Temos ainda a malfadada lembrança das cam
panhas como o Mobral, que só conseguiu transfor
mar analfabetos plenos em 'analfabeto!> funcionais', 
e de programas como o Projeto Rondon, de idênti
cos descaminhos. 

Contudo, Sr. Presidente, SI% e Srs. Senado
res, em que pese a minha convicção de que as mu
danças efetivas no cenário da educação e da saúde 
requerem uma ação consistente, contínua e coeren
te, não posso deixar de reconhecer que, ao lado 
dessa política de longo e médio prazos, é preciso 
definição de ações emergenciais, tal o descalabro 
que atingiu esses selares. Ou seja, além do desen
volvimento de programas de capacitação de recur
sos humanos e da recuperação económica das cate
gorias de magistério e dos profissionais da área de 
saúde, é preciso empreender, simultânea e imedia
tamente, projetas de recuperação física de escolas, 
de hospitais, bem como dos seus equipamentos, 
para o restabelecimento da normalidade de suas 
funções precípuas. 

O que mais me confrange, SI% e Srs. Senado
res, é a constatação de que os documentos oficiais 
trazidos ao conhecimento público, tanto na área de 
educação quanto na área de saúde, não revelam 
qualquer diretriz voltada para uma ação de caráter -· 
emergencial. 

A existência no País de 2,3 milhões de crian
ças entre 11 e 14 anos; de 1,3 adolescentes entre 
15 e 17 anos e de 19,2 milhões de pessoas de 17 
anos ou mais, totalizando um universo de 22,8 mi
lhões de analfabetos - quase equivalente à popula
ção do Peru, por exemplo - já é, por si só, razão su
ficiente que justifique um esforço suplementar do 

-uovemo;-na superaçac a essa slfuaÇão capaZaté de 
· comprometertoâos os bons resultados obtidos com 
o plano económico. 

A esse respeito, sr-s e Srs. Senadores, parti-
-- lho da convicção daqueles que afirmam que a con

solidação do desenvolvimento económico dar-se-á 
somente quando se fizer acompanhar do bem-estar 
social e da elevação dos níveis de qualidade de 
vida, o que não se fará sem uma radical alteração do 
desempenho nas áreas de educação e saúde. 

Finalizando, como Presidente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção do Congresso Nacional, informo a Casa que te
mos uma preocupação muito grande: estão faltando 
cerca de R$1,5 bilhão para completar o Orçamento 
de 1998, a fim de ele fique igual ao deste ano, 1997. 
Temos de encontrar esse dinheiro, pois não pode
mos permitir que caia ainda mais o nível de qualida
de da saúde, que já é caótico. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os 
Srs. Senadores Júlio Campos e Levy Dias enviaram 
discursos à Mesa _Qara serem publicados na forma 
do disposto no a_rt. 203 do Regimento Interno. 

S. ~s serão atendidos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi
dente, SI% e Srs. Senadores, quero trazer à atenção 
desta Casa a maneira ineficiente com que vêm sendo 
tributadas as importações em nosso País. Por falta de 
boa técnica alfandegária, não se está combatendo, 
como se deveria, certas práticas desleais de comércio 
nas importações, o que causa duplo prejuízo ao Brasil: 
deixa-se de arrecadar importantes receitas ao Erário, e 
a indústria nacional sofre concorrência desleal por 
parte de mercadonas subtributadas. 

Trata-se, essencialmente, da questão da má 
aplicação do Código de Valoração Aduaneira pelas 
nossas autoridades alfandegárias. O Código de Va
loração Aduaneira dá os instrumentos para uma jus
ta tributação sobre as importações. Mas é uma legis
lação complexa, que exige sofisticação no seu ma
nejo. Ora, os próprios profissionais do setor reconhe
cem que faHa modernizar os órgãos governamentais 
envolvidos, a fim de que possamos usar todos os re
cursos legais oferecidos pelo Código para definir o 
nível justo de tributação sobre cada importação. 

Esse tratamento mais sofisticado do assunto, 
que nos falta, gira -em tomo da determinação do jus
to valor da mercadoria importada. O Código define 
que é tnbutável, não meramente o valor declarado, 
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mas o real valor económico envolvido na transação 
de importação. 

Aqui é preciso tecer algumas considerações 
sobre a natureza do -código de Valoração Aduanei
ra. Antes de mais nada, cabe esclarecer que o Códi
go é um conjunto de regras internacionalmente acei
tas. Faz parte do conhecido GATT, Acordo Geral so
bre Tarifais Aduaneiras e Comércio, do qual o Brasil 
participa há muitos anos. Mais recentemente, o 
GATT foi transformado na Organização Mundial de 
Comércio. Portanto, o Código é aplicado por pratica
mente todos os países. O país que não souber apli
cá-lo bem. em defesa de seus próprios interesses, 
estará em desvantagem no comércio internacional. 

O Código de Valoração Aduaneira foi assinado 
em Genebra, a 12 de abril de 1979, pelos países 
membros do GATT, na forma de um Acordo sobre 
sua implementação. O Congresso Nacional aprovou 
o Acordo de Implementação pelo Decreto Legislativo 
n9 09, de 8 de maio de 1981. E o Poder Executivo 
transformou o Código em legislação nacional, por 
meio do Decreto 92.930, de 16 de julho de 1986. 

O conceito básico do Código é o de que, para 
fins de tributar importação, o valor de referência é o 
valor da transação, tal como o Código c define em 
complexos detalhes. Isto é: a autoridade alfandegá
ria não ~ obrigada a aceitar o valor de face da impor
tação, o valor declarado pelo importador, mas pode 
investigar e estabelecer o seu valor real. Para isso, 
além do uso de pesquisa comparativa, o Código de 
Valoração Aduaneira faculta que sejam considera
dos como fazendo parte do valor para fins aduanei
ros certos elementos que oneram o comprador, por 
ajuste entre as partes, mas que não estão incluídos 
no preço efetívamente pago ou a pagar pela merca
doria importada. 

Portanto, o Código se esforça por estabelecer 
um sistema eqüitativo, uniforme e neutro, e para isso 
reconhece que na determinação do valor aduaneiro 
devem ser acrescentadas ao preço declarado certas 
despesas que corram por conta do comprador e que, 
na verdade, fazem parte do valor real da mercadoria, 
como, por exemplo, comissões diversas, embalagem, 
materiais consumidos na produção da mercadoria, 
"royalties·, transporte até o porto, seguro. 

É fácil perceber como a aplicação insuficiente 
do Código cria facilidades para a ocorrência de abu
sos, como o subfaturamento de produtos importa
dos. A indústria nacional já vem percebendo há tem
pos esses efeitos negativos. Os importados são sub
tributados e chegam a nosso mercado por preços 

mais baixos do que deveriam, além da resultante 
perda-de receita difarrecaâação. 

Na situação vigente, o importador tem o privilé
gio de decidir qual vai ser o valor do produto com
prado no exterior, para fins da incidência do Imposto 
de lm!:Jortação. §eiTl__a__aÇJiicação rigorosa dos çrité,_ 
-rios da legislação, fica fácil subestimar o valor do 
produto importado, em relação ao preço praticado no 
país de origem. É evidente que a indústria nacional, 
quando fabricante de produto similar, fica em des
vantagem frente ao exportador estrangeiro. Abre-se 
espaço para diversas formas de .concorrência des
leal e de comercialização com finalidades especulati
vas. Sem esquecer o que isso pode significar em ter
mos de desemprego, essa chaga dolorosa que te
mos o dever de aliviar e curar. 

O quadro atual só poderá ser revertido por um 
programa de treinamento, modernização e esclareci
mento. As agências de governo têm que atualizar 
seus métodos. Além disso, diversos agentes envolvi
dos na atividade de importação, como empresas im
portadoras e despachantes aduaneiros, também pre
cisam ser atingidos por ações de conscientização e 
aprendizado. 

Uma forma de solucionar os entraves no âmbi
to do Código de Valoração Aduaneira seria abando
nar o velho sistema de guias de importação, que 
opera por meio de listas de preços e pró-formas. É 
uma persistente e improdutiva herança cultural. Em 
seu lugar deveriam-ser implantados sistemas moder
nos, já largamente discutidos e formulados pela co
munidade de especialistas. Caberia também uma 
ação conjunta do ltamaraty e do Ministério da Fa
zenda para dotar a Alfândega de uma ampla base 
de informações sobre preços cobrados no mercado 
internacional. 

Outro aspecto da questão é que ocorrem, em 
conseqüência desses mecanismos viciados, ilegalida
des difíceis de combater. O subfaturamento na impor
tação pode implicar dupla fraude: sonegação de im
posto e remessa ilegal de divisas. Entretanto, os instru
mentos legais para levar à órbita judicial um caso de 
valoração aduaneira são insuficientes. Não existem 
meios ágeis para provar na Justiça as distorções que 
ocorrem. Vemos, portanto, que também no âmbito da 
legislação e do Judiciário faltam-nos instrumentos para 
corrigirmos as deformações existentes. 

Vemos que um assunto técnico, intrincado, 
pertencente ao âmbito estreito de especialistas, atin
ge, na verdade, amplos e importantes interesses do 
País. Deve ficar atenta esta Casa a esse tema. É 
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preciso que inâústtfas, importadores, profissionais 
da área, a Receita Federal intensifiquem esforços 
para sanar a situação. A correta aplicação do Código 
de Valoração Aduaneira deve ser praticada com ri
gor, em defesa do Erário e da economia nacional. 

Muito obrigado! 

O SR. LEVY DIAS (PPB-MS) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, quem de nós não possai om 
amigo ou parente que teve a sua vida estupidamente 
perdida no trânsito. Fazemos parte de uma estatísti
ca que a cada dia tende a piorar. Nunca é demais 
lembrar que, ainda que pareça incrível, as vítimas fa
tais em acidentes de trânsito são maiores do que os 
óbitos registrados com· o câncer €f quase quatro ve
zes o número de mortes ocasionadas-pela AIOS. 

O conhecimento dos nossos direitos e deveres 
ajudará o Brasil a melhorar o triste quadro que hoje 
enfrenta. Conhecer e obedecer as regras do novo 
código, além de amenizar a violência do trânsito é 
exercício da nossa cidadania. 

As infrações serão divididas em quatro grupos, 
conforme a natureza da sua gravidade. A cada-orna 
delas é atribuída determinado número de pontos. 
Toda vez que o infrator atingir o limites oe 20-pontos 
no prazo de 12 meses, terá a sua licença para dirigir 
suspensa e receberá uma multa equivalente ao valor 
de 1000 UFIR. 

QUADRO DAS MULTAS QUANTO A SUA NATUREZA 
E VALORES: 

Natureza Valor em Valerem Pontos 

UFIR R$ acumulad(!j 

Gravissrma 180 163,94 7 

Grave 120 109,29 5 

Média 80 - 72,86 4 

Leve 50 45.54 3. 

Obs.: No valor em RS, foi considerada a UFIR de outubml97: 0,9108. 

MULTAS DE NATUREZA GRAVÍSSIMA 

Avanço de semáforo (art. 208) 

A multa para quem atravessar o sinal vermelho 
ficará bem mais cara para o infrator no novo código. 
O mesmo valor para quem transpor, sem autoriza
ção, barreira policial. 

Condução de motos (Art. 55 e 244) 

O capacete, cujo uso já é obrigatório, terá 
que ter viseira ou óculos de proteção. Fazer mala
barismo, equilibrar-se em uma roda e transportãr 

criança menor dé sete anos também é proibido. 
Além da penalidade, ocorrerá a suspensão do direito 
dedirigir. 

Criança no banco da frente dos automóveis {Art. 168) 

Mesmo que estejam com o cinto de segurança, 
é terminantemente proibido levar crianças menores 
de 1 O anos no banco da frente çl_0 _yeíçulo, seja no 
colo ou no assento. 

Dirigir sem habilitação (Art. 162) 

Conduzir o veículo sem Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir é infração que 
sofrerá multiplicador de três vezes o valor estipulado 
para multa de natureza gravíssima. Se a carteira es
tiver cassada ou suspensa o fator multiplicador será 
de cinco vezes. 

Nos dois casos haverá apreensão do veículo, 
sendo também agravante de crime. 

Embriaguez {Art. 165 e 277) 

Dirigir bêbado passa a ser crime, tal como rou-
bar ou matar. O motorista que se recusar a fazer o 

-teste de bafômetro, que passará a ser obrigatório, 
será encaminhado ao Instituto Médico Legal para 
exames-clínicos e oe-teor ãtci:iólíco:A muffélsera âe 
cinco vezes o valor da infração de natureza gravíssi
ma. O motorista poderá ser condenado a detenção 
de seis meses a três anos, além da suspensão da 
carteira de habilitação. 

EstaciOI}éllllent_o e_!ll _loçal proibido (Art. Ul1) 

=O artigo prevê vários tipos de infrações relacio
nadas a estacionamento. Bas vão desde a de natu

.Im:-ª leve,_como_estacionar ala$1ado da guia de cal
çada {meio-fio) a partir de cinqüenta centímetros até 
a de natureza gravíssima, como por exemplo esta
cionar na pista de rolamento das estradas, das rodo
vias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas 
de acostamento. Nos casos de natureza aravíssima 
ocorrerá a remoção do veículo. 

Excesso de velocidade {Art. 218) 

O valor da multa irá variar de acordo com a ve
locidade do veículo. Nas pistas urbanas, exceder em 
até 50% o limite da via; e nas rodovias, circular com 
velocidade superior até 20% da máxima permitida, 
Implicará em multa de natureza-grave. Acima-desse 
-perceritual,'aperia será de 3~vezes a multa de natu
reza gravíssima e o condutor terá a sua carteira de 
habilitação suspensa. 

Não dar prefel:ência ao pedestre na faixa {Art. 214) 

Copiado do código atual, esse é um dos deve
res do motorista que nunca foi cumprido. No novo 
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código, o motorista terá que pagar uma multa bas
tante salgada pelo não cumprimento da norma. Pro
vocar acidente na faixa agrava o crime_ ou a_LIJ!JaÇãQ~ _ 

"Pegas" ou manobras perigosas (Art. 173 a 175) 

Mesmo que não provoque acidentes, os adep
tos dos rachas poderão ser obrigados a pagar aos 
cofres públicos três vezes o valor da multa de natu
reza gravíssima, pelo risco que oferecem a terceiros. 
O carro será recolhido e a carteira, suspensa. A 
quem promover pegas, a lei reserva urna punição de 
até cinco vezes. Arrancadas bruscas e manobras 
perigosas resultarão em multa, além da apreensão 
do veículo e suspensão do direito de dirigir. 

Retomo proibido (Art. 206) 

Cortar o caminho pela calçada, passeio, jardins 
ou canteiros, faixas de pedestres ou onde a sinali
zação proíbe é um comportamento passível de 
multa, cujo valor é bem superior ao atualmente 
praticado. Além de prejudicar a circulação, fazer 
retorno em local proibido é uma ameaça à segu
rança 110 trânsito. 

Transitar sobre calçadas e canteiros (Art. 193) 

É uma das multas mais altas do novo código. 
O valor da penalidade para quem trafegar em calça
das, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, can
teiros centrais, acostamentos, gramados e jardins 
públicos sofrerá penalidade de três vezes o valor 
atribuído a multa de natureza gravíssima. Em jogo a 
vida do pedestre. 

Transporte de passageiro em veículo de carga 
{Art. 230) 

A multa será bem superior à prevista pelo códi
go atual. Quem circular com pessoas na caçamba 
de qualquer tipo de camioneta será penalizado. É 
considerada penalidade gravíssima e o veiculo será 
apreendido. 

MULTAS DE NA TU REZA GRAVE 

Cinto de Segurança (Art. 167) 

O uso passará a ser obrigatório em todo o 
País. O não cumprimento da nonrna, além da multa, 
implicará na retenção do veículo até a colocação do 
cinto pelo infrator. 

Defeito em equipamento obrigatório (Art. 230) 

Grande parte da frota nacional é composta de 
"cacarecos" que circulam em péssimas condições de 
segurança. Andar com lanterna, luz de freio ou farol 

queimado é infração. O proprietário será obrigado a 
ficar atento a manutenção de seu veículo. 

- Distância lateral de-biciCletas (Art. 201) 

Colocar em risco a segurança do ciclista toma
se infração. O novo código prevê que o motorista é 
obrigado a guardar uma distância lateral de um me
tro e cinqüenta centímetros do ciclista. 

Estacionar sobre a calçada (Art. 181) 

Será multa de natureza grave estacionar o car
ro sobre o passeio, faixa de pedestre, ciclovia, can
teiro central, gramado ou jardim. 

Não dar seta (Art. 196) 
Dirigir é como entrar em campo. O motorista 

nunca está sozinho. Razão pela qual, quando ele 
der seta, indicando qual será a sua próxima jogada, 
poderá fazer gol contra. 

Não manter distância mínima de segurança late
ral e frontal (Art. 192) 

O novo código proíbe, mas não define a distân
cia mínima de segurança. A 60kmlh, e em condições 
climáticas favoráveis, é sempre aconselhável manter 
uma distância acima dos 22 metros. 

Não sinalizar a via (Art. 225) 
Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre 

circulação na via, de forma a prevenir os demais 
condutores. Exemplos comuns dessa situação: 
quando a carga for derramada do veículo e não pu
der ser imediatamente retirada ou quando se fizer 
necessária a remoção de um veículo em pane pela 
rodovia. 

Omitir socorro (Art. 177) 
O condutor que se envolver em acidente e 

deixar de prestar socorro à vítima ou ainda atrapa
lhar ou impedir o socorro estará cometendo infra
ção e receberá multa, além da suspensão do direito 
de dirigir. 

Ultrapassagem pelo acostamento (Art. 202) 
Essa infração será punida com o dobro do rigor 

atual. A falsa esperteza de alguns motoristas causa, 
anualmente, inúmeros acidentes com esse tipo de 
manobra. 

MULTAS DE NATUREZA MÉDIA 

Atirarobjetos pelo veículo (Art. 172) 
O código proíbe arremessar ou jogar água ou 

detritos nas ruas como cigarro, saco plástico e latas 
de refrigerante etc. Também é punida a "brincadeira" 
de jogar espuma de extintor em pedestre. 
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Ciclista (Art. 59 e 255) 

O ciclista terá que trafegar no mesmo sentido 
dos carros e fica sujeito a multa se conduzir a bici
cleta em passeios onde não seja permitida a circula
ção desta. O ciclista agressivo ou que circule em lo
cais de grande movimento de pedestres também 
será penalizado. E mais: a bicicleta será recolhida 
até o pagamento da multa. 

Falta de combustível (Art. 180) 

o condutor desatento será penalizado se, pela 
falta de combustível o veículo sofrer pane na via pú
blica. Além da multa, ocorrerá a remoção do veículo. 

Uso do celular e fones de ouvido (Art. 252) 

É proibido o motorista dirigir com apenas uma 
mão no volante. Motivo pelo qual não se permite fa
lar no celular. Também fica vedado o uso de fones 
de ouvido. A penalidade vale ainda para quem dirigir 
com o braço do lado de fora do veículo ou transpor
tando pessoas, animais ou volumes à sua esquerda 
ou entre os braços e pernas. 

MULTAS DE NATUREZA LEVE 

Atravessarfora da faixa (Art. 254) 

O pedestre que estiver a menos de 50 metros 
(aproximadamente a distância entre dóis posfésl de 
uma faixa específica será obrigado a atravessar 
nela. A desobediência será penalizada a quem for 
pego em flagrante (50% do valor da multa de nature
za leve). Ele também será multado se atravessar em 
viadutos, pontes ou túneis ou andar na pista, exceto 
para cruzá-l~s. 

Pedestres (Art. 254) 

O pedestre não poderá utilizar-se da via em 
agrupamentos capazes .de perturbar o trânsito, ou 
para a prática de qualquer atividade (esportes, desfi
les e similares) salvo em casos especiais e com a 
devida liçença da autoridade competente. 

OUTRAS DICAS 

Cidadão (Art. 72 e 73) 

Todo cidadão poderá pedir, por escrito, mais 
sinalização ou fiscalização e sugerir alterações nas 
normas de trânsito. Os órgãos competentes terão o 
dever de responder o pedido. 

Fabricantes e empresas (Art. 1 05) 

Toma-se obrigatório o encosto de cabeça, ta
cógrafo em carros com mais de dez lugares e cinto 

de segurança em todos os veículos. inclusive esco· 
lares e ônibus interestaduais (exceto urbanos). Bici· 
cletas terão que ter campainha, sinalização noturna 
dianteira, traseira, lateral e nos pedais e retrovisor 
do lado direito. Fica proibido construir shoppings, gi
násios ou qualquer outra edificação que atraia públi
co sem local de estacionamento adequado. O catali
sador foi derrubado. 

Governo 

A autoridade de trânsito (Art. 95) terá que avi
sar com 48 horas de antecedência a interdição de 
pistas, através dos meios de comunicação. O auto 
de infração será arquivado se não for enviado para o 
infrator num prazo de 60 dias. 

O Ministério da Saúde (Art. 77) fará campa
nhas sobre primeiros socorros. Municípios (Art. 24) 
vão punir as infraçoes do perímetro urbano. Estados 
cuidarão do licenciamento de veículos (Art. 130) e 
habilitação de motoristas (Art. 140). 

Motoristas 

Ficará mais difícil tirar carteira de motorista. O 
novato terá uma licença para dirigir de um ano (Art. 
148). Se cometer infração, fará novos exames. O 
condutor terá que ter aulas de direção defensiva e 
primeiros socorros. 

O uso do cinto de segurança passa a ser obri
gatório (Art. 1 05). 

Crianças com menos de 10 anos só poderão 
andar no banco traseiro (Art. 64). 

Velocidade (Art. 61) 

A velocidade máxima permitida para a via será 
indicada através de sinalização. Onde não houver o 
sinal regulamentar, será obedecido o seguinte: 

I - nas vias urbanas 
- 80kmlh, nas vias de trânsito rápido; 
- 60kmlh, nas vias arteriais; 
- 40kmlh, nas vias coletoras; 
- 30kmlh, nas vias locais. 
11 - nas vias rurais 
a-rodovias 
- 11 Okm/h, para automóveis e camionetas; 
- 90kmlh, para ônibus e microônibus; 
- 80kmlh, para os demais veículos 
b- nas estradas, 60km/h. 
Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O Se
nador Sebastião Rocha enviou à Mesa projeto de lei 
cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 
235, inciso III, alínea a, item 3, do Regimento Inter
no, deve ter início na Hora do Expediente. 
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A proposição será lida na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária de 
amanhã, às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 33, DE 1996 

Terceiro e último dia de discussão, em segun
do turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à 
Constituição n2 33, de 1996 (n2 33/96, na Câmara 
d::>s Deputados), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que modifica o sistema de previdência so
cial, estabelece nonnas de transição e dá outras pro
vidências, tendo 

Parecer sob n2 527, de 1997, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador 
Beni Veras, oferecendo a redação para o segundo 
turno. 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 16, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do Reque
rimento n2 821, de 1997, art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 16, de 1996 (n2 2.942/92, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a compensação financeira 
entre os sistemas de previdência social, nos casos 
de contagem recíproca do tempo de contribuição 
para efeito de aposentadoria, e dá outras providên
cias, tendo 

Pareceres, sob n% 243 e 413, de 1996, da Co
missão de 

- Assuntos Sociais, Relator. Senador Beni 
· V eras: 12 pronunciamento: (sobre o Projeto) favorá
vel; 22 pronunciamento:- (sobre a emenda n2 1-Pien, 
apresentada perante a Mesa) - favorável. 

(Em virtude de adiamento) 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 25, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n2 25, de 1995 (n2 2.331/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a criação de Área de Proteção 
Ambiental - APA no Distrito de Joaquim Egídio, Muni
cípio de Campinas, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer sob n2 288, de 1997, da Comissão de 

-Assuntos Sociais, Relatara: Senadora Marina 
Silva, favorável ao Projeto, com emendas n2s 1 a 6· 
CAS, que apresenta. 

(Em virtude de adiamento)' 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 175, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 175, de 1997 (apresentado pela Co· 
missão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públi
cos), que dispõe so-bre o endosso de cheques. 

(Em virtude de adiamento) 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 176, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 176, de 19S7 (apresentado pela Co
missão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públi
cos), que dispõe sobre a gestão das entidades fe
chadas de previdência privada e dá outras provi
dências. 

(Em virtude de adiamento) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h 14min.) 

(OS. 16636/97) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

7-1o-97 
Terça-feira 

10h15min- Cerimônia de Imposição de Condecora
ção da Ordem do Mérito Forças 
Anmadas 

Clube do Exército - Sede Lago Sul 

15h30min- Sessão Deliberatíva Ordinária do 
Senado Federal 

17h30min- Inauguração da exposição "Cem Anos 
da Guerra de Canudos 1897-1997". 

Biblioteca do Senado Federal 
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Ata da 141ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 8 de outubro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e da Sra. Júnia Marise 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Albino 
Boa Ventura - Antonio Carlos Magalhães - Antonio 
Carlos Valadares - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni Veras- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Car
los Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Edi
son Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emilia 
Fernandes - Epitacio Cafeteira - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata 
- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira- Hugo Napo
leão - Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson 
Péres - João França - Joel de Hollanda - Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Al
ves - José Bianco - José Eduardo Outra - José Fo
gaça - José lgnácio Ferreira -José Roberto Arruda -
José Sarney- José Serra -Júlio Campos - Júnia Ma
rise - Laura Campos - Leomar Quintanilha - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcãntara - Lúdio Coe
lho - Marina Silva - Marluce Pinto - Nabor Júnior -

Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -
Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ra
mez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros -
Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Ro
cha- Sergio Machado- Teotonio Vilela Filho- Valmir 
Campelo - Vilson Kleinübing - 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. 

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

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

MENSAGEM No 584, DE 1997-CN 
(N° 1.126/97, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento da Seguridade Social da l!nião, em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do 

Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00, para os fins que especifica". 

Brasilia, 6 de outubro de 1997. & _}--. F...,...do Henrique Canl.,. 
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EM n~ 151 /MPO 

Brasília. :o de set:êilbro de I 997 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

O Ministério da Indústria, do Comercio e do Turismo solicita a abertura de credito 
suplementar. no valor de RS 3.000.000.00 I três milhões de reais i. em favor do Instituto Nacional da 
Propriedade lndusmal - lNP!. 

2. O crédito proposto destina-se a atender a despesas cóm o pagamento de inativos e 
pensiOnistas do lnsnnno. tendo em vista que a dotação no corrente exercicio para eSta ação e 
insuficiente. existindo déficit desde o mês de julho. Tal fato decorre do aumento de aposentadorias 
no periodo. número este que segue com taxa positiva de crescimento: 

3. A solicitação tem como fonte compensatória o cancelamento de dotação do grupo de 
despesa Pessoal e Encargos Sociais, da subatividade "Manutenção dos Serviços de Administração 
Gemi" da Administração direta do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. O item cuja 
dotação está sendo parcialmente cancelada e oferecida como compensação não terá sua execução 
prejudicada, uma vez que o saldo existente proporciona o pagamento de pessoal ativo da Unidade 
até o final do exercício. 

4. O credito solicitado pelo Ministério da Indústria, do Comercio e do Turismo devera 
ser submetido à apreciação do Congresso Nacional. por se tratar de remanejamento de recursos 
entre subatividades acima do limite da autorização concedida ao Poder Executivo no art. 62, inciso 
I, alínea '"a", da Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, obedecidas as prescrições do art 167, 
incisos V e VI, da Constituição, e em conformidade com ci art 43, § 12

, inciso m, da Lei n° 4.320 , 
de 17demarçode 1964. 

5. Nessas condições. este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da 
presente solicitação, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Lei. que visa a autorizar a abertura do referido crédito suplementar. 

Respeitosamente. 

-d::t:!:Dl~ 
Ministro de Estado do 

Planejarnento e Orçamento 

ANEXO,\ EXPOSIÇ.\0 DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DOPLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO N2 151 , DE 30 I 09 /97 

I. Síntese do oroblema ou da situacão que reclama providências: 
i lnsutictêncta de dotação orçamemana para cobertura d~ d~spesas de pessoaL relactonadas 
i com a subauv.àadc Encargos com lnattvos e Penstontstas. do Insll!uto Nacional da Propncàade 
i lndusmai. 
I 



2. Solucão e providências contidas no ato normativo ou na medida oro posta: 
. .:\benur:1. de credito sUpleme'f!taC'lt1'1!crl'1lrne ... r'HmUi!jai'l'l'ê'\'iro lfe'W"cü:rsõ'S"-:rcirtta. do 11mite i 

' , estabeiectdo na Lei Orçamentam., 
- f 

3. Alternativas existentes às medidas ou atos'-l'p!..ro~pl!:o~s'.!t:::os;:::,__ ____ ........ .,...._-----:----; 
l e-crlú:ainefiie e:~ ri.iterriaú\·~f \"·1à~Jei. ·~ 

4. Custos: 
R$ 3uoo.ooo.oo (trcs mtihõcs cie reársUlroveriteri!es ae earl(:éiarríenro âe dotação ao grupo 

de despesa Pessoal e Encargos Sociais da Admimstraçào di reta cio Ministério da Agncti[tura Tdo 
Abastectmento. não gerando. portamo. custos adicio'!ats para o T ~souró Nacional. 

5. Razões que justificam a urgência: 
i . O Insmuto não tem saldo orçamemimo para o pagamento de ínátí\·bs e pensionistas desde o 1' 

: mes de tulho. · 
• i 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 
\ Não ha. 

i. Alteracões propostas: í a ser preenchido some.ntenn caso de alteração de Medtdas Provtsonasl 
1 Te.:to a tua! ··[Texto proposto 

8. Síntese do parecer do órgão i~rídico: 

PROJETO DE. LEI N• 30~ DE 1997-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ~o 
Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo. crédito suplementar 
no valor de R$ 3.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

O CONGRESSO l'ACIOl'iAL decreta: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade 
Social da união (Lei n° 9.438. de 26 de fevereiro de 199i), em favor do !V!inistério da Indústria, do 
Comercio e do Turismo. crédito suplementar no valor de RS 3.000.000.00 (três milhões de reais), 
para atender à programação constante do Anexo i desta Lei. 

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
da anulação parcial de dotação. indicada no Anexo II desta Lei. no montante especificado. 

Art. 3• Em decorrencia do disposto no àrt. i 0
• fica alterada a receita do Instituto 

Nacionai de Propriedade Industrial. na forma indicada no Anexo ili desta Lei, no montante 
especificado. 

.1\rt. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasiiia. 
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ANEXO III 
c I 

.ANEXO ACRESCIKI I 

1-------------------------~--~--~----------------------~------~-----' 
26000 - MIHISTERIO DA INDUSTRIA. DO COMERCIO E 00 TURtSJ-0 
28203 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED.t.DE 11\'0USTRIAL 

RECEITA RECURSOS DE TOCAS AS FONTES E TRANSFERENCU.S 

ESPEC!FtCAÇÃO ESF. I OESOOBRANEHTO FONTE 

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES SEG 

1700.00.00 ':'RANSFERE~I.lS CORROOES SEG 3000000 

1710.00.00 TRANSFERENCUS INTRiGOVERHAIEHTAIS SEG 3000000 

17i1.01.01 TRlNSFERENCU. DE RECURSOS CROtNARIOS DO TESOURO SEG 3COOOOO 
NACIONAL 

TOTAL SEGURIDADE 

LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI N° 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997. 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1997. 

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.) 

{RS 1.00) 

CATEGORIA 
ECOtOIIC.l 

3000000 

3000000 
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MENSAGEM No 585, DE 1997-CN 
(N° 1.127/97, na origem) 

Senhores Membros do Congresso NacionaL 

Nos termos ao artigo 61 da Constituição FederaL submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de 
R$ 6.600.000,00, para os fins que especifica". 

Brasília. 6 de outubro de 1997. 

v<-<..):_.._ Fernando Henrique Cardoso 

EM n2 149 IMPO 

Brasília. 30 de setembro de 1997 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

O Ministério dos Transportes solicita a abertura de crédito especial ao Orçamento 
Fiscal da União (Lei n2 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), até o limite de R$ 6.600.000,00 (seis 
milhões e sêiscentos mil reais), em favor da sua Administração direta. 

2. O pleito objetiva reforçar a programação abaixo discriminada: 

Administração direta 
- Companhia Docas do Espírito Santo - Dragagem e Derrocagem no Porto de 
Vitória 

Em RS 1,00 

6.600.000 
6.600.000 

AO! 
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3. Os recursos necessários à viabilização do crédito serão decorrentes do 
remanejamento de dotação orçamentária no âmbito do próprio Ministério dos Transpones. Tal 
providência não acarretará prejuízo na programação onde estavam originariamente alocados estes 
recursos, wna vez que os serviços pdâerãoset-Víaoilizados de acordo com a disponibilidade da 
própria Companhia Docas do Espírito Santo. 

4. Os valores solicitados em tal crffdito serão destinados aos serviços de dragagem e 
derrocamento do canal de acesso, da bacia de evolução e dos berços de atracação do Porto de 
Vitória. Essas áreas encontram-se assoreadas, prejudicando a atracação de navios modernos e de 
maior calado, necessários para atender à crescente demanda decorrente da movimentação e 
diversificação de cargas, possibilitando a redução dos custos portuários e do transporte marítimo. 

5. Este Ministério pronuncia-se favoravelmente ao atendimento da solicitação, que 
requer autorização legislativa para ser viabilizada, estando amparada nas disposições do art 43, § 
12

, inciso ill, da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim, as prescrições do an. 167, 
inciso V, da Constituição. -- · - -

6. Diante do exposto, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito. 

Respeitosamente, 

A:H-S. 
~KA.NDm 

Ministro de Estado do 
Planejamento e Orçamento 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANE.JAMEI"t10 E 
ORÇAMEI"t10 !\,-;! 149 DE 30 ;09 /97. 

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências: 
Necessidade de abertura de crédito especial, em favor do Ministério dos Transportes, com 
destinação de recursos nos serviços de dragagem e derrocamento do canal de acesso, da bacia de 
evolução e dos berços de atracação do Porto de Vitória. 

2. Solução e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta: 
Aberrura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União (Lei If 9.438, de 26 de fevereiro de 
1997). . -· .. 
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A alternativa é única para o problema que se apresenta. 

4. Custos: -
R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seicentos mil reais), decorrentes do reril.ariejamento de dotação 
orçamentária, no âmbito do próprio Ministério dos Transportes. 

5. Razões que justificam a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 
jNão há. 

7. Altera õ~ !!!?~:!!tas: (a ser preenchido somente no caso de alteraçãode Medidas Provisórias) 
Texto atual I Texto proposto 

' 
8. Síntese do parecer do órgão jurídico: 

PROJETO DE LEI No 31, DE 1997-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito especial 
até o limite de R$ 6.600.000,00, para os fins 
que especifica. 

- O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Fica o Poder Exe(\Utivo autoriza_9o_a_abrir aQ_Qrçamento Fiscal da União (Lei 
no 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até 
o limite de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), para atender à programação 
constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 2° Os recursos necessários à f!Xecução do disposto no artigo anterior decorrerão 
da anulação parcial de dotação orçamentária do Orgão, conforme indicado no Anexo II desta Lei. 

Art. 3 o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 
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OUTUBRO DE 1997 

LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI N" 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997. 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1997. 

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.) 

MENSAGEM No 586, DE 1997-CN 
{N° 1.128/97, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada dehõeração de 

Vossas Exêelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, 

crédito suplementar no valor de R$ 41.357.623,00, para os fins que especifica". 

Brasília. 6 de outubro de 1997. 

· · Fernando Henrique Cardoso 
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EM n2 148 /MPO 

Brasília, 30 de setenbro 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica. 

de 1997. 

O Ministério dos Transportes solicita a abenura de crédito suplementar aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n2 9 .438, de 26 de fevereiro de 1997), no 
valor de Rf 41.357.623,00 (quarenta e um milhões, trezentos e cincjüenta e sete mil, seiscentos e 
vtnte e três reais), em favor do Ministério dos Transportes. 

2. O pleito objetiva reforçar as programações abaixo discriminadas: 

Empr~a de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.- TRENSURB 
- Assistência Pré-Escolar 
- Auxílio Refeição/ Alimentação 

V ALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 
-Assistência Médica e Odontológica a Servidores 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU 
-Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público 

Fundo da Marinha Mercante- FMM 
- Financiamento de embarcações para Navegação Interior e Portuária 

Em R$1,00 

1.207.925 
231.135 
976.790 

136.363 
136.363 

1.426.121 
1.426.121 

38.587.214 
38.587.214 

3. Para a V ALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a dotação necessária será 
proveniente do remanejamento de recursos da própria empresa. Tal procedimento não afetará a 
execução da programação onde foi originalmente alocada, uma vez que foi decidido após avaliação 
criteriosa de suas possibilidades de dispêndio, até o fmal do exercício. Nas demais unidades, será 
oriundo da incorporação de saldos de exercícios anteriores. 

4. Este Ministério pronuncia-se favoravelmente ao atendimento da solicitação, que 
requer autorização legislativa para ser viabilizada, estando amparada nas disposições do art. 43, § 
12

, incisos I e IIL da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim, as prescrições do art. 
167, inciso V, da Constituição. 

5. Diante do exposto, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito. 

ANTONIO KAN IR 
Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento 
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO N2 148 DE 30 I 09 /97. 

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências: 
Necessidade de abenura de crédito suplementar, para reforçar a atividade de assistência médica e 
odontológica da V ALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, mediante remanejamento de 
dotação orçamentária, e incorporação de recursos provenientes do saldo de exercícios anteriores 
na Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A, na Companhia Brasileira de Trens Urbanos e 
no Fundo da Marinha Mercante, com o intuito de adequar o programa de trabalho dessas 
empresas. 

2. Solucão e nrovidências contidas no ato normativo ou na medida proposta: 
Abenura de crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nl2 
9.438, de 26 de fevereiro de 1997). 

4. Custos: 
R$ 41.221.260,00, (quarenta e um milhões, duzentos e vinte e um miL duzentos e sessenta reais) 
decorrentes da incorporação de saldos de exercícios anteriores e R$ 136.363,00 (ce"t" ~·-=--~e 
seis mil, trezentos e sessenta e três reais) do remanejamento de dotação orçamentár; __ 

5. Razões que justificam a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

!Não há. 

7. Alterações propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias) 
Texto atual Texto proposto 
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PROJETO DE LEI No 32, DE 1997-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
Uruão, em favor do Ministério dos 
Transportes, crédito suplementar no valor de 
R$ 41.357.623,00, para os fins que 
especifica. 

-O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da Uruão (Lei n° 9.438, de 26 de fevereiro de I 997), em favor do Mirustério dos 
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 41.357.623,00 (quarenta e um milhões, trezentos e 
cinqüenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais), para atender à programação constante do Anexo 
r desta Lei. 

decorrerão: 
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior 

· r - da anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, 
no valor deR$ 136.363,00 (cento e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais), na forma do 
Anexo II desta Lei; 

H - da incorporação de saldos de exercícios .. anteriores, .. no valor de R$ 
-i 1.221.260,00 (quarenta e um milhões, duzentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta reais), na 
forma do Anexo HI desta Lei. 

· Art. 3o Em decorrência da abertura do presente crédito, _fica alterada a receita da 
V ALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.Â., na forma indicada no Anexo rv desta Lei, nos 
valores especificados. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 
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ESF. FOI/TE CATEOCf!IA 1 
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J9000 - WINISTERIO DOS TRAHSPOOTES 
39208 - "C'OioP.Of-HA BlUSILEíRl DE TREHS URSAH:lS 

R6CElTA 

ESPECIFICA.CÃ_O_ 

1000.00.(10 oa:rms-
1900.0D.CO MIUS AEttiTAS COIRENTES 

1990.00.00 RSXITIS DIVERSAS 

1990.05.99 S.tiJW)$ tlE EX!RCICIOS AHTERIORES - REOJR"SS$ DrmtSOS 

ANUO 

39000 - II!NlSTtRI!I OCS 1ILINSI'IRtES 
39901 - F\M1D D4 .-D~t~ .:JICIH'tt 

RECEITA 

tSPEC!F!CACiO 

2000.00.00 IISElTIS CE I:APnAl 

2500.11!UIO - ~!~CEITAS DE CAPITAl 

25&!. 00. !10 swm DE um:rcros AHTERIORES 

»00 lU 

2S80.!1Vlll SMIIIIS DE UE!ICICIOS AKTERIORES - REI:URSGS 01\'fl!IIIS 

ltEQRSOS DE TOOJS AS FOOES E TRAHSFERai:U.S 

~- ~ 

ESF. DESIXlMIJEKTO FONTE 

F!S 

FIS 1426121 

F!S 1426121 

FIS t4261Z1 

TOTAL FISCAL 

lllQitSIIS OE lOOAS AS FONTES E TIUNSFEREHC!AS 

tSF. OESlOIIlWEII!O FONTE 

FIS 

FIS 38587214 

FIS 335S7ZU. 

FIS 3858721-4 

TOTAl.. FISC.\1. 

OUTUBRO DE 1997 

(R$ 1.00) 

CATEGCRIA 
ECCNOIIICJ. 

1"26121 

1426121 .. 

Aa!ESI:ll() 

(RS t .OCI) 

CATEtOUA 
El:OIIOII!CJ. 

3858721.C 

38aa7214 
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...O IV 

ANEXIl .t.CRESCIMl 

39000 - WINISTERIO DOS i'RANSf'CirrES 
39207 - YALEC - E.t-(;EN-IA.RIA, ~TRUÇ(iES E PERROVU.S S/A 

RECEITA (RS 1.001 

ESPECIFICAÇÃO ESF. DESilllBIWEHTO FtllftE CATEGORIA 
ECCtOCICA 

1CXJO.OO.OO RECEITAS c:tewiTEs SES 136363 

t700.00.00 TlWlSFEREN:IAS CORRENTES SEG ·-1710.00.00 'T'RAHSFEREtCIAS IHTRA.GOVERtU.IEAIS SEG ·-1711.01.01 TRANSFEREN;IA DE REOJRSOS DmiNARIOS DO TESOUIIO SEG 13E363 
NACICNAL 

TOTAL S!SIRJIWlE 136363 

-IV 

39000 - MINlSTERIO DOS TRANSPORTES 
39207 - VAl.EC - a.Gali.IRIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A 

RECEITA (RS 1.00) 

ESPECIFICAÇÃO 'ESf. Dp;nceRUEHTO FQIIIE CAtmiRIA 
EaiDIICA 

2000.00.00 RECEITAS CE CAPITAL FIS 136383 

2<00.00.00 TIWISFEREII:IAS DE CAPITAl. FIS -2<10.00.00 lRANSFEREHClAS IIITit\GOVERH.UEAIS FIS ·-2411.01.01 TRAHSFEREN::IA DE REOJRSOS DRDINARIDS CQ tESCUlO FIS 136363 
NACIOIW. 

TOTAL ~ISC.U. 136363 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI N° 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997. 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1997. 

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.) 

MENSAGEM No 587, DE 1997-CN 
(N° 1.129/97, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do artigo 6 I da Constituição Federal.. submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências,- acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial até ó limite de R$ 

!00.200.000,00, para 65 fins que especifica" 

Brasilia. 6 de outubro de 1997. 

Fernando Henrique Cardoso 

L 
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EM n" ::.so /:\-IPO 

Brasrlia. ::o de setembro de 1997 

Excelentissirno Senhor Pres1deme da Republica. 

O Ministério da Fazenda encammha solicitação de crédito especial até o limite de RS 
100.200.000,00 (cem milhões e duzentos mil reais), em favor da sua Administração direta. 

2. O Governo Brasileiro tem-se empenhado em tàvorecer a reestruturação e a 
modernização das administrações fiscais das Unidades da Federação. objetivando maior nível de 
eficiência e eficácia administrativa. visando, conseqüentemente, :i racionalidade e à transparência 
na gestão dos recursos públicos estaduais. por meio do Programa de Apoio à Administração Fiscal 
para os Estados Brasileiros - PNAFE. que tem como objetivo precipuo modernizar e fortalecer as 

_9-istintas entidades responsáveis pela gestão fiscal dos Estados brasileiros. mediante o 
desenvolvimento de projetos especificas de modernização fiscal. 

3. Dessa forma, o Programa abrangerá toda a área fiscal dos Estados e do Distrito 
Federal. como: 

a) Administração Tributaria 
b) Contencioso Fiscal 
c) Administração Financeira 
d) Auditoria e Controle Interno. 

Para tanto, o Governo Federai firmou contrato com o Banco lnterarnericano de 
Desenvolvimento- BID, no valor total deUS$ 500,000.000 (quinhentos milhões de dólares nane
americanos), com vistas a obter os recursos necessarios para a sua implementação, em parcelas 
desembolsáveis conforme acordado no referido contrato. Assim, o Ministério da Fazenda. 
constituiu. formalmente, no âmbito da sua Secretaria Executiva, a Unidade de Cooperação do 
Pro!:,>rama - I JCP, visando a sua operaciOnalização. 

5. De acordo com o Contrato de Empréstimo. poderão ser concedidos aos Estados 
pamc1pantes do Programa. denommados "Beneticianos". ::;ubemprest1mos para a aqutsição de bens 
t::ou contratação de obras ou serv1ços relacionados com a t:xecução de projetos. e o prázo para 
comprometer esses recursos em créditos a favor dos Beneticiários do Programa é de três anos, a 
contar da data de vigência do cttado Contrato. 

6. A contrapartida global do Programa será de valor equivalente ao Empréstimo, ou 
seja, l!S$ 500,000,000 (quinhentos milhões de dólares_ none-americanosi, -cabendo aos Estados as 
contrapartidas mínimas definidas no Regulamento Operativo do Programa e à União a 
contrapartida relativa aos gastos com a UCP. 

415 
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Do montante de RS 100.200.000,00 (cem milhões e duzentos mil reais), ora 
solicitado, R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reiis),serão destinados ao atendimento de despesas 
relativas à concessão de empréstimos aos Beneficiários do Programa-, e R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), a cobertura de gastos com investimentos da UCP. 

8. Os recursos compensatórios necessãrios à viabilização do referido crédito serão 
provenientes de parte do empréstimo junto ao BID, e o restante do cancelamento parcial de dotação 
da subatividade "Manutenção dos Serviços de Administração Geral", do próprio órgão 
orçamentário. 

9. O pleito em questão deverà ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, 
mediante projeto de lei, por se tratar de crédito especial, face ao atendimento de despesas para as 
quais não constam dotações consignadas na Lei Orçamentária, obedecidas as prescrições do art. 
167, incisos V e VI, da Constiruição, e em conformidade com o disposto no an. 43, § 12, incisos III 
e rv, da, Lei n2 4.320, de !7 de março de 1964. 

10. Ressalte-se, por oportuno, que foi encaminhado anteriormente à aprectaçao do 
Congresso Nacional Projeto de Lei referente a crédito suplementar no valor de R$ 2.442.484,00 
(dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro rems), para 
atender a despesas do-citado PNAFE. 

11. Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da 
presente solicitação, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Lei, que visa a autorizar a aberrura do referido crédito especial. 

R"P'ho~onte. A-J--1 7 ' 
c:::: ~m.ao KA.NDIR 

Ministro de Estado do 
Planejamento e Orçamento 

.\NEXO.\ EXPOSIÇr\0 DE .\IOTIVOS DO Ml:\ISTÉRIO DO 
PLA:\EJAME::'-iTO E ORÇA~lEl\TO 

;'112 150 DE 30 I 09 /97. 

1. Síntese do problema ou da situacão que reclama providências: 
Necesstdade de apone de- recursos para cobenura de despesas para as quais não constam : 

dotações consignadas na Lei Orçamentaria. no àmbito do Ministério da Fazenda - Administração i 
direta. relativas ao Programa de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros - · 
PNAFE. 
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2. Solução e providências contidas no ato riorm:ltívo-ifu-iiTmeâiâaptoposta: 
Abertura de crédito especiaL objetivando a inclusão dessas dotações no orçamento vigente. 

3. Alternativa existente às medidas ou a tos prooostos: 

Tecnicamente é a alternativa viável. 

4. Custos: 

R$ 100.200.000,00 (cem milhões e duzentos mil reais) provenientes de recursos de operação de 
crédito, tirmada entre a União e o BID. e do remanejamento de recursos. dentro do próprio órgão. 

S. Razões que justificam a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

Não há. 

7. Alterações ro ostas: ( a ser preenchido somente no caso de altera ão de Medidas Provisórias·) 
Texto atual Texto proposto 

8. Síntese do parecer do órgão jurídico: 

PROJETO DE LEI No 33, DE 1997-CN -----

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Fazenda.. crédito especial até o 
litnite de R$ 100.200.000,00, para os fms que 
especifica. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento fiscal da União. d~ 
que trata a Lei n° 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, em favor do Miiústério da Fazenda. crédito 
especial até o limite de R$ 100.200.000.00 (cem milhões e duzentos mil reais), para atender à 
programação constante do Anexo I desta Lei. 

.tut. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão: 

[ - de operação de crédito. firmada entre a União e o Banco Internacional de 
Desenvolvimento- BID. no valor de R$ 100.000.000.00 (cem milhões de reais); 

II - <.la anulação parcial da dotação orçamentária consignada no vigente orçamento. 
no valor·de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), na forma do Anexo II desta Lei. 

Art. 3 o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília. 

'25000 - MINISTERIO DA FAZENDA 
25101 - MIN[STERIO DA FAZENDA 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI No 9.438, DE26 DE FEVEREIRO DE 1997. 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício fmanceiro de 1997. 

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.) 

A VISO DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Aviso n9 959 /MF 

Brasilia, 08 de outubro de 1~97. 

Senhor Presidente., 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para 

encaminhar-lhe os anexos Oficias PRESI - 97/2994 e 97/3000.1, 

ambos de 3 do mês em curso, que contêm informações adicionais 

prestadas pelo Banco Central do Brasil acerca das indagações 

que me formularam os ilustres Senadores Eduardo Suplicy e 

Gilberto Miranda, na audiência pública de 11 de junho último, 

quando, perante o Plenário do Senado Federal, prestei 

esclarecimentos sobre a aquisição da atividade bancária do 

Banco · Bamer indus S. A. pelo Banco HSBC S. A. (Hong Kong and 

Shangai Bank Corporation). 

Atenciosamente, 

/ 

PEDRO SAMPAIO MALAN 
Ministro de Estado da Fazenda 
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PRES!-97 /2994 · Brasília, 03 de outubro de 1997 

Senhor Ministro, 

Apresento a V. Exa. os esclarecimentos sobre a compra de títulos 
da dívida pública externa brasileira, como parte da recente aquisição de parte dos 
ativos e passivos do Banco Bamerindus S. A pelo Banco HSBC S. A (Hong Kong and 
Shangai Bank Corporation}, suscitados por perguntas formuladas a V. Exa. pelo 
Senador Eduardo Suplicy, na audiência pública de 11.06.97, no Plenário do Senado 
Federal. 

2. A propósito, informo que a aquisição de títulos da dívida pública 
externa brasileira, no valor de US$ 804 milhões, foi efetuada por este Banco Central, 
agindo em nome do Banco Bamerindus S. A - Sob Intervenção. Esses títulos não 
foram comprados do Banco HSBC e sim adquiridos no mercado por meio de outras 
instituições financeiras de grande presença internacional (JP Morgan, ING e Goldman 
&Sachs). 

3. Todas as operações de compras efetuadas por esta Autarquia para 
repasse ao Bamerindus ocorreram a valores abaixo das cotações médias do mercado. 
Enquanto essas representavam 64,386%, nos dias das transações, o preço médio das 
aquisições feitas pelo Banco Central não ultrapassou 64,31%. 

4. O aparte de capitais do HSBC, a título de capitalização do Bamerindus, 
ascendeu a US$ 929.912.272,43, enquanto o total dispendido na compra de títulos no 
exterior totalizou US$ 804 milhões, representando, portanto, um impacto positivo da 
ordem de US$ 126 milhões em termos de entrada de divisas no País. 

5. Além disso, deve-se notar que, em decorrência dessa transação, a dívida 
externa brasileira diminuiu em US$ 804 milhões, enquanto os investimentos diretos 
aumentaram em quase US$ 930 milhões. 

Respeitosamente 

A Sua Excelência o Senhor 
Pedro Sampaio Malan 
Ministro de Estado da Fazenda 
Esr>lanada dos Ministérios, Bloco P 
70C f8-900 - Brasília - DF 
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PRES!-97í 3000.1 --Brasília. 3 de outubro de 1.997 

Senhor Ministro. 

Encaminho a V.Exa. esclarecimentos adicionais sobre a aquJsJçao da 
atividade bancária do Banco Bamerindus S.A. pelo HSBC (Hong Kong and Shangai 
Bank), suscitados por perguntas formuladas a V.Exa. pelo Senador Gilberto Miranda, na 
audiência pública de 11.6.97, no plenário do Senado Federal. 

2. Relativamente ao ágio recebido pelo Banco Bamerindus S.A. - Sob 
Intervenção e o depósito em caução, efetuado no HSBC CBamehndus, registro ser 
comum, em compra de bancos, alguma incerteza quanto ao valor real dos ativos, bem 
como quanto à existência de passivos ocultos. A linguagem bancária designa como 
"contingências" essas obrigações cujos montantes não são bem conhecidos no 
momento da compra e que podem aparecer no futuro. A característica básica dessas 
"contingências" é que são obrigações decorrentes de atas e-ações já consumadas no 
passado, mas que somente se tomarão exigíveis no futuro (tipicamente ações judiciais 
e, mais freqüentemente, de natureza trabalhista). Assim, quem compra uma empresa 
·-uaiquer. inclusive banco, invariavelmente, faz constar no contrato determinação para 
c::CJe as obrigações por "contingências" sejam do vendedor, exigindo algum tipo de • 

~garantia para assegurar a sua efetividade. @ 
; 

"'· Registre-se, ainda, que o Bamerindus vinha apresentando prejuízo médio 
mensal superior a R$ 80 milhões, provocado, principalmente, pelo seu elevado custo 
iixo (cerca de R$ 130 milhões/mês), incompatível com o volume de recursos 
transacionado. Os conglomerados bancários privados concorrentes do banco (aqueles 
com mais de SOO agências) possuíam, em 31.12.96, custo fixo inferior a 10% ao ano, em 
relação ao total de recursos captados, enquanto no Bamerindus essa relação atingia 
13,5% ao ano, significando, em termos práticos, que o custo de administração dos 
R$ 12 bilhões de passivo do banco, existente ao final de 1.996, era R$ 420 milhões ao 
ano superior ao de seus concorrentes. Nessas condições, _seguindo a metodologia 
usual de avaliações em privatizações, o valor do banco seria fortemente negativo, à 
vista de um fluxo futuro de prejuízos que, trazido a valor presente, seria altamente 
negativo. 

A Sua Excelência o Senhor 
Pedro Sampaio Malan 
Ministro de Estado da Fazenda 
Esplanada dos Ministérios, Bloco P 
70048-900 - Brasília - DF 
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4. Tal Situação obrigou, a exemplo de operações análogas realizat:,,:s com 
amparo no PROER. a que o vendedor assumisse responsabilidade por custos futuros. 
como forma de permitir o reequilíbrio da atividade bancária transferida. Assim, com 
alguns investimentos e ajustes administrativos, tendentes a reduzir despesas, e com a 
troca da gestão e do controle acionário (e o ganho de credibilidade e de captação que 
isso representaria), o banco poderia eliminar os prejuízos e se reequilibrar no piano 
operacional. Deve ser claro, todavia, que a obrigação de entregar ao comprador um 
banco "equilibrado" do ponto de vista operacional - ou seja, um-banco sem prejuízos 
continuados- era do vendedor, que recebia um valor positivo de "good will"; 

5. Quanto à garantia prestada- pelo Banco Central ao-HSBC, no valor de 
R$ 1 ,06 bilhão. esclareço que não implicou em entrega de tais recursos ao HSBC. 
Trata-se de garantia por conta de "contingências" cujos valores, como dito, não são 
conhecidos no momento da compra, tendo o Banco Central recebido, como 
contragarantia do Banco Bamerindus S.A - Sob Intervenção, títulos da dívida externa 
brasileira no valor de face de R$ 1 ,27 bilhão. 

6. h aquisição dos títulos da dívida pública externa brasileira, pelo valor de 
US$ 804 milhões, foi efetuada pelo S"anco-Cenfral, agindo em nome do Banco 
Bamerindus S.A - Sob Intervenção. Esses títulos não foram comprados do HSBC e sim 
adquiridos por intermédio de outras instituições financeiras de grande presença nos 
mercados internacionais (JP Morgan, ING e Goldinan Sachs). 

7. Todas as operações de compras efetuadas por esta Autarquia para 
repasse ao Banco Bamerindus S.A - Sob Intervenção ocorr~ram a valores abaixo das 
cotações médias do mercado. Enquanto essas eram de 64,386% nos dias das 
trans"ªções, o preço médio das aquisições feitas pelo Banco Central não ultrapassou 
64,31%. 

8. No que diz respeito à taxa de administração dos ativos que remanesceram 
no Banco Bamerindus S.A - Sob Intervenção, cabe consiç:nar que o preço de serviços 
dessa natureza é estabelecido em função de diversos aspectos, dentre os quais cabe 
destacar, no caso, a própria qualidade dos ativos (que determina o esforço exigido do 
administrador para a sua cobrança) e o fato de tais créditos estarem distribuídos por 
todo o território nacional, em mais de 1.000 agências, aspecto que dificultava a tarefa, e 
impedia sua transferência imediata para instituição congênere. Ademais, o preço então 
estabelecido teve caráter provisório, havendo expressa previsão contratual de sua 
revisão. 

Respeitosamente 

-~J~~noo 
~~~nte 
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OFÍCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 473197, de 30 de setembro último, do Minis
tro de Estado do Planejamento e Orçamento, enca
minhando as informações referentes ao Requeri
mento n2 608, de 1997, do Senador Jefferson Péres. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECER 

PARECER Nº 594, DE 1997 
{Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n2 75, de 1993 (no 5.813/90, na 
Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n2 75, de 1993 {n2 5.813, 
de 1990, na Casa de Origem), que acrescenta dis
positivo ao art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio 
de 1990, para permitir a movimentação-da coiitã 
vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço - FGTS - do aposentado, na condição que 
específica. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de outubro 
de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Ronaldo 
Cunha Uma, Relator - Lucídio Portella - Lúdio 
Coelho. 

ANEXO AO PARECER N2 594, DE 1997 

Acrescenta dispositivo ao art. 20 da 
Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990, para 
permitir a movimentação da conta vincu
lada ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS - do aposentado, na con
dição que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII: 
"XII - desligamento definitivo da empresa de 

aposentado que tenha retomado ao trabalho." 
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
A SR! PRESIDENTE {Júnia Marise) -O expe

diente lido vai à publicação. 
A SR~ PRESIDENTE {Júnia Marise) -
Nos termos da Resolução n2 2, de 1995-CN, a 

Presidência estabelece o seguinte calendário para 
tramitação dos Projetas de Lei n% 30 a 33, de 1997-

CN, constantes das mensagens presidenciais lidas 
anteriormente: 
até 13-1 O publicação e distribuição de avulsos; _ 
até 21·1 O prazo final para apresentação de emendas; 
até 26-1 O publicação e distribuição de avulsos das 
emendas; 
até 5-11 encaminhamento do parecer final à Mesa 
do Congresso Nacional. 

A SR! PRESIDENTE {Júnia Marise) - A Presi
dência recebeu o Ofício n2 10/97, de 7 do corrente, do 
Governador do Estado de Sergipe, encaminhando, nos 
termos do art 22 da Resolução n2 93, de 1997, do Se
nado Federal, a relação dos servidores que manifesta
-am o desejo em aderir ao Programa de Desligamento 
Voluntário - PDV, contendo a remuneração mensal e 
o valor das respectivas indenizações. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n2 124, de 1997, vai à Comissão 
de Assuntos Econõmicos. 

A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 

. [12 2.945/97, na odgl:lmo.L..dl:l_~AELseternbro último, 
encaminhando, nos termos do art. 13 da Resolução 
n2 69, de 1995, do Senado Federal, e em atendimen
to à solicitação da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, parecer daquele órgão sobre contratação de ope
ração de crédito de interesse do Governo do Estado 
do Paraná, no valor de cem milhões de dólares norte
americanos, equivalentes a cento e sete milhões, seis
centos e cínqüenta mil reais, a preços de 30 de junho 
de 1997, junto ao Banco lnteramericano de Desenvol
vimento - BID, cujos recursos serão destinados ao fi
nanciamento de parte do Projeto Expansão, Melhoria e 
Inovação do Ensino Médio - PROEM. 

O expediente, anexado ao processado da Men
sagem n2 257, de 1996, vai à Comissão de Assuntos 
Econõmicos. 

A SR! PRESIDENTE {Júnia Marise) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n2 2.946/97, de 30 de setembro último, encaminhan
do, nos termos do art. 13 da Resolução n2 69, de 
1995, do Senado Federal, e em atendimento à solici
tação da Comissão de Assuntos Econõmicos, pare
cer daquele Órgão sobre contratação de operação 
de crédito de interesse do Governo do Estado do 
Paraná, no valor de vinte e três bilhões, seiscentos e 
oitenta e seis milhões de ienes japoneses, equiva
lentes a duzentos e vinte e um milhões, novecentos 
e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos reais e vinte 
centavos, cujos recursos serão destinados ao finan
ciamento de parte do Projeto de Saneamento Am
biental do Paraná- PARANASAN. 
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A matéria, anexada ao processado da Mensa
gem n° 81, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
ng 2.947, de 30 de setembro último, encaminhando, 
nos termos do art. 13 da Resolução n2 69, de 1995, 
do Senado Federal, e em atendimento à solicitação 
da Comissão de Assuntos Económicos, parecer da
quele Órgão sobre contratação de operação de cré
dito de interesse do Governo do Estado do Para·
ná, junto ao Banco Internacional para Reconstru
ção e Desenvolvimento - BIRD, no valor de cento 
e setenta e cinco milhões de dólares norte-ameri
canos, equivalentes a cento e oitenta e oito milhões, 
trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais, a 
preços de 30 de junho de 1997, cujos recursos serão 
destinados ao Programa de Alívio à Pobreza Rural e 
Gerenciamento de Recursos Naturais - Paraná 12 
Meses. 

A matéria, anexada o processado do Ofício n• 
S/63, de 1997, vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) -A Presi
dência lembra ao Plenário que o tempo destinado 
aos oradores do Expediente da sessão delibe.r.i=~Jiva 
ordinária de amanhã será dedicada à homenagear o 
20° aniversário da criação do Estado-do Mato Gros
so do Sul, de acordo com o Requerimento n2 789, de 
1997, de autoria do Senador Ramez Tebet e Ol$'05 
Srs. Senadores. "' 

Esclarece, ainda, que estão abertas as .in.~ri
ções para a referida homenagem. 

A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) - o: Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nll 1.534-10, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o número de 
Cargos de Direção e Funções Gratificadasãas Insti
tuições Federais de Ensino Superior e dos Centros 
Federais de Educação Tecnológica e dá outras pro
vidências'. 

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 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

José Alves 
Carlos Patrocínio. 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Artur da Távola 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José Roberto Arruda 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha. 

Epitácio Cafeteira 

írtulares 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Cláudio Cajado Coraúci Sobrinho 
Paes Landim José Mendonça Bezerra -

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Maurício Requião 
Saraiva Felipe 

Oswaldo Soler 

PSDB. 

Lídia Quinan 
Elcione Barbalho 

Roberto Santos. 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PPB. 

Moacyr Andrade Bonifácio de Andrada 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami
taçãO: da matéria: 

Dia 8-1 D-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-1Q-9- instalação da Comissão Mista 
Até 8-1 D-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 17-1 D-97- prazo final da Comissão Mista 
.Até .12..1J-97- prazo no Congresso Nacional 
A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.537-43, adotada 
em 2 de.outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a base de cál
culo da Contribuição para o Programa de Integração 
Social - PIS devida pelas pessoas jurídicas a que se 
refere o§ 12 do art. 22 da Lei n2 8.212, de 24 de ju
lho 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• 
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Agripino 
José Bianco 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúcio Alcântara 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Júlio Campos 
Hugo Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

BeniVeras 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

Paudemey Avelino 
Luiz Moreira 

PTB 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Arolde de Oliveira 
Antônio UenoBioco 

(PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Edinho Bez 
Pedro !rujo 

Basílio Villani 

PSDB 

Pedro Navais 
Silvio Pessoa 

Feu Rosa 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PTB 

Arlindo Vargas José Coimbra 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-10-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-1Q-97- instalação da Comissão Mista 
Até 8-1 Q-97 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 17-10-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 1"-11-97- prazo no Congresso Nacional 

A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n° 1.538-45, adotada 

em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a Nota do Te
souro Nacional - NTN e sua utilização para aquisi
ção de bens e direitos alienados no âmbito do Pro
grama Nacional de Desestatização - PND, de que 
trata a Lei n2 9.491, de 9 de setembro de 1997, conso
lidando as normas sobre a matéria constantes da Lei 
n2 8.177, de 12 de março de 1991, e da Lei n2 8.249, 
de 24 de outubro de 1991, e altera os arts. 22 e 3Q da 
Lei n2 8.249/91". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5Q do art. 22 da Resolução nQ 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Joel de Hollanda José Alves 
Freitas Neto Jonas Pinheiro 

PMDB 

RamezTebet Ney Suassuna 
Fernando Bezerra Mauro Miranda 

PSDB 

TeotonioVilela Filho- -Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Augusto Viveiros Ciro Nogueira 
Abelardo Lupion Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Hermes Parcianello 
José Chaves 

Leõnidas Cristina 

PSDB 

Ricardo Rique 
Wilson Cignachi 

Danilo de Castro 

Bloco (PTIPDTIPC do 8) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PSB 

Ricardo Heráclio Álvaro Ribeiro 
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De acordo com a Resolução n° 1, de :t~_as.,cN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-1 0-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 9-10-97- instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 17-1 0-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 12-11-97- prazo no Congresso Nacional 
A SR~ PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.539-36, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a participação 
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da em
presa e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolu
ção n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Vilson Kleinubing 
José Agripino 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelino Pereira 
Edison Lobão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beni Veras Geraldo M_elo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo Regina Assumpção 

Titulares 

Manoel Castro 
Osmirlima 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

ÁtiiªLins 
Joaõ Mellão Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA) 

Pinheiro Landim 
Simara Ellery 

Firmo de Castro 

PSDB 

Regina Uno 
Moacir Micheletto 

Wilson Campos 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PL 

Luiz Buaiz Eliseu Moura 

De acordo com a Resolução ne 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
taçãl:í da-matéria: 

Dia 8-1 0-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 9-10-97- instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 17-10-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-11-97- prazo no Congresso Nacional 

A SR! PRESJDENTE (JÚnia Marise) - O Se
nhor Presidente da-República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida ProvTsoria n2 1.54G-29, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e an(), que ·"Dispõe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá outras provi
dências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n9 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
. cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Alves 
Romero Jucá 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúcio Alcântara 

SENADORES 

PFL 

PMDB. 

PSDB 

Suplentes 

Francelino Pereira 
Hugo Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Jefferson Péres 

Bloco Oposição (PT!PDTIPSB!PPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Trtulares 

Francisco Horta 
Betinho Rosado 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

·PFL. 

Luiz Braga 
Coraúci Sobrinho 
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

Luís Roberto Ponte 
Sílvio Pessoa 

PSDB 

Paulo Rítzel 
Adelson Salvador 

JoséAnibal Arnaldo Madeira 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-10-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-10-97- instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97:-- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 17-10-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 1"-11-97- prazo no Congresso Nacional 
A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1..543-27, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o número de 
cargos de Nªt\olreza Especial, de cargos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores e de Funções 
de Confiança existentes nos órgãos da Administra
ção Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 
e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º-e-5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

rrtulares Súplentes 

PFL 

Edison lobão Bello Parga 
Freitas Neto José Agripino 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB. 

José Roberto Arruda Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteria Leomar Quintaniiha 

Titulares 

Roberto Fontes 
Leur lomanto 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Adauto Pereira 
lael V a relia 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA) 

Saraiva Felipe 
João Magalhães 

Adelson Ribeiro 

PSDB 

Regina lino 
Edison Andrino 

Odílio Balbinotti 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PV 

Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-1 0-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 9-10-97- instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 17-10-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 1º-11-97- prazo no Congresso Nacional 
A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se

nhor Presidente da_ República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nº 1.546-24, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre as contribui
ções para os Programas de Integração Socia] e de 
Formação do Património do Servidor Público -
PISIP ASEP, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bello Parga 
Júlio Campos 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

José Agripino 
Vilson Kleinübing 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 



428 ANAIS DO SENAPO EEDERAL -- _______ QllTUBRODEJ997 

PSDB 

Jefferson Péres Beni V eras 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

Titulares 

SlõNADORES 
Suplentes 

PFL 

José Eduardo Outra 

PTB 

Sebastião Rocha - - José Alves 
Edison Lobão 

Guilherme Palmeira 
Romero Jucá 

Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL Beni V eras Lúdio Coelho 

Lael Varella 
José Rocha 

Vanessa Felippe 
Expedito Júnior 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Luiz Dantas 
Maria Elvira 

PSDB 

Darcísio Perondi 
Nair Xavier Lobo 

Luiz Piauhylino Marconi Perillo 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PPB 

Alcione Athayde OdelmoLeão 

De acordo com a Resolução nQ 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-1 0-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 9-10-97- instalação da Comissão Mista 

Até 8-10-97- prazo para recebimento de emen-
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 17-10-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 1Q-11-97- prazo no Congresso Nacional 

A SR~ PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1..547-35, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Cria a Gratificação de De--
sempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratifica
ção de Desempenho de Atividade de Proteção ao 
Vôo, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 4Q e 52 do art. 2Q da 
Resolução nQ 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Aroldo Cedraz 
Antônio dos Santos 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Francisco Horta 
José Carlos Coutinho 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA) 

Zaire Rezende 
Paulo Lustosa 
João Leão 

Jorge Wilson 
Sandro MabeiPSDB 

Osvaldo Soler 

Bloco (PTJPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PTB_ 

Nelson Marquezelli _ Chico da Princesa 

De acordo com a Resolução nQ 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-1 0-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 9-10-97- instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 17-10-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 1 Q-11-972 - prazo no Congresso Nacional 
A sR!-PRESII)ENTE (J6nTa-Manse)-=--ó Se-

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nQ 1.551-27, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Altera a legislação referente 

-~ ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
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Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercan
te - FMM, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5~ do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fic-.a assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

RomeroJucá Edison Lobão 
Hugo Napoleão João Rocha 

PMOB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSOB 

Beni Veras Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPOTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

S11plentes 

PFL 

Abelan;io Lupion Raul Belém 
Jaime Martins Sérgio Bacellos 

Bloco (PMOBIPSOIPSLIPRONA) 

Ronaldo Perim 
Mário Martins 
Paulo Feijó 

Paulo Lustosa 
Antônio BrasiiPSDB 

Feu Rosa 

Bloco (PT/POTIPC do B) 

· Neiva Moreira Alcides Modesto 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-10-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-10-97- instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade · 

Até 17-1 0-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 1 º-11-97 - prazo no Congresso Nacional 

A SR~ PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida ProvisQ.ria nº 1.553-20, adotada 
em 2 de outubro cl§l 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a emissão de 
Notas do Tesouro Nacional - NTN destinadas a au
mento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

RomeroJucá 
Vilson Kleinübing 

Jáder Barbalho 
Nabo r Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Waldeck Omelas 
Joel de Hollanda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José Jgnácio Ferreira Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

PFL 

Saulo Queiroz Carlos Magno 
Uma Netto Samey Filho 

BJ6co (PMOBIPSOIPSLIPRONA) 

Antônio do V alie 
Zé Gomes da Rocha 

PSOB 

Oscar Goldoni 
Roberto Paulino 

Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PMN 

Basco França 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 
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Dia 8-10-97- ·designação da Comissão Mista 
Dia 9-1 0-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 17-1D-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 1 °-11-97 - prazo no Congresso Nacional 

A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória ne 1-555-15, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até 
o limite de R$106.000.000,00, para os fins que espe
cifica". 

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 Suplentes 

PFL 

Edison Lobão Gilberto Miranda 
Waldeck Omelas Romero Jucá 

PMDB 

Jáder Barbaiho Gerson Camata 
Nabor Júnior Canos Bezerra 

PSDB 

Beni V eras Jefferson Péres 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 

Deputados 

Titulares Suplentes 

PFL 

João Canos Bacelar José Santana de Vasconcellos 
Benedito de Lira Mauro Fecury 

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA) 

Paulo Rítzel Paulo Lustosa 
Oscar Goldoni Udson Bandeira 

PSDB 

João Leão ·Fernando Torres 

• Bloco (PT/f'DTLPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PV 

Fernando Gabeira 
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-10-97- designação da Comissão Mista 

Dia 9-1 0-97- instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 17-10-97- prazo final da Comissão Mista 

-Até 1 "-11-97 - prazo no Congresso Nacional 

A SR~ PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se
nhor Presidente da Repúb[ica enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória ne 1.574-5, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a concessão 
de financiamento vinculado à exportação de bens ou 
serviços nacionais". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos gos_§§ 42 e_se do art. 22 da Re~olução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: · 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Vilson Kleinübing Canos Patrocínio 
Bello Parga Waldeck Omelas 

PMDB. 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Canos Bezerra 

PSDB 

José Serra OsmarDias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

José Canos Aleluia 
Paudemey Avelino 

PPB. 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

·Suplentes 

PFL 

Francisco Horta 
Auausto Viveiros 
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA) 

Adelson Salvador 
Paulo Rítzel 
Ronaldo Cezar Coeho 

Nair Xavier Lobo 
José ChavesPSDB. 

Ezídio Pinheiro 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PPB. 

Odelmo Leão Gérson Peres 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-10-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-1 0-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 17-1 0-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 1 !!..11-97 - prazo no Congresso Nacional 

A SR~ PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória no 1.577-4, adotada 
em 2 de outubro de 1997 e publicada no dia 3 do 
mesmo mês e ano, que "Altera a redação dos arts. 
22, 6 2, 72, 11 e 12 da Lei n2 8.629, de 25 de fevereiro 
de 1993, acresce dispositivo à Lei n2 8.437, de 30 
de junho de 1992, 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 

Jonas Pinheiro Júlio Campos 
Waldeck Omelas Joel de Hollanda 

PMDB. 

JáderBarbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB. 

OsmarDias Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Regina Assumpção Valmir Campelo 

Titulares 

Abelardo Lupion 
Carlos Melles 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL. 

José Mendonça Bezerra 
Benedito de Lira 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPRONA) 

Neif Jabur 
Sandra Mabel 

PSDB 

Nelson Harter 
Valdir Colatto 

Nárcio Rodrigues Luiz Piauhylino 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Neiva Moreira Alcides Modesto 

PTB. 

Fernando Gonçalves Arlindo Vargas 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami· 
tação da matéria: 

Dia 8-10-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-10-97- instalação da Comissão Mista 
Até 8-10-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 17-10-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-11-97- prazo no Congresso Nacional 
A SR~ PRESIDENTE (Júnia Marise) - Sobre a 

mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Nabo r Júnior. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2214, DE 1997 

Dispõe sobre as organizações não
governamentais, cria o Registro Nacional 
de Organizações Não-Governamentais e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 2 A personalidade jurídica da organiza

ção não-governamental se rege pela lei do lugar 
de sua constituição e será reconhecida de pleno 
direito no Brasil. 

Art. 22 O reconhecimento implica a capacidade 
conferida pela lei do país que a outorgou e não ex
clui a necessidade de comprovação da aquisição de 
personalidade perante as autoridades brasileiras. 

Art. 32 Em nenhuma caso serão reconhecidos 
à organização não-governamental constituída no es
trangeiro direitos mais amplos que os atribuídos às 
pessoas jurídicas constituídas no Brasil. 
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Art. 42 As organizações não-governamentais 
constituídas no estrangeiro que pretendam exercer 
atividade permanente ou ter a sede efetiva de sua 
administração no território nacional deverão cumprir 
os requisitos estabelecidos na legislação brasileira e 
a ela ficarão submetidas. 

Art 5" As organizações não-govemame-ntais es
trangeiras, para atuarem no território nacional, depen
dem de autorização do Governo Federal e da inscrição 
no Registro Nacional de Organizações Não-Governa
mentais. 

Art. 62 As referidas organizações deverão pres
tar às autoridades brasileiras esclarecimentos sobre 
a origem principal de seus recursos, as suas linhas 
de ação, os.tipos de atividade ou de pesquisa que 
pretendam realizar no Brasil, o modo de emprego de 
sua receita, a sua política de contratação de pessoal 
ou qualquer outro elemento relevante para a avalia
ção de seus objetivos. 

Art. 7' Qualquer organização não-governamen
tal constituída no estrangeiro, que exerça atividade 
no território nacional, deverá prestar contas anual
mente dos recursos ou subvenções acaso obtidos 
no BrasiL 

Art. 82 As organizações não-governamentais 
autorizadas a funcionar no território nacional deve
rão indicar um representante legal com plenos e ili
mitados poderes para tratar quaisquer questões em 
nível decisório, podendo ser demandado e receber 
citação inicial em nome delas. 

Art. 92 As organizações não-governamentais 
deverão observar a soberania nacional, a ordem pú
blica e os bons costumes sob pena de, em qualquer 
tempo, ter cassada a autorização de funcionamento 
no BrasiL 

Art. 10. No que couber, aplicam-se às organi
zações não-governamentais as normas de âireito in
terno e as originárias de tratados e convenções ratifi
cados pelo Brasil, que tenham por objeto as pessoas 
jurídicas de direito privado. 

Art, 11. O Poder Executivo regulamentará a pre
senta Lei no prazo de noventa dias, contados a partir 
de sua publicação. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 13. Revogam-se as disposições em oontrário. 

Justificação 

A atividade múltipla e incansável das organizações 
não-governamentais tem sido um fenômeno significati
vo das últimas décadas deste final de século. 

Como escreveu Daniel Dormoy, em sua "obra 
Droit des organisations intemationales, elas são mui
to deversificadas em razão de seu objeto, de suas 

atividades, de seus membros, do número de seus 
aderentes, de sua eficácia e de sua influência sobre 

__ a opinião pública, a política dos governos ou a ela
boração de nonmas jurídicas. Podem até beneficiar
se de certo recon_hecimento da parte das organiza
ções intergovemamentais junto às quais elas, às ve
zes, obtêm um estatuto consultivo, mas não são or
ganizações internacionais. 

As organizações não-governamentais não resul
tam de um acordo intergovemamental e são grupos 
privados intemác1onãís, dotados de personalidade jurí
dica, cujo regime jurídico depende do direito do lugar 
onde têm sede. Podem ser internacionais ou, mais 
precisamente, transnacionals, mas se caracterizam 
corno pessoas jurídicas de direito privado. 

Sendo assim, é mais que louvável estabelecer, 
no direito interno dos países onde atuam, normas 
que disciplinem sua atividade transnacional. 

É nosso propósito, ao apresentar este projeto 
de lei, traçar algumas diretrizes, que o Poder Execu
tivo poderia detalhar mais tarde, no sentido de dotá
las de um regime jurídico mínimo, em nosso País. 

Preocupamo-nos em esclarecer as característi
cas de sua personalidade jurídica, estabelecendo o 
direito que lhes é aplicável em caso de litígio, exigin
do-lhes transparência, representação e obediência à 
legislação brasileira, quando quiserem ter no Brasil 
algum tipo de atividade permanente. 

E esperamos estar contribuindo para sanar uma 
lacuna do nosso direito, que possui normas relativas 
às sociedades, às fundações e às pessoas jurídicas, 
em geral, sem fazer qualquer alusão à aplicabilidade 
dessas normas às organizações não-governamentais. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1997.- Se
nador Sebastião Rocha, PDT/AP. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania- Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 215, DE 1997 

Acrescenta parágrafo ao art. 463 da 
CL T, assegurando ao empregado a indi
cação da instituição bancária onde o em· 
pregador deverá depositar seu salário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 O art. 463 do Decreto-Lei n2 5.452, de 12 

de maio de 1943, que "aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho", passa a vigorar acrescido do se
guinte § 12, renumerando-se o atual parágrafo único: 

"Art. 463 ••.. ································-·········· 
§ 12 As empresas situadas em períme-

tro urbano poderão efetuar o pagamento dos 
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salários e da remuneração das férias me
diante depósito em conta, aberta para esse 
fim em nome de cada empregado, em esta
belecimento de crédito por este indicado, ou 
com cheque emitido diretamente pelo em
pregador em favor do empregado, .salvo se 
analfabeto, hipótese em que o respectivo 
pagamento somente poderá ser efetuado 
em dinheiro. 

§ 22. .. ................ ·-·························-·····. 
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3!'! Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O projeto que estamos apresentando vem ao en
contro de uma antiga reivindicação dos trabàlhadores, 
que querem ter assegurado o direito de eScólha da ins
tituição bancária onde será depositado o seu salário. 

Atualmente, a grande maioria das empresas, 
por intermédio de acordo operacional, paga os salá
rios dos empregados num único banco, geralmente 
com grandes vantagens para elas e nenhuma ou 
quase nenhuma para os seus empregados. Do mes
mo modo, o Governo Federal o faz em relação aos 
seus funcionários, por interri1édio do Banco do Brasil 
ou da Caixa Económica Federal. Essa situãção aca
ba provocando um vínculo quase compulsório entre 
o correntista e o banco, já que, no caso, ao interes
sado não foi dado o direito de escolha. 

A medida se faz necessária, uma vez que se 
deve buscar um maior equilíbrio entre o correntis
ta, pessoa física, e o sistema bancário nacional. 
Como é sabido, a disparidade hoje existente nas 
tarifas dos serviços bancários, de urna instituição 
para outra, chega, em alguns casos, a quase vinte 
mil por cento. 

Diante dessa realidade, entendemos .que, ao 
dar ao trabalhador o direito de escolha do banco de 
sua preferência, ou que lhe ofereça tarifas menores 
sobre os serviços, estamos garantindo-lhe liberdade 
de opção. 

Ademais, acreditamos que a.pr~.S~I'!~I! inicia,ti
va deverá contribuir também para a redução das 
tarifas, já que os estabelecimentos bancários de
verão oferecer mais vantagens para atrair sempre 
mais correntistas, o que não ocorre hoje, porque 
são as empresas que escolhem os bancos; objeti
vando vantagens somente para si e não para os 
empregados. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1997.- Se
nadorJúlioC&mpos, PFL-MT. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N2 5.452, DE 1943 

Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 463. A prestação, em espécie, do salário 
será paga em moeda corrente do País. 

• Pagamento do salário em cheque: Portaria n° 
3.245, de 28-7-1971. 

Parágrafo único. O pagamento do salário reali
zado com inobservância deste artigo considera-se 
como não feito. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
Decisão Terminativa) 

· · A SR1 PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os pro
jetes serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

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

Secretário em exercício Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

OF/GABIIIN2 919 

Brasília, 30 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 
Cleomâncio Fonseca passa a integrar, na qualidade 
de Titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e FISCalização, em substituição ao Deputado 
Aníbal Gomes. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. Deputado Geddel Viei-
111 Uma, üder do Bloco PMDBIPSDIPSLJPRONA. 

A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) -Será fei
ta a substituição solicitada nos termos regimentais. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 

da Silvá. 
V. Ex' dispõe de 20 minutos para proferir o seu 

pronunciamento. 
. ---- A SR• BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr" Presidente, Srs. Senadores, hoje es
taremos apreciando, em segundo turno, no tocante 
à -rêforma da Previdência, o substitutivo do Sena
dor Beni V eras. Já tive oportunidade de falar a res
peito e a cada momento em que a ele se faz refe
rência, seja na comissão ou em plenário, sempre 
procuro observar os seus avanços e recuos. 
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Tenho muita consideração pelo Senador Beni 
Veras, pois S. Ex"-sempre tem procedido de forma 
correta, decente e cordial até mesmo quando está 
contráric ao nosso pensamento, merecendo, assim, 
o meu respeito. Portanto, nada ter.ho contra o Sena
dor Beni Veras, mas entendo que o texto faz um 
ajuste e não a verdadeira reforma necessária. 

Não é a primeira vez que digo isso. Resolvi 
não me pronunciar no momento da discussão da 
matéria, porque o tempo é mínimo, a luz de adver
tência da Mesa fica piscando sem cessar e não po
demos falar à vontade sobre o que pensamos acer
ca do que representa este projeto neste momento. 
Então, preferi fazê-lo da tribuna, porque tenho mais 
tempo para meditar e refletir sobre alguns pontos 
desse substitutivo. 

O primeiro ponto sobre o qual gostaria de enfo
car é aquele que diz respeito à idade mínima de in
gresso no mercado de trabalho. Acatada a emenda 
apresentada pelo Líder do PT, será elevada, para 16 

·- anos, a idade mínima para ingressar no mercado de 
trabalho; na condição de aprendiz, 14 anos. Como nós 
também estamos trabalhando na CPI que está investi
gando o trabalho infantil e fazendo uma revisão no Es
tatuto da Criança e do Adolescente para garantir que a 
criança esteja na escola e não no trabalho. Essa 
emenda traz subsídios para o debate que temos trava
do acerca do trabalho infanta-juveniL Minimiza ainda o 
impacto do substitutivo quando os que são obrigados a 
trabalhar mais cedo sustentarão a aposentadoria dos 
que podem começar mais tarde. 

Serviço Público: Pelo substitutivo, a previdência 
dos servidores públicos deverá estar "atuarialmente 
equilibrada". A intenção é desonerar o Tesouro, con
sagrando contribuições compulsórias de servidores 
inativos e pensionistas. Também não posso deixar 
de ressaltar que nos benefícios inferiores a R$ 
1.200,00 conseguiu-se garantir que aposentados e 
pensionistas ficassem isentos da contribuição. 

Acumulação de Proventos: Após acolhimento 
também de uma emenda do Líder do PT, o "teto" 
servirá como limitador no somatório de proventos de 
aposentadoria. Não poderá ser ultrapassado nas si
tuações admitidas de soma de proventos da inativi
dade com remuneração no serviço ativo (cargos co
missionados, eletivos e acumuláveis). 

Aposentadoria do Servidor Público: Já falei das 
várias perdas que o servidor teve com este substitu
tivo. As principais alterações na aposentadoria vo
luntária do servidor público são: supressão da pro
porcional (mantida na Câmara); preenchimento de 
requisitos de idade mínima (60 anos para homens e 

.55 para mulherE)s)_;_co_ntribuição mínima de 35 anos 
para homens e 30para mulheres;dez anos de efeti
vo exercício público, sendo 5 no cargo. Aqui, acaba
se com os direitos adquiridos pela categoria. 

Temos q[!e _t~lar com tranqüilidade, entender 
bem o que estamos votando. Neste Brasil do R€lal, 
será real tirar direitQ_s adquiridos dessa categoria? 

Paridade entreAtivo$ e !nativos: A Câmara ha
via mantido a paridade, com extensão de todos os 
benefícios concedidos aos ativos. O substitutivo as
segura a paridade só até o teto de R$1.200,00. P. 
partir daí, aplica-se o redutor de até 70% da remune
ração na ativa. Novamente, ferem-se os direitos ad
quiridos; desta vez dos que já contribuíram. No Bra-
sil do Real, isso é ~arreto? É real? - -

Pariamentares: Inicialmente, conforme colocadc 
pela mídia, seriam mantidos privilégios, como a apo
sentadoria por tempo de serviço. Porém, o Senadc 
apreciouo PLC ng 49/96, extinguindo o IPC e criandc 
um plano . de seguridade para -os congressistas: c 
PSSC- nas mesmas bases dos servidores públicos. 

Quero aqui chamar a atenção de que conside· 
ramoses_t<;~ uma y_it.Qriç,_rjg_pªrtido dos_I@béilhado 
res, pois a questão da extinção do IPC é uma ban 
deira do PT há mais de 13 anos dentro do Congres· 
_so Nacional. f'orté!!ltQ, ningu§!m PodE! ciizer gue nos 
sas iniciativas visavam a colocar o Senado ou a Câ 
mara em condições vulneráveis diante da população 
ou mesmo da mídié!. 

Lembro-me de que apresentamos várias vezes 
a proposta na Câmara dos Deputados, para que pu
déssemos extinguir o IPC. Como naquelas oportuni
dades não era possível regimental e constitucio
nalmente, nós, apenas nós, da Bancada do Partido 
dos Trabalhadores, garantimos que não haveria a 
obrigatoriedade da contribuição. Digo isso para 
lembrança e para o comentário seguinte. 

A apo5entadõria dos parlamentares prevê idade 
mínima de 60 anos. Apresentei emenda, que foi rejei
tada para idade mínima das mulheres em 55 anos. E 
por quê? Pela tradição que levou a que, na Constitui
ção brasileira, esses direitos fossem garantidos: acú
mulo de funções desgastantes - mãe, dona de casa, 
trabalhadora, não raro, chefe de família. Não fiz, pura e 
simplesmente, como um privilégio para as Sr% Sena
doras, mas porque, desde a Constituição, no que diz 
respeito aos direitos das mulheres e não de categorias, 
buscamos ajustar e compatibilizar essa distância que 
existe, ou melhor, das atribuições que a mulher tem 
em qualquer classe sociaL 

Magistrados, Membros, Ministério Público e Tri
bunais de Contas_:~ É necessário dizer que sobre a 
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~menda apresentada pelo Presidente Antonio Carlos 
Magalhães, que vai à votação hoje, suprimindo o ter
mo "no que couber", acabando com o privilégio, gosta
-ria de ressaltar, por questão de justiça, que já havia 
sido apresentada pelo Senador José Eduardo Outra, 
nosso Líder do Bloco e do Partido dos Trabalhadores 
no âmbito da CCJ, onde foi aprovada no dia 27 de 
agosto. Todavia, pela força das pressóes, foi derruba
da em plenário no primeiro turno. Por isso, o retomo 
dessa emenda é bem-vinda pelo Partido. 

Queremos deixar clara a posição do Partido 
dos Trabalhadores, para que não pareça de ocasião 
ou oportunista, mas que de há muito já vinha sendo 
tratada. 

Sabemos que não é uma defesa fácil de ser 
feita, seja favorável ou não. Por isso, ratifico o nosso 
apoio à emenda que será hoje aqui votada. 

Financiamento e Custeio: Não houve preocu
pação em reavaliar as fontes de sustentação da se
guridade social, e sim em somente retirar direitos 
dos trabalhadores par fazer receita. Isso foi o que 
COIJ$tatamos. 

Não Incidência Tributária para a Renda do Tra
balho (e Aposentadoria} para maiores de 65 Anos: 
foi suprimida pelo relatório Beni Veras. Apresentei 
um Projeto de Lei n9 191/97, mediante o qual se pre
tende isentar de pagamentos de impostos federais 
os aposentados com idade superior a 65 anos, cuja 
única fonte de renda sejam proventos de valor igual 
ou menor a R$600,00 por mês, reajustáveis anual
mente segundo o IGP. Foi uma iniciativa tomada an
teriormente. 

Vinculação de Receitas e CPMF: Não estabe
lece vinculação de receitas para toda a seguridade; 
apenas vincula recursos arrecadados sobre a folha 
de salários e demais rendimentos do trabalho (nova
mente recai o õnus sobre a parte mais fragilizada da 
população). 

Pensão por Morte: Pela emenda do Líder da Ban
cada do PT, fica garantido o piso de, pelo menos, um 
salário mínimo, com o apoio dos Pares desta Casa 

Previdência Privada: O relatório descompromete 
o Poder Público da criação de uma previdência com
plementar, como determina a Constituição. Estranha
mente, há um extenso detalhamento de funcionamento 
da previdência privada. (Receita do Fundo Monetário 
Internacional e Banco Mundial de priorização do siste
ma de capitalização, em detrimento da tese da OIT -
reestruturação dos sistemas de repartição). Fórmula 
importada, afastada da nossa realidade. 

Tempo de Serviço e Tempo de Contribuição: 
Consideramos importante que a carência para cio~- -

tenção de aposentadoria seja calculada a partir do 
montante de contribuições efetivadas. Porém, essa 
necessidade não pode ser considerada abstraia
mente, como se o Brasil fosse a Suécia. A expres
são "tempo de serviço", especialmente no que diz 
respeito ao vínculo empregatício, pressupõe a contri
buição em razão do seu caráter compulsório. Se 
contribuição não houve, cabe, sim, fiscalizar por que 
não foi recolhida pelos empregadores. Na forma do 
substitutivo, cabe ao trabalhador arcar com o ônus 
de comprovar que houve contribuição ou que seu 

-empregador recõlfieu as corifribuiÇóes. 
Sabemos dessas dificuldades. Então para 

quem t1ca a responsabilidade? 
Idade Mínima: Tecnicamente é justa, mas não 

condizente com a realidade do Brasil. A exigência de 
60 anos para homem e 55 para a mulher não leva 
em consideração a tenra idade em que muitos traba
lhadores ingressam no mercado. Assim, quem pri
meiro comer.,.a a trabalhar (famílias de baixa renda) 
contribuirá muito mais do que os que podem ingres
sar-bem ma1sfãrde. A proposta reveste-se de uma 
trágica e cruel desigualdade social institucionalizada. 

Conhecemos a realidade deste País. Sabemos 
quem começa mais cedo a trabalhar. Sempre cito o 
meu exemplo pessoal, porque acredito que não é 
único, individual, _mas de centenas de milhares de 
brasileiros. Já aos dez anos de idade estava eu tra
balhando numa fábrica, porque tinha necessidade. 
Depois fui doméstica, e hoje não tenho documenta
ção para comprovar. Tenho só testemunhas. Isso 
sem contar que desde os sete anos já trabalhava 
como vendedora de limão na feira. Só estou me re
ferindo ao trabalho na fábrica. 

Portanto, como eu disse, trata-se de uma cruelda
de, uma grande desigualdade social institucionalizada 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB-PB) - Permite
me um aparte? 

A SR! BENEDITA DA SILVA (Bioco-PT/RJ}
Concedo o aparte com muito prazer. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB-PB) - Nobre Se
nadora, solidarizo-me com V. Exª. É realmente uma 
injustiça. V. Exª faz muito bem em clamar para que 
haja modificações na Legislação para os menos fa
vorecidos. Parabéns. 

A SR~ BENEDITA DA SILVA- Agradeço a V. 
Exª pelo aparte, Senador Ney Suassuna. 

Este meu pronunciamento faz parte da minha 
reflexão. Como não tenho habilidade, como V. Exª e 
outros desta Casa, de, em cinco minutos, posicionar· 
me contrariamente ou favoravelmente -a uma maté· 
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ria, faço-o em forma de pronunciamento, antecipan
do o momento do debate. 

Concluo, S~ Presidente, dizendo que houve 
várias irregularidades no que diz respeito ao substi
tutivo ou ao relatório, tais como: 

- a negação da diretriz de um único regime pre
videnciário básico, de caráter público e compulsório; 

- a exigência de "tempo de contribuição" (subs
tituindo "tempo de serviço") e idade mínima como 
requisito àdicional para aposentadoria; 

- a minimização de despesas previdenciárias 
em detrimento do custeio da seguridade social (re
forma tributária, vinculação de receitas, combate à 
sonegação); 

- a descOnstitucionalização do tema "previdência"; 
- a remissão para lei complementar de tudo 

que afeta "custeio" e para lei ordinária para diminuir 
vantagens dos beneficiários. 

Enfim, em face das iniquidades resultantes-do 
novo sistema proposto, mantemos a nossa posição 
pela rejeição da matéria. 

Era o que tinha a dizer, S~ Presidente. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco-PDTfAP)

S~ Presidente, peço a palavra como líder. 
A S~ PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Sebastião, como o Líder, 
por cinco minutos, para uma comunicação urgente de 
interesse partidário, nos termos do art. 14, 11, •a· do 
Regimento Interno. Está V. Ex'! com a palavra. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco-PDTfAP. 
Como líder. Sem revisão do orador.) - S~ Presi
dente, S~s e Srs. Senadores, conforme informei 
ontem, estarei viajando a São Paulo para um com
promisso inádiável. Por essa razão, não vou estar 
presente no plenário quando do início da Ordem 
do Dia. No· entanto, neste momento, aproveitando o 
tempo em ainda estou aqui, fàço um registro de pe
sar sobre o fàlecimento do Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Am~pá. sistema que 
congrega a Fiap, o Sesi, o Senai, o Dampi e o IEL. 

O empresário Francisco Leite da Silva, Presi
dente do sistema, faleceu, na mad,ugada de hoje, 
em Natal, na Policlínica de Natal, Hospital Luiz 
Soares, em função de um choque cardiogênico. O 
corpo do empresário está sendo trasladado para 
Macapá, onde ocorrerá o sepultamento. Faço o re
gistro em meu nome, em nome do Partido do De
mocrático Trabalhista do Estado do Amapá e em 
nome do Senador Bernardo Cabral. Quero, na 
oportunidade, extemar minhas condolências e o 
meu pesar à família enlutada - o empresário Fran
cisco Leite deixa esposa e filhos -, e aos dirigen-

tes das entidades que congregam o sistema da Fe
deração das Indústrias. 

Tenho um sentimento de gratidão muito forte 
pelo empresário Francisco Leite, porque em um dos 
momentos mais difíceis da minha vida, guando fui 
acometido de -malária, no começo do meu mandato. 
e precisei me dirigir a São Paulo para tratamento es
pecializado, tive um apoio muito forte da sua pessoa. 
de sua família e dos seus amigos da Federação. 

Todo o Amapá se .entristece e se cobre de luto 
em função do falecimento do empresário Francisco 
Leite da Silva. Na sua caminhada, o empresário 
pode ter-se deparado com algumas divergências po
líticas em função do cargo que ocupou, por vários 
anos, de Presidente da Federação, e, também, em 
função de ser proprietário de uma empresa constru
tora no Estado do Amapá, mas vale ressaltar e re
gistrar que circulava em todos os campos da política 
e da vida administrativa do Estado. 

Por isso, o Amapá se cobre de luto e sente, 
consternado, a perda do empresário e Presidente do 
Sistema_da Eede_ração_ das Indústrias e do Comércio 
do Estado do Amapá. 

Este era o registro que eu desejava fazer, S~ 
Presidente, lamentando, mais uma vez, não poder 
continuar em plenário para participar da votação, em 
segundo turno, da emenda da Previdência. 

· Muito obrigado. 
A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conti

nuando a lista de oradores inscritos. concedo a pala
vra ao Senador Bernardo Cabral. S. Ex" dispõe de 
20 minutos para proferir o seu pronunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - S~ 

Presidente, eminente Senadora Júnia Marise, eminen
tes Senadoras e Senadores, o que eventualmente 
pode parecer protesto, desabafo de quem nasceu no 
Amazonas, de logo, devo advertir, é uma denúncia 
gravíssima e que não se perde em nenhum instante 
nas dobradiças de quem nasceu naquela área. E é tão 
grave, que tenho em mãos um abaixo-assinado ma
nuscrito, com 270 assinaturas, que me encaminharam 
moradores da localidade de Boca do Caribi e outros 
moradores ribeirinhos do rio Uatumã, do médio Ama
zonas. Neste documento- e requeiro que V.~ de
termine a sua publicação, na íntegra, no Diário do 
Congresso- pedem que, mediante-projetas de lei, de
núncias e até, requerimento para a instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, assuma este nos
so Colegiada a defesa daquela região, hoje ameaçada 
pela presença de alienígenas. 

Afluente do Amazonas, o rio Uatumã é a divisa 
natural dos Municípios de ltapiranga e São Sebas
tião do Uatumã. Trafa-se de uma região cai-ente de 
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rec~rsos, çratlcame!itECpOSta--a- fifargem- da civifiza
:;:ãc. c\!jo povo; noernanto~ vive saoiamenre aos re
c:.:rsos que a natureza lhe proporciona; e que, assim 
'/!vende, :em com o meio ambiente uma relação de 
'nrimidade e respeito-:pratit:andó,instTntlíra e·-nruufaT
:-neme, um modelo sustentável de extrativismo e de 
manejo agrícola que, se não lhes proporciona o de
senvolvimento, garante-lhes a sobrevivência. 

Assim tem sido, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, ao longo dos séculos. Esse povo, simples e 
'õcndoso, não almeja riqueza e poder; não almeja outra 
coisa senão o trabalho digno e a paz de espírito. 

Há algum tempo. porém, eis que esses caboclos 
se sentem ameaçados com uma invasão alienígena. 
ivlais do que isso: sentem que a Amazônia está sendc 
invadida e retalhada cela presença estrangeira, pes
soas alheias ao meio, que ocupam grandes extensões 
de terra sem dar quaisquer explicações e que se arVo
ram em donos da floresta e da riqueza da região. 

Ao denunciar que a terra que lhes garante a 
sobrevivência e a subsistência está sendo ameaça
da, os 270 signatários do abaixo-assinado, alertam: 
"Rodam nossos igaraoés e matas pessoas estra
nhas ao nosso meio. E essas pessoas, esses es
trangeiros de diversos países, alegam que estão fa
zendo pe:;quisas. No entanto, capricham na catalo
gação de nossa fauna e dé nossa flora" :E;perple
:'.0S, ante a falta de esclaredmentos indagam: "O 
que querem aqui?" 

Lembram os caboclos "que a Amazônia já viu 
esse filme antes". Referem-se ao ciclo da borracha, 
quando o Brasil, por inépcia, perdeu sua condição 
de maior exportador mundial para a Malásia, que 
aquL décadas antes, por intermédio de agentes alie
nígenas, se abastecera de mudas de seringueiras. 

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) - Permite V. 
E~ um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Da
rei já a seguir, Senador. 

Lembram, também, esses meus conterrâneos 
caboclos, os projetes governamentais que intervêm no 
meio ambiente, às vezes de forma desastrosa, provo
cando desequilíbrio ecológico. Citam, entre outras in
tervenções desse tipo, a construção da Hidrelétrica de 
Balbina, que pelo menos beneficia a popuiação de Ma
naus, conquanto - e não se pode deLxar de proclamar 
P. rec:lr1hecer- só tenha trazido danos para a região. 

O garimPo. tal qual aconteceu e acontece, figu
ra íguairnente entre 'JS fatores que comprometem as 
riquezas naturais da região. Calcula-se que, no auge 
da exploração aurífera. os garimp::i~os teni1am des-
pejado até 200 toneladas anuais de mercúrio nos 

rios da região, comprometendo a biota - que, como 
saoem os em1nentes Senadores, nada mais é do 
que o conjünto.de animais e vegetais de uma região. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB-PB)- Também_ggs
taria que me concedesse um aparte, nobre Senador_ 

o SFCBERNA-RDÕ-CABRAL (PFL~AM).:.. Que
ro, Srª Presidente, S~nactora Júnia Marise, e eminen
tes colegas, dizer que não tenho vocação nem razões 
para assumir um discurso xenófobo para defender os in
teresses nacionais. t:ntretanto, penso que a advertência 
desses caboclos é de extrema gravidade e merece acu
rada atenção. Muito 5e discute a presença de eflllresá
rios e de estrangeiros em geral na Amazônia, que, não é 

_segre(io al~riJ~~~rta~~b~ internacional. 
Em nome do progresso - chamo a atenção 

Péira isso, porque sei o que o eminente Senador Ney 
-~ua.~una_e.st?_Pª151_9~1ª@ra_ ~a.Casa =e ávidos 
por opulentas contas -bancárias, ~lllpresários diversos, 
e entre eles numerosos aventureiros, buscam multipli-

• car a sua fortuna na Amazônia_ Ora, Sr'! Presidente, 
não é preciso cultivar o atraso_ELO_SIJ~§I11/QI\'imen
t6;1ampouco ·a: ecologia -coroo razão de ser do homem, 
para suspeitar de Doa parcela. desses investidores- A 
crença total, sem· quliStionameótos, em seus bons pro
pósitos, isto sim, seria a suprema ingenuidade. 

Com toda sua simplicidade, até mesmo a popula
ção ribeirinha da Bacia Amazônica questiona - obser
vem que singeleza: "Quem pode nos afirmar que por 
trás dessa compra de terras não está o velho sonho 
asiático e europeu de internacionalizar a Amazônia?". 

Ouço V. EJci!, Senador Edison Lobão, Líder do 
meu Partido. 

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) - Senador Ber
nardo Cabral, a denúncia que faz v_ Exl' é, de fato, 
grave. Não podemos conviver com uma situação 
dessa natureza, em silêncio. E v_ Ex" presta um ser-

· viço não apenas aos dois Municípios que mencio
nou, ou ao Estado do Amazonas, ou sequer à Ama
zônia e sim ao BrasiL A presença de alienígenas, 
nessas condições, significa, para todos nós, um ris
co e uina traição. Há dois meses, denunciei, da tri
buna desta Casa, exatamente essa compra ilegal de 
terras na Região Amazônica. Ilegal porque ela não 
visa ao interesse nacional e sim a interesses incon
fessáveis. Não podemos aceitar que isso esteja 
ocorrendo no Brasil. V. Exl' faz menção à borracha, 
ao que aconteceu com a Malásia. Na verdade, já 
levaram daqui, de maneira estranha, os clones 
para a Inglaterra e ôe laj:iàra à-Malas ia e está aí a 
competiçf.o predatória que hoje se exerce contra a 
nossa bc.-a-cha. Temos que estar, portanto, aler
tas_ E é o que V. Ex'! faz. prestando relevante ser-
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viço ao Brasil com o discurso que pronuncia nesta 
tarde da tribuna do Senado Federal. V. Exª tem a mi
nha total solidariedade. O Governo Federal deve ser 
mobilizado para examinar, com rapidez, essa ques
tão e tomar as providências necessárias. Total soli
dariedade a V. Exª. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Vejo 
com muita alegria, e agradeço desde logo, Senador 
Edison Lobão, V. Exª antecipar o fecho final do meu 
áiSCurso no que se refere ao chamamento da respon
sabilidade do Governo Federal. E seria desnecessário 
reafirmar que este discurso não ficará no silêncio deste 
Senado, mas ecoará como um clamor de protesto no 
país inteiro para que o povo brasileiro comece a des
cobrir que não é de joelhos que se defende uma na
ção. Tem que se estar de pé, resistindo e, sobretudo, · 
denunciando, como agora fazemos da tribuna, uma 
vez que incorporo o aparte de V. Exª ao meu discurso. 

Ouço o Senador Ney Suassuna, Líder em exer
cício do PMDB. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB-PB) - Meu caro 
Senador Bernardo Cabral, a denúncia trazida por V. 
Exª, nesta tarde, a esta casa é de muita importância 
Há algum tempo, neste plenário do Senado, proferi um 
óiSCUrso onde dizia que é de se estarrecer quando, na 
televísão norte-americana, se verifica que "Robocop" e 
outros personagens de desenhos animados sempre 
estão vindo de combates na selva amazónica em defe
sa do meio ambiente. Vejam V. Ex"-s que já existe uma 
preparação psicológica nesse sentido, o que muito me 
preocupa Aqui, desta tnbuna, ao tempo em que votá
vamos as patentes, alertávamos para a preocupação 
da proteção da nossa biodiversidade. Mas, infelizmen
te, isso não foi levado a sério. Hoje, os princípios ativos 
de determinadas plantas do maior conjunto de plantas 
do País, que é a Amazônia, estão sendo levantados, 
retirados e patenteados. Teremos as plantas, mas não 
teremos as patentes, que serão de propriedade dos 
af.enígenas, sejam eles arr~ericanos ou de outra nacio
nalidade. Nobre Senador Bernardo Cabral, aproveito o 
gancho do discurso de V. Exª para dizer que foi um 
desprazer, para mim, como representante do povo 
brasileiro, ler nos jornais de hoje a rotulação pública de 
corruptos que nós, brasileiros, levamos; de partidos ·
políticos pouco estáveis - e eu não tenho xenofobia. 
Mas entendo até que um poder nacional de qualquer 
país tenha o direito de fazer as suas informações sigi
losas, mas esse não é um assunto para ser divulgado 
para o público comum. E foi divulgado para o público 
comum uma rotulação de todos os nacionais deste 
País. Isso me deixou chocado, irritado, porque, se fôs
semos fazê-las, faríamos a várias nacionalidades, in-

clusive a que fez a rotulação do povo do nosso P:3.ís. 
Quero dizer da importância do alerta íeito por V. EY-" 
e também da minha preocupação com o trat2.mento 
psicillõgico para as- gerações fUturas. Nobre Sena
dor Bernardo Cabral, a lesão no registro dos princí
pios ativos está ocorrendo porque, a todo momento, 
há uma nova patente registrada de princípios ativos 
de plantas da nossa Região Amazõnica. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM)- f)e 
logo, Senador Ney Suassuna, incluo o protesto de V. 
Exª no bojo do meu discurso. 

É lamentável - e faço um parêntese com o in
tuito de sair do fio condutor do meu pronunciamento 
para uma análise do que V. Exª diz - que, além dos 
partidos políticos, o Poder Judiciário também tenha 
sido inefuTdo nessa critica. 

Portanto, fico muito preocupado quando vejo 
um movimento de ordem geral enfraquecer o Legis
lativo e desmoralizar o Judiciário. Pergunto-me acer
ca do que está por trás disso tudo. 

No dia em que esta Casa fechar, todas as de
mais liberdades estarão sendo garroteadas: a im
prensa não funcionará direito, são os nossos passos 
de ir e vir que estarão sendo, todos, coagidos. E 
quando um Judiciário não funcionar a contento, a 
democracia desaparece. 

Vejam que, de logo, numa visita dessa nature
za, da importância que V. Exª assinala, este docu
mento deveria, quando muito, e com as cautelas ex
cessivas de "confidencial", transitar entre autorida
des do país de origem, nunca para tisnar aqueles 
que aqui .vivem, construíram um país independente, 
que não se acocoram, que não se rendem e que não 
têm medo de pensar em voz alta. 

De modo que, fecho o parêntese, para dizer a 
V. ~ que, em primeiro lugar, agradeço-lhe a solida
riedade; e em segundo, que está acoplado ao meu 
modesto discurso o protesto de V. Exª. 

Vou concluir, Sr" Presidente, mas peço ainda a 
v. ~ que seja benevolente com relação a este final. 

No que se refere a tudo aquilo que disse há 
pouco, ainda que não passe de conjecturas, é de se 
perguntar. é lícito deixar todo um povo que há sécu
los habita o interior da Amazônia ver sua terra reta
lhada por estranhos, sejam eles estrangeiros ou pa
trícios? É admissível permitir que, em nome do po
der económico, pessoas estranhas dizimem a flora e 
a fauna, agridam o ecossistema e imponham normas 
aos habitantes da região? 

Pois tudo isso vem acontecendo, confonme re
latam esses meus coestaduanos: "Nós, que aqui vi
vemos - afirmam no documento a mim endereçado 
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-, já não sabemos se as nossas posses, que há 
muitos anos ocupamos, são nossas ou se jáes!ao ti
tuladas aos estrangeiros". 

Na impossibilidade de falar com eles, sr- Presi
dente, ficam os amazônidas sem conhecer suas in
tenções; mas testemunham a ocupação insana das 
matas e dos igarapés, enquanto recebem ordens 
dos invasores, por meio de seus capangas: não po
dem entrar em áreas que consideram devolutas se
quer para tirar a palha branca com a qual cobrem 
seus humildes casebres. 

Enquanto as milícias e os grupamentos de sem
terra se enfrentam numa luta fratricida - argumentam 
eles no documento -, imensas glebas do extremo Nor
te, que poderiam abrigar os patrícios, são entregues ao 
capital espoliativo internacionaL "Tomara que, mais tar
de, o Governo brasileiro não tenha que pagar fortunas 
para desapropriá-las" -desabafam. 

Os signatários do abaixo-assinado acreditam 
que somente uma Comissão Parlamentar de In
quérito poderá revelar o tamanho das áreas titula
das (ou ocupadas), o valor e a legalidade dessas 
titulações e a origem dos recursos, além de identi
ficar seus supostos ou verdadeiros proprietários; e 
acreditam ser necessária a aprovação de uma lei 
que, resguardando as reservas da comunidade, 
possa sustar o escabroso festival de titulações de 
terras na região. 

sr- Presidente, Sr-s Senadoras e Srs. Senado
res, as advertências desses coestaduanos, humildes 
caboclos da Amazônia, não podem ser menospreza
das. Não denunciam por motivos políticos; não que
rem repartir o lucro eventual que possam ter na ex
ploração das riquezas; não são movidos por interes
ses mesquinhos. Querem apenas viver em paz, ain
da que lutando pela simples subsistência. 

Não lutam por privilégios. Sua luta é a luta pela 
preservação do ambiente e, principalmente, pela sobe
rania da Nação, motivo por que encaminho a denúncia 
às autoridades federais e estaduais, na esteira do 
que registrava o Senador Edison lobão, conclaman
do este egrégio Colegiada a unir suas forças na de
fesa de uma região que, por seu potencial hídrico, 
por sua biodiversidade, por suas riquezas minerais, 
pode, deve e há de estar a salvo da ação de indiví
duos e grupos econômicos inescrupulosos. 

O Sr. Romero Jucá (PFL-RR)- Permite-me V. 
~um aparte? 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS)- V. Exl' me 
permite um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Eu 
não poderia, eminente Senador Ramez Tebet, deixar 

de ouvi-lo, assim como não poderia deixar de ouvir o 
eminente Senador Romero Jucá. Por essa razão, peço 
permissão à Presidência e aos demais Senadores 
para conceder apartes aos eminentes Colegas. 

Senador Romero Jucá, concedo-lhe o aparte. 
O Sr. Romero Jucá {PFL-RR) - Meu caro Se

nador Bernardo Cabral, ao fazer um discurso de ta
manha importãncia sobre o País e especificamente 
sobre a Amazônia, eu, como Senador da região, não 
poderia deixar de aparteá-lo por mais breve que seja 
e por menos orilhante gue seja o meu pronuncia
mento em relação ao discurso de. v. Exl'. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM)- Não 
apoiado! 

O Sr. Romero Jucá (PFL-RR) - Mas, gostaria 
de registrar aqui, em primeiro lugar, o apoio direto às .. 
palavras e às colocações que V. Ex" faz nesta tarde. 
Em segundo lugar, registrar minha preocupação 
como Senador do menor Estado, do Estado menos 
desenvolvido do País e da região, chamando a aten
ção para a necessidade de que o País, todos os bra
sileiros tomem uma posição sobre o desenvolvimen
to da Amazônia e sobre de que forma queremos ter 
a Amazônia do futuro. V. Exl' fez colocações extre
mamente importantes e relata fatos muito graves no 
tocante à presença de estrangeiros. Não como es
trangeiros que queiram vir colaborar com o nosso 
desenvolvimento .•. 

O SR. BERNARDO CABf - ' ,rf-L-AM) - Es
ses são bem-vindos. 

O Sr. Romero Jucá (PFL-RR) - Esses são 
bem-vindos, exatamente. Mas há outros que aqui 
aparecem como uma interferência estrangeira em 
nossa autodeterminação, principalmente naquela re
gião. Os Senadores Ney Suassuna e Edison Lobão 
também relataram aqui com brilhantismo, ressaltan
do e protestando sobre a declaração e o encaminha
mento das informações veiculadas por setores do 
Governo americano no tocante à visita do Presidente 
Bill Clinton, que estão hoje nas manchetes dos jor
nais e são fatos extremamente graves, são fatos de 
uma incompetência política que é importante ressal
tar também. Para não me estender muito, já que o 
Senador Ramez Tebet fará um importante aparte, eu 
gostaria de conclamar o País e o Congresso brasilei
ro para que não pensem a Amazônia ou não a discu
tam apenas por espasmos, por meio do Sivam ou de 
algumas questões pontuais, mas discutam a Amazô
nia como uma questão estratégica para o Muro bra
sileiro. Acho que essa é uma tarefa que o Congresso 
tem que fazer, é uma tarefa que o Governo do Presi
dente Fernando Henrique tem que fazer, é uma tare-
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fa, enfim, que todos os brasileiros devem encarar 
como uma ação de civismo e de cidadania para prec -
servannos uma região extremamente importante 
para o futuro dos brasileiros e do nosso País. Meus 
parabéns pelo pronunciamento de V. Exª. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - V. 
Ex'!, como homem da região, tem uma dupla voca
ção para essa análise. Em primeiro lugar, porque V. 
Exª foi Presidente da Funai e ali caminhou pari pas
su, sentindo de perto a integração índio-caboclo. 
Depois, V. Exª foi Governador de Roraima. Portanto, 
lá no âmago da nossa região, V. Exª pôde compro
var o que é que a região sofre de espoliação. 

Agora, veja a minha sorte nesta tarde: o Sena
dor Edison Lobão, do Nordeste, que conhece o dra
ma da seca; o Senador Ney Suassuna, que tem ne
gócios no exterior, porque os seus colégios são in
vestimento de educação lá, portanto, insuspeito para 
falar na matéria; a nossa Presidente, que tem uma 
tradição de luta -tenho certeza que, ao final, S. Exª 
também se juntará a nós na sua solidariedade -, e, 
como fecho do meu discurso, não poderia deixar de 
registrar a alegria enorme, que é ouvir o ex-Gover
nador do Mato Grosso do Sul, meu companheiro, 
advogado da OAB, Senador Ramez Tebet- e se ne
nhuma conotação de brilhantismo tiver este pronun
ciamento, V. Exª dará um fecho de ouro a ele, o que 
muito me alegrará. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senador 
Bernardo Cabral, agradeço a gentileza das suas pa
lavras. Essa é uma característica de V. Exª, como 

~terística maior é esta que V. Ex'! possui: de ser 
iefensor intransigente da Região Amazónica, de 
•m def •sm intransigente da soberania nacional. 
~ente, ' . t:~ traz ao conhecimento do Senado, 
,u.! palavra sempre autorizada, fatos que eu -

_ "' nit;,-me V. Ex'! - relatei em projeto de transcen-
ental importância nesta Casa. E uma das motivaçõ

. s que tive foi realmente procurar defender os inte
resses nacionais, a soberania do território brasileiro. 
V. Ex'! traz à Casa um documento que fala por si só 
porque é o documento da alma do povo que habita 
aquela região. V. Exª traz a palavra dos seus conter
râneos, brasileiros humildes que ali residem, que ne
cessitam do nosso apoio e do apoio do Governo bra
si!e ·0 e que fazem essas denúncias graves. Por 
isso, eu queria ficar só nisso, se não estivesse pro
fundamente ir-'!gnado com o que leio hoje nas pági
nas de O C ,. JO, que juigo, sim, ser urna interferên· 
cia alienígena em assuntos do BrasiL Q;;a.•;-:lo o Go
verno norte-americano, praticamente na antevéspera 
da chegada do seu dignitário maior, em visita ao 
Brasil, distribui doc:.:mento a sua comitiva, aos seus 
empresários, tachando a classe política brasileira de 

corrupta, atacando o Poder Legislativo e os partidos 
políticos brasileiros. Não podemos, Senador Bernar
do Cabral, silenciar a nossa voz, até porque esta tri
buna está sendo ocupada por V. Ex'!, brasileiro insig
ne que sente dentro âo peito o pulsar do verde/ama
relo que cumpre a todos nós defender. É realmente 
uma ingerência nos destinos da nossa Pátria, que 
queremos mudar e estamos mudando. O Senado 
mesmo tem reconhecido os erros, nós é que temos 
que falar os nossos erros; não precisamos de conse
lho de ninguém. Não é possível que uma nação tão 
amiga, como a norte-americana, distribua um docu
mento como esse, atingindo a classe política, atin
gindo até mesmo o Poder Judiciário do nosso País. 
Por isso, quero -aprove-itar o discurso de V. Exª, no 
instante em quEL_O_pa@beniz_o _::-__ c_g_rn_g sempre fiz, 
porque V. Exª sempre ocupa esta tribuna para tra
tar de assunto relevante -, para solicitar que incor
pore no seu pronunciamento não só a defesa do 
território amazónico, como V. Exª já fez- e melhor 
do que V. Exª ninguém faria-, mas também, se V. 
E~ aceitar, a indignação deste humilde colega 
com a reportagem que o jornal O Globo publica 
hoje, referente às informações que a comitiva do 
Presidente Clinton está trazendo nesta visita do 
maior dignitário norte-americano, a partir da pró
xima segunda-feira. 

, O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Vou 
concluir, Srª Presidente. 

Mas permita-me dizer ao eminente Senador Ra
mez Tebet que, de logo, apresento um requerimento a 
V. Exª para que a parte deste meu discurso, consubs
tanciada na intervenção do eminente Senador, seja 
transformada - e Peço a atenção da Assessoria da 
Mesa - num expediente da PreSidência, dirigido ao Mi
nistro das Relações Exteriores, a fim de que S. Exª te
nha conhecimento de um protesto indignado, que dei
xou de ser unilateral para se transformar num protesto 
do Senado, uma vez que dá seqüência ao que havia 
comentado o Senador Ney Suassuna. Portanto, como 
a totalidade do meu discurso nada tem a ver com esse 
protesto, mas não posso dispensar a intervenção dos 
dois eminentes Senadores, solicito que V. Exª determi
ne seja expedido ofício ao eminente Ministro das Rela
ções Exteriores a fim de que S. Ex" cobre um pedido 
de desculpas de quem de direito para que a Nação 
não se sinta enxovalhada. 

Com essas palavras, com o meu registro de 
solidariedade ao povo do irihirior âa minha terra, es
pero que V. Exª se junte a este seu modesto colega 
nesta solidariedade que sei que virá. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
. SENADOR BERNARDO CABRAL ÇM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 
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>nA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -A soli
'' de V. Ex', Senador Bernardo Cabral, será 
1d< na forma regimental. 
A Presidência prorroga a Hora do Expediente, 

por 15 minutos. 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, 
em permuta com o Senador José lgnácio Ferreira. V. 
Exª dispõe de dez minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, no dia 11 de 
outubro de 1864, Campina Grande, no Estado da 
Paraíba, foi elevada à categoria de cidade, pela Lei 
Provincial nQ 137. · 

São, portanto, 133 anos de existência, mereci
damente comemorados em todo o País, pelos que lá 
nasceram, pelos paraibanos e pelos brasileiros que, 
conhecendo-a, se habituaram a prestar-lhe as home
nagens de admiração continuada pelo seu histórico 
passado, além de augúrios, amplos e sinceros, de 
multiplicados êxitos no futuro. 

Historicamente, o município tem o nome atri
buído à topografia de sua situação, marcadamente 
plana e cercada de baraúnas, paus-darco, aroeiras, 
angicos e mulunguzeiros, característicos de uma 
campina grande. 

Nascido da aldeia dos índios ariús, no século 
XVII, assumiu a condição de vila em 1790, com a 
denominação de Vila Nova da Rainha, quando já se 
sobressaía como centro comercial e de comunica
ção entre a região litorânea e o sertão, notadamente 
por sua feira, na qual era realizado grande comércio 
de farinha e gado. 

O aldeamento, fundado em 1697 por Teodósio 
de Oliveira Ledo, converteu-se, de forma rápida, em 
prósperos povoado e freguesia. 

A partir de 1907, o seu crescimento foi ainda 
mais impulsionado pela chegada dos trilhos da es
trada de ferro, refletindo-se no fato de alcançar, ape
nas 13 anos depois, uma população de 20 mil habi
antes, e de, na década de 30, situar-se como o mais 

notável pólo de negócios do sertão nordestino, so
bretudo quanto à comercialização de algodão e gê
neros alimentícios. 

Apontam, também, os registres históricos, que 
a "Rainha da Borborema", já em 1927, sediava o 
Banco Industrial de Campina Grande, num claro 
atestado de sua importância econômica. 

Em 1950, lá fixava-se a metade dos estabeleci
mentos comerciais atacadistas que polarizavam as 
relações negociais de extensa área geográfica, 

como resultado da esforçada determinação do povo 
campinense. 

Contudo, o __ flroc.§lsso_d_e _SIJa industria~za~o 
começaria a intensificar-se apenas em 1956, com a 
chegada da energia elétrica de Paulo Afonso. 

- Rapidamente, no-entanto, expandiu-se a insta
lação de novos estabelecimentos fabris, projetando 
Campina Grande ao patamar de cidade mais indus
trializada no Estado da Paraíba. 

Foi, no julgamento dos historiadores, o período 
no qual a cidade se constituía no mais adiantado cen
tro urbano de todo o interior, expandindo sua área de 
influência à região Norte e a diversos municípios do 
Ceará, do Rio Grande do Norte e dé Pernambuco. 

Por isso e por constituir um dos maiores nú
deos internacionais de industrialização e comerciali
zação de algodão, sisai e couros, recebeu do "poeta 
da terra•, o então Deputado Raymundo Asfora, a 
apropriada qualificação de "Capital do Trabalho". 

Hoje, o seu extenso parque manufatureiro dis
põe de estabelecimentos têxteis, de beneficiamento 
de algodão, de refino de óleo de oitícica e de algo
dão, de fábricas de papel, sabão, velas e refinaria de 
açúcar, para citar apenas as atividades industriais 
mais significativas, mantendo, todavia, a sua voca-

- ção pioneira de grande centro do comércio regional, 
com área de abrangência que em muito ultrapassa 
os limites do Estado, notabilizando-se, por igual, 
como núcleo de excelência do ensino universitário 
na região. 

O Município de Campina Grande, situado no pla
nalto da. Borborema, teve a peculiaridade de servir de 
elo de ligação entre as sub-regiões nordestinas do 
Brejo Paraibano, do Agreste e do Sertão. Com pouco 
menos de mil quilómetros quadrados e pouco mais de 
350 mil habitantes, inclui-se entre os mais populosos 
do Estado e é o quarto em extensão territorial. 

Desde_ o século XVII, o Agreste e todo o Sertão 
paraíbano eram QCtJPados por incontáveis fazendas de 
gado, apesar do rigor da estiageni em 97% do território. 

Enquanto ainda hoje predominem no interior parai
bano as atividades agrícolas e a pecuária de subsistên
cia, à conta de o algodão arbóreo e o sisai já não de
monstrarem relevante importância económica, em Cam
pina Grande prospera um importante centro industrial, 
sobretudo nas áreas de metalurgia e confecções. 

Deve-se consignar, porém, que a Paraíba, em 
conjunto com os outros Estados nordestinos, vem su
perando o atraso económico e ultrapassando a barrei
ra de empecilhos que lhe limttava o desenvoMmento. 

Basta ver que, no último triénio, o Produto ln
temo Bruto - PIB, regional superou a média brasilei-
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ra, determinando o ?Umento dos salários e-das ocu
pações. 

Em tal contexto, o meu Estado, ostentando um 
crescimento do PIB de 5,6%, no ano passado, elevou
se bem acima dos 2,9% do crescimento médio nacionaL 

Modema, dinâmica e progressista, a cidade de 
Campina Grande possui ruas e avenidas largas e 
bem dimensionadas, obedecendo a projeto condi
zente com a época de sua elaboração, que fixou ga
baritos, zoneamento e áreas funcionais, antevendo o 
natural crescimento urbano. No centro e baixos peri
féricos, encontram-se estabelecimentos comerciais e 
residenciais, sem embargo da existência de áreas ti
picamente domiciliares. 

São cerca de 300 logradouros públicos, pavi
mentados e arborizados, como as praças Antonio Pes
soa, da Bandeira e Félix Araújo; as avenidas Floriano 
Peixoto, Getúlio Vargas e Marquês do Herval. Há, tam
bém, o Açude Velho, originado de projeto de Burle 
Marx, com parque infantil, jardim de plantas regionais e 
outros atrativos destinados ao lazer da população. 

Aí, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
ro destacar o fundamental papel que teve o Prefeito 
Ronaldo Cunha Lima, hoje Senador, nosso compa
nheiro, e também seu filho, Cássio Cunha Lima, que 
já está como Prefeito pela segunda vez, quem tem 
tido todo o empenho no sentido de, cada vez mais, 
fazer de Campina uma capital de interior das mais 
bonitas do País. 

Nas suas praças, avenidas e ruas acontecem as 
concorridas festas do Município, que incluem a da pa
droeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição, no 
mês de dezembro; as tradicionais noites de São João e 
de São Pedro; as do mês de maio; de Reis; do Natal; e 
do Ano-Novo; e, até mesmo, o carnaval, fora de época. 

Entre os seus muitos vultos ilustres, citam-se 
costumeirarnente o Bacharel em Direito, Jornalista, Po
lítico e Escritor lrineu Cecifiano Pereira Jofilly, que, em 
livres e outros documentos, deixou obra inestimável 
acerca da Geografia e da História da Paraíba e de sua 
cidade; o Jurista, Professor, Político e Orador Afonso 
Campos; o Cientista, Zoólogo e Botânico C. de Melo 
Leitão; o Professor e Poeta Mauro Luna. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima (PMDB-PB)- Se
nador, V. ~me permite um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Com 
muito prazer, ouvirei o aparte de V.~ 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima (PMDB-PB) -
Muito obrigado. Agradeço a oportunidade no instante 
em que felicito V. Ex! pelo pronunciamento que faz 
no momento em que a nossa cidade celebra mais 
um aniversário de sua fundação. Agradeço as rele-

rências que V. Ex•, de forma generosa. !az a mim, 
. como ex-Prefeito, e ao atual Prefeito, Cássio Cunha 
Lima, que exerce seu mandato pela segunda vez. 
Fico feliz no instante em que· V. Ex! evoca passa
gens do tempo em que fui Prefeito, quando procurei 
humanizar a cidade, colocando versos nas praças, 
colocando poesia nas entradas da cidade, saudando 
os visitantes e traduzindo o significado de cada obra 
com uma trova, com uma quadra, o que despertou o 
sentimento da cidade. Lembro-me que, na entrada 
da cidade, está lá escrito: 

"Campina Grande sorrindo 
Abre as portas da cidade. 
Ao chegar, seja bem-vindo, 
Ao partir, leve saudaçle. • 

Coloco na praça: 

Ou: 

"Eu agradeço o destino 
Por me conceder a graça 
De ter construído a praça 
Que sonho desde menino." 

·o pedestre quando passa 
Vê a flor que agora é sua. 
A flor enfeitando a praça 
E a praça enfeitando a rua. • 

E assim por diante, Senador Ney Suassuna. No 
instante em que a cidade celebra, a grande cidade, a 
pujante cidade, que cresce à revelia de outros estímulos, 
como disse Raymundo Asfora, citado por V. Ex!, eu me 
associo ao seu pronunciamento e permita-me dizer que 
nos abraçamos no mesmo sentimento telúrico, na mes
ma vontade de defender aquela querida cidade. Para
béns a V. ~Parabéns a Campina Grande. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Muito 
obrigado, Excelência. V. Ex! encheu as ruas de Cam
pina Grande de versos e agora coloca versos no meu 
discurso, o que muito me alegra e me faz feliz, porque 
estamos comemorando o aniversário de Campina 
Grande e, para minha alegria, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, também nasci no mesmo dia em que 
Campina Grande comemora o seu aniversário. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB) - Permi
te V. Ex" um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Com 
muita satisfação nobre Senador Humberto Lucena, 
embora o tempo já esteja encurtando. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB) - Nobre 
Senador, não poderia deixar, também, de me asso
ciar à justa homenagem que V. Ex" faz da tribuna 
pela passagem de mais um aniversário de fundação 
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da cidade de Campina Grande que, depois da capi
tal, é a cidade mais importante do Estado. Pelo seu 
desenvolvimento económico e social, Campina 
Grande sempre pontificou, no Nordeste e no Brasil, 
como uma cidade altamente progressista e que, por 
isso mesmo, tem se projetado nacionalmente. E, 
mais do que isso, V. Ex" faz justiça às administrações 
de Ronaldo Cunha lima e Cássio Cunha lima à 
frente da Prefeitura local. Todos nós conhecemos os 
excelentes trabalhos que ali ambos desempenharam 
em favor do progresso da cidade de Campina Gran
de. Hoje, o PMDB da Paraíba tem ali uma presença 
importantíssima. V. Ex" sabe que nos últimos pleitos, 
incluindo Campina Grande e todo o compartimento 
da Borborema, nós, naquela região, tivemos uma vi
tória de mais de 100 mil votos, graças ao prestígio 
popular, sobretudo do nosso querido amigo, Sena
dor Ronaldo Cunha lima. Meus parabéns a V. Ex" 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Muito 
obrigado pelo aparte de V. Ex" que, com orgulho, 
passa a fazer parte do meu discurso. 

Encerro, Sr" Presidente e Sr"s e Srs. Senadores, 
dizendo que me orgulho de ser campinense e me con
gratulo com essa cidade que é uma verdadeira foco
motiva no interior nordestino, fazendo a capital do Nor
deste, a minha querida cidade, rainha da Borborema. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Na 

prorrogação da Hora do Expediente, concedo a pala
vra, para uma comunicação inadiável, ao nobre Se
nador Casildo Maldaner. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos para uma co
municaÇão inadiável, nos termos do art. 14, VIl, do 
Regimento Interno. 

O SR. CASILDO MALDANER {PMDB-SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr! Presidente, nobres colegas, não poderia deixar 
transcorrer este momento sem trazer ao conhecimento 
desta Casa o que a Assembléia Legislativa de Santa 
Catarina acaba de decidir, soberanamente. 

Todos sabem do affair que durante meses tem 
acometido não só o nosso Estado como também Per
nambuco, Alagoas, a Prefeitura de São Paulo e outras 
prefeituras deste País. Em Santa Catarina, houve um 
pedido de afastamento do Governador Paulo Afonso 
Evangelista Vieira e também do V ICe-Governador José 
Augusto Hulse. Depois de meses e meses, a Assem
bléia Legislativa de Santa Catarina decidiu, soberana
mente, não receber o pedido de afastamento do Go
vernador, eis que, antecipadamente, a comissão que 
examinava o caso resolveu colocar de lado o pedido 
de afastamento do VICe-Govemador. Arquivou-se esse 
pedido definitivamente na Assembléia Legislativa da-

quele Estado. E a nossa Bancada do PMDB, que 
não tinha número suficiente, não teve condições, 
matematicamente, de impedir tal decisão, graças à 
participação de 25% da Bancada do PFL e de 50% 
da representação do PDT e PSDB, que comunga
ram também com a decisão de manter o Governador 
administrando Santa Catarina 

Definitivamente, então, foi arquivado o proces
so de afastamento do Governador e do Vice-Gover
nador do meu Estado. Era a comunicação que gos
taria de trazer a esta Casa, pois, depois de tantos 
meses de contrastes, de altos e baixos, de deixar 
em insegurança todo o meu Estado, finalmente, 
hoje, há cerca de uma hora, a Assembléia, sobera
namente, decidiu por esse caminho. 

Era o que tinha a dizer à Casa, neste instante, 
nobre Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Ainda 
para uma comunicação inadiável, concedo a palavra 
ao Senador Edison Lobão. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL -MA. Para uma co

municação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, a 19 de agosto de 1997, a EMBRAER- Em
presa Brasileira de Aeronáutica SI A, completou 28 anos 
de existência Foi o 3º aniversário após sua privatização 
em dezembro de 1994. Fundada em 1969, como uma 
empresa estatal ligada ao Ministério da Aeronáutica, a 
Embraer cumpriu muito bem a sua missão no período 
que lhe coube de levar adiante as tarefas de vanguarda 
para _a implementação de uma indústria aeroespacial, 
reclamada pelo desenvoMmento do BrasiL 

Eis na Embraer um bom exemplo dos frutos 
produzidos por privatizações do maior interesse pú
blico, nesse modelo económico seguido, em ritmo de 
urgência, por todo o mundo. O Estado moderno já 
não mais suporta desempenhar uma tarefa de ge
renciamento que foge das suas precípuas atnbuições. 
A experiência demonstrou, em todas as Nações, que 
as atividades empresariais, na sua quase totalidade, 
chocam-se com os deveres que ao Estado cabe 
cumprir, dentro do seu objetivo de atender às neces
sidades elementares dos seus cidadãos. 

Ainda agora, viu-se que a República Popular da 
China, no seu Congresso Qüinqüenal, decidiu extinguir 
ou privatizar uma numerosa parcela das suas 300 mil 
empresas estatais! Assim decidiu, contrariando o cer
ne da doutrina marxista, porque sua economia não 
agüentaria por mais-tempo, e pór amor a uma teoria ul
trapassada, manter atividades económicas deficitárias' 
incompatíveis com as atribuições reservadas a um Es
tado, seja ele capitalista ou socialista 

Em 1994, a Er1lb_rªer pagou de impostos, no 
Brasil, US$52, 1 milhões; neste ano estará· pagando 
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US$75,7 milhões; estimando-se para 1998, unúoÜil 
de quase US$87 milhões de tributos a serem pagos 
em nosso País. 

Ressalte-se o mérito de que a Embraer, quan
do estatal, conquistou enorme prestígio intemacio
nai. respeitabilidade que se lhe dá prosseguimento 
sobre o gerenciamento privado. Conhecidos são os 
seus Aviões EMB-120, a versão rejuvenescida do 
Brasília; o EMB-145, o primeiro projeto de um jato de 
transporte regional fabricado pela empresa cuja 
apresentação mundial ocorreu em 1995; os Tucano, 
Super Tucano e outros modelos integrantes dos 
seus programas militares. 

A indústria aeronáutica tem uma grande signifi
cação em todo o mundo; dando-se piir pnvilegiaaos 
os países em condições de implantá-la. 

Nessas quase três décadas da existência da 
empresa, foram produzidas e vendidas mais de 
4.900 aeronaves de vários modelos para mais de 
200 diferentes clientes, em 37 países. 

A Embraer também tem atuado, inclusive, como 
subcontratada e outras empresas aeroespaciais, tais 
como a Boeing, a McDonnell Douglas, a Generai Mo
tors do Brasil, as Indústrias Villares e outras. 

Recentemente, essa grande empresa brasileira 
viu coroados seus esforços com a conquista dos 
certificados ISO 9001, de validade internacional, 
para seus Sistemas de Qualidade, abrangendo vá
ri?s das suas atividades. 

Temos, pois, sobejas razões para felicitanmos 
desta tribuna- na pessoa do seu Diretor-Presidente, 
Mauricio Novis Botelho - a nova administração da 
Embraer, bem como aos seus téc-nicos e demais 
servidores, almejando-lhes permanente sucesso nos 
empreendimentos que honram e orgulham o BrasiL 

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

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, a Sra. Júnia Maríse, 2" Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 33, DE 1996 

Terceiro e último dia de discussão, em 
segundo turno, do Substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição n2 33, de 1996 
(n2 33/96, na Cãmara dos· Deputados), de 

iniciativa . do Presidente da República, que 
modifica o sistema de previdência social, es
tabelece normas de transição e dá outras 
providências, tendo 

Parecer sob nº 527, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Beni Veras, oferecendo a 
redação para o segundo turno. 

A Presidência comunica ainda que, na sessão 
deliberativa ordinária de ontem, foram oferecidas 
cinco emendas, nos tenmos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti
. tuição, Justiça e Cidadania, que tem como Relator o 
Senador Beni V eras, sobre as emendas de Plenário, 
que será lido pelo 12 Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha Lima, e que se encontra também à disposi
ção dos Srs Senacjores nas .suas Bancadas. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

PARECER N2 595, DE 1997 

Parecer sobre as Emendas de Redação 
apresentadas em Plenário, na discussão em 
22-Turno, à Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 33, de 1996, que "Modifica ~ sistema 
de previdência social, estabelece normas de 
1ransição e dá outras providências". 

Relator: Senador Beni Veras 

I - Relatório 

Encaminho à Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania a nova versão do Substitutiivo à PEC 
nº 33/96, elaborada com base nas Emendas de Re
dação apresentadas no Plenário desta Casa, duran
te a discussão em 2º Turno. 

Submeto à consideração desta Comissão o 
Parecer acerca das Emendas de Redação e o texto 
do Substitutivo, acompanhado de um anexo com o 
documento • A Reforma da Previdência e as Regras 

-de Transição", de abril de 1997. 
Trago à Comissão este Parecer por considerar 

recomendável seu pronunciamento acerca das alte
rações que podem ser introduzidas no texto do 
Substitutivo, a ser votado no dia de hoje em Plená
rio, em votação de 2º Turno. 

Trata-se de cinco Emendas de Redação, de 
iniciativa do Senador José Eduardo Outra e de ou
tros senadores, que não alteram o mérito dos dispo
sitivos a qué se referem. No-entanto, eomo se refe:
rem a dispositivos de grande alcance, considero 
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adequado trazer essas alterações ao julgamento 
desta Comissão. 

11 - O Parecer das Emendas de Redação 

A seguir é apresentado o parecer acerca de 
cada uma das emendas apresentadas. 

EMENDAN2 1: 

A Emenda n2 1 se refere ao art. 32, das regras 
de transição, que estabelece o tratamento dos direi
tos adquiridos por aqueles que já completaram o 
processo de aquisição de direito de acesso a um de
terminado benefício previdencíário. 

A alteração proposta pelo Autor consiste na su
pressão da expressão "de que trata este artigo", no 
§ 12 do art. 32, que tem a seguinte redação: 

§ 12 O servidor de que trata este artigo, que te
nha completado as exigências para aposentadoria 
integral e que opte por permanecer em atividade fará 
jus a isenção da contribuição previdencíária até com
pletar as exigências para aposentadoria contidas no 
art. 40, § 22, III, a, da Constituição. 

A justificativa para a alteração proposta consis
te em tomar mais claro que o art. 32 se refere tanto 
aos servidores como aos segurados do regime geral 
de previdência social. Nesse caso, no entanto, have
ria alteração no mérito, o que não pode ser objeto de 
nova deliberação nesse momento. 

Alertado pelo Autor da Emenda para o fato cie 
que talvez possa haver interpretação equivocada 
quanto ao alcance deste art. 32 , submeto à Comis
são a seguinte alteração de redação ao caput: com
plementar a expressão "aos que", transformando-a 
em "aos servidores públicos e aos segurados do re
gime geral de previdência social que•. 

Redaçãq Atual: 
"Art. 32 E assegurada a concessão de aposen

tadoria e pensão, a qualquer tempo, nas condições 
previstas na legislação vigente à data da publicação 
desta Emenda, aos que, até essa data,Jeoham cum
prido os requisitos para obtê-las." 

Redaçã9 Proposta: 
"Art 32 E assegurada a concessão de aposenta

doria e pensão, a qualquer tempo, nas condições prec 
vistas na legislação vigente à data da publicação desta 
Emenda, aos servidores públicos e aos segurados do 
regime geral de previdência social que, até essa datá:· 
tenham cumprido os requisitos para obtê-las." 

A Emenda de Redação proposta pelo Senador 
José Eduardo Outra é acolhida na forma do Substitutivo. 

EMENDA N2 2 

A Emenda n• 2 se refere ao aperfeiçoamento do 
art. a• c', PEC. Referido dispositivo estabelece o trata
mento c >S direitos daqueles servidores públicos que 

se encontram no pJocesso de ã.qüislção ::e G:re~os 
aos benefícios _c~viàe!"lcl_?~9S. E;r.cuanto c an. 22 , 

objeto da Emenda n= ~ trata aos que já campieraram 
o processo de aquisição de direttos. este art. 8º esta-

- belece as regras ae ·uanS1çá:o--c;;1tre as ·;;or•nas v!c 
gentes e as novas a serem estabe!ecidas por esta 
PEC. 

Para o Autor da Emenda há cossibilidade de 
uma compreensão equivocada: .:JOr causa dos temoos 
de verbos empregados, poderia haver uma aoiicação 
restritiva destas regras de transição. -=m beneífcio ex
clusivo dos que já se encOntram, r.a data de Pubr!ca
ção desta PEC, com os requisitos ~á cumpridos. 

Reciação Atuai: 

u Art. 8g Obs~Nado o Çl::;;_posto ;-;o art. 49 ·jesta 
Emenda e ressaivado o direito de opção à c;posenta
doria pelas normas por eia estabeleci::as. 2 assegura
do o direito à aposentadoria voluntária cem proventos 
calculados de acorcjo com o art. 40, § 49, <::a Constitui
ção, àquele que tenha ingressado .egu;annente em 
cargo efetivo na Administração Pública dire!c., autárqui
ca e fundacional, __ até a data de publicação desta 
Emenda, desde que cumulativamente, o ser.idor: 

I - tenha cinqüenta e três anos de iJade, ~ 
homem, e quarenta e oito anos de idade. se r;;• .. •it->er: 

li - tenha cinco anos de efetivo exerc:~·: ,-,o 
cargo em que se dará a aposentadoria: 

III- conte tempo de contribuição igual, .-,,, -,:ili
mo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta .. :-.;),;. 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição e(! .. ,·::.

.lente a Vinte pOr CerltO dO tempO que, na data d; O:!

blicaçãO desta Emenda, faltava para atingir o i. ;c ire 
de tempo constante da alínea anterior. 

§ 12 O servidor de que trata este artigo, d. ·;se 
que atendido o disposto em seus incisos I e 11, e, .. ,J

servado o disposto no art. 49 desta Emenda, ~~-:'e 

aposentar-se com proventos proporcionais ao te;·,, JO 

de contribuição, obedecidas as seguintes condiçiS.: ~: 
I -conte tempo de contribu:ção igual, no mi;-.•

mo, à soma de: 
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anc ;. 

se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equiv ·. 

lente a quarenta por cento de tempo que, na data t · .. 

publicação desta Emenda, faltava para atingir o iirr .. · 
te de tempo constante da aifnea anterior: 

11 - os proventos da aposentadoria oroporcrc 
nal serão equiyai§!Dtes a setenta por cento do valo. 
máximo que o serVidor poderia obter de acordo com 
o caput, acrescido de cinco por cento por ano de 
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contribuição que supere a soma a que se referee>in-=-- -aiferéhçél esta nó rato-âeümal:rãtarâoséfvTdor pú-
císo anterior, até o limite de cem por cento. • blico e outra do segurado do Regime Geral da Previ-

Redação Proposta: dência Social, ou INSS. 

Art. 8" Observado o disposto no art. 4" desta 
Emenda e ressalvado o direito de opção à aposenta
doria pelas normas por ela estabelecidas, é assegura
do o direito à aposentadoria voluntária com proventos 
calculados de acordo com o art. 40, § 42, da Constitui
ção, àquele que tenha ingressado regularmente em 
cargo efetivo na Administração Pública direta, autárqui
ca e fundacional, até a data de publicação desta 
Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 

l - tiver cinquenta e três anos de idade, se ho
mem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 

11 -tiver cinco anos de efetivo exercício no car
go em que se dará a aposentadoria; 

III - contar tempo de contribuição igual, no mí
nimo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a vinte por cento do tempo que, na data da pu
blicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite 
de tempo constante da alínea anterior. 

§ 1" O servidor de que trata este artigo, desde que 
atendido o disposto em seus incisos I e 11, e observado o 
disposto no art. 4° desta Emenda, pode aposentar-se 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
quando atendidas as seguintes condições: 

I -contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a quarenta por cento de tempo que, na data da 
publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limi
te de tempo constante da alínea anterior; 

11 - os proventos da aposentadoria proporcio
. nal serão equivalentes a setenta por cento do valor 
máximo que o servidor poderia obter de acordo com 
o caput, acrescido de cinco por cento por ano de 
contribuição que supere a soma a que se refere o in
ciso anterior, até o limite de cem por cento." 

EMENDA Nº3 

A Emenda nº 3 tem conteúdo idêntico ao da 
Emenda n" 2, com uma única diferença: se refere ao 
art. 9° da PEC, que estabelece o tratamento dos di
reitos dos segurados do INSS que se encontram no 
processo de aquisição de direitos aos benefícios 
previdenciários. 

A motivação da Emenda é a mesma assim 
como a justificação para seu acolhimento. A única 

Redação atual: 

Art. 9" Observado o disposto no art. 4º desta 
Emenda e ressalvado o direito de opção à aposenta
doria pelas normas por ela estabelecidas, para o 
Regime Geral de Previdência Social, é assegurado o 
direito à aposentadoria ao segurado que tenha filia
do ao Regime Geral de Previdência Social, até a 
data de publicação desta Emenda, e que, cumulati
vamente, atenda aos seguintes requisitos: 

I -conte cinqüenta e três anos de idade, se ho
mem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e 

11 - conte tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a vinte por cento· do tempo que, na data da pu
blicação desta Emenda, faltava para atingir o limite 
de tempo constante da alínea anterior. 

§ 12 O segurado de que trata este artigo, desde 
que atendido o disposto no inciso I do caput, e ob
servado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode 
aposentar-se com valores proporcionais ao tempo 
de contribuição, obedecidas as seguintes condições: 

I -conte tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a quarenta por cento de tempo que, na data da 
publicação desta Emenda, faltava para atingir o limi
te de tempo constante da alínea anterior; 

11 - o valor da aposentadoria proporcional será 
equivalente a setenta por cento do valor da aposen
tadoria a que se refere o caput, acrescido de cinco 
por cento po'r ano de contribuição que supere a 
soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de 
cem por cento. • 

Redação Proposta: 

Art. 9º Observado o disposto no art. 4° desta 
Emenda e ressalvado o direito de opção à aposenta
Clona. pelas normas porela estabelecidas, para o 
Regime Geral de Previdência Social, é assegurado o 
direito à aposentadoria ao segurado que tenha filia
do ao Regime Geral de Previdência Social, até a 
data de publicação desta Emenda, quando, cumula
tivamente, atender aos seguintes requisitos: 

1- c:óntai c:Oii,-cinquenta e três anos de idade, se 
- nomern, e quaféirtae oifoanosae idade, se mulher';-
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li- contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos. 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a vinte por cento do tempo que, na data da pu
blicação desta Emenda, faltaria para atingir-o limite 
de tempo constante da alínea anterior. 

§ 12 O segurado de que trata este artigo, desde 
que atendido o disposto no inciso I do caput, e obser
vado o disposto no art. 42 desta Emenda, pode apo
sentar-se com valores proporcionais ao tempo de con
tribuição, quando atendidas as seguintes condições: 

I -contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a quarenta por cento de tempo que, na data da 
publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limi
te de tempo constante da alínea anterior, 

11 - o valor da .J..;entadoria proporcional será 
equivalente a setenta por cento do valor da aposen
tadoria a que se refere o caput, acrescido de cinco 
por cento por ano de contribuição que supere a 
soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de 
cem por cento.' 

EMENDA N2 4 

A Emenda propõe a fixação em unidades de 
salário mínimo do nível de renda familiar para a defi
nição de elegibilidade ao acesso ao salário-família e 
ao auxílio-reclusão a que_se refere o art. 14 da PEC. 

O objetivo desse dispositivo foí dar eficácia 
imediata à alteração proposta quanto ao caráter res
tritivo desses dois benefícios, que têm natureza mais 
de assistência social do que previdenciária. 

Não houve a intenção de substituir a lei previs
ta para disciplinar a matéria por esta regra de transi
ção. Quanto à utilização do salário mínimo como uni
dade de referência, ou Substitutivo se subordinou à 
vedação constante no art. 7", inciso IV. 

Pelos motivos expostos, e ainda por conside
rarmos que se trata de uma mudança de mérito, so
mos favoráveis à rejeição desta emenda. 

EMENDAn2 5 

A Emenda nE 5 se refere à unidade de valor 
para a fixação do limite máximo do valor dos benefí
cios do regime geral de Previdência Social. 

O Autor propõe que este limite seja fixado na 
quantia equivalente ao décuplo do salário mínimo, 
na da publicação desta Emenda. 

Esta alteração já teve em discussão nesta Co
-missão. O Relator tem permanecido fiel à defesa do 
dispositivo presente nas regras de transição desta 
PEC, tal como consta do art. 15: 

"Art. 15. O limite máximo para o valor dos benefí
cios do regime geral de Previdência Social de que trata 
o art. 201 da Constituição é fiXado em R$1.200,00 (um 
mil e duzentos reais}, devendo, a partir da data da pu
blicação desta Emenda, ser reajustado de forma a pre
servar, em caráter permanente, seu valor real, atuali
zado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios 
do regime geral de previdência social." 

Como não se- trata do texto -permanente da 
Carta Magna e como há expectativa de aprovação 
desta PC antes do prõximoaumento dó salário rtiírii
mo, não se reconhece prejuízo na fixação do limite 
em termos monetanos. 

Como argumento de fundo, cabe recordar o _ 
consenso muito disseminado quanto à conveniência 
de deixar o salário mínimo desatrelado de outras va
riáveis da economia. Para atender ao objetivo de 
elevação do valor deste piso da remuneração do tra
balho, há o reconhecimento de que o mesmo não 
deva servir de unidade de referência. Refletindo tal 
unanimidade, o Constituinte de 1988 vedou a utiliza
ção do salário mínimo como unidade de referência 
Vide art. 7", inciso IV da CF. 

Pelos motivos expostos, e ainda por conside
rarmos que se trata de uma mudança de mérito, re
comendamos a rejeição da Emenda nº 5. 

III- Voto do Relator 

Diante do exposto, a seguir apresento a nova 
versão do Substitutivo, com o acolhimento pleno de 
duas emendas, cõm o acolhimento parcial de uma 
emenda e com a rejeição de duas emendas. 

Emenda rejeitada: Emenda nº 4 e n2 5 
Emenda acolhida parcialmente: Emenda nº 1 
Emendas acolhidas: Emendas nº 2 e n2 3 

IV - O Substitutivo 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 33 
(SUBSTITUTIVO}, DE 1996 

Redação, para o segundo turno, do 
Substitutivo do Senado à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 33, de 1996 (n2 

33, de 1995, na Cãma171 dos Deputados). 

As Mesas da Câmara dos Deputados e dos 
Senado Federal, nos termos do § 32 -do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen-
da ao texto constitucional: -
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EMENDA CONSTITUCIONAL N2, DE 1997 

Modifica o sistema de Previdência 
Social, estabelece normas de transição e 
dá outras providências. 

Art. 19 A Constituição Federal passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

"Art. 79 ····························································-·· 
XII -salário-família pago em razão do dependente 

do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

XXXIII - proibição de trabalho notumo, perigo
so ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

"Art. 37 ·····························································-· 
§ r- É vedada a percepção simultânea de pro

ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou 
do art. 42 com a remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos acurnulaveis 
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre no
meação e exoneração. • 

• Art 40. Aos servidores titulares de cargos efeti
vos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter contribu
tivo, observados critérios que preservem o equilíbrio fi
nanceiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

§ 19 As aposentadorias e pensões serão custea
das com recursos provenientes das contribuições dos 
servidores e pensionistas e do respectivo ente estatal, 
na forma da lei, não incidindo contribuição sobre apo
sentadoria e pensão de valor igual ou inferior ao limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime ge
ral de previdência social de que trata o art 201. 

§ 22 Os servidores abrangidos pelo regime de 
previdência de que trata este artigo serão aposenta
dos, calculados os seus proventos a partir dos valo
res fixados na forma do § 42 : 

I - por invalidez permanente, sendo os proven
tos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto 
se decorrente de acidente em serviço, moléstia pro
fissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificadas em lei; 

I! - compulsoriamente, aos setenta anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição; 

III - voluntariamente, desde que cumprido tem
po de dez anos de efetivo exercício no serviço públi-

co e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de 
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos 
de idade e trinta de contribuição, se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, 
e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos 
proporcionais ªo t~mpo de contribuição. 

§ 32 Os proventos de aposentadoria e as pen
sões, por ocasião de sua concessão, não poderão 
exceder_ a remurum~~o. do~ n:_SRectivo servidor LOQ 

cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que 
serviu de referência para a concessão da pensão. 

§ 42 Os proventos de aposentadoria, por ocasião 
de sua concessão, serão calculados com base na re
muneração do servidor no cargo efetivo em que se der 
a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão: 

I - à totalidade da remuneração, no caso de 
ser igual ou inferior ao limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência 
§ceia!~~ g!Je @.tél o ªrt. 201; _:~ _ 

11 - gradualmente, de setenta por cento à totali
dade da remuneração, nos demais casos. 

§ s• É vedada a adoção de_rE!CfuisitcJs e crité
rios diferenciados -para a-concessão de aposentado
ria aos abrangidos pelo regime de que trata este arti
go, ressalvados os casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições especiais que prejudi
quem a saúde ou a integridade física, definidos em 
lei complementar. 

§ 52 Os requisitos de idade e de tempo de con
tribuição serão reduZidos em einco anos, em relação 
ao disposto no§ 22, III, a, para o professor que com
prove exclusivamE!Ilte tempo de efetivo exercício das 
funçÕes de magistério na educação infantil e no en
sino fundamental e médio. 

§ r- Ressalvadas as aposentadorias decorrentes 
dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é 
vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à 
conta do regime de previdência previsto neste artigo. 

§ 82 Lei disporá sobre a concessão do benefício 
da pensão por morte, que será igual ao valor dos pro
ventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a 
que teria direito o servidor em atividade na data de seu 
falecimento, observado o disposto no § 42 

§ 9" Observado o disposto no art 37, XI, os pro
ventos de aposentadoria e as pensões serão revistos 
na mesma proporção e na mesma data, sempre que 

--se rTiodificar a remuneração dós servidores em ativida
de, sendo também estendidos aos aposentados e aos 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens poste
riormente concedidos aos servidores em atividade, in-
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clusive quando decorrentes da transfonnação ou re
classificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a 
concessão da pensão, na forma da lei. 

§ 1 O. O tempo de contribuição federal, estadual 
ou municipal será contado para efeito de aposenta
doria e o tempo de serviço correspondente para efei
to de disponibilidade. 

§ 11. A lei não poderá estabelecer qualquer 
forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 

§ 12. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à 
soma total dos proventos de inatividade, inclusive, 
quando decorrentes da cumulação de cargos ou em
pregos públicos, bem como de outras atividades su
jeitas a contribuição para o regime geral de previ
dência social, e ao montante resultante da adição de 
proventos de inatividade com remuneração de cargo 
acumulável na forma desta Constituição, cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exo
neração, e de cargo eletivo. 

§ 13. Além do disposto neste artigo, o regime de 
previdência dos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo observará, no que couber, os requisitos e crité
rios fixados para o regime geral de previdência sociaL 

§ 14. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea
ção e exoneração, bem como de outro cargo tempo
rário ou de emprego público, aplica-se o regime ge
ral de previdência sociaL 

§ 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, desde que instituam regime de previ
dência complementar para os seus respectivos ser
vidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para 
o valor das aposentadorias e pensões a serem con
cedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201. 

§ 16. Observado o disposto no art. 202, lei 
complementar disporá sobre as normas gerais para 
a instituição de regime de previdência complemen
tar pela União, Estados, Distrito Federal e Municí
pios, para atender aos seus respectivos servidores 
titulare!i de cargo efetivo. 

§ 17. Somente mediante sua prévia e expressa 
opção, o disposto nos§§ 15 e 16 poderá ser aplicado 
ao servidor que tiver ingressado no serviço público até 
a data da publicação do ato de instituição do corres:: 
pendente regime de previdência complementar. • 

"Art. 42. . ........................................................... . 
§ 92 Lei complementar disporá sobre o regime 

previdenciário próprio para os servidores militares, 
que deverá refletir suas peculiaridades profissionais. 

"Art. 73 .............................................................. . 

§ 3° os· Ministros do Tribunal de Contas da 
União terão asrnesmas garantias, prerrÓgativas: im
pedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros 
do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, 
quanto à aposentadoria e pensão, as normas cons· 
tantes do art. 40. 

• Art. 93. . .......................................................... . 
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pen

são de seus dependentes observarão o disposto no 
art. 40, no que couber. 

"Art. 100 .......................................................... .. 
§ 32 O disposto no caput deste artigo, relativa

mente à expedição de precatórios, não se aplica aos 
pagamentos de obrigações definidas em lei como de 
pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou 
Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado." 

"Art. 114 ........................................................... . 
§ 32 Compete ainda à Justiça do Trabalho exe

cutar, de ofício, as contribuições sociais previstas no 
art. 195, I, a, e 11, e seus acréscimos legais, decor
rentes das sentenças que proferir. • 

• Art. 167 ............•........••....••.•.••....•....•....•....••..... 
X - a utilização dos recursos provenientes das 

contribuições sociais de que trata o art. 185, l, a, e 11, 
para a realização de despesas distintas do paga· 
mente de benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201. • 

• Art. 194 ....•.....•...•...•...•.....•.....•..................•...... 

Parágrafo único •..•.............••....••...•...•••...••...••.... 
VII - caráter denlocrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, com par
ticipação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. • 

• Art. 195 ............................................................ . 
I- 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 o faturamento; 
c) o lucro; 
11 - do trabalhador e dos demais segurados da 

previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201; 

§ s• O produtor, o parceiro, o meeiro e o arren
datário rurais e o pescador artesanal, bem como os 
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respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades 
em regime de economia familiar, sem empregados 
permanente contribuirão para a seguridade social 
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resul
tado da comercialização da produção e farão jus aos 
benefícios nos termos da lei. 

§ ge As contribuições sociais previstas no inci-' 
so I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de 
cálculo diferenciadas, em razão da atividade econô
mica ou da utilização intensiva de mão-de-obra. 

§ 1 O. A lei definirá os critérios de transferência de 
recursos para o sistema único de saúde e ações de as
sistência social da União para os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios e dos Estados para os Municípios, 
observada a respectiva contrapartida de recursos. 

§ 11. É verdade a concessão de remissão ou 
anistia das contribuições sociais de que trata os inci
sos I, a, e 11 deste artigo para débitos em montante 
superior ao fixado· em lei complementar. 

"Art. 201. A Previdência Social será organizada 
sob a forma de regime geral de caráter contributivo e 
de filiação obrigatória, observados critérios que pre
servem, o equiiíorio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, 
morte, incluídos os resultantes de acidentes do tra
balho e idade avançada; 

11 - proteção à maternidade, especialmente à 
gestante: 

III - proteção ao trabalhador em situação de 
desemprego involuntário; 

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os 
dependentes dos segurados de baixa renda; 

V- pensão por morte do segurado, homem ou 
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, 
observado o disposto no § 2e 

§ 12 É vedada a adoção de requisitos e crité
rios diferenciados para a concessão de aposentado
ria aos beneficiários do regime geral de previdência 
social, ressalvados os casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições especiais que prejudi
quem a saú"de ou a integridade física, definidos em 
lei complementar. 

§ 22 Nenhum benefício que substitua o salário 
de contribuição ou o rendimento do trabalho do se
gurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 

§se Todos os salários de contribuição conside
rados para o cálculo de benefício serão devidamente 
atualizados, na forma de lei. 

§ 42 É assegurado o reajustamento dos benefí
cios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, conforme critérios definidos em lei. 

§ 5" É vedada a filiação ao regime geral de Previ
dência Social, na qualidade segurado facultativo, de 
pessoa participante de regime próprio de previdência. 

§ se A gratificação natalina dos aposentados e 
pensionistas terá por base o valor dos proventos dos 
mês de dezembro de cada ano. 

§ 7' É assegurada C!posentadoria no regime 
geral de Previdência Social, nos termos da lei, obe
decidas as seguintes condições: 

I - sessenta anos de idade e trinta e cinco de 
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos 
de idade e trinta de contribuição, se mulher; e 

11 -sessenta e cinco anos de idade, se homem, e 
sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco 
anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os 
sexos e para os que exerçam suas atividades em regi
me de economia familiar, neste incluídos o produtor ru
ral, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

§ ae Os requisitos de idade e de tempo de con
tnbuição serão reduzidos em cinco anos, em relação 

-ao ôispOSto ncnnciscfl do parágrafo anterior, para o 
professor que compr01re _ exclusivamente tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na edu
cação infantil e no ensino fundamental e médio. 

§ ge Para efeito de aposentadoria, é assegura
da a contagem recíproca do tempo de contribuição 
na administração pública e na atividade privada, ru
ral e urbana, hipótese em que os diversos regimes 
de previdência social se compensarão financeira
mente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

§ 10. A Lei disciplinará a cobertura do risco de 
acidente do trabalho, a ser atendida concorrente
mente pelo regime geral de Previdência Social e 
pelo setor privado. 

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qual
quer título, serão incorporados ao salário para efeito de 
contribuição previdenciária e conseqüente repercussão 
em benefícios, nos caso e na forma da lei. • 

"Art. 202. O regime de previdência privada, de 
caráter complementar e organizado de forma autô
noma em relação ao regime geral de Previdência 
Social, será facultativo, baseado na constituição de 
reservas que garantam o benefício contrato, e regu
lado por Lei Complementar. 

§ 12 A Lei Complementar de que trata este arti
go assegurará ao participante de planos de benefí
cios de entidades de previdência privada o pleno 
acesso às informações relativas à gestão de seus 
respectivos planos. 

§ 22 As contribuições do empregador, os bene
fícios e as condições contratuais previstas nos esta
tutos, regulamentos e planos de benefícios das enti
dades de previdência privada não integram o contra
to de trabalho dos participantes, assim como, à ex
ceção dos benefícios concedidos, não integram a re
muneração_dos participantes nos termos da lei. 

§ 32 E vedado o aperte de recursos a entidade 
de previdência privada pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, em-
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presas públicas, sociedades de economia mista e 
outras entidades públicas, salvo na qualidade de pa
trocinador, situação na qual, em hipótese alguma, 
sua contribuição normal poderá exceder à do segu
rado. 

§ 42 Lei complementar disciplinará a relação 
entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municí
pios, inclusive suas autarquias, fundações, socieda
des de economia mista e empresas controladas dire
ta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de en
tidades fechadas de previdência privada, e suas res
pectivas entidades fechadas de previdência privada. 

§ 52 A lei complementar de que trata o parágra
fo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas 
privadas permissionárias ou concessionárias- de 
prestação de serviços públicos, quando patrocinado
ras de entidades fechadas de previdência privada. 

§ 62 A lei complementar a que se refere o § 42 

deste artigo estabelecerá os requisitos para a desig
nação dos membros das diretorias das entidades fe
chadas de previdência privada e disciplinará a inser
ção dos participantes nos colegiados e instâncias de 
decisão em que seus interesses sejam objeto de dis
cussão e deliberação. • 

Art. 2'1 A Constituição Federal, nas Disposições 
Constitucionais Gerais, é acrescida dos seguintes 
artigos: · 

"Art. 247. Os benefícios pagos, a qualquer títu
lo, pelo órgão responsável pelo regime geral de pre
vidência social, ainda que a conta do Tesouro Nacio
nal, obedecerão ao disposto no art. 201, § 42 , e os 
não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os 
benefícios concedidos por esse regime observarão 
os limites fixados no art 37, XL 

Art. 248. Com o objetivo de assegurar recursos 
para o pagamento de proventos de aposentadorias e 
pensões concedidas aos respectivos servidores e 
seus dependentes, em adição aos recursos dos res
pectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios poderão constituir fundos inte
grados pelos recursos provenientes das contribuições 
previstas no art 40, § 12, e por bens, direitos e ati
vos de qualquer natureza, mediante lei, que disporá 
sobre a natureza e administração desses fundos. 

Art 249. Com o objetivo de assegurar recursos 
para o pagamento dos benefícios concedidos pelo 
regime geral de previdência social, em adição aos 
recursos de sua arrecadação, a União poderá consti
tuir fundo integrado por bens, direitos e ativos de 
qualquer natureza, mediante a lei, que disporá sobre 
a natureza e §!dministração desse fundo. • 

Art. 32 E assegurado a concessão de aposenta
doria e pensão, a qualquer tempo, nas condições pre
vistas na legislação vigente à data da publicação desta 
Emenda, aos servidores públicos e aos segurados do 
regime geral de previdência social que, até essa data, 
tenham cumprido os requisitos para obtê-las. 

§ 1 • O servidor de que trata este artigo, que te
nha completado as exigências para aposentadoria 
integral e que opte por permanecer em atividade fará 
jus a isenção da contribuição previdenciária até com
pletar as exigências para aposentadoria contida no 
iuC40; -§ 29 , III, a, da Constituição: 

§ 22 Os proventos de aposentadoria e as pen
sões dos servidores e seus dependentes que, na 
data da publicação desta Emenda, tenham cumprido 
os requisitos para obtê-los, serão calculados de 
acordo com a legislação vigente naquela data. 

§ 32 Observado o disposto no art. 40, § 15, da 
ConslitLiiÇãõ,-ós proventos ae aposenlaaória e a5 pen
sões a serem concedidoS aos servidores e seus de

-pendérnéS que aaqUinrem ó oire1to-aó oenefíeio ap& 
publicação desta Emenda serão calculados de acorde 
com o disposto nos §§ 42 e a• do mesmo artigo. 

§ 42 São mantidos todos os direitos e garantias 
assegurados nas disposições constitucionais vigen
tes à data de publicação desta Emenda aos servido
res inativos e pensionistas, civis e militares, anistia
dos e ex-combatentes, assim como àqueles que já 
cumpriram, até aquela cata, os requisitos para usu
fruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, 
XI, da ConstituiÇão. 

Art 42 Observado o disposto no art. 40, § 11, 
:da Constituição, o tempo de serviço considerado 
pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, 
cumprido até que a lei discipline a matéria, será con
tado como tempo de CC'ntribuição. 

Art. s• O disposto no art. 202, § 39 , da Consti
tuição do segurado, terá vigência no prazo de dois 
anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso 
ocorra antes, na data de publicação da lei comple
mentar a. que se refere o § 42 do mesmo artigo. 

Art 6" As entidades fechadas de previdência 
privada patrocinadas por entidades públicas, inclusi
ve empresas públicas e sociedades de economia 
mista, deverão rever, no prazo de dois anos, a con
tar da publicação desta Emenda, seus planos de be
nefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarial
mente a seus ativos, sob pena de intervenção, sen
do seus dirigentes e os de suas_ respectivas patroci
nadoras responsáveis civil e criminalmente pelo des
cumprimento do disposto neste artigo. 

Art 7º Os projetes das leis complementares 
previstas nos arts. · 42, § 92, e 202 da Constituição 
deverão ser apresentados ao Congresso Nacional 
no prazo máximo de noventa dias após a publicação 
desta Emenda. 

Art. a• Observado o disposto no art 4º desta 
Emenda e ressalvado o direito de opção à aposenta
doria pelas normas por ela estabelecidas, é assegura
do o direito à aposentadoria voluntária com proventos 
calculados de acordO com o art 40, § 42, da Constitui
ção, àquele que tenha ingressado regularmente em 
cargo efetivo na Administração Pública, direta, autár-
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quica e fundacional, até a c.ata de publicação desta 
Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se ho
mem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 

11 -tiver cinco anos de efetivo exercício no car
go em que se dará a aposentadoria; 

III - contar tempo de contribuição igual, no mí
nimo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a vinte por cento do tempo que, na data da pu
blicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite 
de tempo constante da alínea anterior. 

§ 1° O servidor de que trata este artigo, desde que 
atendido o disposto em seus incisos I e H, e observado o 
disposto no art. 4º desta Emenda. pode aposentar-se 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
quando atendidas as seguintes condições: 

I -contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a quarenta por cento do tempo que, na data da 
publicação desta Emenda, faltaria parn atingir o limi
te de tempo constante da alínea anterior; 

11 - os proventos da aposentadoria proporcio
nal serão equivalentes a setenta por cento do valor 
máximo que o servidor poderia obter de acordo com 
o ~put, acrescido de cinco por cento por ano de 
contribuição que supere a soma a que se refere o in
ciso anterior, até o limite de cem por cento. 

§ 2" Aplica-se ao magistrado e ao membro do 
Ministério Público e de Tribunal de Contas o dispos
to neste artigo, no que couber. 

§ 3° Na aplicação do disp(Ysto no parágrafo ante
rior, o magistrado ou o membro do Ministério Público 
ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de 
serviço exercido até a publicação desta Emenda con
tado com o acréscimo de dezessete por cento. 

§ 4º O professor, servidor da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, que, até a data da publi
cação desta Emenda, tenha ingressado, regularmente, 
em cargo efetivo de magistério e que opte por aposen
tar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de 
serviço exercido até a publicação desta Emenda con
tado com o acréscimo de dezessete por cento, se ho
mem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se 
aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exer
cício das funções de magistério. 

§ 52 O servidor de que trata es[e aaigc, :.,. ·'· 
após completar as exigências para aposentadoiia 
estabelecidas no caput, permanecer em atividade, 
fará jus a isenção da contribuição previdenciária até 
completar as exigências para aposentadoria conti
das no art. 40, § 2•~ III, a, da Constituição. 

§ ffl Para os efeitos do cálculo dos proventos de 
· aposentadoria previstos no caput deste artigo, a lei a 
que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, ao estabe
lecer a gradualidade prevista em seu inciso 11, observará 
a remuneração Percebida pelo servidor e o tempo de 
serviço prestado à data da publicação desta Emenda 

Art. 92 Observado o disposto no art. 4º desta 
Emenda e ressalvado o direito de opção à aposenta
doria pelas normas por ela estabelecidas para o Re
gime Geral de Previdência Social, é assegurado o 
direito à aposentadoria ao segurado que se tenha fi-· 
liado ao Regime Geral de Previdência Social, até a 
data de publicação desta Emenda, quando, cumula
tivamente, atender aos seguintes requisitos: 

· I -contar com cinqüenta e três anos de idade, se 
homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e 

11 -contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a vinte por cento do tempo que, na data da pu
blicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite 
de tempo constante da alínea anterior. 

§ 12 O segurado de que trata este artigo, desde 
que atendido o disposto no inciso I do caput, e obser
vado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode apo
sentar-se com valores proporcionais ao tempo de con
tnbuição, quando atendidas as seguintes condições: 

I -contar tempo de contribuição igual, no mini
mo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, 
se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a quarenta por cento do tempo que, na data da 
publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limi
te de tempo constante da alínea anterior; 

H - o valor da aposentadoria proporcional será 
equivalente a setenta por cento do valor da aposen
tadoria a que se refere o caput, acrescido de cinto 
por cento por ano de contribuição que supere a 
soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de 
cem por cento. 

§ 2º O professor que, até a data da publicação 
desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério 
e que opte por aposentar-se na fonma do disposto no 
caput, terá o tempc) de serviço exercido até a publica-
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e que opte por aposen_tar-se na forma do disposto n<" _P,._t·L14. 6t~_gl!o=ajei_ discipline o acesso ao sa-
caput, terá o tempo de serviço exercido até a publica lário-família e auxílio-reclusão para os serlidores, 
ção desta Emenda contado com o aciésciiJlO _de de --ª--eguraciºl;_E;l seus dependentes, esses benefícios 
zessete per cento, se homem, e de vinte por cento, SE serão concedidos apenas àqueles que tenham renda 
mulher, desde que se aposente, exclusivamente, corr bruta mensal igual ou inferior a R$360,00 (trezentos 
tempo de efetívo exerc[cío.de atívídade~e_magistério. --ª_Sessenta_rea~_,_gue, até a publicaçª-Q_cla lei, serãc 

Art. 10. O regime de previdência complementar corrigidos pelos mesmos índices aplicados--aos-be-
de que trata o art 40, §§ 15, 16 e 17, da Constituição, nefícios do Regime Geral de Previdência SociaL 
somente poderá ser instituído após a publicação da lei Art. 15. O limite máximo para o valor dos benefí-
complementar prevista no§ 16 do mesmo artigo. cios do Regime Geral d_e Previdência Social de que 

Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 72, da trata o art. 201 da Constituição é fixado em R$1200,00 
Constituição, não se aplica aos membros de poder e (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da 
servidores inativos, civis e militares, que, até a publi- publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a 
cação desta Emenda, tenham ingressado novamen- preservar, em caráter permanente, seu valor real, 
te no serviço público por concurso público de provas atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefí-
ou de provas e títulos, e pelas demais formas previs- cios do Regime Geral de Previdência SociaL 
tas na Constituição, sendo-lhes proibida a percepção Art 16. Até que a Lei Complementar a que se re-
de mais de uma aposentadoria pelos regimes de fere o artigo 201, § 1°, da Constituição, seja publicada, 
previdência a que se referem os arts. 40 e 42, § 9", permanece em vigor o disposto nos arts. 57 e 58 da Lei 
da Constituição, aplicando-lhes, em qualquer hipóte- n2 8.213, de 24 de julho de 1991, na redação vigente à 
se, o limite de que trata o seu art. 40, § 12. data da publicação desta Emenda, mantida a revogação 

Art. 12. Até que produzam efeitos as leis que da Lei n" 3.529, de 13 de janeiro de 1959. do Decreto-
irão dispor sobre as contribuições de que trata o art. Lei no 158, de 10 de fevereiro de 1967, da Lei n° 5.527, 
195 da Constituição, são exigíveis as estabelecidas de 8 de novembro de 1968, da Lei n" 5.939, de 19 de 
em lei, destinadas ao custeio da seguridade social e novembro de 1973, da Lei n° 6.903, de 30 de abril de 
dos diversos regimes previdenciários. 1981, da Lei n2 7.850, de 23 de outubro de 1989, e do 

Art. 13. Are a entrada em vigor da lei COITlJlemen- art. 148 da Le! no 8213, de 24 de julho de 1991. 
tara que se refere o art. 42, § 92, da Çofl$1it\.lição, §áo_ Art. 17. São revogados o§ 10 do art. 42 e o in-
assegurados aos servidores militares os benefícios pre- --ciSÔ-llâo§ 2° do art. 153 da Constituição. 
videnciários nas condições previstas na legislação vi- Art. 18. Esta Emenda entra em vigor na data 
gente à data da publicação desta Emenda. de sua publicação. 
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ANEXO 

"A Reforma da Previdência e as 
Regras de Transição" 

(abril de 1997) 

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E 
AS REGRAS DE TRANSIÇÃO 

Regras para a substituição do regi
me de aposentadoria por tempo de servi
ço por outro com base na idade, qualifi
cado por tempo de contribuição. 

Brasília, abril de 1997 

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E 
AS REGRAS DE TRANSIÇÃO 

A Razão de Ser da Mudança Qualitativa 

A proposta para a Reforma da Previdência 
abrange uma mudança qualitativa fundamental: 
substitui-se o regime de aposentadoria por tempo de 
serviço por outro com base na idade, qualificado por 
tempo de contribuição. 

O limite de idade, como fator de acesso à apo
sentadoria, é um critério adotado pelos sistemas pre
videnciários de quase todos os países do mundo. 
Apenas sete países não o utilizam: Benin, Brasil, 
Egito, Equador, Irã, Iraque e Kuwait. 

Estes países adotam a aposentadoria por tem
po de serviço. Dessa lista, somente o Brasil não con
diciona a aposentadoria por tempo de serviço ao 
afastamento do mercado de trabalho. Com isso, de
turpa-se o objetivo básico dos sistemas de previdên
cia: defender o cidadão, garantindo-lhe renda quan
do perde a capacidade laborativà ou a tem reduzida 
por idade avançada. 

A aposentadoria por tempo de serviço tomou
se um expediente capaz de garantir aposentadorias 
precoces para os segmentos de mais alta renda, que 
geralmente não abandonam o mercado formal de 
trabalho. Nestes casos, a aposentadoria tomou-se 
uma simples complementação de renda. 

Para os segmentos de baixa renda, com maio
res dificuldades de inserção no mercado formal de 
trabalho, é muito difícil o acesso a esse benefício, 
tendo como base, de maneira exclusiva, o tempo de 
serviço. Estes trabalhadores oscilam entre o merca
do formal e a informalidade. 

As aposentadorias urbanas por idade, que be
neficiam uma clientela de baixo poder aquisitivo, são 
concedidas, em média, para pessoas na faixa dos 
62,7 anos. 

As aposentadorias urbanas por tempo de servi
ço, cujos beneficiários são pessoas de maior poder 
aquisitivo, são concedidas, em média, a pessoas na 
faixa dos 49,4 anos. As pessoas de baixo poder 
aquisitivo, que excepcionalmente conseguem se 
aposentar por tempo de serviço, geralmente o fazem 
em idades mais elevadas. 

Além disso, no tocante ao contingente que tem 
acesso à aposentadoria com base no tempo de ser
viço, os dados de 1996 revelam que 69% dos ho
mens se aposentam entre 30 e 34 anos de serviço e 
78% das mulheres se aposentam entre 25 e 29 anos 
de serviço. Neste mesmo contingente, 78% dos ho
mens e 84% das mulheres se aposentam com me
nos de 55 anos de idade. 

Nessa faixa de idade, as pessoas mantêm ple
na forma física, e muito ainda poderiam contribuir 
para o País, no lugar de passarem a viver como de
pendentes do recebimento de recursos públicos. O 
estado natural da pessoa humana é trabalhar, sentir
se útil aos seus e a sua pátria. Mas, no Brasil, de
senvolveu-se a valorização social da habilidade de 
obter vantagem, em relação às normas gerais a que 
todos estão, ou deveriam estar, subordinados. Deste 
modo, é tido como bem sucedido aquele que, ainda 
em idade precoce, obtém acesso, aos recursos pú
blicos destinados aos inativos, idosos ou inválidos. 
Não há questionamento quanto à origem deste re
cursos, oriundos dos impostos, ou quanto às melho
res opções para sua utilização: Educação, Saúde, 
infra-estrutura, etc. 

O Alcance das Mudanças 

O Projeto de Emenda Constitucional n° 33/96, 
na forma de seu Substitutivo, nos artigos 8, 9, 10 e 
11, estabelece as regras de transição, como uma 
opção a todos aqueles que estão no processo de 
aquisição de direitos para ter acesso à aposentado
ria. Em outras palavras, o cidadão e a cidadã pode
rão, a qualquer tempo, optar por atender aos requisi
tos estabelecidos no texto constitucional, como re
gras permanentes, ou optar por atender às regras de 
transição contidas nos artigos citados. 

Essas regras valem tanto para os segurados 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
quanto para os servidores civis, e no que couber, 
para a magistratura., pará os membros dos tribunais 
de contas e de ministério público. 
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Assim, basicamente, são previstas duas hipó
teses para a aposentadoria com base na idade: 

- a primeira, idêntica a que existe hoje, é o 
acesso à aposentadoria exclusivamente por idade: 
aos 65 anos, para o homem, e aos 60, para as mu
lheres, no meio urbano, com cinco anos de redução 
para o meio rural e para aqueles que trabalham em 
economia familiar, no Regime Geral de Previdência 
Social (Art. 202, I); e de 65 anos, para os homens, e 
de 60 anos, para as mulheres, em termos proporcio
nais ao tempo de serviço, para os servidores públi
cos (Art. 40, III, d); e 

- a outra hipótese, que é novidade, é o acesso 
à aposentadoria, com proventos integraTs;--aos60 
anos de idade, com 35 de contribuição, para o ho
mem, e aos 55 de idade, com 30 de contribuição, 
para mulher, tanto para os servidores públicos, 
como para os segurados do Regime Geral de Previ
dência Social. 

Extinguem-se a aposentadoria propcreiónal, 
por tempo de serviço, e a aposentadoria especial 
para os professores, facultando, entretanto, à lei, es
tabelecer regras especiais para aposentadoria dos 
professores do ensino fundamental. 

Ao propor essas mudanças permanentes, a 
principal preocupação é a questão das regras de 
transição entre o regime vigente e o novo. Nesse 
ponto. as diretrizes são as de garantia do direito ad
quirido e o reconhecimento dos direitos em processo 
de aquisição. 

Tratamento dos Direitos Adquiridos: 

Com relação aos direitos adquiridos, a propos
ta consiste em assegurar o direito à concessão-ae 
aposentadoria àqueles que, até a data da promulga
ção da Emenda, tenham cumprido os requisitos para 
sua obtenção, na forma da legislação vigente até 
aquela data. (Vide art. 3º do Substitutivo.) Ou seja, 
aqueles segurados ou servidores que tenham 
completado os seguintes tempos de serviço: 

para os homens: 

- 35 anos de serviço, para aposentadoria integral; 
- 30 anos em atividades de magistério.· para 

aposentadoria integral; 
- 30 anos para aposentadoria proporcional. 

para as mulheres: 

- 30 anos de serviço, para aposentadoria inte
gral; 

- 25 anos em atividades de magistério, para 
aposentadoria integral; 

- 25 anos para aposentadoria proporcional. 

Exemplos ilustrativos: um homem, que na data 
da promulgação da Emenda, tenha 31 anos de tem
po de serviço, poderá se aposentar com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, independente de 

·limite mínimo de idade. Este direito poderá ser exer
cido a qualquer tempo, ou seja, não há restrição de 
prazo para a escolha desta opção. Uma mulher. que 
na data. da promulgação da Emenda, tenha 28 anos 
de tempo de serviço, poderá se aposentar com pro
ventos proporcionais, sendo válidos os mesmos co
mentários em relação ao exemplo acima. 

Em outras palavras, os direitos adquiridos, por 
terem sido cumpridos todos os requisitos para obtê
los,afé-adaÜ:i aa. promulgaçao-dà. Emendá: poderão 
ser exercidos a qualquer tempo, independente das 
novas regras estabelecidas pela Emenda. 

Tratamento dos Direitos em processo de 
aquisição: 

- - -1) lempo ·aeseiVIÇ6-versus TeiTipo de-Contri=-
buiÇa6: · - ·- - ·-- --- ---- ·- -

Até que a lei venha a disciplinar a contagem de 
tempo de contribuição, o tempo de serviço será con
siderado como tempo de contribuição. 

2) Idade Mínima: -
_Com relaçª-_o aos gir~ito§_~m processo de aqui

sição, inicialmente. é fixada uma idade mínima, a 
partir da qual· as pessoas podem se aposentar. em 
qualquer situação. 
----Essaiâãâe·é-53 anos para n6fneri:5e 48 anos 
para mulheres. Tais idades visam a impedir a apo
sentadoria excessivamente precoce e foram fixadas 
a partir da idade normal para entrada no mercado de 
trabalho- 18 anos-. acrescida de 35 anos para ho
mem e 30 para mulher. 

Com essa mudança, que fixa idade já bastante 
reduzida para aposentadoria, impedem-se aposenta
dorias até mesmo abaixo dos 40 anos de idade, de
correntes da contagem de tempos fictícios, como vi-
nha ocorrendo. - · 

3) Período de Carência: 
No Regime Geral de Previdência Social já há 

um período de carência def5anos. Para os servido: 
res públicos não há uma exigência similar. Neste 
substitutivo, como regra constitucional permanente, 
está sendo incorporada a seguinte exigência para 
aposentadoria integral: um tempo mínimo de 10 
anos de efetivo exercício no serviço público e pelo 
menos 5 anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria. Nas-régraS de trarísíção, ha a exigên
cia de um período de 5 anos de efetivo exercício no 
cargo em que se dará a aposentadoria. 
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4) Tempo de Serviço: 

Quanto ao tempo de serviço, o que se faz é ga
rantir que o tempo cumprido até a promulgação da 

- Emenda seja contado sob as regras até então vi
gentes_ 

Com relação ao tempo de serviço que falta a 
ser cumprido após a vigência da Emenda, busca
se aplicar a ele um fator de incremento que guarda 
relação com o aumento do tempo de serviço pro
vocado pelas novas regras permanentes. 

Esta regra vale tanto para aposentadoria inte
gral quanto para a proporcional e a do professor. 

Ou seja, o que se faz é garantir que aqueles 
que já se encontram no sistema com qualquer tempo 
de serviço cumprido, tenham um aumento sempre 
proporcional no tempo que falta para ser cumprido, 
garantindo o princípio isonômico para todos. 

A questão é como se chegar aos fatores de 
incremento, de forma justa e isonômica. Na pro
posta, estes fatores são de 20% para aposentado
ria integral e de 40% para aposentadoria propor
cional. 

Regra Geral de Transição: 

Tomemos, por exemplo, um homem que já te
nha 25 anos de serviço. Pelas regras aluais, ele teria 
que trabalhar mais 1 O anos para obter a sua aposen
tadoria integral. Assim, como a nova regra, se ele 
quiser se aposentar integralmente, ele terá um au
mento de 20% nos 10 anos que faltam para comple
tar esse tempo, ou seja, essa pessoa terá que traba
lhar 12 anos, em vez dos 10 anteriores para aposen
tar-se com proventos integrais. 

Vejamos como se chegou a esse fatores de 
conversão. Quanto ao acréscimo de 20% para 
aposentadoria integral, este número corresponde 
ao menor valor da relação entre 42 anos para os 

_homens e 37 anos para as mulheres (estes núme-
ro têm origem na diferença entre a idade na qual a 
maioria das pessoas começa a trabalhar, ou seja, 
aos 18 anos, e os limites de idade de 60 anos para 
o homem e de 55 para a mulher) e o tempo de ser
viço sob a regra anterior, de 35 anos para homem 
e 30 para mulher: 

-homem: 42/35 = 1 ,2000 (aumento de 20%); 

-mulher: 37/30 = 1,2333 (aumento de 23%); 

O menor valor, então, eqüivale a 20%. 

No caso ilustrativo, um homem com 25 anos 
de serviço, as regras de transição serão mais vanta
josas que as regras permanentes, se este tiver mais 

de 41 anos de idade. Caso tenha menos de 41 anos, 
este homem cumpriria o tempo de serviço que lhe é 
exigido pelas regras de transição (12) anos, mas não 
teria ainda a idade mínima de 53 anos. 

Regra Específica para a Aposentadoria Pro
porcional: 

Se a mesma pessoa db exemplo ilustrativo, 
com 25 anos de serviços, quiser se aposentar pro
porcional, ele terá um aumento de 40% no tempo re
manescente, ou seja, ele terá que trabalhar 7 anos, 
em vez dos 5 originais. 

Vejamos como se chegou a esse fator de 
conversão. No que se refere ao acréscimo de 40% 
para aposentadoria proporcional, este número cor
responde ao menor valor da relação entre 42 anos 
para os homens e 37 anos para as mulheres (es- ·· 
tes números têm origem na diferença entre a idade 
na qual a maioria das pessoas começa a trabalhar, 
ou seja, aos 18 anos, e os limites de idade de 60 
anos para o homem e de 55 para a mulher) e o 
tempo de serviço sob a regra anterior, de 30 anos 
para homem e 25 para mulher: 

-homem: 42/30 = 1,40 (aumento de 40%); 

-mulher: 37/25 = 1,48 (aumento de 48%). 

O menor valor, então, eqüivale a 40%. 

Valor Mínimo dos Proventos Proporcionais 
ao Tempo de Serviço: 

Registre-se gi.Jeé fixado __ um valor mínimo da 
aposentadoria proporcional em 70% da integral. 
Para chegar a este número, consideramos o au
mento do tempo de serviço faltante para a aposen
tadoria integral para alguém que já conta tempo 
para aposentadoria proporcional, aos 30 anos de 
serviço. 

Este tempo, que é de 5 anos na regra atual, 
passa a 6 anos com a regra de transição, ao se apli
car o fator de conversão de 20%. Assim, esta pes
soa que teria que contar com 35 anos de serviço 
para aposentadoria integral, terá que integralizar 36 
anos, sob a regra de transição. Para se obter 100% 
do valor da aposentadoria após 6 anos, partindo de 
um equivalente a 70% do valor integral, faz-se ne
cessário adicionar 5% ao ano, o que significa adicio
nar 30% ao final do período. 

A Situação Específica do professor: 

No que diz respeito ao professor, sua situação 
específica requer um acréscimo na proporção de 
35/30, para os homens e de 30/25 para as mulheres, 
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antes de ser incorporado às regras de transição para 
todos os que desejam a aposentadoria em termos 
integrais. 

Ou seja, os professores que optem por apo
sentar-se com proventos integrais, desde que se 
aposentem, exclusivamente, com tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério em sala de 
aula, terão o tempo exercido até a promulgação 
desta Emenda convertido ao tempo de atividade 
comum, mediante o acréscimo de dezessete por 
cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher. 
Após esta conversão de tempo, aplicam-se ao pro
fessor as mesmas regras vigentes para os servido
res públicos e para os segurados do INSS que op
tarem por aposentadoria integral, seguindo a regra 
de transição. 

No caso específico do professor, o tempo já 
contado de tempo de serviços é valorizado, antes de 
ser comparável ao tempo usual para acesso à apo
sentadoria. Como com 30 anos o professor tinha 
acesso ao que exigia 35 anos na regra geral, seu 
tempo de serviço já exercido vale mais, tendo de ser 
acrescido em 17% para ser enquadrado nas regras 
gerais, válidas para aqueles que necessitam 35 
anos para ter acesso à aposentadoria. A origem dos 
17% resulta do arredondamento, a maior, da razao 
entre 35/30, ou 1,16666%. 

Exemplo ilustrativo: um professor com 25 anos 
de efetivo exercício das atividades de magistério em 
sala de aula, poderia se aposentar com mais 5 anos 
de atividade, ou seja, aos 30 anos. 

Como foi extinta esta aposentadoria com pro~ 
ventos integrais, este professor poderá se aposen
tar pela regra geral de aposentadoria, com uma 
simples adaptação de seu te.mpo de serviço. Neste 
caso, seu período de atividades, 25 anos deve ser 
acrescido em dezessete por cento, ou seja 4,25 
anos, de modo a ser convertido em tempo normal 
de atividades. 

Este professor passa, então a ter o equiva
lente a 29,25 anos de serviço. para completar os 
35 anos necessários ao acesso à aposentadoria 
com proventos integrais faltam 5,75 anos. Calcu
lando 20% deste tempo faltante, ou seja, 1,15 
anos, chega-se ao total de tempo de serviço que o 
professor tem de cumprir, pelas regras de transi
ção: 35 anos mais 1,15 anos, ou 36,15 anos. Da 
diferença entre o tempo já exercido, 29,25 anos, e 
o tempo exigido pelas regras de transição, 36,15 
anos, chega-se ao número de anos a serem cum-

pridos em saia de aula: 6,9 anos. Na situação antiga, 
seriam necessários 5 anos, na nova situação pelas 

- reg!as_C!e transição, 6,9 anos. Ou seja apenas 1,9 
anoadicio-nai 

Em comparação com um profissional que exer
ça atividades normais, sem os privilégios de aposen
tadoria especial, a_ vantagem do professor é muito 
·significativa: ao profissional normal, com 25 anos de 
serviços, as regras de transição lhe exigem 12 anos 
adicionais de serviço. Ao professor, devido à apo
sentadoria especial a que tem direito até a data de 
promulgação desta Emenda, lhe serão exigidos ape

-nas 6,9 ano~ adicionais na sala de aula. São 5,1 
anos a menos de serviço. 

Caso este professor tenha mais de 46,1 anos 
de idade lhe será conveniente seguir as regras de 

- -·transição, pois poderá terá 53 anos de idade ao 
cumprir o tempo que lhe é exigido nestas regras (6,9 
anos). No entanto, caso tenha menos de 46,1 anos 
de idade, terá satisfeito às regras de transição quan
to, ao tempo em saia aula mas não terá a idade mí
nima de 53 anos. 

Direito de Opção 

Com essas regras de transição ficam, indubita
velmente, -assegurado!;;-, --integralmente, os direitos 
adquiridos e, proporcionalmente, os direitos em aqui
sição. 

Cabe um esclarecimento final: a melhor opção, 
para cada pessoa· em particular entre atender regras 

__ permanentes ou utilizar as regras de transição de
pende de dois fatores: 

-a idade na qual a pessoa ingressou no traba
lho; e 

- o tempo de serviço, que a pessoa pode com
provar. 

- - Em geral para as pessoas com muito tempo de 
serviço e que já estejam com idade próxima ao limite 
de transição (53 anos para os homens e 48 para as 
mulheres), a opção melhor será usar as regras de 
transição. A cada um cabe o direito de optar pelo 
que mais lhe convier. 

Em anexo, apresenta-se uma tabela onde es
tão contidas as regras de transição. A tabela se refe
re aos homens e às mulheres, estando contidas as 
duas situações: aposentadoria com proventos inte
grais e aposentadoria em termos proporcionais ao 
tempo de serviço. · 



Tempo 
do 

serviço 
em anos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
26 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

AUMENTO 00 TEMPO OE SERVIÇO NA REGRA OE TRANSIÇÃO 

(HOMEM) (MULHER) 

APOSENTADORIA INTEGRAL APOSENTADORIA PROPORCIONAL APOSENTADORIA INTEGRAL APOSENTADORIA PROPORCIONAL 

Tempo Tempo Tempo lotai Tempo Tempo Tempo total Tempo Tempo Tempo total Tempo Tempo Ti!!mpo lotai 
remanescente remanas~nte pela regra de remanescente remanescente pela regra de remanescente remanescente pela regra de remanescente remanescente pela regra de 

para para ltansiçAo em para para lransiçlo em para para lraosiçao em para para traOSIÇIO em 
aposentadoria aposentadoria anos para aposentadoria aposentadoria anos para aposentadcta aposentadoria anos para aposentadoria aposentadoria anos para 
mtegral pela inlegral peta integral poporcional proporcional proporcional pela regr mtegral pela integral poporcional proporcional proporcronal 

regra aluai em regra de pela regra aluai pela regra de aluai em anos regra de pela regra aluai pela regra de 
anos transtçao em em anos lransiçfo em lrMsiçao em em anos Hansiçao em 

anos anos anos anos 

34 40.8 41,6 29 40.6 41.6 29 34.8 35.6 24 33,6 34.6 
33 39,6 41.6 26 39.2 41.2 28 33 6 35.6 23 32.2 34.2 
32 36.4 41.4 27 37.8 40,8 27 324 354 22 30.6 33.8 
31 37.2 41.2 26 36,4 40.4 26 31.2 35.2 21 29.4 33.4 
30 36.0 41,0 25 35.0 40.0 25 30.0 35.0 20 26.0 33.0 
29 34.8 40.8 24 33,6 39.6 24 26,8 34.8 19 26.6 32.6 
26 33.8 40,6 23 32.2 39,2 23 27.6 34.8 16 25.2 32.2 
27 32.4 40.4 22 30.6 36.6 22 26.4 34.4 17 23.6 31.6 
26 31,2 40.2 21 29.4 38.4 21 25.2 34.2 16 22.4 31.4 
25 30.0 40.0 20 26.0 36.0 20 24,0 34.0 15 21.0 31.0 
24 28.8 39.6 19 26.6 37,6 19 22,8 33,8 14 19,6 30.6 
23 27,8 39.6 18 25,2 37.2 18 21:6 33.6 13 18.2 30.2 
22 28.4 394 17 23,8 38.8 17 2D,4 33,4 12 16,8 29.8 
21 25.2 39,2 16 22.4 36.4 16 19,2 33,2 11 15.4 29.4 
20 24.0 39,0 15 21,0 36.0 15 16,0 33,0 10 14,0 29.0 
19 22,8 38,6 14 19,6 35.8 14 18.8 32.8 9 12.6 28.6 
16 21.8 36,8 13 18,2 35.2 13 15,6 32,8 8 11,2 26.2 
17 20,4 36.4 12 16,8 34.8 12 14.4 32.4 7 9.8 27,6 
16 19.2 38,2 11 15.4 34.4 11 13.2 32.2 6 6,4 27,4 
15 18,0 38,0 10 14,0 34.0 lO 12.0 32,0 5 1.0 21,0 
14 16,8 37,8 9 12,6 33,6 9 10,8 31,8 4 5.6 26,6 
13 15,6 37.6 8 11,2 33,2 6 9.6 31,6 3 4 2 ' 26,2 
12 14,4 37,4 7 9,6 32,6 7 6.4 • 31,4 2 2,6 ,: 25,8 
11 13.2 37,2 6 6.4 32,4 6 7.2 31.2 1 1.4 25.4 

w 12,0 37,0 5 7.0 32,0 5 6.0 31,0 
9 10.8 36,6 4 5,6 31.6 4 4.8 30.8 
6 9.6 36.6 3 4.2 31.2 3 3,6 30.6 
7 8.4 36.4 2 2,8 30.8 2 2.4 30,4 
6 7,2 36,2 1 1,4 30.4 I 1.2 30.2 

5 6.0 36,0 
4 4,6 35.6 
3 3.6 35.6 
2 2,4 35.4 
1 1.2 35,2 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-O parecer conclui: 

1 - Pelo acolhimento parcial da Emenda n2 1, 
propondo a seguinte redação: 

"EMENDA N2 1 

'Art. 32 É assegurada a concessão de aposenta
doria e pensão, a qualquer tempo, nas condições pre
vistas na legislação vigente à data da publicação desta 
Emenda, aos servidores públicos e aos segurados do 
regime geral de previdência social que, até essa data, 
tenham cumprido os requisitos para obtê-las. • 

2 - Pelo acolhimento das Emendas n2s 2 e 3, 
nos termos das seguintes redações: 

"EMENDAN2 2 

"Art. 82 Observado o disposto no art. 42 desta 
emenda e ressalvado o direito de opção à aposentado
ria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado 
o direito à aposentadoria voluntária com proventos cal
culados de acordo com o art. 40, § 42, da Con;:;tituição, 
àquele que tenha ingressado regularmente em cargo 
efetivo na administração pública, direta, autárquica e 
fundacional, até a data de publicação desta emenda, 
quando o servidor, cumulativamente: 

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se ho
mem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher, 

li - tiver cinco anos de efetivo exercício no car
go em que se dará a aposentadoria; 

III - contar tempo de contribuição igual, no mí
nimo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, 
se mulher, e 

b) um. período adicional de contribuição equiva
lente a vinté por cento do tempo que, na data da pu
blicação desta emenda, faltaria para atingir o' limite 
de tempo constante da alínea anterior. 

§ 12 O servidor de que trata este artigo, desde 
que atendido o disposto em seus incisos I e 11, e ob
servado o disposto no art. 42 de::;ta emenda, pode 
aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, quando atendidas as seguintes con
dições: 

I -contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, 
se mulher, e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a quarenta por cento do tempo que. na data da 
publicação desta emenda, faltaria para atingir o limi
te de tempo constante da alínea anterior, 

li - os proventos da aposentadoria proporcio
nal serão equivalentes a setenta por cento do valor 

máximo que o servidor poderia obter de acordo com 
o caput, acrescido de cinco por cento por ano de 
contribuição que supere a soma a que se refere o in-

- ciso anterior, até-o limite de cem por cento." 

"EMENDA N2 3 

Art. 92 Observado o disposto no art. 42 desta 
emenda e ressalvado o direito de opção à aposenta
doria pelas normas por ela estabelecidas para o re
gime geral de previdência social, é assegurado o di
reito à aposentadoria ao segurado que se tenha filia
do ao regime geral de previdência social, até a data 
de publicação desta emenda, quando cumulativa
mente, atender aos seguintes requisitos: 

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, 
se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mu
lher, e 

11- contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, 
se mulher, e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a vinte por cento do tempo que, na data da pu
blicação desta emenda, faltaria para atingir o limite 
de tempo constante da alínea anterior. 

§ 12 O segurado de que trata este artigo, desde 
que atendido .o disposto no inciso I do caput, e ob
servado o disposto no art. 42 desta emenda, pode 
aposentar-se com valores proporcionais ao tempo 
de contribuição, quando atendidas as seguintes con
dições: 

I -contar tempo de contribuição igual, no míni
mo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem. e vinte e cinco anos, 
se mulher, e 

b) um período adicional de contribuição equiva
lente a quarenta por cento do tempo que, na data da 
publicação desta emenda, faltaria para atingir o limi
te de tempo constante da alínea anterior, 

11 - o valor da aposentadoria proporcional será 
_ egy_iyaleate a s.etenta por cento do valor da aposen

tadoria a que se refere 6 capUt, acrescido de cinco 
por cento por ano de contribuição que supere a 
soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de 
cem por cento. • 

3 - Pela rejeição das Emendas nºs 4 e 5. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
Discussão, em conjunto, do Substitutivo e das 

Emendas de n°s 1 a 5, de Plenário. 
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 

Outra. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -8E) 
- Sr. Presidente. eu queria um esclarectmento, ate 
para orientar a minha intervenção. Eu queria saber se, 
quando da votação dos destaques, V. Ex'! adotará a 
mesma liberalidade que adotou no primeiro turno, pois, 
se assim o fizer, nesta intervenção não vou tratar do 
assunto específico, mas do mais geral. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Se o Plenário admitir, é pensamento da Mesa - se 
bem que na ocasião espero já não estar na Presi
dência - dar a palavra ao autor do destaque e abrir 
uma brecha para que os Líderes de Bancadas pos
sam. todos eles, interpretar o seu_sentimento,..dizen
do o que pensam em relação ao destaque. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE) - Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, nesse 
caso, não vou discorrer sobre o· assunto. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a dis
cussão da reforma da previdência social tem~se pau
tado quase que exclusivamente sobre a lógica da 
extinção de privilégios. Quero dizer que, se a extin
ção de privilégios porventura existentes no atual sis
tema de previdência social do Brasil é uma coisa 
boa, isso não significa que uma determinada -propos
ta de emenda à Constituição, simplesmente por con
templar a extinção de privilégios, seja automat
icamente uma boa proposta de emenda à Constitui
ção. Digo isso para justificar, a exemplo do primeiro 
turno, meu voto contrário à proposta como um todo. 

Como disse no primeiro tu mo, não estamos vo
tando contrariamente a esse substitutivo por sermos 
contra a reforma da previdência. Queremos a refor
ma da previdência no País. Apresentamos propostas 
alternativas, inclusive uma proposta que, em deter
minado tempo deste próprio Governo, foi considera
da pelo Ministro a melhor, que era a do sistema úni
co de previdência social, universal, para todos os 
brasileiros, no qual estariam incluídos servidores pú

. blícos, civis e militares, trabalhadores da iniciativa 
privada, parlamentares, enfim, todos. Seria um regi
me único com um teto de R$1200,00. A partir desse 
valor, introduzir-se-ia o sistema de previdência com
plementar público e privado. Dessa forma, estar-se
ia permitindo que aqueles que ganham mais de R$ 
1200,00 pudessem contribuir separadamente para 
permitir uma aposentadoria em valores equivalentes 
ao seu salário na ativa. Além disso, estar-se-ia con
templando também o papel que tem hoje a previdên
cia complementar em todo o mundo: não só o papel 
intrínseco da previdência, mas a função de fomenta
dor de desenvolvimento. Os fundos de pensão dos 
países desenvolvidos já chegam a ter património da 

ordem de quaseJOO% do PIB, enquanto no Brasil 
estamos em apenas 10%. 

Quero dizer também.Jlue. no momento em que 
se resume a discussão da re!orma da previdência 
social apenas ao que diz respeito ao serviço público, 
estamos nos esquecendo da grande maioria dos tra
balhadores deste País, que não são servidores pú
blicos, mas que vão continuar no regime geral do 
INSS. E é no regime geral do INSS que entendemos 
que a lógica desse substitutivo rompe com o princí
pio basilar da Constituição de 88, segundo o qual a 
previdência social estaria dentro de um contexto 
mais amplo de seguridade social, que abrange a 
previdência, a assTstêricia social e a saúde.-

Aliás, falando em previdência social pública, 
deve-se levar em consideração o conceito de solida
riedade que deve haver entre os brasileiros para 
com aqueles que têm condições de trabalho diferen

·ciadas, mais difíceis, com menor salário. 
Quero dizer que, ao aprovar essa emenda da for

ma como está; exigindo-se 35 anos de contribuição, 
combinados com idade mínima de 60 anos de idade, 
estamos agravando ainda mais a situação dos milha
res-de trabalhadores do regime geral da previdência 
social, particularmente aqueles de menor renda. 

Já me manifestei aqui várias vezes no sentido 
de gue, s_E;_é rgoáve! e~tab~!ªcer IJIDª-idade mínima 
para aposentadoria - até para evitar, repito, pela 
enésima vez, absurdos como o que possibilitou a 
aposentadoria do atual Ministro da Previdência no vi
gor dos seus quarenta e poucos anos - , não é acei
tável estabelecer uma mesma regra de idade, sem 
levar em consideração a renda do trabalhador, sem 
levar em consideração que a grande maioria dos tra
balhadores de baixa renda do Brasil entram no mer
cado de trabalho aos 14, 15 ou 16 anos de idade
não porque assim o querem, mas porque têm que 
suprir a renda familiar. Assim, se alguém que come
ça a trabalhar com essa idade vier a se aposentar 
apenas aos 60 anos de idade, isso significará que, 
durante 44 ou 45 anos, estará contribuindo para via
bilizar a aposentadoria de outras pessoas. 

Deve-se também levar em consideração que 
até hoje o Congresso não se dispôs a regulamentar 
o artigo da Constituição que proíbe a demissão imo
tivada, num país em que há uma das maiores rotati
vidades de emprego do mundo. Assim, como ficará 
a situação daquele trabalhador que entrou no merca
do de trabalho aos 18 anos: tem 53 anos de idade, 
perdeu seu emprego e que, após contnbuir durante 
35 anos, não vai poder se aposentar, porque não 
tem 60 anos de idade, e porque, como sabemos, 
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não vai arrumar emprego para poder contribuir du
rante os sete anos restantes? 

Portanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, entendemos que essa reforma da previdência, 
embora tenha o aspecto positivo de retirar privilégios 
- e esperamos retirar outros na sessão de hoje -, no 
nosso entendimento tem um caráter iníquo com a 
maioria dos trabalhadores brasileiros que estão no 
regime geral da previdência social. Eles entram no 
mercado de trabalho mais cedo, têm condições de 
trabalho muito mais duras e, até em função_ di!;.so, 
têm expectativa de vida menor do que outros brasi
leiros com condições de trabalho diferentes. Enten
demos que essa reforma, como está, vai agravar 
ainda mais a situação desses brasileiros, para os 
quais, infelizmente, o Congresso Nacional não tem tido 
olhos. Preocupamo-nos apenas em discutir as polêmi
cas da Magistratura, dos Parlamentares e dos servido
res públicos, enquanto esse outro aspecto, que consi
deramos fundamental em uma reforma da previdência, 
acaba passando despercebido e vai ter resultados 
muito grav->...s para a maioria do povo brasileiro. 

Portanto, coerentemente com a nossa proposta 
de regime único, vamos votar contra o Substitutivo. 

Apresentamos várias emendas e quero regis
trar que o Senador Beni Veras teve extrema boa 
vontade, debatendo o assunto com os Parlamenta
res. Pela primeira vez em dois anos, tive algumas 
emendas aceitas pelo Relator, mas S. EX! não pode
ria defender uma posição que não é a do Governo. 
Se o Governo tivesse a coragem de sustentar a po- _ 
sição do regime único, que dizia ser a melhor e que 
constava do livrinho do então candidato Fernando 
Henrique Cardoso, não tenham dúvida de que teria o 
voto favorável da Bancada de Esquerda e da Banca
da de Oposição, porque aí não se estaria tratando 
de posicionamento político, mas de uma reforma da 
previdência social que mantivesse o princípio da so
lidariedade social e a visão global de que a previdên
cia se insere dentro de um conceito mais amplo de 
seguridade social. 

Fizemos várias emendas e apresentamos des
taques, todos eles coerentes com essa visão de re
gime único para a previdência social. Algumas 
emendas foram vitoriosas, outras foram derrotadas; 
de outras, poderemos reverter o placar na sessão de 
hoje. Mas, apesar de mais uma vez reconhecermos 
o esforço e a boa vontade que o nobre Relator Beni 
Veras teve em relação a essa matéria, mantemos o 
voto do primeiro turno e votamos contra a emenda 
no seu todo, sem prejuízo dos destaques. 

Muito obrigedo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magaihães) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

-Esta é a oportunidade ampla de os Srs. Senadores 
falarem durante cinco minutos. Fora daí, só as Lide

- ranças, aqueles por elas designados e o autor dos 
destaques. 

Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o meu voto é contrário 
a essa emenda constitucional. E o é por uma coisa_ 
simples: os trabalhadores brasileiros como um todo 
contribuíram, esperando uma aposentadoria que era 
determinada pela legislação. Feito isso, o Governo 
pegou o dinheiro - e não estou dizendo este Gover
no, mas todos os Governos-, usando-o !ndiscrimina
damente, até levar o INSS à falência. As portas da 
falência está a previdência social. O Governo, que 
consegue resolver problemas de bancos, não conse
guiu resolver esse problema, e decidiu que quem 
deve ser sacrificado é o trabalhador. 

Então- e até fiz essa imagem -, se assemelhar
mos a previdência social à Encot, quem comprou apar
tamento de cobertura receberá sala e quarto conjuga
dos. É isso que estamos fazendo aqui com os traba
lhadores, é esse o nosso posicionamento. Por incrível 
que pareça, é a Oposição que está com a bandeira de 
salvar a previdência à custa dos trabalhadores, é a 
mais interessada em aprovar essa emenda que, como 
um todo, apena os trabalhadores brasileiros. 

A minha posição pessoal sempre foi a de lutar 
para a manutenção daquilo que estava combinado 
quando o trabalhador começou a trabalhar; não pela 
manutenção de privilégios, mas para que não se corte 
o direito que era expectativa do trabalhador brasileiro. 
Digo isso para todos os casos, não só para o dos que 
colocaram o seu dinheiro na expectativa da aposenta
doria, mas para todos aqueles que, por força da pró
pria Constituição, teriam também direitos adquiridos. 

Estou aproveitando este pronunciamento, por
que, como todos sabem, sou eontra a retirada do di
reito estabelecido na Constituição para a magistratu
ra Não sou apenas a favor dos magistrados, mas de 

-todos os trabalhadores brasileiros. Quero apenas 
lembrar- não estava aqui na última votação e, por-
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tanto, não votei a primeira vez, mas vou fazê-lo ago
ra com toda a convicção '-"-que a COnstituiÇão-esta
belece, no seu art. 95, garantias e obrigações para a 

-magistratura, como, por exemplo, vitaliciedade, ina
movibilidade, irredutibilidade de vencimentos. Tam-
bém proíbe à magistratura: exercer, ainda que em 
disponibilidade, outro cargo ou função, salvo o ma
gistério; receber, a qualquer titulo ou pretexto, cus
tas ou participação em processo ou dedicar-se à ati
vidade político-partidária. 

Então, são obrigações dadas à magistratura 
em troca de garantias para uma sobrevivência digna. 
para que o juiz não necessite negociar a sua ·aeci
são. É importante que o juiz saiba que não só vai vi- -
ver com dignidade, mas que também vai morrer com 
dignidade, sem precisar estender a mão para: a ajU' -
da de quem quer que seja_ 

Então, esta é a minha posição: contra a emen
da constitucional e contra a retirada do que a im
prensa resolveu chamar de privilégio da magistratu
ra. Não o é, pois está garantido na Constituição que 
jurEmos respeitar, manter e defender. No entanto, ul
timamente, a maioria a tem desrespeitado, tem luta
do para não mantê-la, tem tentado modificá-la como 
um todo, colocando, ao sabor do movimento da 
hora, uma nova regra, uma modificação. O próprio 
Governo, no desespero, tentou, ontem, manter um 
FEF e, hoje, tenta salvar a previdência à custa do 
trabalhador. 

Temos, na realidade, que tomar uma posição e 
prestar contas ao povo que nos mandou para cá: É 
isso que estou fazendo hoje, dizendo ao povo da mi
nha terra que sou contra a retirada de qualquer van
tagem estabelecida ao trabalhador e, neste caso, in
clui-se também a magistratura, que temos que res
peitar, pois é um dos três Poderes da República. 

O SR. PRESIDEJIJTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Lima 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, discute-se, 
hoje, nesta Casa, uma matéria de fundamental im
portância para o País e que tem sido objeto dos 
mais diversos comentários por parte da imprensa 
nacional, exatamente porque hoje, já em segundo 
turno, é possível a discussão de determinado item 
da proposta votada globalmente no primeiro turno, 
interpretada como a concessão de privilégios a de
terminadas categorias. 

Devo dizer, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senado
res, que neste instante em que se vota o segundo 
turno, guardo absoluta fidelidade e coerência com a 

posição que esposei' e defendi no primeiro turno, objeto 
--JliCIITs1ve âeaeclaração de voto publicada para conheci

mento de todos que se interessavam pela matéria. 
Votei, no primeiro turno, a favor de inúmeras 

emendas apresentadas em plenário, notadamente 
pelos eminentes Senadores do Bloco de Oposição, 
porque entedia e entendo, como acabou de procla
mar o Senador José Eduardo Outra, que a matéria 
no seu bójo, na sua totalidade, marginaliza e, de cer
ta forma, penaliza milhares de empregados não con
templados ou não abrigados pelo Estatuto do Fun
cionalismo Público. 

Votei a favor das emendas oferecidas pela Opo
-sição para melhorar o texto, para dar mais eqüidade, 
mais senso de justiça e igualdade no tratamento aos 

-·meno~f favoreclclos, aos aposentados, aos inválidos, 
aos pensiOmstaS,âSVilivaS.-aósviUvos;-por reconhe
cer que não se estava votando privilégios, mas man
tendo-se conquistas sociais difíceis de serem alcança
das. Em relação à magistratura também, a exemplo do 
que proclamou o Senador Epitacio Cafeteira, não esta
mos defendendo apenas a manutenção de prerrogati
vas de uma categoria, porque defendemos, por exten
são, o benefício a todas as demais. Mas aqui não me 
cabe aceitar o argumento de que, porque recusamos, 
ou repelimos, ou retiramos, ou rejeitamos determina
das prerrogativas de certas categorias, temos forçosa
mente, obrigatoriamente, que retirar de todas as de
mais. Não! Defendi e defendo a_rnanutenção das prer
rogativas da magistratura e o faço na plena consciên
cia de advogado que sou. Não se há de confundir prer
rogativa de Poder com privilégios de servidor. Há de se 
considerar o texto constitucional, porque até se poderia 
violar uma cláusula pêtrea da própria Constituição, que 
estabelece, em seu Capítulo III, art 95, o tratamento 
que deve ser deferido à magistratura nacional. 

Na oportunidade desta sessão, teremos ocasião 
de discutir, em questão de ordem, como preliminar a 
ser suscitada para decisão da Mesa e, conseqüente
mente, do Plenário, matéria de relevância para fixação 
de princípios e noiinas que n-ortearam os nossos pas
sos e a conduta legisfativa daqui para a frente. 

Limito-me, neste instante, reservando-me por
tanto para a questão de ordem posterior, a sublinhar 
o que foi dito nos escritos federalistas, há mais de 
200 anos, quando da aprovação da Carta Magna 
dos Estados Unidos, que estabeleceu: 

"Salvo o problema da estabilidade do 
cargo, nenhum outro pode contribuir mais 
pará ·a-iiídepei'tdêneia dC>S juízes do que a fD<a
çêo de seus honorários. 

De acordo com o procedimento geral 
C« natureza humana, o controle sobre os 
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medos e subsistência de um homem ~quiva~ 
le a um controle sobre sua vontade. 

O magistrado sentir-se-á seguro quanto 
à sua própria situação, não sofrendo, no exer
cício de suas funções, o receio de vir a ser 
prejudicado. E os honorários dos membros do 
Judiciário podem, de tempos em tempos, ser 
alterados de acordo com a conjuntura, porém 
de maneira que jamais um juiz receba menos 
do que quando assumiu o cargo." 

Isso foi dito nos escritos federalistas, há mais 
de 200 anos, a respeito da Constituição Magna dos 
Estados Unidos. Palavras que se ajustam como uma 
luva nesta oportunidade. Atê porque esta Casa, no 
primeiro turno, não concedeu nem votou prerrogativa 
e nem privilégio. apenas estabeleceu, ao acrescer a 
expressão "no que couber", a faculdade de esta 
Casa e o Congresso Nacional virem a examinar, 
posteriormente, lei complementar a ser encaminha
da pelo Supremo Tribunal Federal, dentro da sua 
competência estabelecida pela Constituição. 

Em nenhum momento, e é preciso que a opi
nião pública saiba, esta Casa, ao acrescentar a ex
pressão "no que couber", estendeu o que se conce
de aos militares, com os benefícios, prerrogativas ou 
privilégios, como se quer dizer. Não se está alteran
do, não se está modificando, apenas se está dando 
ao Supremo Tribunal Federal, dentro dos limites da 
sua competência constitucional, o direito de encami
nhar a esta Casa, oportunamente, lei complementar 
disciplinando a matéria. 

· Por essas razões, Sr. Presidente, reafirmando 
a minha cónvicção na posição mantida no primeiro 
turno, reafirmo o meu voto dentro das posições pro
clamadas, anunciadas e inseridas na declaração de 
voto que formulei na oportunidade e que volto a for-
mular neste instante. · 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Concedo.a palavra ao nobre Senador José lgnácio 
Ferreira, que falará por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde o pri
meiro momento em que se iniciou a discussão dessa 
reforma, assumimos uma posição, inclusive resisti
mos ao próprio limite de R$1.200,00, até porque a fi
xação desse valor no texto da Constituição já nos 
parecia herética, porque se colocaria dinheiro no tex
to da Constituição Federal. Mais do que isso, levan
tamos uma série de questões, inclusive em reuniões 
no Palácio do Planalto, com a presença do nobre Li
der Elcio Alvares, do Presidente da República, do 

Ministro da Previdência Sccial e do nobre Senador 
Ramez Tebet. Em vários momentos nós nos insurgi
mos contra questões que nos pareciam, primeiro, 
violar direito adquirido - e eu coloquei sempre claro 
para o Presidente da República quando Sua Exce
lência perguntou-me qual seria a minha posição em 
relação a essa questão e onde eu me antagonizava 
com o projeto. Respondi-lhe que me antagonizava 
com relação aos direitos adquiridos, antagonizava
me com relação à parid<:~de - e o nobre Senador El
cio Alvares é testemunha disso - e me antagonizo 
com tudo aquilo que a minha consciência jurídica 

--orientar no sentido de que cairá perante o Supremo 
Tribunal Federal. 

Pois bem, Sr. Presidente. Os magistrados, 
agora, ficaram os únicos, juntamente com os milita
res. São duas as situações. Eram três: os Parlamen
tares, os militares e os magistrados. Os Parlamenta
res se nivelaram aos demais acertadamente. Eu, 
pessoalmente, por razões que tenho manifestado 
em outras ocasiões, votei contra o IPC. Não queria o 
IPC nem nas linhas em que ficou porque acho que 
isso não é uma profissão. 

Pois bem, ficaram agora os militares e os ma
gistrados. Ninguém toca nos militares; ninguém diz 
uma palavra com relação aos militares. A situação é 
a mesma tanto para os militares, quanto para os ma
gistrados. O que se· pretende e! que venha uma pro
posta de projeto de lei complementar a ser submeti
da à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à 
discussão ampla com a sociedade brasileira. Isso é 
o que queremos. 

Desejamos que o estatuto da magistratura seja 
aqui discutido, contendo essa disposição que está 
no inciso VI, do art. 93. O que queremos é tão pou
co: queremos dar ao magistrado as condições de ter 
a sua situação debatida com amplitude nas duas Ca
sas, com toda a sociedade e, depois de votado o 
projeto com quorum especial, submetê-lo à Presi
dência da Repúblic13,. 

Sr. Presidente, nesta Constituição damos mais 
do que a irredutibilidade de vencimentos. Damos a 
irredutibilidade deproventos que está esculpida no 
texto constitucional, no inciso VI, do art. 93. Irreduti
bilidade, por quê? Essa é uma indagação mais pro
funda que cinco minutos não nos permitiriam fazer. 
Mas, em rápidas palavras podemos dizer que esta
mos construindo uma sociedade aberta, mais partici
pativa. em que os conflitos, que sempre queremos 
estimular, sejam mais ampliados. É uma sociedade 

-pliiral. Um grãnâemosaico a partir do próprio despo
jamento do Estado, que entrega essa operação à ini
ciativa privada. Tudo se compõe quando um Estado 
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regulador se despoja, e na área da sociedade mais e 
mais poderes e conflitos aparecem. 

Sr. Presidente, temos absoluta necessidade, 
ainda que desavisados não percebam, de criar neste 
País condições para que exista um árbitro poderoso 
e credível, capaz de dirimir e compor esses conflitos .. 
Esse árbitro é o Poder Judiciário. 

Trata-se de uma discussão sobretudo virtual 
porque ela não se ampara na realidade. Hoje existe 
uma cláusula pétrea que impede o Congresso Na
cional de tomar uma posição que violente a disposi
ção do art. 93, inciso VI. Qual o motivo? Isso mexe
ria com a separação dos Poderes. Não se pode me
xer em cláusula pétrea. Caso houvesse uma ação 
ciireta de inconstitucionalidade, proposta perante o 
Supremo, ela seria provida. Qual o resultado disso? 
A realidade é esta; a virtualidade, estamos discutin
do. Por quê discutimos sobre o virtual? Porque ele 
viria mais à frente, não existe hoje. Traríamos para 
cá a discussão acerca de um projeto de lei comple
mentar que seria votado nas duas Casas com quo
rum qualificado e, depois, submetido à sanção ou ao 
veto do Presidente. 

Sr. Presidente, acabou-se o tempo do magis
trado que dependia do coronel do interior. Este País 
avançou muito, Sr. Presidente, avançou na linha dos 
países civilizados, como a Alemanha e os Estados 
Unidos, que preservam as condições para que não 
se diminua o vencimento dos seus magistrados nos 
proventos. Este País avançou criando aquilo que o 
mundo civilizado tem, coisas básicas: inamobilidade, 
irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade. 

Essa trilogia é vital para a magistratura? Não, 
ela é vital para o jurisdicionado. Nada que se dirija à 
magistratura se dirige a ela especificamente porque 
ela não é um fim em si mesma, mas ao jurisdicionado. 

Fui Presidente da Ordém dos Advogados urna 
vez, durante dois anos; duas vezes: mais dois anos; fui 
Vice-Presidente da União Internacional dos Advogados. 
VIVo essa realidade. Sei o que pode acontecer com o 
País, com a magistratura que não se sente guarnecida 
suficientemente com relação ao seu futuro. 

Perguntar-se-á:"E as outras categorias? Qual é 
a 'diferença entre um magistrado e um arquivista ou 
entre um magistrado e um enfermeiro?" A diferença 
é que os magistrados julgam; e os conflitos que vão 
se compor na sociedade aberta exigem a presença 
de uma magistratura à altura desse mosaico de con
flitos estimulados. Não queremos fascismo, Sr. Pre
sidente. Fascismo é supressão de conflito. Nós que
remos cada vez mais conflitos. Todavia, queremos 

um árbitro poderoso e credível, à altura das expecta
tivas da sociedade aberta que estamos criando. 

O SR. JOSAPHAT Po!ARINHO (PFL-BA)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) - Sr. 
Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, na sessão em 
que essa matéria foi votada em primeiro turno, profe
ri breve discurso assinalando que havia recebido 
correspondência de todo o País, como de certo tam
bém a todos os Srs. Senadores. Eram cartas, solici
tações de exame da matéria não apenas por parte 
de instituições, mas também por pessoas humildes, 
muitos aposentados. No curso da apreciação da ma
téria fiz a seguinte consideração: 

"Dentro dessa orientação, disse, há mais de 
duas semanas na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que votaria a favor do tratamento dife
renciado na aposentadoria para os magistrados. Fi
lo naquele-momento e mantenho a posição agora 
porque estou convencido de que não lhes reconheço 
privilégio, mas uma situação diversificada dentro do 
corpo de servidores do Estado. Nunca os magistra
dos foram absolutamente equiparados aos funcioná
rios ou servidores públicos em geral. Sempre tive
ram uma situação distinta dadas as suas funções e 
as limitações a que estão sujeitnq 

A Constituição, por exemplo, estabelece no art. 
95, parágrafo único: 

Art. 95. . ....••.......•.•...........•...............••...•............ 
Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro 

cargo ou função, salvo uma de magistério; 
11 - receber, a qualquer título ou pretexto, cus

tas ou participação em processo; 
fff - dedicar·SE!à atividade político-partidária. 
Essas restrições não atingem os servidores pú

blicos em geral; do mais modesto ao mais qualifica
do, todos podem, dentro dos limites legais, exercer 

_ outras atividades, como podem ter atividades políti
co-partidárias. Dessas atividades, estão proibidos os 
magistrados. De maneira que, quando se cuida de 
estabelecer no projeto uma situação diferenciada, 
não se lhes dá o privilégio, mas o reconhecimento 
de uma situação distinta. Essa, aliás, é a forma de 
se fazer justiça. Não é de hoje que os socialistas 
mais bem qualificados sustentam que esse trata
mento eqüitativo equivale a tratar diferentemente os 
desiguais, na medida em que se desigualam. Dessa 
forma, não estou dando tratamento corporativo, mas 



472 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 

o tratamento objetivamente assegurado, tendo em 
conta as diferenciaÇões de função ou de atribuições 
que atingem as diferentes classes de servidores e a 
dos magistrados." 

Lembro agora o art. 93, VI, ainda há pouco re
cordado da tribuna pelo nobre Senador José lgnácio: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Su
premo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: 

VI -a aposentadoria com proventos integrais é 
compulsória por invalidez ou aos setenta anos de 
idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após 
cinco anos de exercício efetivo na judicatura; · 

Não se trata, portanto, hoje, de assegurar um 
privilégio, mas de garantir um direito que o Consti
tuinte soberanamente conferiu à Magistratura. 

De acordo com o que sustentei então -e man
tenho agora, Sr. Presidente -, não tenho como variar 
de pensamento se nenhuma novidade ocorreu na or
dem dos fatos nem na ordem instiTucional. 

Por outro lado, creio que toda a Casa quando 
votou essa matéria, na sessão do primeiro turno, o 
fez na certeza de que a expressão "no que couber"·, 
constante do texto, ressalvava a situação na magis
tratura. Por isso, manifesto também a estranheza 
diante da notícia de que sustentará o nobre Relator 
no sentido de que- tal expressão não tinha o sentido 
dessa ressalva e que, por isso, proporá a modifica
ção da redação da matéria. Não se trata de mudar 
redação, mas de alterar o mérito da matéria. 

Se, como votamos naquele momento, a ex
.ssão "no que couber" for modificada a essa altu
estaremC's alterando a substância do que vota

no primeiro turno. 
São essas as considerações que desejava fa

:er, para que, em demonstração de minha coerên
;;ia, não possa mudar de voto. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
en ... dminhar a votaçZ.o. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, ae.ra en::aminhar a votação e constar 
dos Anais . , . ;na declaração de >uw, ·;mu· me pro
nunciar da seguinte forma. 

Ao longo de 43 ar:os ininterruptas de convivên
cia com o Poder Judiciário, pude comprovar, e conti~ 
nua a fazê-lo, que os- magistrados têm restrições 
constitucionais a sua cidadania: a prova está na cir-

cunstância dSJ que, além da.magistratura, só podem 
exercer o màgisté®~ 

Como_ pots· igrralá-los aos demais servidores? 
Além disso, a magistratura tem peculiaridades que 
não podem ser desprezadas. E uma delas, apenas 
para ficar em uma, é o difícil caminho que seus 
membros têm de percorrer desde o concurso de títu
los e provas até o interior do Estado para chegar à ca-

-pital em uma promoção nem sempre fácil. Digo que no 
meu Estado, no interior do Amazonas, essa etapa é a 
coisa mais difícil que um juiz tem de enfrentar. 

Ora, como os juízes são titulares de cargos vi
talícios e não efetivos, de onde resultam os chama
dos predicamentos da Magistratura, se fôssemos re
tirá-los agora seria colocar uma pá de cal nos cha
mados atrativos à carreira de juiz. 

Por essa razão, respeitando os eminentes co
legas que esposam idéia diferente da minha, enten
do que o melhor cáminho é deixar para a lei comple-
mentar, chamada -de Estatuto da Magistratura, o 
tema relativo à aposentadoria e pensão dos magis
trados, isto é, desconstitucionalizar a questão. 

Assim, reafii1Tl_o o voto que proferi no primeiro tur
no, pela manutenção da expressão "onde couber''. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
- peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, julgo necessário constar dos Anais justi
ficativa da minha posição que foi na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; no primeiro turno 
e será agora de abstenção de voto. 

Antes que pareça aos que não me conhecem 
uma fuga coi/arde, um humorismo num assunto de 
tamanha relevância, tenho de justificar minhas razõ
es de foro íntimo. 

Tenho um membro de minha família magistra
do da at.va no meu Estado. Pessoa não apenas de 
parentesco muito próximo, como também da minha 
estima. Pediu-me o voto. Respondi-lhe que, a partir 
daquele momento, sentia-me impedido de votar. Se 
votar a favor, estarei beneficiando um parente próxi
mo e muito estimado; se votar contra, estarei ma
goando uma pessoa de meu universo afetivo. 

Diante disso, e a contragosto, vou repetir a mi
nha posição manifestada na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, no primeiro turno e agora: 
abstenho-me de vótar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o nobre Senador Roberto Requião. 
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, em ocasiões normais, talvez me inclinasse 
para entender as características personalíssimas da 
Magistratura. Não é, no entanto, o caso desta votação. 

Em nome do equilíbrio da Previdência no País, 
já cortamos com dureza e crueza -não privilégios, 
mas a mão social estendida, por exemplo, aos traba
lhadores rurais que, a partir de agora, terão suas 
aposentadorias, na prática, impossibilitadas. 

Cortamos privilégios do próprio Senado e da 
Cãmara Federal, privilégios de parlamentares que 
têm situação também peculiaríssima, talvez mais pe
culiar e sensível que a dos próprios magistrados. 
Não fosse isso, não estaríamos a votar essa exce
ção. A nossa responsabilidade é enorme. 

A Magistratura é uma carreira típica de Estado 
e não foi por acaso que, ontem, comecei a receber 
no meu gabinete representantes das procuradorias 
estaduais que, também, são carreiras típicas de Es
tado, que, em nome da isonomia, reivindicavam apo
sentadorias semelhantes. E a isonomia transferirá os 
privilégios concedidos à Magistratura, sem a menor 
sombra de dúvida, aos procuradores de Estado, aos 
procuradores de Justiça, aos delegados de Polícia e, 
posteriormente, aos coronéis das nossas polícias mi
litares. É inevitável e o caminho será o da concessõ
es dos tribunais. 

Em ocasiões normais, eu me inclinaria a viabili
zar com maior clareza, a segurança de uma boa 
aposentadoria para os magistrados brasileiros, mas 
esta não é uma ocasião normal. E nós não podemos 
ter, para 'os magistrados, um país especial, não po
demos ter, para a Magistratura, um país de Lewis 
Carrol!, um "país das maravilhas", um país surreal. 

Os juízes julgarão pleitos de brasileiros que vi
vem a realidade do nosso País, e é importante que 
esses mesmos juízes tenham sua sensibilidade agu
çada pelo fato de viverem a mesma realidade, a 
mesma realidade previdenciária, inclusive. 

Por isso, Sr. Presidente, eu, que em outras 
ocasiões seria sensível, e talvez posteriormente pos
sa também ser sensível a modificações na estrutura 
da aposentadoria dos magistrados, neste momento 
encaminho a votação na forma de negar aos juízes 
aquilo que este Senado negou aos trabalhadores ru
rais, ao conjunto dos trabalhadores brasileiros e aos 
próprios Senadores e Deputados. 

Talvez, mais na frente, quando verificarmos a 
crueza e a insensibilidade que permeou a reforma 
previdenciária, possamos estudar concessões, modi
ficações, apoios a categorias úteis à sociedade, mas 

não agora, porque isso seria incompreensível e ina
ceitável. Agora é o momento de ·dizermos, com fir
meza, "não" a qualquer tipo de privilégio, sob pena 
de estarmos traindo mandatos, i!udindo a opinião pú
blica e estabelecendo concessões que se multiplica
rão, poluindo de forma absoluta a própria reforma 
previdenciária, tal e qual foi feita, montada e votada. 

Vou votar contra o privilégio, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Céirlos Magalhães) 

-Com a palavra o nobre Senador Francelina Pereira. 
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sri!s e Srs. Senadores, para que dúvida não houvesse, 
o Senado começou dando o exemplo, que ontem foi 
seguido pela Cãmara dos Deputados. No instante em 
que as Lideranças requereram à Mesa- e fui um dos 
subscritores desse requeerimento - a análise conjunta 

- -aas projefo5 -que ti'affiffavam-nesta Casa visando à ex
tinção do IPC, logo se percebeu a nossa posição con
trária a tratamento diferenciado em relação aos pro
ventos da aposentadoria. 

A verdade é que extinguimos o IPC e nos iguala
mos aos demais. Quem percebe salário de até 
R$1.200,00 terá a aposentadoria integral. A partir des
se valor, os proventos da aposentadoria irão diminuir 
até o limite de 30%. Agora, todos somos iguais. 

Portanto, vamos logo definir no texto constitu
cional, independentemente de lei complementar, a 
aposentadoria dos magistrados. Já na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, esse foi o nosso 
entendimento. 

Estou certo de que os magistrados, que tantos 
serviços prestam à Nação, compreenderão o nosso 
voto, que se ajusta à realidade que nos é indicada 
pelo sentimento da sociedade e pelos valores da de
mocracia. 

É o meu voto. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

- Com a palavra o nobre Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para enca

minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho como regra 
votar de acordo com a minha convicção, de acordo 
com a minha consciência, quando conheço com pro
fundidade o assunto; quando isso não ocorre ou 
quando estou em dúvida, sigo a orientação daqueles 
que julgo terem mais experiência do que eu. 

Logo após o primeiro turno, quando votei a fa
vor da emenda do -senador José lgnácio Ferreira, 
vários fatos ocorreram, e muitas versões foram divul
gadas pela imprenSa.. O primeiro fato relevante é 
que Senado e a Câmara, agora, acabaram com os 
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privilégios dos parlamentares. Votamos aqu"Uazenoo 
modificações para adequar o tex::o do prof;,!o c a Cê.
mara, que já era bom, à reforma da Previdência . .-~.s
sim procedemos a fim de igualarmos os direitos dos 
parlamentares ao quadro geral dos servidores. 

O segundo fato relevante - assim o consid_erc 
- é a manifestação do próprio Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, que condenou, de certa forma, 
a posição adotada peio Senado. O Presidente de 
Poder Legislativo, V. Exª, manifestou-se também dE 
forma a não aceitar aquela decisão tomada pelo Se
nado. Além do mais, Sr. Presideme, sou de umpariic 
do ao qual pertence o Presidente da República. Já 
disse neste plenário e vou repetir: quando Q Presi
dente da República fala ao público pela televisão. 
pelos jornais ou num palanque - esse é o fato-maio 
relevante -, está dizendo aquilo que considera maio 
importante, e sobretudo o mais correio, para os bra
sileiros que o estão ouvindo, porque o Presidente da 
República não se arriscaria a fazer para o povo um 
discurso que não correspondesse ao que Sua Exce
lência considera mais correto. 

Por isso, daqui para a frente vou seguira orien
tação dada pelo Presidente nos discursos feitos em 
palanque. Voto, portanto, contra os privilégios da 
Magistratura, observando a orientação do meu Uder, 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos i\iagalhães) 
-Com a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY (Bioco/PT-SP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, o Líder do Bloco de Oposição, Senador 
José Eduardo Outra, manifestou com propriedade a 
posição do Partido dos Trabalhadores referente à re
forma da Previdência: somos a íavor de um regime 
único para todos os brasileiros. 

No que diz respeito aos juízes, gostaria de es
clarecer que o art. 95 da Constituição estabel~e_ 
que os juízes gozam das seguintes garantias: vitali
ciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de venci' 
mentes, observado, quanto à remuneração, o que 
dispõem os arts. 37, XI, 150, 11, 153, lll e ~53,§ 2°, L 

Irredutibilidade de vencimentos não signiiica ir
redutibilidade da aposentadoria. Está dito no art. 93, 
VI, que a aposentadoria com proventos integrais é 
compulsória por invalidez ou aos setenta anos de 
idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após 
cinco anos de exercício efetivo na judicatura. 

Acontece, Sr. Presidente, que houve modifica
ção no que diz respeito à aposentadoria de todos os 
servidores. Refiro-me ao redutor de 30%. Para os 
juízes, que recebem remuneração entre sete oito mil 

_reªls...:. I_O~o_ª-lQD:2;_~a-uG_z.:....~;g_ª§:I~.~~J?.__ ~~ _ C?~~~-rn_s!t? _ 
c:t.co z: ·s~ls-- ~~~--.--~r:=~~-:: ~~_g;;a~a ·_rei?ç_ão c_c_f!l 
--aquHo~ q:.Je f_o_j G2cicliiG:~_ªie_~~pê:;c F_~d~~~l, há pau
ocos· c-ias. ;:ara C:3 ~-~prios ~2r.?.riíBiltares, guando a 
m_giqn.;_ __ QQ _$:?nª~9-~'{§fQ~~-gt.:~-!~2_2J~9~~-í~?~-~9n__:-_ 
feiir aos Pariam:or:tares l!m ·~re.tamento diferente da
.qtie~6-dadõ-ã:Os 2SffiâiS-SarAdOfSS dviS. · ··--

A palavra do Pre;sidame do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro C'ª!s~ d~_lvíello, aoress_ªltar que 
Dão déve-riam ·o§JTI~frlsrr;.dvs--~~-:eQer q~?-lquer tipo 
~~e J:J(vilé.giQ ~emreig:~o ~ags. ~-~trg~~ !Jra§iílelr_os_, con~
_tJl,Jj__urn.a_iuz importante. Se tivemos a coragem de 
cortar aquilo qu~-:s~[iê. u!:rl-r- 'vilégi9_ para os parla:: 
mentares em reiasf.o ?-.OS demais servidores públi
cos, devemos, c:ereniemsrrte, ::s:mbém ter o mesmo 
procedimento 2.0 dsciolin2.r a =.posentadoria dos 
membros do Pcdgr Judiciário. Por essa razão, vota
;ei pelo fim de quaiq~.;er tipo de oriviiégio. 

Muito obrisado. 
O SR. :"P.ES:::;E!'ITE (Àntonio Carlos Magalhães) 

- Gom a palavra a nobre Senadora Emília Fernandes. 
A SR~ Eí\~ÍLl;~. i"ERi'!A!~DES (Bioco/PDT -RS. 

i='ara encarriinnar a vofaÇão-:-Sem revisão era-orado-
ra.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, esta
mos, neste momento, encaminhando-nos para a va
ração- em segunâo turno, portah'ío, ·encerrando a tra
mitaÇão ca- R9fõf1:'16. .jg ?révldênbz. rio Senado da 
RepÚblica. Logicameme. a G2mara dos Deputados 
aind8. faiá-SU& 2.VZ:!le.ção: 

Gostaria. Sr. ?~ssidente, de TElafirmar algumas 
preocupações que"fâ rr.anfresíei per ocasião da vota
ção no prim~iro <umo, ·aré mesmo anteriormente. En
tendo que a Reforma da Previdência até poderia fa
zer parte das pautas de modi'1icação deste País. Por 
outro iado, acreditoqt.:ê-6 País aevelia;diante da sF 
tua:çáo emqa-e "S"e·encontra e diame da necessidade 
de equiiibrar a aconcm;a, te; iniciado esse processo 
por uma reforma tdb~..;táíiê. e fiscal. mas que não sai 
da gaveta, nãoy~i_ç_ar?_ OJ!ô.P_?l..?. muJto men()? vem 
para o debate. 

Parece-me que estamos b:.!scando, por meio 
-dá reforma da Previdência,· cfa reforma administrati
va, muito mais iettr?.-r diíe!tos cu e.tribuir culpa a al
guém neSfe Pafs, j:eia íalta de dinheiro para os E:_sta
dos e Municípios. 

Apresentamos. durame a n·amiração, propostas 
para que se discutissem aigumas questões com um 
pouco mais de píCtun:Jidade-- por e:;empio. a ques
tão da aposemaaoria especial para as pessoas por
tadoras de deficiência. Penso que seria oportuno, 
neste momento_, verificarmos o case daqueles que 
trabalham toda_uma vida, com diíerAnças marcantes 
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durant8 e até m8s,no no final da sua vida, mas não 
íomos ouvidos 

Chamamos à discussão a aposentadoria dos 
profissionais da educação, não olhando professores 
de primeiro, segundo ou terceiro graus. Não fomos 
ouvidos. Lembramos o prejuízo que essa reforma, 
no momento em que impõe a aposentadoria por 
tempo de contribuição, causará a milhares e milha
res de trabalhadores do campo e da cidade. Não ti
vemos essa compreensão. Pedimos a paridade en
tre os trabalhadores da ativa e os aposentados. Al
guma coisa avançou, mas mantivemos um redutor 
em relação ao funcionalismo público. Não sei se é 
penalizando os funcionários públicos que irão se 
aposentar que vamos corrigir os problemas existen
tes hoje no serviço público. Portanto, mais uma coi
sa que não foi ouvida. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, direcio
namos a discussão" para a aposentadoria dos Parla
mentares, a qual acredito que tínhámos de corrigir. 
Agora, estamos diante da questão dos magistrados, 
militares. Essa questão tem que ser abordada, sim, 
no bojo amplo das discussões. Parece-me que, de 
certa forma, estamos desviando a atenção, a discus
são dos pontos centrais que estão sendo propostos 
para o Pais, em que o funcionário público não distin
gue com tanta clareza as posições que vão atingir a 
sua vida das que não estão postas e que estão atin
gindo a vida de outras pessoas. 

A igualdade é importante, as pessoas devem 
ser tratadas com justiça. Todavia, pergunto: aprofun
damos a discussão para dar transparência às contas 
da Previdência, saber sobre os sonegadores e eis 
rombos da Previdência? Não temos isso claro. Co
meçamos a confundir direito adquirido com privilé
gio, jogamos tudo no mesmo ralo. Nivelamos por 
baixo conquistas de anos e anos dos trabalhadores. 

Pergunto outro item que -não se discutiu: o pro
jeto da reforma da Previdência, de certa forma, está 
inviabilizando a aposentadoria do trabalhador da ini
ciativa privada. O que mais causa preocupação é 
que estamos apresentando ao País uma reforma da 
Previdência que abre mercado direto e imediato para 
a previdência privada. Isso significa dizer que não 
estamos buscando a criação de uma previdência 
complementar, por exemplo, que até poderia ser 
constituída para quem pode. Estamos abrindo espa
ço para uma previdência privada que, segundo sa
bemos, já destinaria bilhões de dólares em particular 
a bancos e seguradoras estrangeiras que explora
riam esses serviços no País. Sabe-se que já existe, 
inclusive, autorização governamental. 

Sr. Presidente, estamos dando um direciona
=mellt!Laue_não_entendo o mais correto. Com todo o 
respeito às posições diferentes, estamos legislando 
com idéias que visam resgatar a imagem do Congres
so Nacional. Eu tenho agora as minhas dúvidas. Não 
sei se, com a votação da reforma da Previdência, úS 

trabalhadores se darão conta, logo em seguida, quan
do se aplicarem as novas regras à sua aposentadoria, 
dos prejuízos que estamos lhes causando. 

Entendo, Sr. Presidente, que a imagem do 
Congresso Nacional se concretizaria no momento 
em que olhássemos com atenção para os desman
dos, para a corrupção que aconteceu no voto da 
reeleição, na CPI do Proer, por exemplo, que não foi 
aceita. Faltou debate acerca de determinadas ques
tões. Penalizamos categorias sem aprofundar as 
conseqüências do seu trabalho no dia-a-dia. 

Quanto ao IPC, por exemplo, os relatores já ti
nham uma posição. No momento em que se apro
fundou a discussão, os relatores cresceram no seu 
espírito democrático e ajustaram questões que fo
ram levantadas durante o debate. 

Clamo, portanto, pela falta de debate em tomo 
da questão da Previdência. Eu não poderei votar 
este projeto da forma como está posto. Retomarei 
meu voto contra, como já o fiz no primeiro turno, por
que os prejuízos são muito maiores do que o estabe
lecimento da igualdacje tão propalada neste País. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
~com a palavra o nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Sf-!s e Srs. Senadores, não tenho ne
nhuma dúvida de que, independente dos aspectos 
formais sobre o cabimento ou não de uma alteração 
no segundo turno de um dispositivo votado no pri
meiro turno, no que se refere a uma matéria que se 
transformou em polêmica, ao homem público não é 
dado deixar de enunciar, da maneira mais clara pos
sível, a_ sua posição. 

Sempre entendi que voto secreto é um direito 
do eleitor. O homem público tem o dever de enunciar 
o seu ponto de vista, submetendo-se ao juízo dos 
seus pares e dos cidadãos. Desde o primeiro mo
mento, manifestei a minha inconformidade com a 
forma da expressão "no que couber". Não gostei da 
sua configuração, do seu aspecto formal. Uma vez 
adotado com o meu voto, vou reiterar o meu voto 
hoje. E por quê? Porque neste ínterim, nós, Senado
res e Deputados, vivemos uma outra dificuldade que 
foi aquela do IPC, onde a tentação maior era votar 
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pela sua extinção. já na reforma da Previdência, por-
que era desgastante não votar contrac __ _ 

Resistimos à tentação e, em quin<:e dia~ _nQª, 
Senado e Câmara. pela via regular, pela forma cor
reta. pelo processo legislativo devido, demos a res
posta à sociedade. 

As peculiaridades do mandato parlamentar se
rão objeto de trato através de um plano próprio de 
seguridade do Parlamentar. Quanto ao Judiciário, 
não vou repetir que considero ser a vida do juiz o flu
xo que ocorre no funil. Começa a viver um !Jnivers>s> 
grande e termina - por força das circunstâncias fun
cionais - confinado a um grupo muito reouzi9o__c!e 
amigos- quando os pode ter. Aduzo, aoql!e fo_i_ditQ 
pelo Senador Josaphat Marinho, mais: um juiz não 
tem o direito de pedir aval, porque, se o fizer, pensa
rão que há alguma dependência. Por esta razão, en
tendo que manter a expressão "no que couber•, em
bora não seja formalmente a melhor, apesar de 
constar 11 vezes em nossa Constituição. Desta for
ma, creio que não será a 12ª vez que a inquinaráde 
um mal incorrigível. 

O que estaremos dando ao Judiciário? A possi
bilidade da iniciativa de uma solução altiva como a 
que tivemos, porquanto isso nos foi possível de, com 
altivez, dar uma solução à questão do IPC. Ao se 
preservar a expressão e apreciando o projeto de lei 
complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Fe
deral, estaremos dando ao Judiciário e, por conse
quência, à sociedade da qual o Judiciário representa 
o maior agente de segurança social, a faculdªd_e de 
tomar iniciativas; à sociedade, a manutenção da fa' 
culdade de nos fiscalizar; e ao Legislativo, o dever 
de deliberar, com os õnus próprios da função. 

Com todo respeito aos que pensam - e talve2 
pensem melhor que eu -, essa é a razão pela qua 
vou repetir o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães; 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para enca
minhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
durante a votação em primeiro turno, tive a oportuni
dade de apresentar alguns argumentos que não re
petirei. Vou apenas resumi-los. 

Em primeiro lugar, o projeto do Senador Beni 
V eras tem como aspecto principal as aposentadorias 
dentro do setor público. Apresentei aqui um dado 
que vou repetir: no Brasil, nas três esferas de Gover
no, foram gastos, no ano passado, cerca de R$47 
bilhões em aposentadorias de servidores públicos. 
as quais perfazem 16% do total de aposentados do 
Brasil; o INSS gastou algo em torno de R$43 bilhõ-

es,referentes à84Jo dos~sentados do Brasil. Por 
uma regra de três, calcula~se que-a remuneraÇão 
média, dentro da área pública dos-aposentadOs, é 
cerca de 'seis vezes a remuneraçãomédiadosapô:: 
sentados no INSS. Esses números mostram com 
_ç1areza 9üe o toeo dõ -profifeimã financeiro da apo: 
sentadoria no Brasil não está no INSS, nãoesfá no
pequeno aposentado; está nas distorçõec existentes 
na área pública. 

Há um segundo aspecto, do efeito dominó. Men
ciollÊ-va_o Senador Roberto Requião, que já foi aborda
do por Precuradores, solicitando o mesmo tratamento 
do J!J_diciário._É_El~dente que cacia categoria dentro do 
serviço público tem as suas especificidades. No entan
to:-q-uando se toma-uma rnedida;-que é geral, referente 
não a salários, não a condições de trabalho, não a au
tonomia, não a independência - que o Judiciário tem 
garantidos pela Constituição - mas, quando se fala de 
aposentadoria, a rebelião contra a falta de isonomia 
com outras categorias de servidores públicos, inclusive 
-daS carreiras de-EStâ.do,Vai timder, nos próximos pás= 
soS,'a êféStri.iTro projeto. Estã'rãoos professoresu-nilier= 
sitários ... Hoje, conversou comigo um líder dos professo
res tiniVer5ilâ.ríos, meu cofega da Unicamp, porque tam

-bem-soÜproTes5õr univêi51fãfio~lá!ando das especifici
dades do professor. Há as especificidades da Receita 
FederaC da Poílcia Fedeffil;-aetõâõ o Mfnístéífó PúblicO, 
da Advocacia da. União. Iremos, no efeito dominó, sem 
limites, praticamente anulando aquilo que pretendemos, 
ao aprovar o projeto dõ Senador BenLVeras. 

____ Na verdade, o_envio por parte do STF de uma 
-lei-complementan1ão será-estmame-nte· n"Ercessário~ 
porque já há uma certa regulamentação para apo
sentadoria. Bastará dizer que nada cabe "no que 
couber" para que não haja alteração com relação ao 
quadro preexistente. Portanto, poderemos nem mes
rnpmtjçlª"_e~~itl§çã~Jlor intermédio de uma lei, 
porque. bastará a interpretaÇão-de que-não -há riada 
para mudar. · · - -- -- --- · 

Este "no que cóuber", Sr. Presidente, permite al
terar tanto as condições de remuneração da aposenta
doria, como as condições de idadé e de tempo de ser
viço. Essa é a questão. Estamos assistindo professo
res universitários e servidores da carreira de Estado e 
da Magistratura aposentando-se com idade em tomo 
de 50 anos, inclusive sem nenhuma proibição de exer
cício da profissão po_steriorrnente. _ Todos aqui sabe
mos que a média de idade no Senado certamente é 
maior que 50, 55 a.rlOs. Estamos tOdos em plena vida 
útil, aliás como se demonstra aqui a cada dia. Este •no 
que couber" ensejará também a manutenção das 
_atuais cor1d~s" çl~ ig.adE! E! <:'E!!E!I)l_EO __ d~ a.po~ntado~ 
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ria do Judiciário, que são extremamente abusivas. A 
esse respeito, não ouvi reparo de ninguém. 

Ontem, conversávamos na bancada de meu Par
tido sobre essas condições de idade e de tempo de 
contribuição; houve unãnimidade quanto a que isso 
representava uma aberração. Por que uma pessoa 
pode aposentar-se com 48 ou 50 anos, vottando a 
exercer, com rentabilidade e em boa situação, sua pro
fissão, enquanto a grande maioria da população está a 
hectómetros de distância dessa realidade? Pelo me
nos, as novas condições de tempo e de idade deve
riam prevalecer, mas nem isso prevalecerá. Chamo 
atenção para esse ponto, porque me parece que fica
mos inteiramente concentrados na questão das remu
nerações, deixando esses aspectos cruciais de lado. 

Concluindo, Sr. Presidente, lembro o estatuto 
pertinente ao Poder Judiciário, que diz em seu art. 
46, § 19: ·os proventos dos magistrados com tempo 
de serviço para aposentadoria corresponderão à re
muneração integral, acrescida de 1 O% •. O Brasil é o 
único país do mundo onde se paga mais para quem 
se aposenta. 

Devemos lutar para que o aposentado receba 
um valor mais próximo possível daquilo que ganhava. 
Todavia, ganhar mais, realmente, do ponto de vista 
económico e financeiro, de justiça social, é, a meu ver, 
impossível de ser justificado. Houvesse outras condi
ções de idade e de tempo, poderíamos debruçar-nos 
para encontrar uma solução mais adequada. Mas, evi
dentemente, nesse caso, não haverá. 

Por último, o Substitutivo Beni V eras é aplicado 
com transição. Haverá lei tratando disso, que regula
rá a transição. 

Não vão ser feridos direitos adquiridos. Os juízes 
que estão nos escutando hoje por todo o Brasil devem 
ter isto presente: não há direito adquirido ferido. Há 
gradualidade e há transição. Ninguém vai ser posto na 
rua da amargura no dia de amanhã nem no futuro. 

Isso permitirá termos um outro Estado no Bra
sil: reformado, mais eficiente e em melhores condi
ções de funcionar. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Wilson. 
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no ano passado 
o Governo enviava à Câmara dos Deputados a re
forma da previdência. Desde o momento em que a 
reforma chegava, eu já demonstrava uma preocupa
ção com a sua discussão. Eu sabia que o processo 
iria descambar para a discussão de restrições, de 

. 
quebras de privilégio:;_.E mais, que a instituição mais 
visada no que se refere a privilégios seria o Con
gresso Nacional. Tive, portanto, a iniciativa de apre
sentar aqui, no Senado, um projeto que propunha a 
extinção pura e simples do IPC. · 

Esse projeto tramitou todo o ano de 1 996. Em 
1997, quando a reforma da previdência chegava a 
esta Casa. o nosso projeto foi apensado ao que veio 
da Câmara dos Deputados. A discussão continuava. 
Ninguém tem dúvida de que o País jamais acreditou 
que o Congresso Nacional cortaria na sua própria 
carne os privilégios. 

Quando votamos, na semana passada, questão 
ligada à magistratura_ e aos. professores - a que aqui 
se referiu a Senadora Emília Fernandes _: posicionei
me ainda a favor da permanência da aposentadoria 
nos moldes aluais. E dizia: se não tirarmos os privilé-

.. gios. Cios Parlamentares; votarei. pefa manUteilção ·ao 
atual modelo de Previdência Social da magistratura e 
dos professores. Fiz isto, Sr. Presidente: votei. 

Hoje o quadro é inteiramente diferente. O Con
gresso creSC§!U. Em menos de 15 dias, o País pas
sou a olhar para nós de forma diferente, entendendo 
que quebramos nossos privilégios. 

Mais ainda, Sr. Presidente, nada me impressio
nou mais na reforma da previdência do que o depoi
mento do Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
O Presidente da mais alta Corte de Justiça deste 
País, sabendo que a maioria da opinião pública se 
coloca contra privilégios, porque não tem direito a 
privilégios, foi à televisão e disse: ·o Senado avali
zou a manutenção de privilégios da magistratura". 

Votei na primeira vez e disse que votava por
que existia ainda a suspeita de que seriam mantidos 
privilégios no Congresso Nacional. 

Hoje não há dúvidas de que não teremos mais 
os privilégios do instituto de Previdência dos Con
gressistas. E hoje vq_to de forma diferente, em home
nagem ao Presidente do Supremo Tnbunal Federal, 
Presidente da mais alta Corte, que reconhece que é 
um privilégio se dar à magistratura, quando sabemos 
que o restante dos servidores públicos não a terão, 
essa forma de privilégio. 

Por isso, Sr. Presidente, estou inteiramente à 
vontade para dizer que votei "sim" na primeira vota
ção mas que vou votar "não" na segunda 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco!PP&-PE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, sr-s. e Srs. Senadores, estamos 
encaminhando o projeto de forma global no segundo . 

···.aW 
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turno. Mas a discussão esta-s€l çingLildQ_ ao desta
que para a exclusão da expressão "onde couber·. 

Pedimos preferência para urna emenda constitu
cional que criava um Sistema Único de Previdência 
Social no País e que permitia a criação de previdência 
complementar de capitalização. Não fomos atendidos 
nessa que talvez fosse a reforma mais profunda da 
Previdência Social e que iria evitar a grave distorção 
aqui com números apresentada pelo Senador José 
Serra. De qualquer forma, o substitutivo encaminha, 
em parte, uma possível solução no futuro. 

Como toda a discussão da reforma da Previ
dência Social restringiu-se ao serviço público, piora
mos a situação para os trabalhadores da Previdên: 
cia Social em geral. 

Dessa forma, acompanho o voto encaminhado 
;Jelo Líder do Bloco de Oposição. 

No entanto, come todos estão falando daquilo que 
significa a exceção, quero fazer algumas observaÇões. 

Fala-se muito em prerrogativas da magistratu
ra, causando uma confusão. Ninguém está mexen
do, alterando, mudando prerrogativas da magistratu
ra. Aqui estão-se discutindo sistemas de previdência 
social das aposentadorias dos servidores públicos. 
Conseguimos avançar para que todos tivessem o 
mesmo sistema. 

Dizem que a irredutibilidade é uma prerrogati
va. É prerrogativa do magistrado e do servidor públi
co; é até um direito dos trabalhadores a não redução 
de salário. É uma prerrogativa, é um direito, a irredu
tibilidade de vencimentos; não a sistemática de apo
sentadoria. Não estamos discutindo aqui redução de 
vencimentos. Isto, a Constituição não o permite. Nin
guém está tratando desse assunto. 

Está-se discutindo paridade. E o mecanismo 
encontrado é o seguinte: mantém-se a paridade en
tre ativo e inativo, mas aplica-se um redutor para os 
mais altos vencimentos. Quando? No momento da 
aposentadoria. 

São coisas completamente distintas. E é impor
tante fazer essa distinção, porque em nenhum mo
mento se pode estar aqui falando em pretender cortar 
privilégios da magistratura Não vamos entrar nisso. 

Estamos aqui querendo defender que o sistema 
de aposentadoria deste País seja igual para todos. 
Conseguimos avançar .nisso, até em prejuízo dos tra
balhadores rurais, em prejuízo dos trabalhadores da 
Previdência Social brasileira Igualamos. E foi um gran
de avanço democrático. Talvez pudéssemos fazer a 
diferenciação para aqueles -que são marginalizados na 
sociedade brasileira. E deles aqui pouco se falou. Fa
lou-se dos integrados, não dos excluídos. 

_Creio que o Senado, no momento em que igua
lou, numa sistemática de aposentadoria e de parida
de, a!ivos é inativos~ não pode permitir que haja ex-

__ c~_ção. E_ pior. não é só exceção da paridade. A ex
pressão "onde couber" - feliz foi o Senador José 
Serra - abre espaço não apenas para discussão da 
aposentadoria, de redutores ou de irredutibilidade 
dos proventos de aposentadoria, abre espaço tam
bém para toda uma outra sistemática em tempo de 
contribuição e em idade, algo que evidentemente iria 
no futuro criar privilégios e constrangimentos para 
esta Casa, como está criando neste momento. 

Por isso, é encaminhado voto para que seja 
excluída a expressão "onde couber", não para cortar 
privilégios, mas para democraticamente universalizar 
o sistema de aposentadoria no Brasil. 

O SR_ PRESIDENTE (Antonio Carlos ~Aagalhães) 
- Com a palavra o nobre Senador Ademir Andrade. 

O SR. AD EMIR ANDRADE (Bioco/PSB-P A. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, obser
vamos que se criou um sistema para todas as pes
soas. No primeiro momento da votação da reforma 
da previdência, ficaram três categorias: a dos Parla
mentares, a dos magistrados e a dos militares. 

A imprensa inteira no Brasil naquele dia co
mentou o privilégio que estava sendo mantido para 
os Parlamentares, para os magistrados. Mas nada 
comentou sobre o privilégio que está sendo mantido 
para os militares. 

No primeiro instante, votamos contra a expres
são "no que couber"; evidentemente, manteremos 
nossa posição hoje, nesta votação. 

Quererncs, como d155e o Senador Roberto Frei
re, universalizar o direito à Previdência Para isso, não 
podemos, nesta sessão, apenas votar a supressão da 
expressão "no que couber" no que se refere ao direito 
dos magistrados. Nas o faremos, mas iremos mais 
adiante; senão fiCará apenas uma categoria de privile
giados nesta reforma, que será a dos militares. 

Há um requerimento e também um destaque 
do Senador José Eduardo Dutra, que suprime o pa
rágrafo que diz expressamente: "Lei complementar 
específica disporá sobre o regime previdenciário pró
prio para os servidores militares que deverá refletir 
suas peculiaridades profissionais". 

Creio que--não podemos limitar-nos. Nosso pa
pel já fizemos: acabamos com os privilégios dos Par
lamentares. E haveremos de pôr fim à possibilidade 
de privilégios dos magistrados nesta sessão; essa é 
a minha esperança. Também espero que o Senado 
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o .s~ . .:;;::~~;::;:i~·~:.:: (.'-.. -:iOí:lO Cê:.(JCS Maga:j1ã-es; 
- Concedo a põ.la~;;-a -ao- :.::l~i-r::-o c-;-adcr-inscrito,-s-ena-; 
dor Lúdio Coeihc. 

O SR .. LÚDl:: i.:C:=L:~~ (?SCS-tviS. Para en· 
caminhar a "úO!&ção . .Sam ;-avisê.o do orador.}.:-:- Sr. 
Presidente, ast&mos z.co;T.fJ8rlhando ater1tarnente e 
discussão C:.s Prev:dãnci2 z:n :--~osso ?zfs·:-O Sana
dor Ben1 Vara.s ;Ji8S!OU t;~i e;:c:s!ent:= :rabalho à N_a· 
ção brasileira: z. p:o;os~a :.rS! S. r=~~ -~:engrande_ca; 

muito o Congiess::- ;\ac~::;na_L 

No que se r&iere à pa.:1e dos magisrre.Cos~--uu~ 
vimos aqui advogadc.s rn:..;~:> ;;c:npet8ntes . ..!á qu·e 
meus conhecimentos ~.Z.o -:--;,·J!~o !l!r':itados, píocurc 
entender as colocações ;::.~a '!otar ce acordo com e 
minha consciência. 

Parece que, :-:esse z.ssJn:o, ::stemos inv_adindc 
a área do Judiciário -'' inds"enéência dos Podecas É 
a base da sustentação da QBmc·:racia brasileira. Ac 
tirarmos a expressão "no e;ue co!..!ber", estaremo~ 
negando ao Judiciário a o:Jortunidade cie _submetei 
essa lei ao Congresso NacionaL para ser discutida 
na Câmara e no Senado. 

De maneira que 'fOto "favoraveimen::e aos m2.gis· 
Irados. como da primeira 'JeZ, para terr.:os a oportuni· 
dade de fazei uma :e! da ;;~a:s atta quêliàade -e pare 
mantennos a autonomia ao F=cder Judic:árto, sem c 
qual a Nação não terá sagura:1ça nem permanência. 

Muito obrigado. 
o SR, PRESiDEi,rfE (Amonio Canos iv:agaínães) 

- Encerrado o encaminha;;;emo de varação. Como 
doravante serão submetidas matérias de que sou 
autor, quero convidar o Senador Geraldo Melo para 
assumir a Presidência dui'ar<te a votação do projatQ, 
(Pausa.) 

O Sr. Antonio Caiios Magái.'.ães. Presi
dente, deixa a caoe!n= da presidência. que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo ideio. 19 Vic_e.-Pre
sidente. 

u SR. PRESIDEr:·;.:;. :sera:do Meio) - Está 
encerrada a iase de encaminhamento da votação. 

Concedo a palavra ;:c; Senacor Be:-ti Varas. na 
qualidade de Relator. que 1em o ái:-eito de interferir nos 
debates em qualquer iase oa z.;Jredação é:=. m::téria 

O SR. BENI '!ERAS IPSDB-GE. ?era :1m es
clarecimento. Sem revisão do oraaor.) - Sr. "resi
dente, Sf.!s e Srs. Senadores, a Previoência Social 
brasileira necessita de uma profunda reforr.1a aara 
tomar-se um sistema mais justo e eqüitati'Jo. com 

.:.DEres Çi=·;:5esc.~_mente assim _Qgg_esá Q<t@ntir_ 
-su<:-s:.!s!aniabii!daée 2.0 longo do tempo. 

Deve ;-essaltz.t, entretanto, que se trata de 
-~ema- !tl>Jiro_ GQmple_x:o. _l;~s<LgJfilplexidade é não 
-apenas técnic2., m2.s também política. Afinal de con-
::tç._~é_:-9: Çe_ê_tj,'}Q_@_ dez e~§_ cje m í!_l:!_ õe:?_ (j~ !:!_~a_s;íl§i r os_ 
que es'iá em jogo. 

____ surpreenàetíte-é que o aspecto que tem susci
tado uma polêmica mais intensa refere-se à inclusão 
oiJ não tia êxpressao "no que couber" no inciso VI do 

. art. 93 da Constituição Federal, que trata da aposen
- fadaria e oé-risãoâo-s~membros da magistratura. 

-'Na proposta-aprovada na-Câmara aosDeputa-
-aos, flavia-à pre\/íSão de apena5um regíriiede-previ.: 
- dên6í8o11Cíal, abrangeridOos-serVidores e os mem-

bros do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribu
nais de Contas. 

---------- - -----

- -No Senado Fe<leral, para manter a organiciâa--
--de· do-Texto Constítuc;ional, o regime de previdência 
-dos referidos membros de Poder foi tratado nos dis-
positivos constitucionais pertinentes. 

Em todos esses dispositivos, foi acrescentada 
-a remissão-aoarC'I:O, com a resSa:lva "no que cou
_b.er".. EssaJedaçãoestªve presente em todas as pri

meiras ve-rsoe:s-da:-propostaãe-emenda const1tucio
hâL amplamente divulgadas inclusive pela Internet. 

--- -A exp-essão "no que couber" tinha o objetivo 
;::!e tr2.tar de modo adequado as peculiaridades dos 
membros do Poder, se comparadas corT1 os servido
res -publicosTonge de destinar-sêas-eiVTr como me: 
caiilsmo-para a criaÇão ae piivilégios, a referida ex
pressão valofi'zav'ã otégíme de ·previdência dos ser
vidores como ó marccfdê referência para a previdên
cia olicial,-mas reconhecia a diferença entre agentes 

_políticos e seJVidóres públicos. 
- ::o-ciesdo6ramento dosdebates-sobreapropoSta 
de_ reforma_ daP'"ªvil:lênç@_$oç_iaJJet\I()U -ª9_ rec()nheci
manto da similaridade da situação dos membros do 
Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de 

-Dentas, ée um lado, e dos servidores públicos, de ou-
~ro. no qua-se relere à protéçã.o-prevTdenciáiíaneces
sárt2 a pesso2.s que, por via de regra, permanecem na 
função pública_ por !oc_ia a sua vida funcional. 

. Essa permanência ao longo do tempo é exata
.mente.. o.. elemento central de referência para um re
~ime ds previdência, dado que se trata de um siste
--;-n2. ae prestaÇões con:tír!uaqas -" de;rcontribuição. du~ 
rante a atividade e de benefícios durante a inativida
ce .. ,;ssirn. a_ exiS!'ª-ncia Jle regimes .. diferenciados 
não deve importar na adoção de critérios díspares, 
mas daqueles que convirjam na mesma direção. 
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·tradução, no inciso VI do art. 93, da expres
.; que couber", estabelecendo que "a <J.posen-

., -JS membros da magistratura e a pensão de 
seus dependentes observarão o disposto no art. 40, 
no que couber", essencialmente, apenas explicitaria 
a forma como se daria a adaptação das normas 
constantes do art. 40, que disciplina a aposentadoria 
dos servidores públicos, aos magistrados. 

Certamente, podem aplicar-se à passagem 
para a inatividade dos membros da m<J.gistratura so
mente aqueles dispositivos destinados aos servido
res públicos cuja incidência é compatível. 

Não é .factível, por impossibilidade lógica e, 
como tal, por injuridicidade, determinar-se, nesse ou 
em outro caso qualquer, a observância de normas 
incabiveis. Ou seja, mesmo que a expressão não 
conste do dispositivo, aplicar-se-ão aos magistrados 
apenas aquelas normas que forem pertinentes. 

A inclusão ou não da expressão "no que cou
ber" não significará, dessa forma, nenhuma mudan
ça de mérito. Não é razoável supor que o Supremo 
Tribunal Federal, que tem a iniciativa privativa de en
caminhar ao Congresso Nacional as propostas de al
teração na Lei Orgânica da Magistratura, poderia vir 
a propor iniciativas que não observassem as garan
tias constitucionélis afetas à-magistratura. 

Como guardião da Constituição Federal, o ór
gão máximo do Poder Judiciário, ao propor regime 
de aposentadoria e pensão, saberá como aplicar os 
dispositivos do art. 40, harmonizando as normas que 
se destinam aos servidores públicos com as especi
ficidades inerentes à carreira judicial. 

Como exercício, tomemos dois exemplos ilus
trativos: redução da remuneração na passagem para 
a inatividade e diferenciação, segundo o sexo, dos req
uisitos de idade mínima e de tempo de contribuição. 

A Assembléia Constituinte de 1987/1988 man
teve, entre as garantias da magistratura, a irredutibi
lidade dos vencimentos. Ora, se o Supremo Tribunal 
Federal vier a considerar que essa garantia faz parte 
io princíp~io da separação dos Poderes e que abran
,e os magistrados aposentados, não será possível 
retirar deles os proventos integrais, mesmo que uma 
emenda à Constituição assim o preveja. 

Em tese, é possível, também, fazer semelhante 
raciocínio com relação à introdução de diferenciação 
de idade e tempo de contribuição para a aposentac 
doria de homens e mulheres na magistratura, que 
não existe no texto constitucional vigente. Certamen
te, a diferenciação pode ser mantida para os servi
dores públicos, uma vez que ela foi introduzida pelo 
Constituinte originário. Entretanto, ·a sua introdução 
para a magistratura poderia ser considerara pelo Su-

premo Tribunal Federàl urna oíensa ses direitos e 
garantais individuais e, como tal, inconstitucional. 

Com esses esclarecimentos, proponho a se
guinte redação para os dispositivos constitucionais 
integrantes da proposta de emenda constitucional. 

No texto permanente da Constituição Federal, 
proponho a seguinte redação para o inciso VI do art. 
93: "a aposentadoria dos magistrados e a pensão de 
seus dependentes observarão o disposto no art. 40". 

Cabe esclarecer que aos membros do Ministé
rio Público se aplica o disposto para os magistrados. 

Para as regras de transição, proponho a se
guinte redação para o § 2~ do art. 82: "Aplica-se ao 
magistrado e ao membro do Ministério Público e de 
Tribunal de Contas o disposto neste artigo". 

Essa alteração visa a uniformizar o tratamento 
dado aos dispositivos constitucionais pertinentes ao 
membros do Poder, sem prejuízo da harmonização da 
matéria quanto à passagem das regras atuais para as 
novas. 

Neste processo de reforma da Previdência Social 
fomos levados a contrariar muitos interesses, para que 
tivéssemos um resultado justo e equânime. As mudan
ças efetuadas têm um custo para as pessoas envolvi
das; o qual é pago porque o sacrifício é distribuído en
tre todos. Não é justo que, ao fim, cobremos de todos 
menos dos juízes, que são como classe os mais aptos 
a pagar. A aposentadoria média no Poder Judiciário é 
de 3.600 reais, enquanto na Previdência Social é de 
170 reais. Uma diferença gritante. 

Sinto-me constrangido em subscrever esta dá
diva ao Poder Judiciário, pois ela contém em seu 
bojo um abuso com os demais contribuintes, abuso 
esse para o qual não desejo contribuir. 

Por essas razões, solicito aos colegas Senado
res que pautemos o nosso trabalho pelos sadios cri
térios da justiça, para que amanhã possamos andar 
de cabeça erguida, seguros de que, no momento 
certo, agimos com justiça e coragem, sern temor das 
conseqüências, ma5 com convicção de que, no mo
mento que fomos chamados a tomar uma decisão, 
tomamo-la com independência e altivez. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

t: uao o segUJme: 

REQUERIMENTO N2 835, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em. separa-
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do da expressão "no que couber" do inciso VI do art. 
93 constante do art. 1g do Substitutivo do Senado à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 1996. 

O presente Requerimento objetiva manter a 
uniformidade do princípio da igualdade de tratamen
to previsto na Constituição Federal, daí por que, 
caso o Senado decida expungir do Substitutivo a ex
pressão retromencionada, a mesma estará conse
qüentemente suprimida do § 2º do art. 8º do Substi
tutivo, nos termos do inciso VIl do art. 314 do Regi
mento Interno. A presente justificativa atende o que 
dispõe o inciso XVII do art. 300 do Regimento Inter
no do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1997. - An
tonio Carlos Magalhães. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex" 
tem a palavra. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, com base no art. 60, §§ 4º e 5º, da 
Constituição Federal, combinado com os arts. 314, 
inciso 11, 363, 372 e 403 do Regimento Interno, a Li
derança do PMDB levanta uma questão de ordem 
que será fundamentada pelo Senador Ronaldo Cu
nha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a 
palavra o Senador Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requeri
mento de destaque que acaba de ser lido e ofereci
do à apreciação do Senado, em sendo. aprovado, 
pela sua relevância e pela importância do assunto, 
estará definindo perante esta Casa norma regimen
tal e procedimental em futuras votações. 

É que, Sr. Presidente, o-art. 314 do nosso Re
gimento estabelece: 

Art. 314. Em relação aos destaques, obedecer-
se-ão às seguintes normas: 

1- ........................................................ . 
a) ......................................................... . 
b) ......................................................... . 
c) ......................................................... . 
11 - não será permitido destaque de ex

pressão cuja retirada inverta o sentido da 
proposição ou a modifique substancialmen
te;( ... ) 

O art. 363, do Regimento Interno, esta
belece in verbis: 

Art. 363. Incluída a proposta em Ordem 
do Dia, para o segundo turno. será aberto o 
prazo de três sessões ordinárias para discus
são, quando poderão ser oferecidas emendas 
que não -envolvam o mérito. 

Sublinho, "que não envolvam o mérito". 

O art. 372 estabelece: 

Art. 372. Aplicam-se à tramitação da 
proposta, no que couber, as normas estabe
lecidas neste Regimento para as demais 
proposições. 

Dir-se-á que há precedentes nesta Casa em 
matéria de destaque para votação em separado de 
expressão. O art. 406, a que me reporto e leio inte
gralmente, estabelece: 

Art. 406. Considera-se simples prece
dente a decisão sobre questão de ordem, só 
adquirindo força obrigatória quando incorpo
rada ao Regimento. 

Assim, Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, 
a Mesa há de decidir, em preliminar, para que pos
samos posteriormente votar o mérito da matéria se 
for possível, neste instante da votação, em segundo 
turno. A decisão há de prevalecer, doravante, para 
todas as matérias constitucionais, permitindo modifi
cação de mérito no segundo turno. 

Sr. Presidente, devo salientar que, nos termos do 
art. 60, § 2º, da Constituição, está estabelecido que: 

§ ~ A proposta será discutida e votada 
em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, considerando-se aprovada se 
obtiver, em ambos, três quintos dos votos 
dos respectivos membros. • 

Vem à baila e à análise a seguinte questão: se 
a Constituição estabelece a exigência de dois turnos 
e a aprovação, em dois turnos, da matéria para a 
sua validade, resta evidente que a discussão em se
gundo turno, modificando o que foi votado no primei
ro, invalida o dispositivo constitucional, porque diz 
•aprováção em dois turnos". Estamos modificando, 
no segundo;o que foi aprovado no primeiro. 

É uma questão preliminar e eminentemente 
constitucional que a Liderança do PMDB me conferiu 
a oportunidade de suscitar. Formulo à Mesa essa 
questão, para que assim decida e tenha um encami
nhamento daqui parafrenje comon()rma de decisão 
da Mesa Diretora do Senado FederaL 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A pala

vra está facultada a qualquer um dos Srs. Senado-
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res que deseje contraditar a questã<Jde ordem for
mulada pelo Senador Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª 
vai se manifestar sobre a questão de ordem? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem que é 
muito parecida com a feita pelo Senador Ronaldo 
Cunha Lima e que, todavia, não foi lida pela Mesa. 
Peço a V. EX' que, na hora oportuna, faça a sua lei
tura para que eu possa ter a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Haven
do conexão entre os dois temas, concedo a palavra 
a V. Exª para que fonnule sua questão de ordem. 
Todavia, a Mesa apreciará o seu conteúdo e verifica
rá se uma decisão única servirá para as duas ques
tões de ordem. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB--MA. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, o nobre Senador Ronaldo Cunha 
Lima disse, com muita propriedade, que havia modi
ficação substancial na matéria. Se isso não ocorres
se, não haveria tanta discussão. Se ela existe, há 
modificação substancial. Se há modificação substan
cial, não cabe a supressão. 

E mais: é fato, já determinado pela Mesa, que 
não se vota quando há modificação. Na emenda de 
reeleição, foi apresentado um destaque no segundo 
turno que retirava governadores e prefeitos da reelei
ção. Por sua vez, a Mesa disse que havia modificação 
substancial e não aceitou a supressão. Se houve essa 
decisão, sem que se tivesse colocado alguma coisa no 
Regimento Interno, parece-me que a decisão anterior 
tem que ter o mesmo tratamento dessa. Caso V. EX' 
tenha alguma dúvida, requeiro que ouçamos a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -8E) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
para contraditar. 

. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -sE. 
Para contraditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, SI% e Srs. Senadores, estou muito à vontade 
para contraditar a questão de ordem porque já tive 
oportunidade de me expressar em plenário relativa
mente a matéria em que se levantou a discussão so
bre a possibilidade de haver ou não destaques no se
gundo turno de votação de emenda constitucional. 

Em relação aos três pontos levantados pelo Se
nador Ronaldo Cunha Lima: primeiro, a possibilidade 

de o Supremo Tribunal Federal vir a se manifestar 
sobre o assunto, já há decisão do Supremo Tribunal 
Federal tomada inclusive em relação a uma ação di
reta de inconstitucionalidade, segundo a qual aquela 
alta Corte só se manifesta na sua função de controle 
da constitucionalidade a partir da promulgação da 
emenda, dentro das suas prerrogativas constitucio
nais. 

Segundo: em relação ao dispositivo regimental 
que diz que não pode haver destaque que inverta o 
sentido da proposição, não é o caso que está colo
cado. Essa questão de inversão diz respeito à dis
cussão periférica de uma proposição que venha a 
ser colocada e que a partir do destaque seja trans
formada. Por exemplo: se há a afinnação "não pode 
isso•, suprime-se o •não" para se dizer que passa a 
poder. Isso é inversão. 

Com relação à questão, a meu ver, mais polê
mica, sobre se pode haver ou não destaques de mé
rito no segundo turno de votação de proposta de 
emenda à Constituição, quero relembrar, até para fri
sar que esta minha posição não é oportunista, o que 
eu disse por ocasião de consu~a feita pelo Senador 
José Serra a respeito de possível destaque no segun
do turno de-votaçao do efeito Vinculante. Na épocã, o 
Senador José Samey levantou uma questão que coin
cide com essa apresentada pelo Senador Ronaldo Cu
nha Lima que não poderia haver destaque. 

Passo a ler parte da sessão a que me refiro: 

·o Sr.-José Eduardo Outra- Sr. Presi
dente, permita-me discordar da interpreta
ção do ex-Presidente do Senado Senador 
José Samey. O Regimento fala que não po
derão ser apresentadas emendas de mérito, 
mas destaque é permitido na votação do se
gundo turno, porque a proposta de emenda 
constitucional tem de ser votada duas vezes 
para ser encaminhada à Câmara. Deve ha
ver votação em primeiro e segundo turnos. 
Se se apresenta uma emenda que retira 
uma palavra e essa emenda não é votada 
significa que ela não foi votada em primeiro 
e segundo turno no Senado." 

É verdade que o Regimento do Senado fala que 
não pode haver emenda de mérito, e não é por acaso 
que está aí. Se a materia é votada em primeiro turno e 
se faz uma emenda aâitivaou modilieativa, que é vota
da no segundo e não no primeiro turno, essa emenda 
não está aprovada Para e13. ser aprovada, necessitar
se-ia de terceiro turno para se cumprir a Constituição, 
votando a emenda duas vezes. 
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Já o destaque é diferente, tem o mesmo senti
do de uma emenda supressiva. Aquela expressão 
"no que couber" foi votada no primeiro turno- e lem
bro que existe outro destaque meu para dlscúlirmos. 
Mas se um parágrafo destacado foi votado no pri
meiro turno e se o destaque para esse parágrafo 
não obteve, no segundo turno, os 49 votos, ele não 
foi votado duas vezes. Portanto, ele não foi aprova
do, porque a Constituição diz que a matéria deve ser 
votada duas vezes. É lógico que.o Regimento é 
omisso, porque não explicita isso. 

A Câmara dos Deputados, por exemplo, pede 
destaques no segundo turno de votação. Não é à 
toa, inclusive, que a reforma administrativa está em
pacada; até hoje, não chegaram a uma solução so
bre o destaque de mérito do--segundo turno. Na 
Constituinte, também aconteceu isso. 

O Diário do Congresso Nacional, de 11 de 
março de 1993, traz uma votação em segundo turno, 
no Senado Federal, da Proposta de Emenda à 
Constituição ne 2, de 1993, que tratava do IPMF. 
Nessa sessão, presidida pelo Senador Humberto Lu
cena, ocorreu o que passo a ler: 

"O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu
cena) -Sobre a mesa, requerimento de des
taque que será lido pelo Sr. 12 Secretário. 

REQUERIMENTO N2 227, de 1993 

Sr. Presidente, nos termos do art. 312, 
alínea b, do Regimento Interno, requeiro des
taque para votação em separado do § 4e, art 
1 03, constante do art. 1e da PEC ne 2/93. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

REQUERIMENTO N9 228193 (do Se
nador Josaphat Marinho) 

Senhor Presidente, nos termos do art. 
312, alínea b, do Regimento Interno, requei
ro destaque para votação em separado da 
letra i, inciso I, do art. 1 OS e seus parágra
fos, constante do art. 12, da PEC nº 2/93. 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Luce
na) - Trata-se de requerimento de destaque 
para votação em separado da letra i do inci
so I do art. 105 e seus parágrafos, constante 
do art. 1 º da PEC nº 2/93. 

Passo a ler a matéria: 
Art 1 05. .. ............................................ . 
I - ....................................... ----- ............ . 
l) a ação díreta. de interpretação do Di

reito Federal; cujas deCisões serão tomadas 
pela maioria absoluta dos seus membros te
rão eficácia contra todos e efeito vinculante 
inclusive para as instâncias inferiores." 

§ 1 º ------------------------------------------------------
§ 2º ------------ -------------- ------------------------" 

O destaque é de dois parágrafos e um artigo, 
-em uma proposta de emenda à Constituição votada 
no dia 11 de março de 1993. Portanto, situação ab
solutamente igual a essa. 

-Quero dizer que já havia extemado essa opi
nião na questão do efeito vinculante. Na ocasião, 
disse que iria fazer uma consulta à CCJ, mas, de
pois, de posse desse Diário, pretendia trazer essa 
questão da PEC da Previdência para destaque em 
segundo turno para levantar esse ponto. Por ironia 
do destino, pensava que fosse levantar esse desta
que em contraposição à Presidência. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - O mun
do dá voltas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE) - Acabou o destino fazendo com que essa mi
nha posição, já extemada em debate anterior nesta 
Casa sobre outras emendas e que entendo ter rela
ção com o Regimento do Congresso Nacional, tives
se sustentação nos antecedentes do Senado e deva 
ser acolhida 

Entendo que em função do Regimento Interno 
do Senado estabelecer, ao contrário da Câmara, que 
o requerimento de destaque tem que ser votado pelo 
Plenário, não precisamos ficar discutindo filigranas 
regimentais porque o requerimento é votado pela 
maioria. Se fosse na Câmara dos Deputados onde 
há o DVS automático, o destaque deveria ser prece
dido de um rigor regimentaL Esse não é o caso do 
Senado. O requerimento de destaque tem que ser 
votado. A Mesa vai submeter o requerimento de des
taque ao Plenário. Se a maioria do Plenário entender 
que não cabe requerimento de destaque no segundo 
turno, vota contra. 

Em última instância, o Plenário é soberano 
nesse aspecto, como o foi em 93 para aprovar os re
querimentos de destaque do Senador Almir Lando e 
do Senador Josaphat Marinho. Não sei como foi a 
votação do mérito da matéria, mas os requerimentos 
foram aprovados. 

Entendo que, regimentalmente, a questão de 
ordem não cabe e, em última instância, a decisão 
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será do Plenário -do Senado Feder~J~qu.§J inde
pendentemente do mérito, deliberará sobre o reque
rimento de destaque. 

Não precisamos ter preocupação em levantar 
questões regimentais, mas o fiz para embasar uma 
posição que tinha desde o inicio e pretendia levantá
la aqui para defender meu outro destaque, que é so
bre o art. 42. 

Muito obrigado. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador 
Ramez Tebet, estamos contraditando questões de or
dem já formuladas. O Senador Antonio Caries Maga
lhães manifestou, antes de V. ~. o desejo de contra
ditar o Senador Ronaldo Cunha Lima. V. E~ poderá 
formular outra questão de ordem após a decisão da 
Mesa sobre as questões ora em apreciação. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Sr. Pre
sidente, é o que pretendo fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem a· 
palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães para 
contraditar o Senador Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL--BA. Para contraditar. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sf-ls e Srs. Senadores, estaria dispen
sado, diante da contradita feita com tanta propriedade 
pelo Senador José Eduardo Outra, de usar da palavra. 

Entretanto, é natural que, em uma se-ssão 
como esta, eu esperasse que surgissem problemas 
como esse, que_são, no Parlamento, naturais, sobre
tudo quandq se acredita no final de uma votação, 
para a qual E;Ste ou aquele não pensam a seu favor. 

Acho um erro do Senado protelar a votação des
te assunto, é um desgaste a mais na opinião pública. É 
o momento ·de se decidir, pela vontade soberana desta 
Casa, as situações que surgiram no projeto da Previ
dência, que já tarda no Senado há muito tempo. 

Era natural que eu esperasse essa questão de 
ordem, levantada pelo meu prezado colega e amigo, 
Senador Ronaldo Cunha Lima, até porque também 
já estava divulgado. Mesmo sabendo, de ciência cer
ta, porque o conheço na sua veemência, no seu ca
lor e na sua loquacidade, que ele está certamente 
convencido de que não tem qualquer razão nos seus 
argumentos - quem o conhece sabe disso -, penso 
que não é hora de tratar o assunto deste modo e, 
sim, da maneira com que me preparei regimental
mente como. era natural. Daí por que trouxe um pro
nunciarr"!nto escrito- para o qual peço a atenção de 
V. E~~ . contrariando meu hábito de não ler pro-

wt r - j 
. t _- ' o --- .... 

·nunciamentos. mas em matéria deste jaez, não seria 
J?Os,;fvel que eu fizesse de outra maneira. 
_- ---~Ãsilill3r,':Ere-siçle~t~:~ não~e~nova-a confusão 
que se faz e-ntre ''emenda sup;:€55iVa''6'\iestàqüe 
de parte da proposiÇão". Na HistOria recente de am
bas as Casas do Congresso Nacional, encontramos 
exemplos dessa confusão, alguns dos quais servirão 
Rara ilustrar o nosso ponto -de vista sobre a matéria. 

Antes de relembrar esses exemplos histôricos, 
entretanto~--pretenao anah~ar~as~diferen<;as básicas eil~ 
tre esses dois instrumentos do processo legislativo. 

Em primeiro lugar, sob o ângulo da hierarquia 
das normas jurídicas, a "emenda" é instrumento ori
ginário do próprio texto constitucional, estando pre
vista expressamente nos arts. 65, parágrafo único 
(disciplina a tramitação de projeto de lei emendadc 
pela Casa revisora); 64, § 3Q (apreciação da emenda 

_ c!o Senado a proj-ª_!Q de lei para o qual o Presidente 
da República haja solicitado urgência); 166, §§ 2Q ·a 
4Q e 8º (tramitação de proposições que tratem de 
matéria orçamentária). O "destaque", por sua vez, é, 
tão-somente, um instrumento regimentaL 

Quanto à natureza, a ·emenda" constituiu-se 
em proposição, nos termos do inciso VI do art. 211 
do Regimento, enquanto o destaque é um simples 
instrumento processual_ acessório de uma proposi
ção, inclusive de uma emenda. 

Outra importante distinção reside no fato de 
_que a "emenda" é u_m instrumento intimamente asso
ciado à fase instrutória do processo legislativo, en
quanto meio de propor uma alteração que deverá 
ser apreciada por comissão antes de ser submetida 
ao Plenário. 

Já o "destaque" é o instrumento vinculado à fase 
de votação, tanto na comissão quanto no Plenário. 

A melhor evidência dessa diferenciação está 
em que a emenda não possui autonomia natase da 
votação, sendo votada em grupos, segundo o senti
do dos pareceres (Regimento Interno, art. 300, III}. O 
meio para se votar a emenda à parte é precisamente 
o requerimento dé destaque. 

As emendas são, em regra, apresentadas no 
início de cada etapa da tramitação. Assim, de acordo 

. corn o. art.l22,-podêril se-r-apresentadas- emendas 
perante as comissões, que serão apreciadas quando 
da elaboração do paJecer; o inciso 11 do art. 235, por 
outro lado, disciplina a apresentação de emendas 
perante a Mesa: sen-do estas süómetidas ao exame 
das comissões arries de a matéria a que se refere 
ser apreciada no Plenário do Senado. 

Já o destaque deve ser apresentado até ser 
anunciada a proposição em fase de votação (RI, art 



314). Evidencia-se, assim, seu caráter de recurs~ 
derradeiro, extremo, à disposição do parlamentar 
para tentar modificar uma proposição que está pres
tes a ser votada, que é o caso. 

Outra diferença singular refere-se ao segundo 
turno de tramitação de proposta de emenda à Cons
tituição, ora objeto de controvérsia. 

No segundo turno, o Regimento Interno {alt. 
363) somente permite a apresentação de emendas 
que não envolvam o mérito. O fundamento dessa re
gra será a mesma norma constitucional que exige 
dois turnos da discussão e votação para que uma 
proposta de emenda à Constituição seja aprovada 
(CF, art. 60, § 2"). 

Ora, isso significa que o mesmo texto da proposi
ção precisa ser aprovado duas vezes, uma em cada 
turno. Assim, se fossem admitidas e aprovadas emen
das num segundo turno, seria necessária a realizaçã:o 
de um terceiro turno para aprovar, pela segunda vez, 
os dispositivos alterados no segundo turno. 

O destaque- vejam V. Exªs- para votação em 
separado de dispositivo Qntegral ou parte dele) cons
tante do texto aprovado no primeiro turno pode ser for
mulado no segundo turno porque não gera, ao contrá
rio da emenda, o problema que acabei de descrever. 

Isso porque, como a parte destacada já foi 
aprovada no primeiro turno, se for novamente apro
vada no segundo, estará atendido o requisito consti
tucional da aprovação nos dois turnos. 

Por outro lado, se a parte destacada for rejeita
da no segundo turno, resultará excluída do texto fi
nal, pois não terá obtido a aprovação dos dois tur
nos. Essa é que é a lógica. 

Restará, portanto, um único texto aprovado nos 
dois turnos. 

Não foi outro o sábio entendimento do Consti
tuinte de 1987/1988, ao estabelecer expressamente 
no Regimento Interno da própria Assembléia que no 
segundo turno seriam admitidos destaques. Al~á~, de 
maneira mais coerente e completa·- porque ehmmou 
qualquer margem de dúvidas-, o Constituinte permi
tiu que, ao lado dos destaques, no segundo turno, 
também fossem admitidas emendas supressivas. Eis 
o teor dos dispositivos do Regimento Interno da As
sembléia Constituinte que firmaram esse entendi
mento: 

"Art. 29. Recebido o parecer da Comis
são, será publicado no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte e em avulsos, 
sendo a matéria, dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas, incluída em Ordem do Dia. para 
discussão em segundo turno, nela podendo 

permanecer at~_1ª--(g_Uíf2ze)_gl<;§~_\'ec:tadª .a 
-aj,resent_<!çã() _ QEl novg~- EJmendas,. salvo as 
supressivas~e a§ destif1ac:tas a sanar omis
sões, erros ou contradições, ou de redação 
para correçao de linguagem. 

.......... ~~- ......... _ ........... _ .............................. . 
§ 42 A votação do projeto far-se-á em 

glotJq,_ re_ssai'Ladas_ as_emendas e os desta
ques-concedidos, procedendo-se ao enca
minhament_o_na forma do disposto nos§§ 1e 
e 22 do af1. _ 27 cieste Regimento. • (grifos 
I]QSSQS) 

Apos toaos esses esclarecimentos, devo dizer 
que a grande confusão que me parece existir quanto 
a essa matéria reside no equivocado argumento de 
que para haver a supressão seriam necessárias 

-- - duas votações. Não é verdade. Esse raciocínio in
corre em erro básico, para não dizer primário. Con
forme já afirmei, a Constituição determina que, para 
uma proposta de emenda constitucional ser aprova
da, ela deverá obter a aquiescência do Ple~ário nos 
dois turnos; para ser rejeitada, basta que nao alcan
ce em um dos turnos a aprovação por meio dos vo
tos favoráveis de 3/5 (três quintos) dos membros do 
Senado Federal (ou seja, 49 Srs. Senadores). 

Passo agora a relatar alguns exemplos que de
mostram que o destaque de parte de uma proposi
ção não se confunde com emenda. 

O mais recente deles - já foi citado - ocorreu 
em 1 o de março de 1993, quando o Senado Federal 
realizou a votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n2 2, de 1993 - que alte
rava dispositivos constitucionais sobre matéria tribu
tária e previdenciária e criava novas modalidades de 
ações judiciais -, que resultou na Emenda Constitu
cional n2 3, de 1993. A Ata dessa sessão encontra
se publicada no Diário do Congresso Nacional, 
seção 11, páginas 2.102 a 2.123. 

Naquela sessão, foram apresentados nove re
querimentos de destaque para ~otação em. separad? 
(seis de autoria do Senador Am1r Lando, d01s do emi
nente Senador Josaphat Marinho e um do Senador 
lrapuan Costa Júnior), sendo cinco aprovados em vo
tação simbólica e quatro considerados prejudicado~. 

Os cinco requerimentos aprovados determina
ram a realização de cinco votações (nominais, em 
razão da natureza d~ proposição), uma para cada 
parte destacada 

Em quatro votações, os textos destacados fo
ram mantidos. 

Mas, em uma das votações, objeto do Requeri
mento n2 228, de 1993, de autoria do nobre jurista 
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Senador Josaphat Marinho, os votos favoráveis (45 
apenas - contra 25 voros confrarias e nenhuma-abs
tenção, totalizando 70 votos) foram inferiores aos3/5 
(três quintos) exigidos pela Constituição e, por con
seqüência, o dispositivo que criava a "ação direla 
de interpretação do Direito Federal" foi excluído 
do texto que resultou na já mencionada Emenda 
Constitucional n9 3, de 1993. 

O texto promulgado foi aquele que resultou 
aprovado em dois turnos - excluindo-se, portanto, o 
dispositivo da proposta de emenda à Constituição 
que não logrou aprovação no segundo turno. 

Em 1965, encontramos outro exemplo, que foi 
objeto de questão de ordem e de resposta da Presi
dência do Senado firmando um entendimento sobre 
a matéria. 

Na ocasião, ao ser apreciado o Projeto de Lei 
da Câmara n9 14, de 1965, que estabelecia "novos 
casos de inelegibilidade, com fundamento no art. 29 

da Emenda Constitucional n9 14", o Senado aprovou 
requerimento de destaque para a rejeição da expres
são •ou de Diretor ae Autarquia", que constava da 
dispositivo a seguir transcrito: 

"Art. ê'' Sci.o inelegíveis, até 31 de ja
neiro de 1 966, c.; <;~.!~· estavam ocupando 
cargo de Secretário de Estado ou de Diretor 
de Autarquia nos ú:::r:1os 12 (doze) meses 
do exercício de Governadores suspensos ou 
impedidos em decorrência do Ato Institucio
nal, ou por decisão da respectiva Assem
bléia Legislativa." (grifo nosso) 

Após a votação no Senado, a matéria foi des
pachada à sanção, fato que foi contestado, em ques
tão de ordem, pelo Senador Aloysio de Carvalho, que 
entendia que a proposição deveria retornar à Câmara 
dos Deputados, sob o argumento de que o referido 
destaque equivalia a uma emenda supressiva. 

O Presidente do Senado Federal, Senador 
Auro Moura Andrade, ao resolver a questão de or
dem, apresentou os argumentos para desfazer a 
confusão entre os instrumentos do destaque e da 
emenda. Acredito que, pela semelhança com a polé
mica atual, seja interessante recordar a lição daque- -· 
le ilustre Parlamentar: 

"O SR. PRESIDENTE: (Moura Andra
de) - A Presidência não pode fugir à apre
ciação da matéria suscitada pelo Sr. Sena
dor Aloysio de Carvalho e contestada pelo 
Sr. Senador Daniel Krieger. No seu enten
der, a matéria rejeitada por uma das Casas 

não é aRreclada pela outra. Assim é aJr.adi.: 
--~o_,_assim, a norma constitill;]Qo_aL. 

Apenas para exemplificar: quando esta
mos em reu1Ji,3.Q_çio CQD.9[§SQ l'ia.cioual, con.: 

-Tunti,-para deliberar a respeito de projetas de lei 
ou de emendas à Constituição, a Câmara vota 
em primeiro tl1gar, em seguida é submetida ao 
Senado a matéria que ela, a Câmara, aprovou 
e não a que recusou. Assim, se o Senado votar 
em. primeiro lugar, é . submetida à Câ~ra_a 

·matéria que o senadoaprQvou~~,;-un;;, tamc 
bém_a_maté-iíà que o senado rejeitou. 

No caso específico, a emenda constitu
cional que estabeleceu' condiÇões de -elegibili
dade e inelegibilidade, no parágrafo único do 
art. 29, determina que a matéria, para transfor
mar-se em lei, dependerá da aprovação por 
maioria absoluta, pelo sistema nominal, em 
cada uma desCasas do Congresso Nacional. 
A matéria cfestaeada não teve aprovação do 
$enado Federal, o processo legislativo está, 
portanto, encerrado, a Câmara não tem que 
se' pronunciar sobre a recusa dada pelo Sena
do a esses dispositivos." 

......... (grifo nosso) 

Portanto; ó Presidente do Senado, ao considerar 
qtfenl.oaestaque~páí'ã,créfeiÇãó' de parte. ao dispoSitivo 

·não seaplicavam às me$masregrâs que disciplinam a 
tramitação de emenda, determinou que a matéria fos
se remetida à sanção,' e não à Câmara dos Deputados 
para novo exame, cóínó entendia o Senador Afoysio 
de Carvalho, autor da_ questão de ordem. 

O terceiro exemplo que trago a esta Casa ocor
reu na tramitação do Projeto de Lei n" 957, de 1979, 
que modificava "disposições da Lei nQ 5.682, de ju
lho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), al
terada pela Lei n9 6.217, de 30 de junho de 1975". 

Nesse exemplo, diferentemente do anterior, a 
proposição era de iniciativa do Senado e foi revisada 
pela Câmara dos Deputados. Naquela Casa, houve 
requerimento de destaque para votação ern separa
do do art. 2Q, que resultou suprimido do tex1o final. A 
seguir, a matéria foi enviada à sanção. 

No Senado Federal, o então Senador Itamar 
Franco questionou a Mesa, indagando se a matéria 
não deveria ser submetida a novo exame desta Casa. 

Em decorrência da questão de ordem. o Sr. 
Presidente do Senado, Senador Luiz Viana. enviou 
ofício ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Flávio Marcílio. solicitando esclarecimen
tos sobre a remessa do projeto à sanção. 
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Na resposta, o Presidente da Câmara justificou 
o procedimento adotado com base no argumento de 
que destaque não é emenda. 

Aqui há o parecer da Câmara dos Deputados, 
que é longo. Permito-me arrematar, pois não quero 
cansar os meus colegas, com um último e derradeiro 
argumento: o destaque para votação em separado é 
o instrumento de que a Casa dispõe para viabilizar 
exames parciais de uma proposição. Se esse direito 
fosse suprimido, nos depararíamos com um insupe
rável dilema: ou votaríamos a favor de uma proposi
ção, "engolindo" dispositivos aos quais somos con
trários, ou rejeitaríamos por completo uma proposi
ção que defendemos, apenas para não aprovarmos 
dispo~itivos que merecem nosso "repúdio". 

E óbvio, evidente, cristalino, que uma Casa 
parlamentar não deve e não pode limitar as suas 
manifestações de vontade dessa maneira, como 
querem alguns "intérpretes da lei" que não fazem jus 
a tal qualificação. 

Fique bem claro, portanto, que o Regimento 
impede tão-somente a apresentação de emendas no · 
segundo turno, porque a norma constitucional deter
mina que o texto de uma proposta de emenda cons
titucional, para ser aprovado, precisa da aquiescên
cia da Casa legislativa em dois turnos. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para um es
clarecimento, Sern.rgvi!jã,()_ d() Qrç~çjgr.} - Sr .. Pr~s.i

. ciente, sr's e sr5:-senadores: endossando as análi
ses apresentadas pelo SenadorJosé Eduardo Outra 
e a análise completa e fundamentada do Senador 
Antonio Carlos Magalhães, eu gostaria de apontar 
outro aspecto também relacionado ao que fica alte
rado, caso esse destaque implique a exclusão do 
termo "no que couber". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor José Serra, V. ~vai ajudar a Mesa a decidir a 
questão de ordem ou vai ampliar a discussão? 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Não sei 
qual é a decisão da Mesa, mas agora, diante do que 
V.~ disse, torno-me mais otimista. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa, 
ao ouvir os Srs. Senadores, está evidentemente co
lhendo subsídios para a sua decisão. Estou apenas 
ponderando, para evitar que ingressemos na discus
são de outros temas não relacionados com a ques
tão de ordem propriamente dita 

O SR.--JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Está rela
cionado, porque a questão de ordem se refere a 
uma suposta alteração substancial do texto que foi 
aprovado em primeiro turno. 

A referida norma constitucional, em momento al-
gum, impede que no segundo turno a proposta seja A supressão do termo "no que couber" não tem 
examinada em partes, porque isso signifiCaria impor o caráter de modificação substancial, porque só a lei 
uma camisa-de-força maniqueísta, do tipo aprova-se que viria é que diria o alcance da modificação feita. 
tudo ou nada Exatamente para assegurar o exame Portanto, a priori, não podemos aceitar o argumento 
cuidadoso de uma matéria no segundo turno, a norma de que o destaque produz inversão do mérito daqui-
regimental, em harmonia com a Constituição, prevê o lo que foi aprovado, pois dependerá de uma lei. 
recurso de destaque para a votação em separado. A análise dos Senadores Antonio Carlos Maga-

Espero, pois, Sr. Presidente, que V. ~ deci- lhães e José Eduardo Outra privilegiou o aspecto do 
da, na sua sabedori~, levando _em conta os argu- que representa 0 destaque em relação a uma emen-
mentos que despendi e os d~ma1s argume;ntos apre- da. Quero acrescentar que esse destaque caso seja 
sentados e vendo que a Naçao espera hoje uma de:._ _ _ • . - ' • 
cisão desta Casa, seja ela qual for, mas uma deci- vencedor, nao representara uma mversa<:> n~ conteu-
são que engrandeça o Plenário do Senado e, sobre- do po~ue. ~n~~ estabelece a posS1billd~de_ de 
tudo, a Nação brasileira. uma le1. Alias, vanos dos argumentos favorave1s a 

o SR PRESIDENTE (G ld M 1 ) _ A M esta expressão "no que couber" sublinham que o 
. • •. era 0 e 0 esa projeto de lei, enviado pelo Supremo Tribunal Fede-

deseJa escl~recer ao Plenano que foram formuladas ral, pode ser analisado no Congresso, modificado e 
duas questoes de ordem. A favor dos temas levanta- não modificar nada substancialmente. Portanto, não 
dos pelos que a:" apresent~ram, falaram o~ a~ores, podemos julgar a priori que essa supressão repre-
sendo, em segUida, contraditados. Como ha dms pe- ent · ma · a· o de s·gnif'cado 
d.d d · - d' . s ara u mvers 1 1 . 1 os e novas mtervençoes e sem que se e a 1sso . . 
0 caráter de contradita, a Mesa, já pronta para deci- ~r. Pres1d~nte, lembro-me muito b_em dessa 
dir as questões de ordem, consulta o Plenário se se questão, porque JUn~a~e~te com os de~~IS Sen~do--
opõe a que sejam ouvidos os Senadores José Serra- · res p~e~entes . partiCipei da ~ssemble1a Nac1o~al 
e Jader Barbalho. (Pausa.) Co~slitUin!e. Ali, votavam-se do1s turnos com_ modifi-

caçoes feitas no segundo turno. Fala-se, muitas ve-
0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Se o Pie- zes, do espírito do Constituinte. Posso dizer que se 

náric não se opõe, concedo a palavra ao Senador José --algum espirito )avia, não. é aq!Jgle cie aprovar um 
Serra, para o esclarecimento que deseja formular. texto no primeiro turno e praticamente esterilizar o 
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segundo turno, estabelecendo o tudo ou nada. Á 

Constituição a esse respeito, efetivamente, não esta
belece nenhuma restrição. 

Sr. Presidente, eram essas as palavras que de
sejava pronunciar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, para 
um esclarecimento. S. Ex" terá a oportunidade de 
dar a sua contribuição à decisão da Presidência. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, em primeiro lugar desejo dizer a V. Ex" que 
subscrevo integralmente o que foi lido neste Plenário 
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. O que S. Ex" 
leu foi relativo à emenda, que é clara. O que está escri
to no Regimento da Casa é o que desejamos. Aliás, 
estou ansioso pela decisão de V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tão 
logo V. Ex" me permita, eu vou proferi-la. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Esta
mos sendo prestigiados por um trabalho do Presidente 
da Casa. Se V. Ex" decidir pela alteração no segundo 
turno, digo-lhe, desde já, que a Bancada do PMDB no 
Senado se datá o direito de apresentar emendas de 
mérito e destaques de mérito em qualquer emenda 
constitucional que tramite por aqui. Temos todo ores
peito pelo Presidente do Senado. Esta é uma decisão 
importante. Se V. Ex" permitir que esse destaque tra
mite, nós o cumprimentaremos. Mas digo que teremos 
o direito de também apresentar destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Jader Barbalho, é evidente que sim, no exercício 
do direito de V. Ex". Apenas essas advertências de 
V. Ex" não poderão alterar a convicção que a Mesa 
tiver formado. Contudo, asseguro-lhe a palavra. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, defendo apenas uma tese, sem entrar 
no mérito da questão. Não discuto se irei votar "no 
que couber" ou "onde couber". Nada disso. Discuto 
sobre a possibilidade de emenda no mérito quando 
em segundo turno, porquanto até agora isso não foi 
permitido a ninguém. Eu subscrevo integralmente o 
tratado lido pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O art. 314 se refere aos destaques, não às 
emendas. 

Diz o art. 314 em relação aos destaques: 
Em relação aos destaques, obedecer-se-ão às 

seguintes normas: 
( ... ) 
11 - não será permitido destaque de expressào 

cuja retirada inverta o sentida da proposição ou a 
modifique substancialmente. 

·- · Indago a V. Ex" e à Casa: quando se colocou a 
expressão "no que cOuber";· o ·que se estabeleceu? 
Estabeleceu-se um tratamento excepcional para a 
Magistratura. Esse é o sentido de "no que couber". 
Na hora em que ela é retirada, retira-se a excepcio
nalidade que foi aprovada no primeiro turno. 

Então, Sr. Presidente, se a Mesa decidir que 
um destaque pode modificar o sentido do que foi 
aprovado, sem entrar no mérito - porque vamos fa
lar no mérito na outra etapa -, eu poderia recorrer da 
decisão de V. Ex", mas não vou fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" 
não sabe qual é a minha decisão, porque, como Pre
sidente, não tive sequer a oportunidade de resolver 
a questão de ordem. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Não 
sei, mas já estou prevendo. 

Quero alertar V. Ex" que nos daremos o direito 
de alterar a emenda constitucional. Quero alertar as 
outras Lideranças, quero alertar o Líder do Governo, 
porque aqui não tem Senador de primeira classe 
nem de segunda; só tem ·senador. Ficamos muito 
honrados com o fato de o Senador Antonio Carlos 
Magalhães ter descido da Presidência para tratar do 
assunto, mas quero dizer que o tratamento dispen
sado é o tratamento que será reivindicado pela Ban
cada do PMDB. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, foi citado, durante o debate, destaque 
por mim. oferecido ~111 o_utra oportunidade quanto à 

·emenda constitucional. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena

dor Josaphat Marinho, com a permissão de V. Ex', 
consulto o Plenário, sendo 18h30min, se posso pror
rogar, por 60 minutos, a presente sessão. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por sessenta minutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) -
Não sei se o destaque mencionado atingia ou não o 
mérito da propósição a que se referia. Quero, porém, 
assinalar que, tendO' vivido no Parla111ento mais em 

-diVergêrida,-_çQrTI- os govel'l1osdQ_quE! oª apoiando 
-tive sempre o cuidado de ser liberal na aceitação 
das medidas regimentais. Só há um aspecto em que 
costumo ser rígido, nos pedidos de urgência. Sem
pre que não me parecem adequados eu os rejeito. 
Mas, no mais, vejo sobretudo o Regimento como um 
instrumento em favor das minorias para evitar à tira
nia das Mesas dirigentes. Por isso;em mate ria como 
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o destaque, eu o admito sempre para discussão. É o 
que neste momento vou fazer para manter a coerên
cia do meu procedimento invariável. Mas, ao fazê-lo, 
quero assinalar que não é verdade, como pode pare
cer ao Senador José Serra, que o destaque de que 
se trata não envolva o mérito da proposição. 

No caso, data vénia do eminente Presidente da 
Casa e meu amigo Antonio Carlos Magalhães, a su
pressão da expressão 'no que couber'' inverte o alcan
ce da disposição. Por isso, declaro que voto pela ad
missibilidade do destaque. Eu o admito para discus
são, mas já antecipo que, no mérito,- votareri:ontra ele. 

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo} -A ques
tão de ordem suscitada pelos eminentes Senadores 
Jader Barbalho e Ronaldo Cunha Lima indaga se é 
'admissível, em segundo turno de discussão ou vo
tação de proposta de emenda à Constituição, a 
apresentação de emenda ou destaque de expressão 
que mude substancialmente a disposição emendada 
ou a que se refere o destaque•. 

O Senador Epitacio Cafeteira, em sua questão 
de qrdem, indaga se é 'admissível, em segundo tur
no de· discussão ou votação de proposta de emenda 
à Constituição, a apresentação de emenda ou desta
que de expressão que mude substancialmente a dis
posição emendada ou a que se refere o destaque". 

Na realidade, da forma como estão redigidas, 
ambas as questões de ordem apresentam como 
conceitualmente idênticos o destaque e a emenda, 
que, na realidade, não são. O art. 312 do Regimento 
Interno admite, com toda-a-amplitude, a apresenta
ção de destaques que constituem recursos parla
mentares destinados a permitir a apreciação, a dis
cussão e a votação em separado, ou como um pro
jeto ou como uma proposição à parte, de expressões 
de trechos, partes de proposições que e~ejam sen
do votadas. Esse é o destaque. 

Com relação a disciplinar os destaques e a 
permitir sua apresentação de forma bastante ampla, 
o Regimento, entretanto, estabelece uma restrição, 
que é a inscrita'no art. 314, inciso 11, nos seguintes 
termos: "não será permitido destaque de expressão 
cuja retirada inverta o sentido da proposição· ou a 
modifique substancialmente•. 

Não creio que haja terreno para muitas discus
sões a respeito do que significa inverter, pois se tra
ta, no caso, de prevenir qualquer destaque que seja 
capaz de fazer com que a matéria que está sendo 
votada passe a signifiCar o contrário do que significa
va sem ele. Inverter é isso: mudar substancialmente, 
entretanto, é um conceito relativo porque o que pode 

ser uma mudança substancial para- mim pode não 
ser para o Senador Ronaldo Cunha lima. 

Se formos fazer medições sobre quando é que 
uma mudança começa ou deixa de ser substancial, 
evidentemente que teríamos tempo para a discussão 
a noite inteira. Na realidade, a Mesa entende que, 
como ao longo de todo o Regimento as referências 
aos destaques são feitas na direção de que se deve 

- permitir aos Parlamentares as mais amplas oportuni
dades de destacar trechos ou partes da matéria que 
estão votando, entendendo também que não há in
versão de sentido, considera totalmente pertinente a 
votação em separado de um trecho do substitutivo 
que foi incorporado a ele pela aprovação, em primei
ro turno, de emenda apresentada pelo Senador José 
lgnácio Ferreira. 

Na realidade, entender diferentemente sena 
presumir ou que os destaques não se aplicam, ou 
que só se aplicaria destaque cuja votação obrigato
riamente confirmasse a votação do primeiro turno. 

Portanto, no que se relaciona com os desta
ques e, em particular, com este destaque a que que
rem referir-se ambas as questões de ordem, a Mesa 
entende que o destaque é pertinente, embora vá 
submeter aos votos do Plenário, como manda o Re-

- gimento, o requerimento de destaque, cabendo, em 
úftima análise, ao Plenário aprovar ou não aprovar o 
requerimento de destaque que lhe será submetido. 

O segundo conceito refere-se a emendas. Na 
realidade, as duas questões de ordem, ao consult
arem sobre emendas neste caso, estão fazendo 
uma consulta genérica, pois não está em discussão 
a apreciação de qualquer emenda. O que se vai de
cidir é sobre acolher ou não acolher um requerimen
to de destaque. 

Como não há apresentação de qualquer emen
da, perde totalmente o sentido a indagação sobre se 
se poderia admitir que, em segundo turno, fosse 
apreciada emenda que envolvesse o mérito. 

Ao fazer essa indagação, os autores da questão 
de ordem chamam a atenção da Mesa para as disposi
ções do art 363, para cujo texto integral peço a aten
ção_ do Plenário. O élft. 363 _di$ põe textualmente: 

"Art. 363. -Incluída a proposta em Or
dem do Dia, para o segundo turno, será 
-aberto o prazo de três sessões ordinárias 
para discussão, quando poderão ser ofereci
das emendas que não envolvam o mérito. • 

Sobre a mesa, não há qualquer emenda que 
envolva o mérito ou que não envolva o mérito. Por
tanto, a questão de ordem também está respondida. 
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Sr. Presidente, peço· a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ambas 
as questões de ordem estão, portanto, resolvidas. 
Diante disso, vou submeter ao Plenário o requerimento 
de destaque que está sendo objeto desta discussão. 

Antes, no entanto, vou conceder a palavra, 
pela ordem, a V. Exª, pedindo a compreensão para o 
fato de que sobre o assunto que acaba de ser deci
dido não cabe mais nenhuma intervenção. 

Com a palavra o Senador Epitacío Cafeteira 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
não vou me alongar. 

Em meu requerimento, está escrito "emenda 
ou destaque•. Não tratei exclusivamente de emenda. 

V. Exª há de convir que passamos uma tarde 
toda discutindo o assunto. Se não modificasse subs
tancialmente o mérito da emenda, não haveria ne
cessidade de tanta discussão. O fato de discutirmos 
já demonstra que há realmente modificação quanto 
ao mérito. 

E é um assunto mutto importante. Ctto um exem
plo. Conheço, respeito e admiro o nobre Senador An
tonio Carlos Magalhães desde 1963, quando juntos 
estivemos na Câmara. E, de repente, estou aqui a me 
contrapor a um destaque de S. Exª, enquanto o nobre 
Senador Outra faz a defesa da mesma matéria. 

Então, divi~o do Presidente em quem votei e 
para quem trabalhei votos. Mas não posso deixar de 
recorrer ao Plenário da decisão de V. Exª. Gostaria 
que fosse feita a consulta, solicitada por mim, para 
ouvir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, para qué seja dito se há ou não modificação no 
mérito. E gostaria que, se possível, eSSa. votação 
fosse feita nominalmente, porque vêcse queos líde
res já não estão comandando suas Bancadas. Em 
todos os Partidos há pessoas que pensam de uma 
forma e pessoas que pensam da outra forma. 

Eu não quero assumir, embora possa fazê-lo, a 
posição do nobre Senador Josaphat Marinho, que 
diz que a supressão representa modificar aquilo que 
foi votado no primeiro tu mo, que é, primeiro, respeito 
ao Judiciário e, na outra, desrespeito ao Judiciário. 

O PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª está 
no seu direito regimental de recorrer ao Plenário. E a 
Presidência vai submeter à apreciação do Plenário o 
recurso que acaba de formular o Senador Epitacio 
Cafeteira da sua decisão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex• 
tem a palavra, Senador Hugo Napoleão, para enca
minhar. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, ouvi com a maior atenção e com o maior 
respeito, como aliás sempre procuro fazer, os emi
nentes oradores que me antecederam. É claro que 
eu gostaria de reservar o momento oportuno e propí
cio para oferecer algi.Jmé!S considerações, na quali
dade de Líder do Partido da Frente Uberal. 

Creio que as questões de ordem suscitadas 
perante a Mesa foram convenientemente decididas. 
E, em função da decisão da Mesa, o Líder do PFL 
as acatará, tanto num como no outro dos casos. 

Quero apenas dizer que há duas considerações 
a fazer. A primeira delas é relativamente a se é ou 
não de mérito o requerimento de destaque do Sena
dor Antonio Carlos Magalhães. Lembra o Senador 
Jader Barbalho (Líder do PMDB) que, qualquer que 
seja a decisão desta Casa, sentir-se-á no direito de 
doravante oferecer as emendas que julgar conve
nientes em nome do seu Partido. 

É claro que é um direito de S. Exª e que nin
guém lhe pode tirar. À Casa incumbirá decidir se é 
ou não mérito, se é ou não de redação, e dar a deci
são final. Acho que, nesses termos em que ele colo
cou, foi muito bem entendida a mensagem pelos de
mais Líderes Partidários. 

Creio, todavia, que o direito ora manifestado 
pelos Senadores que ofereceram questões de or
dem, Ronaldo Cunba Lima e Epitacio Cafeteira, vai 
até onde a decisão soberana do Plenário da Casa 
entender. E é assim que, quanto a este primeiro 
item, gostaria de situar-me. 

O segundo item refere-se ao recurso que faz o 
Senador Epitacio Cafeteira à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Ora, Srªs e Srs. Senadores, vejamos: a Nação 
inteira está assistindo aqui e agora, o País inteiro 
está de olhos voltados para uma decisão, uma deci
são da maior importância para o próprio Senado da 
República, uma decisão da maior importância para o 
Congresso Nacional, para a sua autonomta, para a 
sua independência constitucional. 

Por isso, acredito que é hora de decidir, até 
porque já sei como vou votar na questão de mérito. 
A hora é de decidir e não mais de protelar uma deci
são que o País está esperando. 

-Nesses termos; -como Líder do PFL, embora 
possa até concordar que outro companheiro meu en
tenda de maneira diferente, manifesto-me desde já 
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de modo contrário à propcstçao, esperando que 
cumpramos a decisão da Mesa e possamos votar o 
requerimento de destaque. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Desejo 

esclarecer que o recurso que está sendo encami
nhado tem a ver com a decisão da Mesa na sua in
terpretação, mas não envolve o pedido ou a suges
tão do Senador Cafeteira de encaminhamento à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, pois 
isso só poderia ter sido recebido pela Mesa como 
sugestão, já que é uma prerrogativa da Presidência 
ouvir a comissão ou não nesse caso. 

Então, está submetido o recurso com relação à 
posição de interpretação da Mesa. 

Apenas desejo ressalvar que o meu papel aqui é o 
de interpretar o Regimento e não o de dar a minha opi
nião pessoal sobre a matéria que está sendo discutida 

Com a palavra o Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, fa
ria um apelo ao Senador Cafeteira no sentido de 
que S. Ex' retirasse o recurso. Creio que essa questão 
está clara. V. Exª decidiu. Nós do PMDB já entende
mos a decisão. Essa decisão nos anima Vamos ter a 
certeza de que o Presidente da Mesa, seja V. Ex-!, seja 
o Presidente Antonio Carlos, não recusará nenhum 
destaque de mérito que inverta essa situação. Temos 
a certeza de que o Presidente Antonio Carlos, demo
crata como é, como está sendo atendido agora, não se 
negará ao atendimento em situação idêntica 

Então, eu pediria ao Senador Cafeteira que 
poupasse a todos nós desta votação, até porque 
quero votar no mérito, Sr. Presidente. 

Como bem disse o Senador Hugo Napoleão, 
todo mundo aqui é "crescidinho", todo mundo aqui 
chegou pelo voto popular. Então vamos votar. Já vo
tamos no primeiro turno. Vamos ver quem mantém o 
primeiro turno, quem evoluiu ou "involuiu" conforme 
o conceito de cada um; em seguida, vamos votar. 

Então, apelo ao Senador Epitacio Cafeteira 
que nos poupe de ficar nessa discussão. Vamos vo
tar o mérito. Há uma proposta concreta. 

O que eu desejava era uma diretriz da Mesa a 
respeito dessa questão. Já a tenho e mE! doy por sa
tisfeito; por isso disse que não iria recorrer dela~ 
Como perguntar não ofende.~ apenas perguntei se 
era possível e já tenho a resposta. 

Mais uma vez, peço ao Senador Cafeteira que 
nos ajude, fazendo com que o Senado decida a res
peito do mérito do requerimento de destaque do Se
nador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sena
dor Jader Barbalho, o Senador Epitacio Cafeteira po
derá manifestar-se sobre o apelo de V. Ex". 

Como Presidente dos trabalhos, também de.:;e
jo fazer ao Seríad0r Jader Barbalho o meu apelo. 
Não estou exercendo a Presidência dos trabalhos 
para atender ao Senador Antonio Carlos Magalhães; 
a decisão da Mesa não foi adotada para atender a 
quem quer que seja. Até penso· que esta Casa sabe 
muito bem qual seria o meu pensamento, como Se
nador, se eu estivesse envolvidp nos debates e nas 
questões de mérito. No entanto, tenho aqui um de
ver a cumprir, e é o que estou fazendo. 

Com base na grande estima, admiração e -
por que não dizer - carinho que tenho por V. Ex", 
Senador Jader Barbalho, espero que contribua para 
que aqueles que não me conhecem da mesma ma
neira que V. Ex" possam continuar a me respeitar 
como o têm feito até agora. 

Continuam com a palavra os Líderes que dese
jarem encaminhar a votação do requerimento do Se
nador Epitacio Cafeteira, do recurso de S. Ex". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Sr. Presidente, tenho o maior apreço pelo nobre Se
nador Jader Barbalho e também pelo autor do desta
que, o nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, 
mas não apresentei o requerimento apenas para 
aparecer. O Presidente do meu Partido sabia da mi
nha intenção de oferecê-lo e concordou com ele. 

Quanto ao apelo, ele mostrou que deveríamos 
levar esse requerimento até o fim. É uma ocasião em 
que tomaremos posições; não há por que tentarmos 
evitar isso. T odes aqui terão de votar o projeto, de for
ma nominal. Então, vamos agora discutir; vamos votar 
o recurso contra a decisão de V. Exª que interpus ao 
Plenário. V.~ tem o direito de tomá-la, e eu tenho o 
direito de recorrer. Permita-me, se eu tiver o apoia
mente necessário, continuar com o recurso. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Exª 
mantém seu recurso? 
- - O SR-.- EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Mantenho, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Antes de 
dar a palavra ao Senador José Eduardo Outra, gostaria 

__ de esclarecer à Casa que o requerimento do Senador 
Antonio Carlos Magalhães foi lido, entrou em discussão 
-como se faz com requerimento de qualquer Senador
e será votado. Ele suscitou as questões de ordem que 
acabam de ser resoMdas e será submetido ao Plenário. 

Agora, existem sobre a mesa mais três requeri
mentos de autoria de outros Srs. Senadores para serem 
apreciados. Portanto, essa discussão não decorre do 
fato de _existir um reQuerimento do Senador Antonio Car
los Magalhães. Há, na verdade, quatro requerimentos. 
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O SR. PEDRO SIMON (PMD&-RS) - Sr. Presi
dente, seria o caso de conhecermos os requerimentos? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
lido cada um a seu tempo;- Senador Pedro Simon. 

Algum dos Srs. Senadores deseja manifestar
se sobre o recurso do Senador Epitacio Cafeteira? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE) - Sr. Presidente, desejo manifestar-me. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador José Eduardo Outra. S. Exª 
falará pelo Bloco de Oposição. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -sE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, primeiro, desejo saudar o fato 
de a Mesa ter acatado o entendimento que já havía
mos expressado em sessão anterior a respeito de des
taques de mérito em votação de segundo turno. 

Quero dizer que, durante a tramitação dessa 
emenda constitucional, adotamos sempre o papel da 
minoria. Como éramos contra a reforma previdenciá
ria conforme está proposta e como sabíamos da arit
mética do Plenário em relação ao mérito das maté
ria, tivemos o trabalho, durante esse período, de pro
curar atrasar a sua votação. 

Apresentei, na Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, muitos requerimentos de audiência 
pública e várias emendas para, inclusive, forçá-la a 
se reunir três, quatro ou cinco vezes para debater a 
matéria. Ofereci várias emendas de plenário para 
marcar posição e também para tentar atrasar a vota
ção, exercendo um direito da minoria. 

Contudo, entendemos que chegou o momento 
de decisão. Na apreciação de projetes de minha au
toria, já fui vítima do fato de o Plenário aprovar re
querimento para ouvir a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, por não querer tomar uma deci
são. Todos estão lembrados do projeto da Vale do 
Rio Doce, que veio ao Plenário várias vezes; na épo
ca, insistimos em que se tomasse uma decisão, mas 
perdemos. Entendemos que chegou a hora de o Se
nado votar a Reforma da Previdência em segundo 
turno. A Mesa acatou a minha visão sobre a questão 
de ordem, sobre o destaque do segundo turno. Pen
so que não cabe mais discutir o assunto no âmbito 
da Comissão de Constituição e Justiça. O requeri
mento será submetido ao Plenário, que é soberano 
para deliberar sobre os requerimentos de destaque e 
sobre o seu mérito, caso sejam aprovados. 

Então, voto_ a favor da posição da Mesa, que 
defendo há muito tempo, e contra qualquer exame 
de comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo
tação o recurso do Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li
derança do PMDB orienta sua Bancada no sentido 
da rejeição do recurso, uma vez que está satisfeita 
com a decisão de V. E~. que criou uma jurisprudên
cia sobre o tema. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência esclarece aos Srs. Senadores que o voto 
"Sim" apóia a decisão da Mesa, e o voto "Não" aco
lhe o recurso do Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio 
que já declinei, em mone da Bancada do PFL, o voto 
"Sim" em favor da decisão da Mesa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
SE. Como Líder: Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Bloco vota "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Mais algum 
Sr. sellador deseja -onentar a suaBancadEt? (Pausa) -

Em votação. 
As Srils. e os Srs. Senadores que aprovam a deci

são da Mesa queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) 

Sr. Presidente, peço verificação de quorum, com o 
apoiamento dos Srs. Senadores Esperidião Amin, 
Pedro Simon e lucídio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O nobre 
Senador Epítacio Cefeteira pede verificação de quorum. 

-sendo regimental a solicitação, S. Exª será atendido. 
Srs. Senadores, queiram ocupar os seus luga

res para a verificação de quorum solicitada pelo no
bre Senador Epitacio Cafeteira. (Pausa) 

Solicito aos Srs. Senadores que não pressio
nem o botão antes da autorização da Mesa para 
fazê-lo. (Pausa.) 

O Srs. Senadores que votarem "sim" estarão 
aprovando a decisão da Mesa, os que votarem "não" 
estarão rejeitando a decisão da Mesa e acolhendo o 
recurso do Senador Epitacio Cafeteira. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT

SE) - Sr. Presidente, a liderança do Bloco reco
menda o voto 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
solicita aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes que compareçam ao Plenário porque 

- estamos procedendo à votação nominal. {Pausa) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? 

-- ----(Ptoceae-se a votaçaor _____ -
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Vou en-
cerrar a votação. 

Votaram SIM s:; Srs. Senadores; e NÃO 11. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 67 votos. 

Esta é uma questão importante a ressaltar. Ou 
-~ p_gdemos_f~er gl§lql]er tipodEl_SUj)r~ssão? _ 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Solicito 
a atenç_ão cj_a_ Casa, pois_há U!ll_orador_fl_a tribuf1a. 

Peço aos Srs. Senadores que se manifestem 
A decisão da Mesa foi mantida, sendo rejeitado apenas se receberem a palavra da Mesa. 

o recurso do Senador Epitacio Cafeteira. O SR._ E_S~Ef!'ºI~Q_ AMI~ (PPB _-:- SC) - Sr. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo- Presidente, peço a palavra pela ordem. 

tação o requerimento de destaque do Senador Ante- O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce-
nio Carlos Magalhães~ já lido -e que submeto ago- do a palavra ao Senador Esperidião Amin. 
ra à votação do Plenário. O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Pela 

Esclareço que agora não haverá votação de ordem._ Sem rev_i_s_ãQ__dQ_Oré!clOI'.L- _Sr._ Presidente, 
mérito. __ diante da dtívida~(J§Çita(jaJJ_elo__~enador JoséFoga-

Os Srs. Senadores que aprovam o reqoerimen- ça. estamos diante de um propósito de arrependi-
to queiram permanecer sentados. (Pausa.) mente instantãneo :-é oarrependimento mais rápido 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS) - Sr. Pre- de que já tive notícia, não dele; do PTenáno. Esta: 
sidente, outros virão em seguida? mos nos arrependendo da confirmação da intenção. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ Após Penso que estamos às vésperas, quem sabe, de um 
esgotada a votação do primeiro requerimento, pas- ato de contrição perfeito. O que decidimos foi uma 
saremos à votação do segundo e assim sucessiva- premissa, que abre a possibilidade de emenda e 
mente até concluirmos, pois apenas estamos votan- - -destaque supressivo, emenda ou destaque supressi-
do os requerimentos. vo de mérito. -- .. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
Presidente, peço a palavra pela ordem. deseja lembrar à Casa ... 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce- O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 
do a palavra ao Senador José Fogaça, pela ordem. Presidente, eu precisava esclarecer o que levantei 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela or- aqui. 
dem. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, aca- O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) -O re-
bamos de tomar uma decisão em cima de um desta- querimento do Senador Epitacio Cafeteira falava em 
que que se caracteriza, especificamente, pelo fato emenda e destaque. 
de suprimir é! expressão "no que couber", que, se- O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 
gundo o entendimento já consagrado pelo Plenário, Presidente, peço que V. ~ me assegure a possibili-
não é uma inversão... dade de definir o qll~ estou dizendo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena- O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- OuçO V. 
dor José Fogaça, quero fazer apenas um esclareci- EXª, Senador Jose Fogaça, e peÇO aos demais Se-
mento a V. EX! nadores a gentileza de permitirem que o Senador se 

O que se votou foi apenas o requerimento de manifeste. 
um Senador para que essa expressão seja votada A SRA. JÚNIA MARISE - (Bioco/PDT - MG) -
em separado. O destaque não foi votado. Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- Peço a 
Presidente, eu sei que não. Compreendi pêrféit:OF- --v. EX!, Senadora, que aguarde a intervenção do Se-
mente. Mas veja bem que a decisão que se tomou é nador José Fogaça, por favor. 
em cima de um destaque que tem uma característica O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) -
supressiva quanto a um aspecto periférico do texto Veja, Sr. Presidente, fiz uma indagação à Mesa. 
do artigo, que é o "no que couber". Não modifica Não conceituei a decisão tomada; fiz uma indaga-
realmente o substancial, logo não se enquadra nas ção. Se a resposta é afirmativa, se tem o conteúdo 
vedações regimentais. desejado, esperado, suscitado pelo Senador Espe-

No entanto, se houver um destaque aqui que ridião Amin, aceito tranqüilamente. Qualquer tipo 
venha a suprimir inteiramente um artigo e, portanto, de destaque supressivo, de que natureza for, de-
ter a característica de modificação substa[1-_____ __~Lerá~~'ª-r_?S:~ito_,__porque se trata de uma decisão 
ciai...(Pausa.) política. ---- -- ---- ~- -- -- ---------~------
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa 
vai esclarecer a ingagação de V. Exª 

O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB - RS) - Ou 
há outra possibilidade: de que somente aquele 
que não altere substancialmente o texto original 
é que deve ser aceito. Isso não é uma conceitua
ção, Sr. Presidente, é uma indagação que estou 
fazendo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
responderá a sua indagação. 

Em primeiro lugar ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - O 
que não admito, Sr. Presidente, é que haja a su
posição de prerrogativas políticas. Quem consi
dera que somente as suas posições são racio
nais e corretas se insurge; quem pensa, neste ple
nário, que tudo o que os outros pensam está erra
do não aceita decisões formais. Estamos diante de 
uma decisão formal e não de mérito, que não é 
aplicável a militares, a juízes, a Senadores ou a 
Deputados. Trata-se de uma decisão quanto à for
ma, Sr. Presidente, forma essa que é tratada no 
Regimento, que diz que são vedadas as emendas 
de caráter supressivo de modificação substancial. 
Mas, se decidirmos em contrário, somos sobera
nos. Esta é a pergunta: decidimos em contrário, 
Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor José Fogaça, não há qualquer requerimento 
para votação de emenda supressiva ou aditiva ou 
modificativa. Apreciou-se apenas um requerimento 
para que se vote em separado a expressão •no que 
couber". O Plenário concordou em votá-la, mas ain
da não o fez. 

Houve uma decisão da Mesa com relação a 
uma questão de ordem - e questão de ordem refere
se a uma situação concreta, em determinado mo
mento. As decisões da Mesa sobre questões de or
dem, de acordo com o Regimento, representam me
ros precedentes e somente se transformam em nor
ma da Casa se modificarem o Regimento e a ele fo
rem incorporadas. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS)- Sr. Pre
sidente, continua de pé a afirmativa de V. Exª, res
pondendo ao Líder do PMDB, Jader Barbalho, de 
que esse pedido de destaque do Senador Antonio 
Carlos Magalhães merece todo o respeito. Mas ha
verá esse mesmo respeito ao pedido de destaque de 
outros Senadores? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio) - É evi
dente, Senador Pedro Simon. A Mesa estranha a 
dúvida de V. Exª 
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Não há 
nenhuma dúvida. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Solicito 
então a V. Exª que me permita prosseguir com os 
trabalhos da presente sessão. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -
Sr. Presidente, rapidamente, peço a V. Exª a retifica
ção em Ata de meu voto no painel eletrônico: votei 
·não .. e constou usim 11

• 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio) - A Ata 
registrará a retificação de V. Exª 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sr. 
Presidente, também faço a mesma solicitação do 
Senador Humberto Lucena 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Igual
mente, haverá o registro em Ata do pedido de retifi
cação do Senador Ney Suassuna. 

Está em votação o requerimento do Sena
dor Antonio Carlos Magalhães para votação em 
separado da expressão •no que couber• do inci
so VI do art. 93, constante do art. 1 º do Substituti
vo do Senado à Proposta de Emenda à Constitui
ção n9 33. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, solicito o registro nos Anais do voto do 
PFL ao requerimento: "sim". 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) -
Sr. Presidente, estamos votando a admissibilidade? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Josaphat Marinho, a admissibilidade já foi vota
da. Estamos votando o requerimento do Senador 
Antonio Carlos Magalhães de destaque para votação 
da expressão "no que couber". Não é o mérito abso
lutamente, mas apenas seu requerimento de desta
que para votação em separado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -As Sr's 
e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovàdo o requerimento. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 

Presidente, solicito que registre em Ata meu voto 
contrário. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Sr. Presidente, igualmente solicito à Mesa que faça 
constar meu voto contra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Ata 
registrará os votos contrários do Senador Esperidião 
Amin e Epitacio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 º Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Urna. 

São lidos os seguintes: 
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REQUERIMENTO N2 836, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado, do § 9" do art. 42 cons
tante do art. 12 da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 33/96. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1997. - Se
nador José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 837, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado, da expressão .. "§ 10 do 
art. 42 .. ." constante do art. 17 da Proposta de Emen
da à Constituição n2 33/96. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1997.- Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -As ma
térias destacadas em virtude das decisões que aca
bam de ser tomadas pelo Plenário serão apreciadas 
oportunamente. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 288, 11, do Regimento ln
temo, a matéria depende, para sua aprovação, ·ao 
voto favorável de três quintos da composição da 
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrônico. 

Para esclarecimento do Plenário, vamos vo
tar em segundo turno o substitutivo do Senador 
Beni Veras, já aprovado em primeiro turno 
pelo Senado Federal, ressalvadas as partes 
destacadas. 

Em votação o substitutivo, em segundo turno, 
com a ressalva dos destaques permitidos pelo Sena
do, e das· emendas de redação. 

Com a palavra os Srs. líderes que desejarem 
orientar suas Bancadas. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - O PFL vota "sim" 
ao substitutivo. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. 
Como líder. Sem revisão do orador.) - O PMDB 
vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Para o PPB 
a questão é aberta. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.)- O PSDB vota 
"sim", Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Por de
fendermos uma reforma da Previdência, o Bloco 
vota "não". 
- --- Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Aviso 
aos Srs. Senadores que, após esta votaçãa,"alnãa 
teremos mais três votações nominais. 

Está encerrada a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Vota-

ram SIM 54 Srs. Senadores; e NÃO 13. 
Houve uma abstenção. 
Total: 68 votos. 
O substitutivo está aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Biocoi?T- SE) 

- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio)- Pela or

dem, concedo a palavra a V. Ei! 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, V. Ex'! informou, chamando a atenção do Plená
rio, que haverá mais três votações nominais. Devo 
deduzir que foi a partir da existência de três requeri
mentos de destaque. 

Apresentei cinco emendas de redação, das 
quais duas foram acatadas na sua totalidade e uma 
acatada na forma da redação proposta pelo Relator. 
Quero saber se essas emendas já estão incorpora
das ao texto ou se vai haver uma votação em sepa
rado das emendas. Quando da discussão, V. Ex'! 
chegou a informar ao Plenário de que não havia ne
nhuma emenda, de mérito ou não, sobre a mesa. E 
havia. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor José Eduardo Outra, não havia emenda em rela
ção à matéria que estava sendo objeto de questão 
de ordem. Na realidade, V. E)(! tem aqui dois reque
rimentos de votação em separado. 

Há sobre a mesa emendas de redação que, 
após o encerramento da votação do substitutivo e 
das matérias destacadas, serão apreciadas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
- Sim, Sr. Presidente, mas quero saber se essas 
vão necessitar também de votação nominal, com 
três quintos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio) -Natural
mente, Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
- Sr. Presidente, só para lembrar, não faHam só três 
votações, faHam quatro pelo menos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Faltam 
pelo menos três; mas, com o esclarecimento do Se
nador José Eduardo Outra, vamos dizer aos nossos 
nobres Senadores que faltam muitas votações nomi
nais ainda. 

O SR. JEFFERSON PÉRES ·(PSDB - AM) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex• 
-tem a palavra, ·sena:aorJefferson Péres. 

~ __ O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, desejo retificar o meu voto. Votei "sim" e ficou re
gistrado "não •. 

O SR~ PRESIQEN'l]: (Geralcjo Melo)- O voto_ 
_de V. Ei! será devidamente retificado, Senador Jef
ferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
mos agora à votação das partes destacadas. 

Em votação a expressão "no que couber", 
constante do inciso VI do art. 93 da Constituição Fe
deral, na redação dada pelo art. 1° do substitutivo 
destacado. 

Fica, também, destacada automaticamente a 
expressão "no que couber" co11stante do § 2" do art 8 9 

do substitutivo, pois essa expressão é dependente 
em conseqüência da outra. 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, aytorcjo_requerimen!ode d~aque, nos 
termos do art 300, inciso XVII, do Regimento Interno. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
hoje é um dia da maior relevância para a vida do Se
nado Federal, que tem sido injustiçado e tem, de 
certa época para cá, por meio dos meios de comuni
cação de que dispõe, restabelecido perante a opi
nião pública a atuação de seus Membros. 

o Brasil acompanha a votação do Senado no 
dia de hoje. Todos os Senadores, votem de uma for
ma ou de outra, estou certo de que estão votando 
com a sua consciência e convencidos de que fazem 
o melhor para o Brasil. Entretanto, é justo que se sa
liente neste instante que a opinião pública brasileira 
voHa-se para o Senado da República certa de que 
ele vai continuar na sua linha de crescer aos olhos 
dos Estados do País, do povo brasileiro, em virtude 
das ações aqui tomadas. 

Enviei carta aos meus colegas chamando aten
ção para esse momento, mas em nenhuma carta 
ninguém encontra qualquer palavra que possa ter a 
conotação de uma pressão, até porque ninguém 
aqui aceita pressão de ninguém. Daí por que estou 
convencido de que vamos hoje terminar - como ter
minamos, com o apoio da Câmara dos Deputados -
com os privilégios dos parlamentares, com o privilé-
gio da Magistratura~ - · 

Respeito a Justiça, sim. Medo por quê? Nin
guém aqui pode se intimidar pela Justiça. Temos em 
nossa atividade - acredito - na correção que devem 
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ter os homens públicos do Brasil ter, nas suas ativi
dades e merecer, por isso mesmo, o respemu uos 
seus concidadãos nos Estados que representam. 

Nunca vi, entretanto - e até mesmo os que vão 
votar diferente de mim hão de constatar que nunca 
viram, neste Senado, uma pressão igual à que tem 
sido feita pela Magistratura em relação aos Senado
res. Nunca. Não adianta. Os Senadores vão votar 
com independência, de uma fonma ou de outra, o 
que os caracteriza. 

Mas a Justiça no Brasil deve ter parado pores
ses dias. Em toda parte, nos corredores, nos gabine
tes, nos hotéis os telefones não pararam. Eram os 
membros do Judiciário pedindo aquilo que eles 
acham que é justo, mas que a nós cabe- a nós, sim 
- dizer se é justo ou não para que não estejamos 
destoando da opinião pública nacional, que conside
ra um privilégio. 

Respeito a Justiça, sim. Desrespeito à Justiça 
é admitir-se que teremos que votar em função de 
que ela é que julga os nossos votos. Isso não. Isso é 
amesquinhar uma decisão do Senado, que não pode 
esta:r, evidentemente, submetido a esse tipo de pres
são. Ninguém pode honrar o seu mandato, se dá o 
seu voto pensando que um juiz pode ou não lhe fa
vorecer numa eleição. Até porque quem tem esse 
tipo de favorecimento não deveria estar na vida pú
blica. Sei que meu tempo é curto, mas gostaria de 
dizer que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
também é contra o privilégio. Trata-se de uma lide
rança nacional, é inegáveL Apenas Sua Excelência é 
contra o privilégio? Não! Contra o privilégio, há muito 
tempo, têm feito suas campanhas no Brasil o Sr. 
Luiz Inácio Lula da Silva, o Sr. Leonel Brizola, o ex
Senador e ex-Presidente Itamar Franco. Lideranças 
importantes do País se unem à opinião pública na 
hora da votação do privilégio da Magistratura, esse 
que tivemos a coragem, cumprindo nosso dever, de 
tirar dos próprios parlamentares, nas duas Casas do 
Congresso. 

Os discursos, hoje, foram excelentes quando 
tocaram nesse ponto. O Presidente do Supremo Tri
btmal Federal, chefe maior do Poder Judiciário, é 
contra o privilégio, mas os juízes não se rebelaram 
contra o Presidente da Suprema Corte. S. EX! teve a 
coragem de dizer que o Senado errou e, mais ainda, 
que feriu a ética republicana. O Ministro Celso de 
Mello se posicionou dessa fonma, e nós, ou alguns 
de nós, acreditam que ainda devem votar pelai'J1a
nutenção do privilégio. Respeito, mas não creio que 
seja a melhor decisão. Padre Vieira afirmou que o 
privilégio em Direito - mestre Josaphat Marinho 

sabe - é vulnus l~is, ferida do Direito. Penso que 
cnegou a nora ae oJ.:egislativo brasileiro acabar com 
a ferida do Direito, seguindo aquele homem que pre
gava há mais de 300 anos a decência na Magistratu
ra, no Direito e con~a_ os privilégios. 

Penso que chegou uma hora importante para 
esta Casa e temos g_ue St;!_r gr<ind<;!S, .. ii. altura dessa 

· grande hóra~cfÓ _ _13rasiL_ I~rnos que_ crescer com a 
nóssa-atuacão. Sei aue não é_tácil contrariar interes
ses. Quem ocupa a Presidência desta Casa sabe 
que diariamente tem de contrariar interesses para 
que a Casa cresça na opinião pública. Tenho feito 
isso. 

Agora, o que me _c;abe diz_E!_r, çomo últimas pa
-lavras ·a todos nlElUS colegas L que respeito e estimo 
- cadavezquero corwivernlais COI]1 eles -, é que O 

povo brasileiro merece de nós uma atitude de gran
deza acabando com os privilégios do Judiciário. Aca
bamos com o nosso; vamos acabar com todos os 
privilégios, para estanmos à altura do povo brasileiro 
neste momento. 

-O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Prorro
go por mais 30 minutos a presente sessão. 

Embora regimentalmente só esteja previsto o 
uso da palavra, nesta opprtu_nic:lac:l~ da sessão, pelo 
autor do requerimento, faculto apªlavra ao,s_Srs. Lí
ileresque-dese)arem-ma:nitestar-se, para que o fa
çam, ou indiquem alguém para -fazê-lo, pelo mesmo 
prazo de trinta minutos. 

Com a palavra o Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. 

ComQ Líc:ler,Sem.revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sri!s e Srs. Senadores, venho à tribuna, na condi
ção de Líder do PMDB, para orientar a minha Ban
cada. Quero, desde logo, dar a mesma orientação 
da no primeiro turno: esta é uma questão em aberto 
na. Bancada do PMQB, mas em que pese ser em 
aberto, gostaria aqui de fazer alguns registres. 

_ Em primeiro lugar, quero dizer que respeito a 
posiÇão dõ Presidente do Senado, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, ao defender seu ponto de vista 
de que essa matéria deve ser alterada pelo Senado 
no segundo turno. O Senado aprovou o texto, e o 
Presidente da Casa reivindica que já dirimiu o as
sunto e a matéria é VeJ"'Cicla. 

Quero, também, concordar com o Presidente 
do Senado de que seria absurdo que qualquer Sena
dor pudesse admitir qualquer tipo de pressão por 

_ parte c;lgsmemb.ms_do Poder Judiciário, preocupado 
com qualquer sanção, com qualquer represália. E o 
faço. Sr. Presidente - permita-me o Senado -, em 
homenagem à Magistratura do meu Estado, que é 
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limpa e séria, jamais fez qualquer tipo de pressão. 
Afirmo isso porque fui, duas vezes. Governador do 
Pará e jamais pressionei a Justiça do meu Estado e 
jamais tomei conhecimento de que a Justiça do meu 
Estado fosse venal ou pressionasse a classe política. 

Quero, Sr. Presidente, dizer que manterei a mi
nha posição. Votei "sim", para manter a expressão 
"no que couber'', até porque, a meu ver, é preciso fi
car bem claro, porque há muita gente confundindo 
tudo, que a Magistratura terá de enviar uma lei com
plementar ao Congresso, e essa expressão "no que 
couber" refere-se ao que está na Constituição, que 
já regula o assunto. Então, está-se fazendo uma ba
talha de ltararé em tomo da expressão "no que cou
ber", haja vista que seremos nós, o Congresso Na
cional, que iremos apreciar o texto da lei comple
mentar e verificar se ele está ou não de acordo com 
a Constituição. 

De outra parte, Sr. Presidente, quero ressaltar 
que ouvi na tarde de hoje algumas expressões, 
como: "Vamos acabar com todos os privilégios!" Isso 
foi dito por muita gente aqui nes1ã-fáfde-:-Epréste• 
muita atenção, até porque o Senador José Eduardo 
Outra estava reclamando e indagando se o seu des
taque teria o mesmo tratamento que foi dispensado 
àquele de autoria do ilustre Presidente da Casa. 

Sr. Presidente, no substitutivo que estamos 
apreciando, está escrito o seguinte em relação à Ma
gistratura: 

·A aposentadoria dos Magistrados e a 
pensão de seus dependentes observarão o 
que disposto no art. 40, no que couber." 

Esse, o art. 93, inciso VI. 
Sr. Presidente, o art. 42, § 9" - chamo a aten

ção da Casa - diz o seguinte: 

"§ 9º - Lei complementar disporá sobre 
o regime previdenciário próprio para os ser
vidores militares, que deverá refletir suas pe
culiaridades profissionais. • 

Então, digo às pessoas que querem acabar 
com os privilégios que esta é a oportunidade, de 
fato, de acabar com todos. Esta é a oportunidade! 

Há um destaque do Senador José Eduardo Ou
tra nesse sentido. Vamos acabar com os privilégios 
da Magistratura e com os dos militares. Não é isso? 
Esta é a oportunidade. 

Eu não pretendo acabar com os privilégios por
que votei "sim" e vou manter meu voto, mas digo às 
pessoas que discordam do texto que não se esque
çam de que, logo depois do destaque do Presidente 
Antonio Carlos Magalhães, vem o que se refere aos 

militares que é igualzinho. É igualzinho! Peculiarida
des! Não se esqueçam disso as pessoas que que
rem acabar- permitam-me a expressão - com todos 
os privilégios. 

"Está na hora de zerar privilégios", "está na 
hora de acabar com os privilégios", "já acabamos 

- com os do Congresso Nacional. Agora vamos aca
bar com os da magistratura". 

O Presidente Antonio Carlos Magalhães aca
bou de dizer que o Presidente da República também 
quer acabar com os privilégios dos militares. Acaba
mos com os do Poder Legislativo, queremos acabar 
com os do Poder Judiciário e os militares estão no 
Poder Executivo. O Presidente da República disse 
ao Presidente Antonio Caries Magalhães que quer 
acabar com os privilégios. Está na hora! 

Digo a quem tiver coragem para acabar com 
privilégios - entendo que tecnicamente isso não é 
privilégio - que está na hora. Não se esqueçam: de
pois do destaque sobre os privilégios dos magistra-

-dos vem o que trata dos privilégios dos militares. Os 
dois são iguais. Quem quer acabar com os privilé
gios deve se lembrar de que está na hora de fazer 
isso! Há um destaque de autoria- do Senador José 
Eduardo Outra nesse sentido. 

Sr. Presidente, não vamos acabar apenas com 
1/3 dos privilégios. Por que acabar com os privilé
gios só dos Parlamentares? E os privilégios da Ma
gistratura e cfos militares? Eu não imagino qt.ie o Se- -
nado r Antonio Caries tenha medo de militar. Um ho
mem da coragem do Senador Antonio Carlos Maga
lhães não tem medo de juiz, nem de militar. 

É a .oportunidade que temos para acabar com 
todos esses privilégios e zerar essa situação. Do 
contrário, meus amigos da imprensa, se forem supri
midos apenas os privilégios dos magistrados, não se 

- esqueça:m-âe, amanhã, publicarem nos seus jornais, 
na rádio e na televisão: O Senado não acabou com 
todos os privilégios. Ficou faltando o dos militares. 

Sr. Presidente, como não considero privilégios, 
e não vi motivo nenhum para assim entender, da 
sessão passada para cá, vou manter o meu voto. 
Todavia, a Bancada está liberada Para quem quiser 
acabar com os privilégios dos magistrados, também 
faço uma recomendação: não deixem de acompa
nhar o Senador José Eduardo Outra. Vamos acabar 
de vez com os privilégios. Vamos acabar com os pri
vilégios dos militares porque não considero que mili
tar seja melhor do que juiz e Congressista. 

Eram somente estas as considerações, Sr. 
Presidente. 
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O SR. EPJTACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EPJTACIO CAFETEIRA (PPB- MA. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, estou acompanhado com toda atenção o 
decorrer desta sessão. O meu posicionamento está 
definido. 

Certa feita, um editorialista do Correio Brazi
liense pôs em dúvida votos meus nos sete manda
tos por mim conquistados. Eu lhe fiz uma réplica, em 
carta que esse jornalista publicou nesse mesmo jor
nal. Se ele apresentasse um só recurso contra votos 
meus, um só contra aqueles votos que me foram da
dos em sete mandatos, eu renunciaria ao meu man
dato de Senador. 

Em primeiro lugar, minha posição não decor
re de favores recebidos da Justiça do Estado do 
Maranhão, contra quem sempre discuti e de 
quem sempre recorri, inclusive no Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

O nobre Senador Jader Barbalho acaba de fa
zer um pronunciamento que considero lapidar. No 
que diz respeito aos militares, havia também matéria 
votada no primeiro turno que o nobre Senador José 
Eduardo Outra resolveu destacar para votar em se
parado. Como o nobre Senador Jader Barbalho, eu 
também pertencia ao PMDB à época das cassaçõ
es. Dessa forma, não nos move nenhum sentido de 
revanche contra os militares. Portanto, não tenho 
motivo, pois nunca recebi favores deles, tampouco 
da Justiça. 

Uma coisa é importante que se diga: tanto os 
militares quanto os magistrados têm obrigações di
ferenciadas do resto da população, e essas obri
gações estão explicitadas na própria Constituição. 
Um militar não pode ser dono de um botequim ou 
de um motel. Alguém dizer "de quem é esse motel? 
- É do General" não existe. Ele é obrigado a manter 
uma posição de respeito em função do cargo que 
ocupa. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - O juiz 
também não. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
O juiz também não. O juiz não pode ter outro negó
cio. O próprio art. 95 da Constituição, ao lhe assegu
rar direitos, também lhe dá obrigações que o resto 
da população não tem. 

Então, não existem privilégios; existem funçõ
es de quem se exige determinada postura e a 

quem se dá, por força dessa postura, determinados 
direitos. 

Por isso, Sr. Presidente, quero continuar vo
tando nesse terrno •no que couber•, porque pare
ce-me que há pessoas que têm medo de que a lei 
complementar traga algo que mostre que cabe 
aquela medida. A expressão "no que couber' é im
portante. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tam
bém quero encerrar meu pronunciamento com pa
lavras do mesmo autor Antõni Vieira, citado pelo 
nobre Senador Antonio Carlos. Magalhães. E por 
que não? Na hora em que se esclarece que tanto 
o militar como o magistrado têm direitos e obriga
ções diferenciadas e, portanto, não pode se colocar 
na vala comum, quero terminar com uma frase de 
Vieira: "Não venho pedir pedindo, pois esse é o direi
to e a liberdade de quem não pede favor mas, sim, 
justiça." 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Hugo Napoleão por cinco 
minutos. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
eu gostaria de cingir-me aos exatos termos em que 
a Bancada do Partido da Frente Liberal colocou a 
questão na tarde de ontem. Costumo reuni-la a cada 
quinze dias e, sobretudo, se houver alguma razão 
relevante como agora, s o farei, como tenho feito de 
maneira extraordinária. 

A Bancada tomou duas posições. A primeira, 
que já passou na sessão, é a de votar favoravelmen
te ao requerimento de destaque do Senador Antonio 
Carlos Magalhães. A segunda, de considerar que 
cada um estará liberado para votar de acordo com 
sua consciência e seus conhecimentos jurídicos em 
tomo da matéria em questão. 

Pessoalmente, devo ressaltar que o meu voto 
será pela manutenção, no texto, da expressão. 
Conseqüentemente - e creio que a M&sa àssim 
orientará - será "sim". Mas a questão está Inteira
mente em aberto. Não me cabe aqui, agora, qual
Quer outra sorte de_c~nsiderações. A matéria_ já foi_ 
discutida e debatida em diversas oportunidades, em 
primeiro e em segundo turnos. Cumpre-me, única e 
el(c::i!Jsivamª-llle, .seguir a.orieniaçãQ_dii Saneada do 
PFL, por sua decisão unânime, de acordo com os 
pl'eserites- â reunião de (:mtem, i>ela ahertum aa 
questão. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Se,nador José Eduardo Outra, para 
encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DliTRA (Bioco!PT- SE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador) -Sr. Pre
sidente, Sr's e Srs. Senadores, quero discutir esse 
destaque, especificamente, sem passionalidades. 
Avalio que esse grau de passionalidade criou-se a 
partir de alguns argumentos apresentados na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
quando nos posicionamos contra a emenda que 
estabelecia a expressão "no que couber". A pas
sionalidade deu-se a partir do momento em que os 
defensores da expressão procuravam colocar 
aqueles que eram contra, como se estivessem 
contrários aos interesses da magistratura, contri
buindo para reduzir o papel dos juizes -tão impor
tante no estado de direito - e querendo retirar prer
rogativas do Poder Judiciário. Procuramos expressar 
de forma muito clara que o que estava sendo discuti
do era a reforma da Previdência e não garantias do 
Judiciário. Não se estava mexendo no art. 95 da 
Magna Carta. 

Considero perfeitamente legitimo os JUIZes 
estarem no Senado Federal tentando convencer 
os Senadores a votar a favor da expressão "no 
que couber•. Apenas lamento não ter visto os jui
zes na votação de outra emenda constitucional 
que realmente dizia respeito às prerrogativas da 
magistratura, que era a questão do efeito vinculan
te. Tanto os que apoiavam o efeito vinculante 
como aqueles de posição contrária entendiam que 
de fato se estava interferindo em garantias da ma
gistratura. 

Também em relação a essa- questão, havia a 
manifestação oriunda do congresso da Associação 
dos Magistrados Brasileiros contra o efeito vinculan
te. No entanto, passou no Senado sem essa polémi
ca e sem a presença da magistratura. 

O meu partido, a Oposição, desde que se co
meçou a discutir a reforma da Previdência, foi estig
matizado pelo Governo, pelo Ministro da Previdência 
Social como refém das corporações, como refém 
dos privilégios, que não tinha coragem de fazer re
forma. 

Quero registrar que o projeto mais conseqüen
te de reforma da Previdência apresentado nesta 
Casa, no Congresso- Nacional, foi de autoria cie um 
Deputado do PT, Eduardo Jorge, que foi assumido 
com algumas nuances, na fase de transição, pelo 
Partido dos Trabalhadores no seu conjunto. 

Votei contra-a emenda que mantinha a aposen
tadoria especial para os professores universitários, 
entrando em choq-ue com a.-corporação que normal
mente vota no PT, para colocar de forma_ muito clara 
que aceitamos o desafio que foi apresentado pelo 
Ministro Reinhold Stefanes na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, quando S. Ex• disse que 
nem o PT tinha coragem de votar a favor do regime 
único da Previdência. 

Nós temos coragem de votar, sim, e estamos 
querendo que seja aplicado. E é dentro dessa lógica, 
desse projeto global que foi apresentado e não foi 
aprovado, pórque~o Govemó não tem coragem de 
assumi-lo porque não teve coragem de enfrentar as 
grandes corporações. Não as corporações dos ma
grinhos aó serViÇo publico cujo sindicato não tem po
der de influência no Congresso Nacional, mas as 
grandes corporações. 

É nesse sentido e em absoluta coerência com -
o projeto de regime único que apresentamos que es
tamos defendendo a ?Upressão da expressão, pois 
queremos que os juizes, como servidores públicos 
que são e que têm prerrogativas especiais e diferen
tes dos demais servidores públicos enquanto estão 
na ativa, enquanto são juízes, sejam inseridos num 
regime de previdência social igual ao dos demais 
servidores públicos. 

Gostaríamos de estar aprovando um regime 
único para todos os brasileiros, mas já que não 
conseguimos, pelo menos que todos os servidores 
públicos, os magistrados e os militares, que são 
objeto do próximo destaque, sejam inseridos em 
regras gerais, semelhantes àquelas dos servidores 
públicos. 

E quero registrar que o regime geral do servi
dor público, na forma como está escrito, já con
templa especificidades desta ou daquela função. 
Isso vamos discutir no destaque seguinte, quando 
vamos demonstrar que as especificidades da car
reira militar, como previsto no § 92 do art. 42, já 
estão contempladas nas regras do serviço público, 
de acordo com a redação do art. 40, como está redi
gido. 

Por termos levantado essa questão, desde o 
inicio, na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, na apresentação de emenda substitutiva e na 
defesa do projeto apresentado pelo Senador Rober
to Freire nesta Casa, temos tranqüilidade para de
fender a supressão:- -- - -- - -- - -- -- -

Na votação do primeiro turno, liberei a Banca
da, porque havia _manifestações de Parlamentares 
do Bloco no sentido de votar em posição diferente 



da minha. Ontem, em reunião do Bloco, decidimos 
rechar questão em relação a esta votação, porque 
os mesmos companheiros que votaram diferente no 

-primeiro turno entenderam que a partir do momento 
em que foram aprovadas regras mais rigorosas para 
o IPC, não havia mais justificativa para se manter 
qualquer tratamento especiaL 

Por isso, o nosso voto é pela supressão e a fa-:_ 
vor do regime único. Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nador José Eduardo Outra falou em nome do Bloco. 
Se não for essencial, Senador Roberto Freire, apela
ria para que se fizesse a votação por já estarmos fa
zendo uma concessão, haja vista que só poderia fa
lar o autor do requerimento. 

No entanto, tem V. Exª a palavra. 
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, para fazer jus à liberalidade de V. Ex", vou ser 
muito breve, querendo apenas que conste e que os 
Srs. Senadores reflitam que a nossa proposta de 
previdência social única evitaria toda e qualquer pas
sionalidade que estamos vendo agora, inclusive de 
se estar discutindo quem se submete ou não à pres
são de determinadas categorias ou até das Forças 
Armadas, já que todos estariam no sistema de previ
dência única. 

Para nós não cabe discutir quem se submete 
ou não à pressão, mas sim que todos devem ser 
iguais no principio democrático de uma previdên
cia social. Portanto, não é com passionalidade que 
se vai votar. Não se deve ter a pressão como nor
ma ou como condicionamento. Deve-se ter a eons~ 
ciência, que indica que se deve votar, na questão 
dos magistrados e também na integração dos mili
tares, por um sistema idêntico, podendo-se discutir, 
posteriormente, suas especificidades, porque elas 
existem, mas serão discutidas posteriormente, o 
principio geral aplicando-se a todos. É isso que a 
nossa proposta e a nossa emenda representavam. 

Queria apenas que constasse isso, porque não 
se trata aqui de se saber quem se submete ou não à 
pressão. Esta Casa vai votar querendo ter um princí
pio que seja democrático. 

Portanto, o voto é pela supressão da expres
são "onde couber". 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB - ES) 
- Sr. Presidente, como autor da emenda que se 
pretende seja examinada, como V. E~ concedeu 
a palavra aos diversos Líderes, tenho impressão 

de que, corn arrtes.ma liberalidade, tenho o direito de 
falar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
evitar abrir uma exoeção dentro da exceção, consul
to aUd~rança po_PSDB se pode designar o Sena
dor José lgnácio Ferreira para falar pela Bancada. 
(Pausa) 

_Com a palavra o Senador José lgnácio Fer
reira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB -
ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, tenho impressão de que as 
coisas ficaram clarissimas e vou ser extremamente 
objetivo. 

Eu disse, na ocasião em que faláva, logo no 
inicio do encaminhamento de votação, que lfnhamos 
três situações que estavam sendo examinadas aqui: 
a dos Parlamentares, a dos mifrtares e a da magis
tratura 

Dessas três situações, que estão previstas no 
substitutivo do eminente Senador Beni Veras, en
frentamos a dos Parlamentares. Votamos uma lef. E, 
em todos os três casos - seja o dos Parlamentares, 
seja o dos militares, seja o da magistratura - havia a 
previsão de um projeto de lei que deveria ser votado 
pelas duas Casas. 

Pois bem, votamos a supressão do IPC -aliás, 
com o meu voto. E eu queria muito mais do que isso; 
eu queria a supressão do instituto. 

Em seguida l!Qtamos um projeto de lei nas 
duas Casas em tempo brevíssimo. E sobre isso tam
bém já se falou. 

Agora remanescem aqui, Sr. Presidente, dois 
~sos: º c:lo_art-42, § 9", que concerne ads militares; 
e o do art. 93, inciso VI, que concerne à rnagisbatura. 

Sr. Presidente, já manifestei o meu ponto 
de vista a respeito dessas questões. Mas enfoco 
brevemente o que ocorre aqui. Há dois requeri
mentos de destaque aprovados: um do eminente 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que suprime a 
expressão "no que couber"; e outro do eminente 
Senador José Eduardo Outra, que suprime o § 92 

do art. 42. 
Sr. Presidente, vamos votar os dois destaques 

aqui. Já aprovamos isso. Aqueles que forem votar 
terão seguramente que ter em conta que ou votam 
favoravelmente aos dois ou votam contra os dois. 

Isso foi claramente colocado pelo Senador Ja
der Barbalho. 

Mas alerto para o fato de que o Senado Fede
ral ficará pessimamente colocado perante a opinião 
pública, Sr. Presidente, caso não faça isso. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) (Fazendo 
soar a campainha.) - A Mesa adverte ao Plenário 
que há orador na tribuna. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB - ES) 
- Sr. Presidente, fala-se em prerrogativa. Prerrogativa, 
sim, têm-na os magistrados. Privilégio é dado de gra
ça. Prerrogativa é direito que decorre do exercício de 
função. Se alguém tem que ter alguma coisa, Sr. Presi
dente, há de ser a magistratura, pelas razões que expus 
aqui. Não vi pressões nesta Casa. Nada vi a não ser o 
livre exercício do poder de persuasão deles. 

Fui cassado em 1969. Tomaram-me tudo- já o 
disse algÚmas vezes nesta Casa. Tomaram-me o 
mandato e os direitos políticos por dez anos: o direito 
de votar e· de ser votado. Dez anos depois, escrevi 
meu primeiro livro: "Anistia, Caminho e Solução". E, 
a partir desse livro, caminhei pelo País ao lado do 
Senador Bernardo Cabral, que foi Presidente da Or
dem dos Advogados do Brasil, ao lado de Raimundo 
Faoro. E nossa primeira luta, para abrir o País dos 
anos de chumbo, foi pela magistratura, foi para dar à 
magistratura seus predicamentos de volta. Não pen
samos em outra coisa, quando quisemos abrir este 
País, senão na volta do habeas corpus e na volta 
dos predicamentos da magistratura. Consideráva
mos que o País começaria a abrir a partir daí, co
meçaria a respirar a partir daí. 

Não são os militares que estão atrapalhando. 
Vou, aliás, votar por eles por razões outras que de
mandariam um outro discurso. Mas voto com eles e 
voto também com os magistrados. 

E considero extremamente danoso, considero 
1a nódoa inapagável na história desta Casa votar
aqui a favor de um e contra outro. Ou é privilégio 

-:o dois, ou é prerrogativa dos dois. Passou o tempo. 
;ve muitos debates. E nunca nesta Casa falou-se 

em militar. Falei eu pela primeira vez ali da tribuna. 
Sou a favor de que os militares encaminhem 

aqui um projeto de lei complementar, e sou a favor 
de que a magistratura também o· faça, para que esta 
Casa e a Câmara dos Deputados livremente deci
dam a respeito. 

Não aceito, Sr. Presidente, que se enodoe, se 
manche o Senado da República desta maneira. 

Aqueles que fizerem votos divergentes estarão man
chando irremediavelmente a história do Senado. 
Nem sei se tenho condições de voltar aqui amanhã, 
se isso afinal não for reparado pelos Senadores. 

Observem, Colegas, Senadoras e Senadores, a 
história do SenadOJlãO agüenta uma mancha dessa. 
Ou se vota com os dois, ou se voúi contra os dois. Não 
se pOde cia!"votosdi!Emintes:-- - -

Era o que tinha a _dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está 

encerrada a fase de encaminhamento da votação. 
Os Srs. Senadores já poderão votar. 
Os Srs. Senadores que desejarem manter o 

texto como foi aprovado no primeiro turno, isto é, os 
Srs. Senadores que desejarem que continue no tex
to a expressão "no que couber" votarão "sim". Os 
Srs. Senadores que desejarem retirar a expressão 
votarão "não •. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE)- Sr. 

Presidente, vou votar "sim", mas no PSDB a questão 
é aberta. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
Sr. Presidente, o Líder do PPB recomenda o voto 
"sim", até porque uma solicitação idêntica do Sena
dor Portella não foi atendida. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 
Presidente, o voto na Bancada do PMDB é aberto. 
Eu mantenho o voto anterior. Vou votar "sim", mas o 
voto é livre na Ban_çada 

O SR. JOSE E()UARDO_ OUTRA (Bioco!PT -
SE) - Sr. Presidente, a Liderança do Bloco reco
menda o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os Srs. 
Senadores já podem votar. 

A Mesa convoca os Srs. Senadores que se en
contram em outras dependências da Casa que com
pareçam ao plenário, pois estamos procedendo à 
votação nominal neste momento. (O Sr. Presidente 
faz soar a campainha) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.) 

Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO 27. 
Houve duas abstenções. 
Total: 69 votos. 
A expressão "no que couber" foi rejeitada. 
O SR. ELCIO ALVARES {PFL- ES)- Sr. Pre

sidente, tendo votado "sim", encaminho, por escrito, 
meu voto à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A declara
ção de V. Exi! será publicada na forma do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Votação 
em separado da mesma expressão "no que couber", 
constante do § 2E do art. SE do substitutivo, também 
destacada. 

Os Srs. Senadores que desejam manter a expres
são votam "sim"; os que desejam retirá-la votam "não". 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, apenas desejo lembrar que esta votação é 
uma conseqüência da anterior. Existem duas ex
pressões "no que couber". O Bloco vota "não", a 
exemplo da votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A mesa 
consulta se os Srs. Líderes desejam orientar suas 
Bancadas. 

_O_SR.JQSÉ ED!.JAR[)Q.P.LJTRA lBICJCOIF>T -::.S~) 
- Sr. Presidente, peço que esclareça que não se tra
ta da questão dos militares. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto 
está em aberto ao PFL, conforme já disse na vota
ção antenor. Vot~rei "sim", como o fiz há quinze dias. 

O SR. SERGIO MACHADO (PSDB - CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, para o PSDB a questão está em aberto, e o meu 
voto é "sim". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Com Líder. Sem re_visão do orador.) - O PPB reco
menda o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conti
nuamos em proce5so de votação. Os Srs. Senado
res já votaram? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo 
soar à campainha.) - Consulto o Plenário sobre a 
prorrogação da sessão por 30 minutos. {Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro· 
gada a sessão por 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) -A Presi
dência vai encerrar a votação. (Pausa.) 

Encerrada. 

VOTARAM OS SRS. SENADORES: 

·•·o·~·t!!j"! 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Vota-
ram SIM 39 Srs. Senadores: e NÃO 27. 

Houve duas abstenções. 
Total: 68 votos. 
Foi rejeitada a manutenção da expressão "no 

que couber". 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Passa-se a 

votação do § 92 do art 42, constante do art 12 do substi
Mivo à Proposta de Emenda à Constituição n2 33196. 

Concedo a palavra ao autor do requerimento, 
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT- SE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeira
mente desejo esclarecer os fatos. No debate anterior, 
na Comissão e no Plenário, procurava-se classificar 
aqueles que eram contra a expressão "no que couber" 
como se estivessem contra a magistratura. 

Da mesma forma que na discussão anterior, este 
destaque não significa pcsição contra os militares, até 
porque tenho essa questão muito resolvida do pcnto 
de vista pclítico; no entanto, cobro uma coerência. 

- A expressão "no que couber", como já foi 
exaustivamente exposto por diversos Senadores, 
significava, na prática, que uma lei tratarià especifi
camente da aposentadoria dos magistrados. Estou 
propondo a supressão do § 9 do art. 42, que diz: "Lei 
complementar disporá sobre o regime previdenciário 
próprio para os servidores e militares q!Je deverá re
fletir suas peculiaridades profissionais." 

Não há necessidade de um regime previden
ciário próprio para que sejam contempladas as pecu
liaridades profissionais de ninguém. O regime -único 
da Previdência Social é para todos os brasileiros, 
mas está previsto que lei complementar tratará das 
aposentadorias especiais, exatamente para contem
plar as peculiaridades profissionais daqueies traba
lhadores inscritos no regime geral da Previdência 
Social. Por exemplo, os mineiros, ps escafandristas 
e tantos -outros têm peculiaridades profissionais que 
justificam regras diferenciadas -de apõselitaaona, 
mas que não justificam a existência de um regime 
especial de Previdência. 

Volto a dizer que defendíamos o regime único; 
não o conseguimos. Uma vez que há um regime único 
para os servidores públicos e a votação anterior esta
beleceu que os magistrados obedecerão às regras ge
rais do regime único para os servidores públicos. Em 
relação aos militares, não há necessidade de um re
gime especial que mantenha essas peculiaridades. 

Desejo lembrar que um outro destaque que 
apresentei tem relação com este, porque um desta-

que é a supressão do parágrafo 92; o outro destaque 
está no art. 17, qu;;tndo di;?:: _"É Jevogado o parágrafo 

-1 O do art 42." Desta_ forma, estou suprimindo a revo-
gaçãodoé!rt. 42. _ _ ___ _ ___ _ __ _ __ 

O que diz o § 10 do art. 42? Que os militares 
obedecerão os parágrafos 42, 52 e 62 do art. 40. E o 
-qt.iE)dlz-o paragrafo 52 do art:- 4o na reda.Ç:ao propos: 
ta pelo Senador Beni V eras: 

"É vedada ct adoção de requisttos e crité
rios diferençiadgs para aconcessão cje apc
sentadoria aos abrangidos pelo regime de que 
trata este artigo, ressalvados os casos e ativi
dades exercidas exclusivamente sob condições 
especiais q!Je prejudiquem a saúde ou integri
dade física definidos em lei complementar." 

-- ---- ----

Então, os milttares poderão estar pertettamente 
inseridos neste parágrafo 52 , que estabelecerá regras 
especiais para levar em consideração as peculiarida
des profissionais de servidores públicos -entre elas as 
dos militares - sem a necessidade de se ter um regi
me especial de previdência social para os militares. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, absolu
tamente coerente com as propostas que defende
mos nesta Casa, de regíme- único, em-absoluta: con
sonância com a defesa que-fizeimos-do de5taque-an: 
terior, defendemos a supressão desse artigo. 

Caso o § 92 seja mantido, o destaque seguinte 
vai ficar prejudicado, porque ele só tem validade se 
se suprimir este § 92 

Agora, eu quero cobrar a coerência do Plenáric 
da Casa sobre essa questão, pcrque, senão, aí, vai 
ser uma discussão de quem tem o sindicato mais forte, 

---dequemtem ·o pooerde ·togo maiOr-'-- no sentido figu
rado - pará estábelêCêr a deféSã-êossél.l$ interesses. 

Então, em absoluta coerência com o nosso dis
curso e com o nosso projeto de regime único, defen
demos a supressão do§ 92 , do art. 42, que diz que 
lei complementar tratará de regime previdenciário 
próprio para os servidores militares, que leve em 
consideração as suas peculiaridades profissionais, 
deixando claro que essas peculiaridades profissio
nais vão estar corllempladas ria lei que virá para o 
Congresso, que regulará o § 52 , do art. 40, que leva
rá em consideração as especificidades profissionais 
de todos os $ervidores públicos. 

Muito obrigado. 
O SR. BERN~ROO. CABRAL (PFL- AM)- Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O 58. PR!=:SIQE~TE (G_§!r~ldo Melo)- Tem a 

palavra o Senador Bernardo Cabral, pela ordem. 
-0 SR~ BERNARDO CABRAL (F'FL.:. AM. F'ela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

.. 
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essa manifestação do eminente Senador José 
Eduardo Outra termina com as aposentadorias espe
ciais dos militares. 

O meu voto, quanto à magistratura, foi pela 
permanência, sim. E, agora, também será sim, por
que vão acabar as duas carreiras hoje nesta Casa. 
Podem ver que o meu presságio será certo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex! 
pede a palavra pela ordem, Senador Esperidião Amin? 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Tem a palavra os Líderes para orientação de 

suas Bancadas. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 

Para encaminhar a votação.) - O PPB continua vo
tando "sim", Sr. Presidente. 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, na condi
ção de Líder do PMDB, a orientação é a mesma. Só 
espero que os integrantes da minha Bancada mante
nham a coerência. Os que acabaram com o privilé
gio dos magistrados não se esqueçam de acabar 
também com o dos militares. 

Penso que a sociedade vai ficar reparando 
quem acabou com privilégio de magistrado e não 
quer acabar com o de militar. Vai ficar muito mal 
para o Senado! Então, quero orientar a minha Ban
cada para que, por favor, não mude de voto, porque 

seriã6 -ticarâ-mal para o Senado. Ter coragem de 
acabar com o privilégio do poder civil e não ter cora
gem de acabar com o privilégio do poder militar. Vai fi
car muito rriaCEnTao~ podavor, mantenha a coerência. 

- O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para en
caminhar a votação.) - Sr. Presidente, no PFL a 
questão é aberta. O meu voto pessoal será "sim", 
pela manutenção do texto. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, no PSDB a 
questão é aberta e meu-voto é "sim". 

O SR. JOSÉ EDUÀROO OUTRA (Bioco!PT -SE) 
-Sr. Presidente, o Bloco naturalmente recomenda o 
voto "não", tendo a certeza de que o voto "não" não 
vai acabar com os militares. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Aqueles 
que aprovam o destaque do Senador José Eduardo 
Outra, os que desejam, portanto, modificar o texto já 
aprovado no primeiro turno votarão "não". Para ma
nutenção do texto como foi aprovado no primeiro tur
no, o voto é "sim". 

Sugiro a presença em plenário dos Srs. Sena
dores que estiverem em outras dependências, pois 
estamos tendo votação nominal nesse momento. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está 
encerrada a votação. 

Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO 25. 
Houve uma abstenção. 
Total: 68 votos. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)

Sr. Presidente, tendo votado 'sim', encaminho de
claração de voto à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
publicada na forma do Regimento Interno. 

O texto destacado foi rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Srs. Se

nadores, a sessão não está terminada. Solicito a 
atenção da Casa. 

Passa-se à votação da expressão'§ 10 do art. 
42', constante do art. 17 da proposta destacada, de 
autoria do Senador José Eduardo Outra, a quem 
concedo a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioro'PT- SE) 
- Sr. Presidente, apenas para esclarecer que esse 
destaque é uma conseqüência do anterior. Como dis
se anteriormente, se no destaque anterior fosse manti
da a expressão, o destaque seria prejudicado. Mas, na 
medida em que há supressão do § 92 do art 42, há ne
cessidade de se proceder a urna supressão no texto 
para fazer com que os militares fiquem regidos por 
três dispositivos do art. 40. Portanto, é um artigo que 
tem conseqüência na votação do destaque anterior. 
Sob prejuízo de o texto ficar sem nexo, há necessi
dade de se retirar essa expressão que está grifada. 

O SR. PRESIDEmE (Geraldo Melo)- Com a pa
lavra os Srs. Líderes para orientarem suas Bancadas. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é 
preciso fazer um esclarecimento a minha Bancada, 
cumprindo determinação de V. Ex". Votarei "sim", 
pela manutenção do texto; a Bancada está liberada . 

. Entretanto, é preciso observar que se for aprovado o 
dispositivo, vai haver a obrigatoriedade de uma renu
meração completa de artigos, o que causará grande 
confusão, porque: 

1 - no atual texto constitucional o referido dis
positivo faz a remissão do regime previdenciário do 
militar ao regime previdenciário do servidor civil. 

2 - a Câmara dos Deputados já aprovou em 
primeiro turno a PEC n2 33, de 1996, que estabelece 
um novo estatuto institucional para o militar. 

3 - uma vez publicada a Reforma da Previdên
cia, o Poder Executivo terá 90 dias para enviar ao 
Congresso Nacional uma proposta para o regime 
previdenciário do militar ... 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Hugo Napoleão, a Mesa vai assegurar a palavra 
a V. Ex• e faz um apelo ao Plenário para que colabo
re com a· Mesa, pois a sessão não está encerrada e 
há um orador na tribuna. Se não conseguirmos res
tabelecer a ordem, serei obrigado a suspender os 
trabalhos até que os Srs. Senadores tenham condi
ções de se manifestar. Peço a colaboração da Casa 

Senador Hugo Napoleão, V. Ex" está com a 
palavra. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Vou 
concluir, Sr. Presidente, porque isso é da maior .im
portância e pode trazer um engano constitucional 
muito sério. 

4 - a atual remissão aos §§ 42, 52 e 62 não 
mantém correspondência aos novos parágrafos 
constantes da PEC. Seria necessário rever a reda
ção remanescente do art. 42. 

Rnalizo: o art. 40, no texto atual da Constitui
ção Federal, tem seis parágrafos. O novo art. 40 na 
PEC n2 331em 17 parágrafos. Caso o § 1 O do art. 42 
não seja revogado, será necessário retornar o as
sunto para a Comissão de Constituição, Justica e Ci
dadania, para refazer a remissão do art 42 ·ao art. 
40 ou então propor nova emenda à Constituição 
para fazer a correlação dos artigos. 

É uma situação delicada; por isso somos, logi
- camente, pela manutenção do texto, votando 'sim". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, continuo votando 'sim'. E vi hoje, com muita tris
teza, que os amigos dos militares do Poder votaram 
contra os militares agora. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Consul
to o Senador Beni Veras, como Relator, se S. Ex" 
pode esclarecer a Casa em relação às advertências 
que acabam de ser feitas pela Liderança do PFL. 

Encareço aos Srs. Senadores que se encon
tram em outras dependências doSenado que se diri
fam ao plenanO.-pOI"CjUe clindateremos votações no
minais após esta. 

Com a palavra_o Senador Beni V eras. 
O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Para um es

clarecimento. Sem revisão do orador.) - O Senador 
Hugo Napoleão está com toda a razão; é necessário 
manter o texto para a ordem do projeto, caso contrá
rio, o mesmo fica de pernas quebradas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Qual é 
a sugestão do Relator ao Plenário? 

O SR. BENI VERAS (PSDB- CE) -Que o tex
to seja mantido. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Manter 
o texto como consta do substitutivo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" já 
orientou sua Bancada, Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Mas a partir daí surgiram novos argumentos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não 
estamos em discussão, mas em processo de vota
ção. V. ExA já orientou sua Bancada. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
- Mas gostaria de fazer um esclarecimento à Ban
cada e ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Vou 
conceder a palavra a V. Ex" como liberalidade, pois 
V. Ex" sabe que estamos em processo de votação, 
embora dado o adiantado da hora não haja mais es
paço para muita liberalidade. 

Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE. 
Para uma esclarecimento. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, quero dizer que esse destaque 
tem relação com o que foi aprovado anteriormente. 
O Senador Hugo Napoleão tem razão em parte, com 
relação a um dos parágrafos, mas sobre o que trata 
dos professores, não. Sugiro que isso possa ficar 
como uma adaptação para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A 
Casa já conhece o ponto de vista de V. Ex". Esta
mos em processo de votação pelo painel eletrônico. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PS) - Sr. 
Presidente, quero saber como fica quem vota contra 
e quem vota a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Vou es
clarecer. quem vota 'sim" mantém o texto do Relator. 

Os Srs. Senadores já podem votar.(Pausa) 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -

SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - O Blo
co vota 'não', Sr. Presidente, para manter coerência 
com a deliberação anterior do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A 
Mesa apela aos Srs. Senadores que se mantenham 
no plenário e aos demais que se encontram fora do 
plenário que compareçam para votar, sob pena de o 
Senado não concluir a votação da PEC no dia de hoje. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB -CE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para 
o PSDB a questão é aberta e meu voto é 'sim'. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PMDB continua com a questão em aberto. 
Eu voto 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A 
Mesa mais uma vez chama a atenção dos Srs. Se
nadores que se encontram fora do Plenário para o 
fato de estarmos em votação nominal e ainda termos 
mais três votações nominais após esta. 

(Procede-se à votação.) 



OUTUBRO DE 1997 
.'f 

VOTArÃo NOMJNAL 
EXPRESSÃO"§ 10 DO ART 42" CONSTANTE 
DO ART, 17 DO SUBSTITUTIVO À PEC 33/96 

,· 
QUE MODIFICA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

N• Sessão: 1 

Data Sessão: 08/10/1997 

PR. t.M!'JRA 
Pi'!. I P1 HUGONAP<<.EAO 
Wl6 LUCENA 
IDS PA 

I 
I ' I 
! I 

PSSO MSILUO 

IJ"A"ISE 

BLC<:C AC IMARI"" S>J,YA 

>OUTRA 

:>8 ;P>NTC 

.. :B ttnAS 
0". 

::~~-

N• Vot.: 6 

varo 

·" 
;tM 

SIM 

~ 

..... 
!'IAO . 

"""--
SIM 

SIM 

""' 

Data Início: OS/10/1997 

Data Fim: 08/1 0/1997 

I 

' 
I 

J. 

·- .. ·: ! 
. -- j- I --

--- - -

Hora Início: 20:29:39 

Hora Fim: 20:45:34 

. 

.. 

. ~;-~ ~~~~~~;'~,;;~~~~-;::';"~·o;~~''--. ----=;--"" .~""--"'-· ~ .. ---: -,·-- . 
------------------+---------~ ·~-; "_NA§_ 

Presld : GERALDO MELO ,o Scc' • 

~Se-e.:· 

3"St:c: • 
4°Scc:· 

I 

I 
I 

Votos Sim: 

Votos Não: 

O~;o-dÍ:~::IH~e·L~~O~F .. L!~I~~~==~~···VOI~S 
.. \/nt, Abst: 

I 

-. 

45 
--

16 - Total: 62 ! 
1 

-- l 

513 



514 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Todos 
os Srs. Senadores já votaram? 

Vou encerrar a votação. 
Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO 16. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 62 votos. 
Está rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Votação 

em globo das Emendas nºs 1, 2 e 3 de Plenário, de 
parecer favorável, nos termos do parecer do Relator. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
Os senhores líderes que quiserem orientar 

suas bancadas têm a palavra facultada. (Pausa.) 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" 

tem a palavra, Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria que o Relator esclarecesse qual a conse
qüência do destaque. Queremos saber como devemos 
proceder para não prejudicar ainda mais o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Pie· 
nário quer ouvir a palavra do Senador Beni V eras. 

V. Ex" tem a palavra, Senador Beni V eras. 

. W 'RRS b!t""-- --:.z=d ... - ·--• a -= ·w 

O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. Para uma 
explicação. Sem revisão do orador.} - Sr. Presiden
te, é apenas uma emenda de redação. Proponho o 
voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Quem 
quer manter o texto do Relator vota "sim". 

-Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) -

Sr. Presidente, o PSDB encaminha seu voto "sim". 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 

Presidente, o PFL encaminha o voto "sim". 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 

- Sr. Presidente, estão em votação as emendas que 
têm parecer favorável? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sim. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 

- Sr. Presidente, quem quer votar a favor da emen· 
da vota "sim"? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Exato. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 

-Sr. Presidente, o Bloco vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs. 

Senadores já podem votar. (Pausa.) 
A Mesa informa que ainda haverá uma votação 

nominal depois desta. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- A Pre
sidência pede aos Srs. Senadores que se encon
tram em seus gabinetes ou em outras dependên
cias desta Casa que compareçam ao plenário, a 
fim de concluirmos a votação dessa emenda. Falta 
esta votação nominal e mais uma a ser realizada 
após esta. 

A Mesa lembra aos Srs. Senadores que o voto 
"sim' aprova as emendas do Relator; o voto "não" as 
rejeita. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE} -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem a 
palavra V. Exi 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, gostaria de esclarecer que o voto "sim" agora é 
consensual entre o Relator e todas as Lideranças, 
uma vez que se trata de emenda de redação acata
da pelo Relator. 

Alguém pode ter tomado gosto pelo voto 'não"; 
por isso, desejo infonnar aos companheiros que o 
voto agora é 'sim". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa 
já esclareceu que o voto "sim" aprova as emendas 
do Relator e o voto • não • as rejeita. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Pre
sidente, se V. Ex" me permite, a explicação é no 
sentido de que há unanimidade em tomo do voto 
'sim', quer dizer, o Relator e a Oposição. pratica
mente todos são a favor do voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse 
esclarecimento ultrapassa a responsabilidade da 
Mesa. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. 
Presidel'lte, por isso disse que se há alguém a favor 
do voto 'não' que se levante e diga: penso que deve 
ser'não"! 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Vou en-:.. 
cerrar a votação. (Pausa.) · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está 
encerrada a votação. 

Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO zero. 

Houve uma abstenção. 

Total de votos: 57. 

As emendas foram aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
se à votação em blos;o das Emendas n°s 4 e 5 de 
Plenário, que têm parecer contrário. 

Algum dos Srs. Líderes deseja orientar suas 
Bancadas? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, perguntei se poderia retirar essas 
emendas, mas disseram que não é possível. 

Votarei "sim', porque, a meu ver, é uma 
emenda que visa corrigir um absurdo, que é citar a 
moeda nacional na Constituição. Mas não é sangria 
desatada. Voto "sim' porque a emenda não pode ser 
retirada. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
esclarece aos Srs. Senadores que aqueles que votarem 
com o Relator, votarão 'não", pois se trata de emendas 
de parecer contrário. Estamos votando as emendas ... 

O SR. BENI VERAS (PSDB - CE) - Sr. Presi
dente, parece-me que é consensual a posição "não'. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Semi
consensual, porque o Líder do Bloco recomendou o 
voto "sim". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, o PFL vota com o Relator; vota "não". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, o PPB vota com o Relator; vota "não". 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE) -Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Apelo para o esforço derradeiro dos Srs. Sena
dores. Peço-lhes qu-e compareçam ao plenário, pois 
esta é a última votação nominal nesta emenda à 
Constituição. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) - Sr. 
Presidente, esta votação que está em curso é a última? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Sim, Sr" 
Senadora. Esta e-à última votação nominal; poste
rionnente, haverá votação de redação final. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Sr. Presi
dente, para corrigir o voto preciso apenas remarcar? 

ó sR: PRESIDENTE-(Geraldo-Mefo)- Sim, 
Senador Romeu Tuma, é só remarcar. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 

Vou encerrar:~:votação.(Pausa.) 
Encerrada a votação. 



OUTUBRO DE 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

VOTARAM OS SRS. SENADORES: 

-

N° Sessão: 1 

VOTACÃO NOMTNAT 

EMENDAS N" 4 E 5-PLEN AO 
SUBSTITUTIVO À PEC 33/96 DE PARECER CONTRÁRIO 

' -QUE MODIFICA O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL 

N"Vot.: 8 
Data Sessão: 08/10/1997 

Data Início: 08/10/1997 

Data Fim: 08110/1997 
Hora Início: 20:56:13 

Hora Fim: 21 :00:27 

~'"' 
I 

'2'1,"~, 

~ 
E 
I 

Pres1d.: GERALDO W.ELO 
,.,See.: • 
2o$e<::. 
3" Sec.: • 
.:eSee • 

Veto 

N 

_, 

VotosSim: 15 

Votos Não: 36 

Votos Abst- 1 

voco 

Total: 52 



518 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1997 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Vota· 
ram Sim 15 Srs. Senadores; e Não 36. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa. parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, oferecendo a redação final da matéria 
que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, o 
Senador Levy Dias. 

Houve 1 abstenção. 

Total: 52 votos. 

As emendas foram rejeitadas. 

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. (Pausa.) É lida a seguinte: 

COMISSÃÓ DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA 

PARECER No 596, DE 1997 

Redação final do Substitutivo 
do Senado à Proposta de Em~nda à 
Constituição no 33, de 1996 (n° 33, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a 
redação fmal do Substitutivo do Senado à Proposta de Emenda à Constituição no 
33, de 1996 (n° 33, de 1995, na Câmara dos Deputados), que modifica o sistema de 

previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências. 

~ ;~iu~"' 
·Y)~~ í' Sala de Reuniões da Comissão, em )5 de e-V-/- .M.&zo de 1997. 



A.NEXO AO PARECERW 596, DE1997 

Redação fmal do Substitutivo do 
Senado à Proposta de -Emenda a 
Constinúção no 33, de 1996 (n° 33, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado FederaL 
nos termos do § 3° do art. 60 da Constinúção FederaL 
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

El\1ENDA CONSTITUCIONAL 
No , DE 1997 

Modifica o sistema de previdência 
social, estabelece normas de transição e 
dá outras providências. 

Art. r A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 70 -- .... ·-- ··-----·---··-··---·-----··---·------- -· ---·-·--------···------·--·. ~: ~---
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador 

de baixa renda nos termos da lei; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

§ 7° É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou do art. 42 com a remuneração 
de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração." 
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"'Art. 40. Aos!servidorcs titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime. de.preVIdencra de cara ter 
contributivo, observados critéri~~ que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

§ 1° As aposentadorias e pensões serão custeadas com recursos 
provenientes das contribuições dos servidores e pensionistas e do 
respectivo ente estatal, na forma da lei, não incidindo contribuição 
sobre aposentadoria e pensão de valor igual ou inferior ao linúte 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 20 L 

§ 2° Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que 
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a 
partir dos valores :fixados na forma do § 4°: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificadas em lei; 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contn1mição; 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 
condíÇões: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 
mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao teti?-po de 
contribuição. 

§ 3° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de 
sua concessão, não poderão ~xceder a remuneração do respectivo 
servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu 
de referência para a concessão da pensão. 

§ 4 o Os proventos de aposentadoria, por ocasrao de sua 
concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria. e,· na forma da lei, 
corresponderão: 
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I - à totalidade da remuneração, no caso de--ser igiml ou inferior 
ao limite máximo estabelecido para os benefícios do reg_ime geral de 
previdência social de que trata o art. 20 I; · 

II - gradualmente, de setenta por cento à totalidade da 
remuneração, nos demais casos. 

' lf. § 5° E veaada a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentad_oria aos abrangidos pelo regiine de que 
trata este artigo, ressalvãdos os casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade fisicil., definidos em lei complementar. · 

§ 6° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão 
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 2°, III, a, para o 
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício 
das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 

§ 7° Ressalvadas as aposentadorias- decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais 
de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste 
artigo. 

§ go Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por 
morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao 
valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data 
de seu falecimento, observado o disposto no § 4°. 

§ 9° Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de 
aposentadoria e as pensões serão revistos na meslfla proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remnnernção dos servidores 
em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos 
pensionistas quaisquer beneficias ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores . em atividade, inclusive quando decorrentes 
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu 
a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
pensão, na forma da lei. 

§ 10. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de disponibilidade. 

§ 11. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem 
de tempo de contribuição fictício. 

§ 12. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos 
proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação 
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de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades 
sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao 
montante resultante da adição de proventos de inatividade com 
remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de 
cargo eletívo. 

13. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 
servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que 
couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 
previdência social. 

§ 14. Ao!f servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como 
de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime 
geral de previdência social. 

§ 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
desde que instituam regime de previdência complementar para os seus 
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o 
valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de 
que trata este artigo, o limite máximo estabelecido !'_ara os benefícios 
do regime geral de previdência social de que trata o art. 20 L 

§ 16. Observado o disposto no art 202, lei complementar disporá 
sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência 
complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. 

§ 17. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto 
nos §§ 15 e 16 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 
correspondente regime de previdência complementar." 

"Art 42 ...................................................................................... . 

§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo e a seus 
pensionistas o disposto no art 40, §§ 1°, 8° e 9°;" 

"Art. 73 ....................................................... ······················-······ 

§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as 
mesmas g~tias, prerrogativas, irnpc..dimentos, vencimentos e 
vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se
lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. 

, 
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"Art. 93. ····················-----········-·········-·····----~~-········-·-····--
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus 

dependentes observarão o disposto no an. 40. 
, 

"Art. 100. ··························-·····~-···'"'-"-"·"""'"'""''···--·~=~-···-'"-"'~"""""•·- -· 

§ 3° O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição 
de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas 
em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou 
Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado." 

"A.rt. 1 14 ............................................................... _ ................. .. 

§ 3° Compete ai....1da à Justiça do Trabalho executar, de oficio, as 
contribuições s~iais previstas no art. 195, I, a, c II, e seus acréscimos 

. legais, decorrentes das sentenças que proferir." 

"A.rt. 167 .. ············· ..................... ____ ...................... ~ ................... . 

X - a utilização dos recursos provenientes das contribuições 
sociais de que trata o art. I 95, I, a, e II, para a realização de despesas 
distintas do pagamento de beneficias do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201." 

"A.rt. 194 .................................................................................... . 

Parágrafo único . .......... _ .................................. :;.: ................ . 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados." 

"Art. 195 .............................................. ····················· .... ············ .. 

I - 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 titulo, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregaticio; 

b) a receita ou o faturamento; 

c) o lucro; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, 
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas 

:·pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 

------- --·- ----- •• -.-------- ·- ·----- ------------ ••• -------- ••• _.,.._.._.,. •• ______ =""::__~·__.. .. ~ ... "'"'·"·~~·= 
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§ go O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o 
pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam 
suas atividades em regime de economia farrriliar,_serr1 empregados 
permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a 
aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da 
produção e farão jus aos beneficias nos temios da lei._ 

§ 9° As· contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo 
poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da 
atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra. 

§ lO. A lei defmirá os critérios de transferência de recursos para 
o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para 
os Estados, o Distrito Federai_e_o~MIJIJjçjpios, e dos Estados para os 
Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. 

§ 11. É vedada a concessão de re!iússão ou anistia das 
contribuições sociais de que trata os incisos L a, e il deste artigo, para 
débitos em montante superior ao fixado em lei complementar." 

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos 
os resultantes de acidentes do trabalho e idade avançada; 

li - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

III - proteção ao trabalhador em · situação de desemprego 
involuntário; 

IV - s.alário-familia e aUXI1io-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda; 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2°. 

§ 1° É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral 
de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade fisica, definidos em lei complementar. 

§ 2° Nenhum beneficio que substitua o salário de contribuição ou 
o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao 
salário mínimo. 
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§ 3° Todos os salários de contribuição considerados para o 

cálculo de beneficio serão devidamente atualizados, na forma. da lei. 

§ 4° É assegurado o reajustamento dos beneficias para preservar
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos 
em lei. 

§ 5° É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na 
qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime 
próprio de previdência. 

§ 6° A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá 
por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. 

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência 
social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 

I - sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 
homem, e cinqüenta e cinco anos -de ídade e trinta de contribuição, se 
mulher; e 

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 
idade. se mulher. reduzido cm cinco anos o limite -para os 
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor 
rural, o garimpe*"o e o pescador artesanaL 

§ 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 fundamental e médio. 

§ 9" Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na 
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes 
de previdência social se compensarão financeinunente, segundo 
critérios estabelecidos em lei. 

§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do 
trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de 
previdência social e pelo setor privado. 

§ 1 L Os ganhos habituais do empregado, a qwil.quer título, serão 
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 
conseqüente repercussão em benefic!os, nos casos e na forma da lei." 

"Art 202. O regime de r:-~vidência privada, de caráter 
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime 
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geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição 
de reservas que garantam o beneficio contratado, e regulado por lei 
complementar. 

§ ! 0 A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao 
participante de planos de beneficies de entidades de previdência 
privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus 
respectivos planos. 

§ 2° As contribuições do empregador, os beneficies e as 
condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos 
de benefícios das entidades de previdência privada não integram o 
contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos 
benefícios concedidos, -não integram a remuneração dos participantes, 
nos termos da lei. 

§ 3° É vedado o aperte de recursos a entidade de previdência 
privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 
autarquias, fundaçõe-s, ·empresas públicas, sociedades de economia 
mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, 
situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá 
exceder à do segurado. 

§ 4° Lei complementar disciplinará a relação entre a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios. inclusive suas autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas 

direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades 
fechadas de previdência privad~ e suas respectivas entidades fechadas 
de previdência grivada. 

§S~ A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicru·
se-a, ncf que couber, às empresas privadas permissionárias ou 
concessionanas de prestação de serviços públicos, quando 
patrocinadoras de-entidades fechadas de previdência privada. 

§ 6° A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo 
estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das 
diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará 
a inserção dos participantes nos colegiados e instânc!as de decisão em 
que seus interesses sejam objeto de discussãc, e deliberação." 

Art. 2" A Constituição Federal, nas Disposições Coi:Lstitucionais Gerais, é 
acrescida dos seguintes artigos: 

"iut. 247. Os beneficies pagos, a qualquer títUlo, pelo órgão 
responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que a conta 
do Tesouro Nacional, obedecerão ao disposto no art. 201, § 4~, e os 
não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os beneficies 
concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, 
XI. 
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Art. 248. Com o c,bjetivo de assegurar recursos para o pagamento 
de proventos de aposentadorias e pensões concedidos aos respectivos 
servidores e seus dependentes, em adição aos recmsos dos respectivos 
tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes das 
contribuições previstas no art. 40, § 1°, e por bens, direitos e ativos de 
qualquer natureza, mediante lei, que disporá sobre a natureza e 
administração desses fundos. 

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento 
dos beneficias concedidos pelo regime geral de previdência social, em 
adição aos recursos de sua arrecadação,_a_União poderá constituir 
fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, 
mediante lei, que disporá sobre a natureza e administração desse 
fundo." 

Art. 3° É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, 
nas condições previstas na legislação vigente à data da publicação desta· Emenda, aos 
servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social que, até 
essa data. tenham cumprido os requisitos para obtê-las. 

§ !0 O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências 
para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade fará jus a isenção 
da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 
comidas no art. 40, ~ z•, !II, a, da Constituição. 

~ -~- § zo Os pr-oventos de aposentadoria e as' 'pensões -dos servidores e seus 
dependentes que, na data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos 
para obtê-los, serão calC!llados de acordo com a legislação vigente naquela data. 

§ 3o Observado o disposto no art. 40, § 15, da Constituição, os proventos de 
aposentadoria e as pensões a serem concediâos-aos serv:iâotes eseus<iepenàentes que 
adquirirem o direito ao beneficio após publicação desta Emenda serão calculados de 
acordo com o disposto nos·§§ 4° e 8° do mesmo artigo. 

§ 4° São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições 
constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores inativos e 
pensionistas, civis e militares, anistiados e ex-combatentes, assim como àqueles que 
já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o 
disposto no art. 37, XI, da Constituição. 

Art. 4° Observado o disposto no art. 40, § 11, da Constituição, o tempo de 
serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até 
que a lei discipline a matéria, será.contadõ cómotempó -decóntnotiição. 

Art. s• O disposto no art. 202, § 3°, da Constituição, quanto à exigência de 
paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, terá 
vigência no prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra 
antes, na data de publicação da lei complementar a que se refere o § 4° do mesmo 
artigo. 

Art. 6° As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades 
públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de econonna tnista, deverão rever, 
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no prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, seus planos de 
benefícios e serviços, de modo a ajustá-los aruarialmente a seus ativos, sob pena de 
intervenção, sendo seus dirigentes e_os de suas respectivas patrocinadoras 
responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo. 

Art. 7o Os projetes das leis complementares previstas -no art. 202 da 
Constituição deverão ser apresentados ao Congresso Nacional no prazo máximo de 
noventa dias após a publicação desta Emenda. 

Art. 8° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ressalvado o direito de 
qpção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à 
aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 4°, da 
Çonsriruição. àquele que tenha ingressado regularmente em cargo eferivo na. 
Administração Pública. direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação 
desta Emenda, quando o servidor, cumulati_vamenre: 

I - tiver cinqüenta e três anos de idade" se homem, e quarenta e oito anos de 
idade. se mulher; 

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a 
aposentadoria: 

III - contar tempo de contribuição igual. no mínimo, à soma de: 

a) trinta c cinco anos. se homem. e trima anos, se mulher; e 

b) um periodo adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do 
tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 
tempo constante da alúJ~á. anterior. 

§ 1 c O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em 
seus incisos I e II, e observado o disposto no art, 4°desta Eme!Jd<L,. pode aposentar-se 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes 
condições: 

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 

b) um periodo adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do 
tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 
tempo constante da alínea anterior; 

II - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta 
por cento do ~or máximo que o servidor poderia obter de acordo com o caput, 
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se 
refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento. 

§ 2° Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de 
Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 

§ 3° Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o 
membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de 
serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de 
dezessete por cento. · 



§ 4° O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data da publicação desta 
Emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte 
por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até 
a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se 
homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério. 

§ 5° O servidor de que trata esre artigo, que, após completar as exigências 
para aposentadoria estabelecidas no capw, permanecer ·em atividàde, fará jus a 
isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 
contidas no art. 40, § 2°, III, a, da Constituição. 

§ 6° Para os efeitos do cálculo dos proventos de aposentadoria previstos no 
capur deste artigo, a lei a que se refere o art. 40, § 4°, da Constirujção, ao estabelecer 
a gradualidade prevista em seu inciso II, observará a remuneração percebida pelo 
servidor e o tempo de serviço prestado à data da publicação desta Emenda. 

Art. 9o Observado o disposto no an. 4° desta Emenda e ressalvado o direito de 
opção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de 
previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha 
íiliado ao regime geral de previdência social. até a data de publicação desta Emenda, 
quando. cumulativarneute. atender aos seguintes requisiros: 

I - contar com cinqüenta e três anos de id.àde, se homem, e quarenta e oito 
anos de idade, se mulher; e 

II - contar tempg de contribuição igual, no mínimo, à sõma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do 
tempo que, na data da· publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 
tempo constante da àlinea anterior. 

§ .1° O segurado de que trata este a!rigo, desde que atendido o disposto no 
inciso I do caput, e observado o disposto no art. 4° desta Emenda, pode aposentar-se 
com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as as 
seguintes condições: 

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribwção equivalente a quarenta por cento do 
tempo que, na data dapubl.icação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 
tempo constante da aiinea anterior; 

II - o valor da aposentadoria proporcional será eqwvalente a setenta por cento 
do valor da aposentadoria a que se refere o caput, acrescido de cinco por cento por 
ano de contribwção que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite 
de cem por cento. 
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§ 2° O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido 
atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, 
terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o 
acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde 
que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de 
magistério. 

Art. 10. O regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 15, 16 
e 17, da Constituição, somente poderá ser instituído após a publicação da lei 
complementar prevista no§ 16 do mesmo artigo. 

Art. 1 I. A vedação prevista no art. 37, § r, da Constituição, não se aplica aos 
membros de poder e servidores inativos, civis e militares, que, até a publicação desta 
Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de 
provas ou de provas e títulos. e pelas demais formas previstas na Constiruição, sendo
lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a 
que se refere o art. 40 da Constituição, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o 
limite de que trata o§ 12 deste mesmo artigo. 

Art. 12. Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as contribuições 
de que trata o art. 195 da Constiruição. são exigíveis as estabelecidas em lei, 
destinadas ao custeio da seguridade social e dos diversos regim_e_s previdenciârios. 

ArL 13. Até que 3 lei discipline o acesso ao salário-família c auxílio-•cclusiio 

para os servidores, segurados e seus dependentes, esses beneficies serão concedidos 
apenas àqueles que tenham renda bruta mensal. igual ou inferior a R$ 360,00 
(trezentos e sessenta ~s), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos 
mesmos índices aplicados aos beneficies do regime geral de previdência social. 

Art. 14. O limite máximo para o valor dos beneficies do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201 da Constituição é fixado em RS -1.200,00 
(um. mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser 
reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado 
pelos mesmos índices aplicados aos beneficies do regime geral de previdência social. 

Art. 15. Até que a Lei Complementar a que se refere o artigo 201, § r•, da 
Constituição, seja publicada, permanece erri-Vígor o âi5Posto rios~arfS:57e58âaLei 
no 8.213, de 24 de julho de 1991, na redação -vigente à data da publicação desta 
Emenda, mantida a revogação da Lei n° 3.529, de 13 de janeiro de 1959, do Decreto
lei no 158, de 10 de fevereiro de 1967, da Lei n° 5.527, de 8 de novembro de 1968, da 
Lei no 5.939, de 19 de novembro de 1973, da Lei no 6.903, de 30 de abril de 1981, da 
Lei no 7.850, de 23 de outubro de 1989, e do art. 148 da Lei n• 8.213, de 24 de julho 
de 1991. 

Art. 16. Revoga-se o inciso II do§ 2• do art. 153 da Constituição. 

Art. 17. Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Em dis· 
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs. 

Senadores Ronaldo Cunha Lima, Elcio Alvares, Jo
saphat Marinho e José Serra encaminharam à Mesa 
declarações de voto, que serão publicadas. 

São as seguintes as declarações de 
voto encaminhadas: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N2 33, DE 1996 

VOTAÇÃO EM SEGUNDO TURNO 

Declaração de Voto 

Senhor Presidente, 
Senhoras Senadoras, e 
Senhores Senadores, 
Eminentes juristas americanos há mais de du

zentos anos atrás, objetivando garantir a aprovação 
da Carta Magna dos Estados Unidos da América, 
dedicaram-se à discussão de um tema sobre o qual 
nós, parlamentares brasileiros, ainda discutimos 
como uma novidade: a garantia da magistratura no 
episódio democrático. 

Nos "Escritos Federalistas· está dito: 

"Salvo o problema da estabilidade no 
cargo, nenhum outro pode contribuir mais 
para a independência dos juízes do que a fi
xação de seus honorários ... De acordo com 
o procedimento geral da natureza humana, 
'o controle sobre os meios de subsistência 
de um homem equivale a um controle sobre 
sua vontade.'" 

• ... o magistrado sentir-se-á seguro 
quanto à própria situação, não sofrendo, no 
exercício de suas funções, o receio de vir a 
ser prejudicado. Os honorários dos mem
bros do Judiciário podem, de tempos em 
tempos, ser alterados, de acordo com a con
juntura, porém de maneira que jamais um 
juiz receba menos do que quando assumiu o 
cargo.· 

Aqui estou, meu caro Presidente Antonio Car
los Magalhães, para reafirmar minha posição refe-

rente à questão da previdência social no Brasil, que 
neste momento votamos, em segundo turno, para 
reformá-la atrªvé!:;_da.Proposta de Emenda à Consti-

-- iuicão r19 33, c:leJ.9.9:6, respeitando e admirando sua 
capacidade de conduzir idéias e determinações, que 
deve ser louvada. 

Repito o que já disse em oportunidades ante
riores, que o Brasil, a exemplo do mundo, deve to
mar os mais elementares cuidados com seu sistema 
previdenciário. Esses cuidados, devemos resumi-los 
em duas vertentes: a primeira, relativamente à ma
neira que tem sido administrada_a previdência no 
Brasil. Fatos antigos e reCentes mostram a fragilida
de do sistema, sempre vulnerável à ação maléfica 
de quadrilhas organizadas dispostas à fraude. É 
uma questão administrativa de cunho gerencial. 

A segunda é uma crise de perspectiva. No nos
so País, como no mundo, os cálculos atuariais, a 
despeito de sua singular capacidade de previsão, 
não foram suficientes ante as inovações tecnológi
cas que, de um lado diminuíram o número de empre
gos e, por conseqüência, de contribuintes, e de ou
tro, na área médica sobretudo, aumentaram a média 
de vida dos beneficiários. 

Defendi a garantia do direito adquirido como 
uma segurança da estabilidade do passado, do 
acontecido, dado que o futuro é apenas uma pers
pectiva, e assim o fiz lembrando as lições de Vicente 
Ráo, com quem tive oportunidade de conviver. 

Uma questão particular clama a atenção do 
_ Rl_enário. _Esta ÉL relativa ao destaque que pretende 
excluir a expressão •no que couber" da aplicação da 
regra geral de previdência pública aos membros do 
Poder Judiciário. Antecipo a discussão do mérito, 
antes mesmo de perscrutar a possibilidade de exa-

- me do destaque ou de emenda neste sentido. Justifi
co, assim, por que usei a expressão dos eminentes 
e consagrados políticos americanos. 

Tenho que há diferenças substanciais entre as 
garantias consagradas a um Poder e os privilégios a 
que se agarram alguns servidores. A magistratura 
deve ser vista como estuário das preocupações da 
cidadania em seus momentos mais urgentes, porque 
estes momentos exigem, como regra geral, respeito 
às suas garantias fundamentais. Lá no Judiciário es
tarão respostas que são oferecidas por juízes que se 
encarregam da entrega da prestação jurisdicional re
clamada. Tratar com um magistrado independente, 
porque intenso às circunstâncias momentâneas, dá 
às partes, aos advogados e ao ministério público 
uma segurança somente própria à democracia. O 
contrário é o martírio de um processo kafkiano. 

-
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Quando o Senado Federal aprovou, em primei
ro turno, o texto que agora discutimos, e preferiu 
anuir com a emenda que modificou a forma da previ
dência dos membros do Poder Judiciário, o fez na 
consciência de que a matéria suscitaria, para sua 
efetivação, a Lei Complementar a que se refere o 
caput do art. 93, e que disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, sendo esta lei de iniciativa do Excelso 
Supremo Tribunal Federal. 

Pois bem! A partir dessa lei, sobre a qual se 
debruçará o Congresso Nacional, por suas duas Ca
sas, é que é possível mensurar o sistema previden
ciário da magistratura, sentindo se há, ou não há, 
privilégios. Aliás, esse foi o tratamento que o Senado 
buscou na questão previdenciária dos parlamentares. 
:··· 

O jornal O Globo em seu editorial de hoje, a 
desPeito de enxergar um privilégio na questão faz 
alusão à situação da magistratura nacional pregando 
inclusive que "o juiz deve ser bem pago - melhor do 
que hoje. O bom salário e sua progressão ao longo 
da carreira interessam à sociedade, antes mesmo de 
se definirem como uma questão de justiça. • No inicio 
da opinião, o jornal prega uma situação que pode 
parecer vexatória: • .. -bacharéis talentosos podem, 
em alguns anos de banca, vir a ganhar mais que um 
ministro do Supremo Tribunal Federal". 

Creio no momento como um cenário ativo, que 
oferece a oportunidade de discutir, urgentemente, 
não apenas a questão previdenciária da magistratu
ra, mas o seu regime jurídico e sua participação pe
rante o Estado de Direito. É uma oportunidade, por 
assim dizer,. ímpar. A responsabilidade do t;ongres
so Nacional, referentemente ao caso, não se esgota 
neste exame. Com isso quero deixar evidente que a 
disposição enfocada não é bastante em si mesma, 
de maneira que, por depender de uma lei regulado
ra, a disposição constitucional carecerá da- efetiva 
existência dessa norma para que seja aplicada. 

Quando, dentro da maioria, votei favoravel
mente à "emenda que alterou o inciso VI do art. 93 da 
Constituição Federal na forma da proposta em exa
me, o fiz com a consciência de quem estava propen
so a examinar uma lei reguladora, até porque fui au
tor de uma dessas emendas. 

Discute-se, agora, se há viabilidade regimental 
de excluir· a expressão "no que couber" seja pela via 
do requerimento de destaque - e aí para votação em 
separado -, ou através de emenda de caráter su
pressivo. 

Dr-do que a questão parte de uma interpreta
ção c. stitucional regulada pelo Regimento da 

Casa, mister se faz chamar ao caso, preliminarmen
te, sua natureza constitucional. 

No art. 60 a Constituição Federal expressa as 
regras adjetivas, propícias à formulação e votação 
de emendas visando a sua alteração. Para o caso inte
ressa de forma di reta o§ 4e, e indiretamente o§ se. 

O § 4° está assim redigido: 

• A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Çongresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obti
ver, em ambos, três quintos dos votos dos 
respectivos membros." 

Decorre daí que a constitucionalidade da maté
ria em apreciação é aferida em dois momentos, fin
dos os quais, quando consentida, em ambos, pelo 
quorum exigido, ter-se-á como válida sua aprovação. 

Ao permitir a discussão, em ambos os turnos, 
da proposta, a Carta Magna também permite sua_ 
avaliação, para fins de alterações, nos dois casos, 
admitindo inserções ou supressões. 

Acontece, entretanto, que as inovações prove
nientes do exame em primeiro turno não podem so
frer alterações substanciais (inovadoras), ao ensejo 
do segundo, porquanto não haveria para a novidade 
mais que uma oportunidade constitucional, não se 
quedando a nova situação aos ditames constitucionais. 

Fosse possível a modificação - com mudança 
no comportamento anterior - estaria a se exigir uma 
espécie de terceira oportunidade, que mesmo de senti
do redacional, não está prevista na Constituição. 

- O § se tamoom pode socorrer a tese exposta. à 
meâida que ao aprovar uma matéria nova, pela vida 
da emenda, o Plenário terá rejeitado outra que te
nha, com relação à aprovada, sentido contrário, 
mesmo-que seja apenas de forma assemelhada. Por 
conseguinte, a matéria rejeitada não poderia, a rigor, 
retomar ao ambiente de discussão, em sentido con
trário à aprovada, até mesmo para não invocar, 
como se disse, um novo turno. 

Dispõe o § S0: 

·A matéria constante de proposta de 
emenda rejeitada ou havida por prejudicada 
não pode ·ser objeto de nova proposta na 
mesma sessão legislativa. • 

Com efeito, a rejeição de uma matéria - no 
caso a aplicação à magistratura das regras gerais da 
Previdência de forma indistinta - implica que seu 
novo conhecimento somente pode se dar em uma 
outra oportunidade e não-nesta-assentada. 

- o Regimento-Interno do Senado, laborando de 
forma complementar à Constituição, dentro do limite 



que lhe é permitido, mas fazendo norma interna ao 
caso, assim em tese como em concreto, é seguro e 
peremptório. 

No art. 363, dispõe: 

"Incluída a proposta em Ordem do Dia, 
para o segundo turno, será aberto o prazo 
de três sessões ordinárias para discussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas 
que não envolvam o mérito." 

Ora, ao excluir as questões de mérito da apre
ciação em segundo turno o Regimento tomou, como 
não poderia fazê-lo diferente, o partido da Constitui
ção e do pragmatismo que a sua natureza proces
sual exige. 

As diferenças materiais entre o texto anterior e 
a emenda aprovada não se resumem, embora aí en
contrem sua melhor explicação, na expressão "no 
que couber". Antes, se afirma no propósito de res
peitar as peculiaridades de membro de poder ínsitas 
no magistrado, que não pode ser visto como um ser
vidor público - embora com ele tenha suas compati
bilidades-, mas como um órgão dentro da estrutura 
do Poder Judiciário e, por esta razão, pilastra do Es
tado Democrático de Direito. 

Examinar a previdência do Magistrado sem a 
conveniência legislativa do STF, pelo que dispôs o 
constituinte originário no vigente art. 93, inciso VI, 
pode mesmo vulnerar cláusula pétrea por singela in- · 
terpretação do inciso III do§ 4° do art. 60, da Consti
tuição. 

Ao expressar sua vontade primeira e, garantin
do a democracia, traçar princípios de observação 
compulsória, o constituinte fê-lo com relação à Ma
gistratura, na conformidade do art. 93, onde traçou 
dois pontos fundamentais: a reserva de iniciativa ao 
STF para o processo legislativo que discutiria o esta
tuto da Magistratura, e alguns princípios de alocação 
compulsória, involuntária para o .STF, dentro deste 
estatuto. Entre os princípios está a segurança previ
denciária (inciso VI). 

É certo que não há liberalidade em se permitir 
a discussão deste princípio nesta proposta de emen
da. A leitura mais consentida é de que há uma von
tade de reforçar a legitimidade antes alcançada. 

Contra eventuais e conhecidos abusos ocorri
dos sob a égide do atual sistema deve-se opor uma 
atitude gerencial de pulso firme e cumpridora da 
vontade constitucional. 

Voltando à questão regimental é necessário re
ferir-se aos textos, o aprovado no plenário e o ante
rior, oriundo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, constante do projeto. 

__ f>elo projeto,_() text() era º-Se9uinte: 

"Art. 93. 

VI - a aposentadoria dos membros da 
magistratura e a pensão de seus depend
entes observarão o disposto no art. 40." 

Vê-se que a norma geral é determinante (ob
servarão) não dando margem ao STF de dispor dife
rentemente por ocasião de sua mensagem. 

O texto da emenda aprovada foi: 

- "VI =-a aposentadoria dos membros da 
magistratura e a pensão de seus depend
entes observarão o disposto no art. 40, no 
que couber." 

A emenda aprovada não preferiu acrescentar 
apenas a expressão nova (no que couber), mas 
imiscuí-la na forma de um texto único, onde ela - a 
expressão - firmasse uma conclusão objetiva e cla
ra, e - mais importante - de sentido diverso à propo
sição original. 

É dizer: enquanto no texto original a aplicação 
do art. 40 aos membros do Poder Judiciário é uma 
questão principal e determinada, pela emenda apro
vada a aplicação do art. 40, respeitando peculiarida
des, é uma questão secundária. 

Isto não significa abertura a privilégio e abusos, 
que em muito poderão ser contidos, se assim fosse 
o caso, por _ocaJ>iii._o da_apreciação do projeto de lei 
Complementar que disporá sobre as mudanças no 
estatuto da maJ)isjratyra. 

Há, por assim dizer, então impossibilidade 
de apreciação de emenda supressiva da expres
são "no que couber" constante do inciso VI do art. 
93, na forma proposta pela redação ao segundo 
turno. 

Para o destaque o regimento é ainda mais 
rígido. 

De início, é bom que se diga, que as normas 
- regim!lntais atinentes ao destaque prestam-se ao 
caso por força de disposição também regimental. O 
art. 372 é autorizador para o caso. 

"Art. 372. Aplicam-se à tramitação da 
proposta, no que couber, as normas estabe
lecidas neste Regimento para as demais 
proposições." 

Nos arts. 312 e seguintes o regimento dedica
se aos procedimentos relativos ao destaque. Em 
uma destas oportunidades é de uma precisão lapi
dar, segundo a ob_servação de índole material ex
posta. 
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ln verbais: 

"Art. 314. Em relação aos destaques, 
obedecer-se-ão às seguintes regras: 

11 - não será permitido destaque de ex
pressão cuja retirada inverta o sentido da pro
posição ou a modifique substancialmente.· 

Em outra oportunidade, certo que de discutida 
interpretação, o regimento também veda o procedi
mento. É o caso, no mesmo artigo (314) do item I da 
alínea a do inciso VI, in verbis: 

"VI - não se admitirá requerimento de 
destaque: 

a) para aprovação ou rejeição: 
I - de dispositivo a que houver sido 

apresentada emenda;" 

Como é notório, a atual redação do inciso VI do 
art. 93 provém de emenda. A já referida de autoria 
do Senador José lgnácio que a elalborou com um 
sentido material diferente do texto original. 

Ao argumento de que a apresentação de 
emenda referida no texto é para as que foram apre
sentadas na discussão em segundo turno, opõe-se a 
ausência de tal determinação, de maneira a fazer 
acatar a tese. 

Por último não é prestante o argumento de fi
delidade ao precedente para o caso. O regimento 
considera que as questões de ordem são simples 
precedente, só adquirindo força obrigatória quando a 
ele incorporada. Assim se expressa o artigo 406: 

"Art. 406. Considera-se simples prece
dente a decisão sobre questão de ordem, só 
adquirindo força obrigatória quando incorpo
rada ao Regimento." 

Destarte, também pelo caminho oferecido pelo 
destaque não é possível a alteração do texto já apro
vado em primeiro turno. 

Sala das Sessões, 08 de outubro de 1997. -
Ronaldo Cunha Lima, Senador. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
Esta Casa aprovou, por grande maioria, em pri

meiro turno de votação, a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 33/96, que versa sobre a Reforma 
da Previdência. No contexto da apreciação dessa 
PEC, foi também aprovada, por grande maioria, a 
expressão "no que couber" no inciso VI do art. 93 da 
Carta Magna, com a finalidade de estatuir que as 
disposições referentes à previdência dos servidores 

públicos em geral devem aplicar-se aos membros da 
magistratura, no que for cabível. 

Desde eritão,_a deliberação do Senado Federal 
vem sendo alvo qecrítig~s, que sustentam constituir 
a inclusão daquelãexpressã6 no texto constitucional 
intolerável privilégio concedido aos magistrados. 

Na condição de advogado - conhecedor, por
tanto, da notável importância da função desempe
nhada por aqueles que têm a responsabilidade de 

_ efetuar a prestação jurisdicional à sociedade -, ve
nho a esta tribuna manifestar meu posicionamento 
favorável à manutenção daquele texto, tal como 
aprovado na votação em primeiro turno, eis que ele 
corresponde às exigências da melhor técnica legisla
tiva e, ao contrário do que alegam outros, não encer
ra qualquer privilégio. 

Em defesa da manutenção no texto constitucio
nal da expressão alvejada, cabe, em primeiro lugar, 
ressaltar sua adequação técnico-jurídica. É que o 
art. 40, ao qual a expressão faz remissão, contém, 
de fato, diversas disposições inequivocamente ina
plicáveis à magistratura, motivo pelo qual impende 
ressalvar_ que __ aquelascjis_posições _ aplicar-se-ão aos 
magistraçlos some_n.te_ .:oo _que _couber". Trata-se, 
como afirmamos anteriormente, de exigência de téc
nica legislatilla. 

- Entre as inúmera.s_referências do art. 40 incom
patíveis com o estatuto constitucional dos magistra
dos, -permito-me citar apenas uma: a referência a 
"cargo efetivo", presente no caput e em diversos ou
tros dispositivos daquele artigo._ Ora, conforme con
sabido, a investidura do magistrado se faz com ga
rantia de vitaliciedade, na forma do disposto no inci
so I do art. 95 da Carta Magna. Apenas essa primei
ra distinção- cargo efetivo no serviço público, e car
go vitalício na magistratura - já basta para revelar o 
acerto da expressão hostilizada. 

Como se vê, é inquestionável a adequação téc
nico-jurídica de se incluir aquela expressão no inciso 
VI do art. 93. Mas não são apenas razões de ordem 
técnica que me levam a assumir posição favorável à 
manutenção daquele texto. 

Se nos quisermos posicionar com isenção e 
honestidade de prQpósitos nesse debate, urge, em 
primeiro lugar, deiXa.r bem clara _uma premi§sa: tal 
como redigido, o te)(Ío não consagra qualquer privilé
gio à magistratura. Ao contrário do que alardeiam, 
este Senado Federal não garantiu<l_osjuízes apo
sentadoria com prc!ventosintegraiS, não os dispen
sou das exigências referentes a tempo de contribui
ção, não os isentou de !@i:>ªlhªr~m por long() perío-_ 
do,-r'ie~m oslibéroúda ídade-mínima como-condição 
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para obtenção do benefício. Não lhes conferiu, tam
pouco, aposentadoria especial, não os exonerou de 
qualquer encargo, nem lhes fez concessão que os dis
criminasse perante os servidores públicos em geral. 

Nada disso está disposto na Proposta de 
Emenda Constitucional n• 33/96. A regulamentação 
da aposentadoria dos magistrados será objeto, evi
dentemente, do Estatuto da Magistratura, a ser ela
borado, em cumprimento ao art. 93 da Constituição, 
na forma de lei complementar, de iniciativa do Su
premo Tribunal Federal. 

Ao elaborar esse anteprojeto, o Supremo terá 
em mente sua grave responsabilidade de assegurar 
aos juízes o mínimo de segurança indispensável ao 
exercício de sua função com independência. Qual
quer que seja a qualidade da proposta elaborada 
pelo Supremo, ela será submetida ao criterioso exa
me do Congresso Nacional, que tem poderes, inclu
sive, para alterá-là por completo. Por fim, o texto 
aprovado irá ao Presidente da República, para exer
cício de seu poder de sanção ou veto. Isso significa 
que a expressão estigmatizada, ao invés de assegu
rar privilégios, garante, isso sim, o exercício do dis
cernimento responsável; pelas mais altas instâncias 
dos três Poderes da República, em sua tarefa de de
finir o estatuto legal daqueles que têm sobre seus 
ombros a gravíssima responsabilidade de aplicar o 
direito aos casos concretos. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores: 

O magistrado, por meio de uma sentença, tem 
poderes para dispor sobre a liberdade física e o pa
trimónio dos cidadãos. Compete-lhe socorrer as víti
mas da arbitrariedade e amparar, quando necessá
rio, o exercício pleno das liberdades individuais, polí
ticas e sociais, bem como restabelecer os direitos 
violados ou impedir que sofram eles lesão irrepará
vel. É uma função de transcendental importância. 

· Nessa medida, a tranqüilidade do juiz para exercer 
sua função com independência é de interesse da ser 
ciedade. 

Não podemos esquecer, ainda, que ao juiz é 
constitucionalmente vedado o exercício de qualquer 
outra atividade lucrativa, com a exceção de um único 
cargo de professor, ofício, aliás, pessimamente re
munerado nos dias que correm. Reando assim o 
magistrado privado de qualquer oportunidade de en
riquecer-se, a mais ambicionada recompensa que 
tem ao ingressar na carreira é a segurança da apo
sentadoria, com a qual poderá. em tese, viver com 
dignidade sua velhice. 

Muito obrigado. 

Brasília, 8 de outubro de 1997.- !:leio Alvares. 

Declaração de voto 
-

Tendo mantido regime diferenciado para a apo-
sentadoria dos magistrados, votei no mesmo sentido 
quanto aos militares, "por suas peculiaridades
profissionais" assemelhadas às daqueles. 

Não é justo, nem legítimo, dar tratamento dife
rente a situações equivalentes. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1997. - Jo
saphat Marinho. 

Declaração de voto 

Votei contra a retirada do § 92 do art. 42 que 
permite que lei complementar disponha de regime 
previdenciário próprio para os servidores militares, 
que deverá refletir suas peculiaridades. No caso dos 
militares a lei separada se justifica, o que não é o 
caso da magistratura, por exemplo. 

Por quê? Suponhamos que um oficial vá para a 
reserva com 38 anos, com 18 anos de serviço. 
Como enquadrá-lo numa lei geral para o funcionalis
mo? As condições de idade e tempo de serviço dos 
militares são absolutamente particulares, diferindo 
de todo o serviço público, nas três esferas de poder. 
Um coronel reformado aos 50 anos, por exemplo, 
como poderia enquadrar-se em disposições gerais 
para o funcionalismo? 

Note-se ainda que a aprovação dessa supres
são não elimina a necessidade de lei especifica, que 
continua presente no texto constitucional que perma
neceu. Neste sentido, paradoxalmente, a controvér
sia teve menos efeitos práticos do que se imagina. 

Senador José Serra. 

OSR. PRI:SI.(!ENTI: (Geraldo Melo)- Esgota
do o tempo regimental da sessão. 

Em razão disso, a matéria restante da pauta 
será apreciada na sessão de amanhã. 

São os seguintes os itens cuja aprecia
ção é adiada: 

-~-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 16, DE 1996 

(Em regirrie ae urgência, nas termos do 
Requerimento n• 821, de 1997, art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 16, de 1996 (n• 2.942192, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a compensação financeira 
entre os sistemas de previdência social, nos casos 
de contagem recíproca do tempo de contribuicão 
para efeito de apos_entadoria, e dá outras providên
cias, tendo 
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Pareceres, sob n°s 243 e 413, de 1996, daCo
missãode 

- Assuntos Sociais, Relator: Senador Beni 
Veras: 12 pronunciamento: (sobre o Projeto) favo
rável; 2!! pronunciamento: - (sobre a emenda n° 
1-Pien, apresentada perante a Mesa) - favorável. 

(Em virtude de adiamento) 

- 3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 25, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Cãmara n2 25, de 1995 (n2 2.331/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação de Área de Pro
teção Ambiental- APA no Distri1o de Joaquim Egí
dio, Município de Campinas, Estado de São Paulo, 
tendo 

Parecer sob n2 288, de 1997, da Comissão de 
- Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Marina 

Silva, favorável ao Projeto, com emendas n°s 1 a 6-
CAS, que apresenta 

(Em virtude de adiamento) 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 175, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 175, de 1997 (apresentado pela Co
missão Parlamentar de lnquéri1o dos Títulos Públi
cos), que dispõe sobre o endosso de cheques. 

(Em virtude de adiamento) 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 176, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 176, de 1997 (apresentado pela Co
missão Parlamentar de lnquéri1o dos Títulos Públi
cos), que dispõe sobre a gestão das entidades fecha
das de previdência privada e dá outras providências. 

(Em virtude de adiamento) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sr. 
Senador Carlos Wilson enviou à Mesa projeto de lei, 
cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 
235, inciso III, alínea a, item III, do Regímento lnfer:: 
no, deve ter início na Hora do Expediente. 

A proposição será lida na próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs. 

Senadores Esperidião Amin, Lúcio Alcãntara, Odacir 
Soares, Carlos Bezerra e Eduardo Suplicy enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 

. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, penso não haver 
pessoa alguma em nosso Pais que, tendo a lem-

brança dos tempos de inflação descontrolada, não 
apoze o esforço ãe estabilização económica que hoje 
empreendemos. Apesar das falhas existentes a co
meçar pelo déficit público, problema grave que pare
ce longe de ser sanado , apesar de inevitáveis corre
ções de procedimentos que não poderão ser poster
gados, o certo é que a existência de uma moeda for
te símbolo de u~economiª_saudável nos dá o mí
nimo de segurança, inspirando confiança. 

Se isso é importante para empresários urbanos 
e rurais, para toda e qualquer pessoa que tenha res
ponsabilidades na produção de bens e na geração 
de empregos, não menos significativo o é para o ho
mem comum, aquele que aspira ao mínimo de tran
qüilidade para viver, provendo com dignidade a sua 
existência e a de seus familiares. 

Por razões dessa natureza é que louvo o pro
cesso de estabilização económica que o Brasil foi 
capaz de estabelecer, e pelo qual todos são respon- -

- sâveis: o Poder Público, que o instituiu e dirige, e a 
sociedade, que a ele aderiu com entusiasmo e cons
ciência. Como todo e qualquer cidadão brasileiro, 
torço pelo permanente êxito do Real, na convicção 
de ser este um caminho seguro para o desenvolvi
mento integral a que todos aspiramos. 

Assim, Senhor Presidente, sinto-me no direito 
de apontar aspectos altamente problemáticos que o 
Plano de Estabilização Económica não conseguiu 
superar e que exigem o adequado encaminhamento 
para sua superação. Faço-o, sobretudo, pelos pesa
dos danos sociais que acarretam, transtornando e 
tomando ainda mais difícil a vida das camadas mais 
pobres da população. 

Vejarn_o:; -º que ocorre nas grandes çidªdes 
brasileiras, hoje, especialmente as capitais de Esta
dos, que exercem forte atrativo sobre as populações 
interioranas. Não é necessário que nos fixemos nas 
grandes áreas metropolitanas, a exemplo de São 
Paulo ou do Rio de Janeiro. Mesmo os centros urba
nos de menor porte se comparados aos nossos dois 

-maiores -padecemâe deficiênczasestrutura:is graVís= 
- simas, com seus-equipamentos e·seus serviços es= 
senciais por demais deteriorados, vivendo no limite 
de suas possibilidades de atendimento às demandas 
por educação, saúde, moradia, transporte, emprego 
e lazer. 

Como deve ser do conhecimento geral, essas 
demandas tendem- a crescer- riuma autêntica pro
gressão geométrica, especialmente em face do in
cessante processo migratório. A crise no campo e a 
ausência de perspectivas nas pequenas e médias ci
dades do interior acabam por empurrar, na direção 
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das capitais e dos centros metropolitanos maiores, 
levas e levas de brasileiros em busca de uma vida 
melhor. O resultado se escancara aos nossos olhos: 
despreparadas para receber um fluxo populacional 
tão volumoso quanto incessante, essas cidades se 
vêem exauridas em sua capacidade de responder 
aos desafios que, rotineira e cotidianamente, lhes 
são apresentados. 

Tomo por exemplo, Senhor Presidente, Senho
ras e Senhores Senadores, um caso que conheço 
muito bem. Refiro-me à querida Florianópolis, a bela 
Capital de meu Estado, Santa Catarina. Os proble
mas que ela enfrenta e, seguramente, não se trata 
de um fato isolado são de tal magnitude, que estão 
a exigir a decidida colaboração do Governo Federal 
no esforço de respondê-los, rápida e eficazmente. 

Ao abordar a questão de Florianópolis, imagino 
estar tocando num dos pontos cruciais a que me re
feri antes, quando discorria sobre o Plano Real e sua 
necessidade de urgente correção. Afinal, se a esta
bilidade económico-financeira é um bem, não merios 
verdadeiro é que ela não se esgota em si mesma; 
seu êxito somente se completa quando são dadas 
as condições para o desenvolvimento económico e 
para a sensível redução das diferenças sociais e re
gionais. 

Exatamente por assim pensar é que trago, a 
esta Casa, a preocupante situação de Florianópolis. 
Agir no sentido de resolvê-la ou, pelo menos, minimi
zá-la, significa, por parte do Governo Federal, ter a 
sensibilidade de compreender que a economia não 
poder estar bem quando as condições básicas indis
pensáveis à vida dos cidadãos não estão sendo su
pridas. 

Registro, a propósito, documento encaminhado 
ao Senhor Presidente da República pela Câmara 
Municipal de Rorianópolis, cuja cópia me foi endere
çada. Trata-se de Requerimento, de autoria do com
bativo e diligente Vereador Alcino Vieira, pelo qual é 
solicitada ao Chefe do Executivo "especial atenção 
no que tange à ampliação e à agilização de repasse 
dos recursos federais para o Município de Rorianó
polis". 

O documento é uma peça densa e consistente. 
Sem se perder na retórica vazia de conteúdo, aponta 
os problemas mais angustiantes da cidade, identifi
cando-lhes as causas e sugerindo soluções. Assim, 
destacando o índice de miséria 11% que envolve a 
população de Rorianópolis (dados publicados pela 
Folha de S. Paulo, em 1994), o Vereador lembra o 
grande êxodo rural verificado no Estado, responsá
vel, em última análise, pela vertiginosa ampliação da 

população da Capital, fato acrescido pela ocupação 
desordenada da periferia. Destaca, ainda, o altíssi
mo índice de 33% de mortalidade infantil que a cida
de ostenta. 

Faço minhas as preocupações do Vereador Al
cino Vieira quando este, alertando para os efeitos 
danosos do fenômeno El Nino, conforme previsões 
do Serviço Meteorológico, recorda-se de que Floria
nópolis ainda não se recuperou inteiramente das vio
lentas chuvas de dezembro de 1995, sem falar dos 
estragosque as enchentes de 1983 e 1984 ocasio
naram. 

Ocorre, Sr. Presidente, que e, aqui, reproduzo 
textualmente as palavras do nobre Vereador a "Pre
feitura Municipal e as comunidades organizadas já 
estão fazendo a sua parte no enfrentamento dos 
problemas sociais do Município de Florianópolis, 
mas esbarram sempre no obstáculo da falta de re
cursos financeiros". Nesse ponto, entra a dolorosa 
constatação: ao extinguir órgãos voltados para a as-

. --siSfênciasoclãleasa:úâe;-enfre õüfros; a União não 
pôde, ou não achou conveniente, ou simplesmente 
não quis, preencher o enorme vazio que se formou. 

A esse respeito, vale a pena repetir o texto do 
Requerimento aprovado pela Câmara Municipal de 
Florianópolis: "As camadas mais vulneráveis da Na
ção Brasileira não podem pagar a conta da malver
sação dos recursos públicos, nem da incapacidade 
administrativa dos prepostos do Governo junto a es
sas instituições; entendemos que é muito mais sen
sato efetuar o saneamento administrativo dos órgãos 
deficitários do que simplesmente extingui-los". 

Reiterando a posição defendida pela edilidade 
de Florianópoüs, subscrevo integralmente o apelo 
por ela formulado ao Senhor Presidente da Repúbli
ca nos seguintes termos: "Solicitamos sua especial 
atenção no sentido de ampliar e agilizar o repasse 
dos recursos federais para o Município de Rorianó
polis, possitiilitando maiores investimentos em obras 
e Serviços nos bolsões de miséria, ampliando a infra
estrutura de educação e saúde, criando cursos de 
capacftação profissional, enfim, proporcionando 
meios para que cada habitante desta Cidade possa 
conquistar a sua cidadania plena e manter-se a si 
próprio e a sua família. Temos a plena convicção de 
que açôes desse tipo é que poderão fazer chegar 
com mais eficiência os serviços púbflcos até o cida
dão mais carente, pois é no município que ele vive o 
seu dia-a-dia". 

Que o apelo possa ser ouvido, compreendido e 
atendido. 

Muito obrigado! 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, dias atrás, 
daqui mesmo deste plenário, apresentei pronuncia
mento analisando o quadro sombrio do Sistema Ha
bitacional Brasileiro. Mostrei números estatísticos, 
falei do enorme déficit habitacional, do fantástico 
rombo do Fundo de Compensação das Variações 
Salariais FCVS, das condições deploráveis de mi
lhões de "domicílios" espalhados pelo Brasil afora, 
da humilhante vida social nessas habitações subu
manas, do paternalismo que sempre caracterizou as 
ações governamentais em matéria de políticas so
ciais, da improvisação dessas políticas, e dos diver
sos programas habitacionais que aparecem e desa
parecem sem nada resolver, e o que é pior, causan
do quase sempre grandes prejuízos aos cofres públi
cos. Agora, por exemplo, a palavra da moda é o Sis
tema de Financiamento Imobiliário SFI, que, apesar 
de ainda não ter sido aprovado totalmente no Con
gresso Nacional, chega com estardalhaço, até revis
ta de grande circulação já tem e, segundo autorida
des governamentais ligadas ao assunto, causará 
uma verdadeira revolução em todo o sistema habita
cional brasileiro; tomara! Enfim, terminei dizendo que 
não temos uma politica habitacional séria, aliás, nun
ca tivemos, e que o sistema como um todo está 
completamente falido e enterrado em um buraco mo
numental. 

Hoje, em novo pronunciamento e com muitos 
dados estatísticos fornecidos pelo próprio Governo, 
volto à tona com o assunto porque ele continua cau
sando grande inquietação a muitos milhões de brasi
leiros que moram miseravelmente, que habitam em 
domicílios precários, que não têm nenhum teto. a não 
ser as marquises, as pontes e os viadutos, que com
praram suas casas e não podem mais pagar porque 
as prestações subiram mais do que os seus salários, 
ou que compraram com enorme sacrifício, investiram 
tudo o que pouparam durante anos a fio, e hoje estão 
prestes ~ perder tudo, como os mutuários da Encol. 

Os dados que usei em meu discurso anterior 
foram baseados nos estudos realizados pela Funda
ção João Pinheiro, de Minas Gerais, e pela Funda
ção Instituto de Pesquisas Económicas Fipe, sobre 
"Déficit Habitacional no Brasil", dados que foram am
plamente divulgados pela mídia nacional. O jornal •o 
Globo" por exemplo, em sua edição de segunda-fei
ra, dia 16 de junho de 1997, traz matéria de página 
inteira com o título: • A Politica Habitacional de Cara 
Nova·, assinada pelo jornalista Chico Otávio. Tal 

· matéria trata da questão justamente a partir dos es
tudos realizados pela Fundação João Pinheiro e pela 

Fipe. Em nosso pronunciamento, exploramos bas
tante essa matéria e inclusive usamos os dados for
necidos pelo jornalista. Assim, segundo ele, levanta
mentos técnicos realizados com base ne:;ses estu
dos davam conta de que o verdadeiro déficit habita
cional brasileiro situava-se na casa de 14 milhões de 
unidades e não simplesmente em 4,9 milhões. Para 
se chegar a esse déficit de 14 milhões, os técnicos 
consideraram que, além dos 4,9 milhões, mais 8,8 
milhões de "habitações"-não preenchiam as mínimas 
condições de habitabilidade. Não possuíam, assim, 
qualquer infra-estrutura de instalação de água, esgo
tamento sanitário, coleta e tratamento de lixo e ener
gia elétrica. 

Além disso, a matéria entrava em maiores de
talhes e publicava um quadro cuja fonte era a pes
quisa sobre "Déficit Habitacional no Brasil", sob a 
responsabilidade da Fundação João Pinheiro. Se
gundo esses números que incluímos em nosso pro
nunciamento anterior, os domicílios improvisados, 
carroças, tendas, grutas ou simples buracos chega
vam a 146 mil 535 em todo o País. Os domicmos 
rústicos, produzidos com materiais precários, eram 1 
milhão 727 mil 845. Os números da coabitação, ou 
seja, mais de uma família morando sob o mesmo 
teto, alcançavam 3 ·milhões 128 mil 978. As residên
cias miseráveis, aquelas desprovidas das mínimas 
condições, eram 4 milhões 652 mil 611 . Finalmente, 
as residências com infra-estrutura deficiente, que 
possuíam algum serviço, mas não tinham canaliza
ção interna nem banheiro, somavam mais 4 milhões 
214 mil 596. Dessa maneiro., a partir da fonte men
cionada, o Brasil contava com 8 mi!hões 867 mil 207 
residências em estado verdadeiramente deplorável. 

É importante ressaltar que os próprios técnicos 
em habitação, principalmente os responsáveis pelos 
trabalhos do Departamento de Populações do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, já 
estão adotando uma nova definição para identificar 
os chamados "sem-teto• do País. A nova definição 
passa pela questão da dignidade humana e pelo 
cumprimento de padrões mínimos exigidos interna
cionalmente para se definir honestamente o que é 
uma moradia socialmente correta. Dessa maneira, a 
habitação que não apresentar, no máximo, duas 
pessoas por dormitório e infra-estrutura básica, ou 
seja, instalações de água, esgotamento sanitário, 
coleta, tratamento de lixo e energia elétrica, será ca
talogada na categoria de déficit habitacional. Foi jus
tamente observando a falta dessas condições míni
mas que concordamos em admitir que o déficit habi
tacional brasileiro não era apenas de 4,9 milhões de 
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unidades e, sim, 14 milhões, e, quem sabe, talvez 
até um pouco mais como preconizou a própria Co
missão Económica para a América Latina CEPAL, 
que estimou o nosso déficit habitacional, em 1993, 
em 15 milhões de unidades. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, não é difícil para qualquer viajante ou turis
ta conhecer, por todos os lados, em todas as regiõ
es, em qualquer capital, em qualquer cidade, nas 
margens da estradas e na zonal rural, o estado de 
indigência em que estão mergulhados milhões e mi
lhões de brasileiros. Infelizmente, a miséria do Brasil 
é secular e é hoje uma situação que nos envergonha 
e nos incomoda como nunca. O Brasil, às portas do 
século XXI, mesmo ostentando um Produto Interno 
Bruto de quase 1 trilhão de dólares, um parque in
dustrial sofisticado que produz anualmente a oitava 
riqueza do sistema capitalista mundial, a condição 
de segunda maior potência económica das Américas 
e reivindicando agora, em função do seu peso, uma 
cadeira no Conselho de Segurança das Nações Uni
das, ainda é, ironicamente, uma nação do Terceiro· 
Mundo. O nosso País arrasta atrás de seu poderio, 
um exército enorme de cerca de 40 milhões de "lum
pemproletários•, que vivem da sobra social e do lixo 
das cidades. 

A dívida social do Brasil, que se foi avoluman
do ao longo de séculos, alimentada sempre por um 
Estado populista clientelista e por urr.a elite submis
sa e corrupta, não deve mais fazer parte de nossa 
paisagem. A nossa maior contradição é, portanto, a 
convivência incómoda que existe ainda entre a nos
sa imensa riqueza e a nosSa. vergonhosa e inadmis
sível miséria humana. A nossa fraqueza revela-se 
assim toda vez que as estatísticas divulgam os seus 
resultados frios e colocam o Brasil no mesmo nível 
social, e às vezes em nível até inferior, aos países 
mais pobres do mundo. É duro ser comparado ao 
Haiti, ao Zaire, à Tanzãnia, ao Camboja, à Bolívia ou 
ao Paraguai. 

Apesar de tudo, de muitos erros cometidos, de 
alguns descaminhos em matéria de resgate dessa 
imensa dívida social, não podemos deixar de reco
nhecer que o Governo atual, presidido pelo sociólo
go Fernando Henrique Cardoso, tem realizado um 
esforço enorme para dotar o Brasil de melhores es
tatísticas e prepará-lo, de maneira mais respeitável, 
para enfrentar os enormes desafios que a terceira 
revolução industrial nos reserva. 

Assim, é bom saber que o Governo Federal se 
está esforçando nesse sentido. Recentemente, rece
bi da ::-ecretaria de Política Urbana do Ministério do 

Planejamento e c;>r.yamento, informações & -:'ades 
gerais sobre saneamento e habitação em nível na
cional que gostaria de apresentar. 

Por exemplo, 4,4 milhões de unidades habita
cionais foram construídas entre 1992 e 1995. Segun
do o prór:>ri() GovE!m(), o_programa correspondeu a 
uma média de 1,1 milhão de residências por ano. 
Agora, no segundo trimestre de 1997, foi registrado 
um crescimento de 8, 71% no ritmo da construção ci
viL O consumo de cimento aumentou 36% na rede 
varejista, o que signiflc5i_cfil:~ue_fo.ram as classes 
mais pobres, O e E, que foram atendidas. Em rela
ção ao aumento do consumo médio dessa popula
ção, as estatísticas indicam que passou de 1 para 3 
sacos. Por outro lado, enquanto o salário mínimo 
comprava apenas 12 sacos de cimento em 1994, 
hoje compra 22. No_ que SE;! refere à indúStria da cal, de 
acordo com a mesma fonte, o crescimento foi de 30"/o. 
Eni relação à produção e venda de insumos da cons
trução civil, o aumento veiificado correspondeu a 15%. 

Finalmente, sobre <JS programas de investi
mentos geridos pelo Ministério do Planejamento e 
Orçamento no período 95/96, é importante ressaltar 
que 3 mil 316 obras foram contratadas; 108 mil car
tas de créditos tolã!!l_@f1Cel:ji_cl.ª§; <IZ'LmiLELmpregos 
estão sendo gerados; 2,4 milhões de famílias estão 
sendo benefiCiadas e 4,5 bilhões de reais estão sen
do investidos. O G()vemo promete ainda consolidar 
o saneamento do Fundode Garantia por TeiTlpo de 
BentiÇO- FGTS e sofi.idonar-o res5arcimento das dí
-vidaS do FCVS para com os agentes do Sistema Fi
nanceiro de Habitas;ão, cujo montante está perto de 
7o-6ilfiões deC!oíares. 

Portanto, complementando essas ações com 
ajustes importantes que precisam ser realizados na 
captação de poupança e com a aprovação do SFI, o 
Governo espera para muito breve, como ele mesmo 
sliz:, saneªr dE'!fi!liiiv-ªrnente o Sis_tema. Habitacional 
Brasileiro e dotar o País de uma equilibrada e efi
ciente "Política Habitacional". 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, termino este pronunciamento torcendo para 
que as ações governamentais que estão sendo im
plementadas na área habitacional consigam real
mente dar ao povo brasileiro que não tem casa para 
morar ou que mora precariamente a oportunidade de 
ter um teto e uma vi<iª digna. 

Muito obtigacjo! 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 

Presidente, S~ e Srs. Senadores, quando tornei co
nhecimento das grosseiras manifestações de hostili
dade de alguns segmentos minoritários da socieda-
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de contra a veneranda figura do Papa João Paulo 11, 
no momento em que expressiva maioria· da popiJia
ção brasileira tributava ao vigário de Cristo calorosas 
manifestações de respeito, de acatamento e de ar
raigada fé cristã, acudiu-me à lembrança uma pas
sagem bíblica, da qual, acredito, estamos longe de 
haver extraído todas as implicações. 

Refiro-me às palavras proféticas dirigidas pelo 
piedoso Simeão a Maria, no momento em que esta, 
tendo nos braços seu filho Jesus, apresentou-o no 
<emplo de Jerusalém, em obediência às prescrições 
da lei. 

"Eis que este menino foi colocado para tropeço 
e para soerguimento de muitos em Israel, e como 
um sinal de contradição. (Lucas 2,33). • 

É ocioso lembrar que essas palavras, carrega
das de alcance profético, cumpriram-se plenamente 
enquanto Cristo viveu e padeceu entre os homens, 
assim como vêm-se cumprindo ao longo de toda a 
História. 

Sua mensagem de amor, de perdão, de despo
jamento e o anúncio que fez do Reino dos Céus, se
duziram e continuam seduzindo milhões de pessoas. 

Seu apelo à conversão e à penitência, seu re
púdio ao orgulho, às vaidades humanas e a todas as 
condutas intemperantes incomodaram a muitos, e 
continuam a incomodar, atraindo contra Ele hostili
dades sempre renovadas. 

Para os que nele creram, vislumbrando em 
seus ensinamentos "palavras de vida eterna", Cristo 
tem sido, e continuará sendo acolhido fervorosamen
te como "Filho de Deus vivo•, como "Caminho Ver
dade e Vida; como "Luz do Mundo", como "Mestre e 
Libertador da humanidade". 

Já para os que nele descreram, rejeitando sua 
mensagem, respeitada, ontem e hoje, como dema
siado dura, pelos presunçosos, pelos soberbos, pe
los opressores, pelos violentos, pelos libertinos, pe
los pervertidos, pelos que se julgam senhores do 
mundo e donos da verdade, pelos apegados obsti
nadamente aos bens deste mundo, por aqueles, em 
suma, aos quais Ele conferiu o epíteto de "duros de 
coração". para todos estes o "Filho do Homem, cum
prindo-se o oráculo de Simeão, tem sido negado,-re=
pelido, escarnecido e odiado, como um importuno e 
indesejávei"Sinal de Contradição". 

E essa é uma sina que envolve não apenas a 
figura do Cristo, mas, também, a de todos os que 
nele créem e dele dão testemunho perante a socie
dade dos homens. 

Não é, pois, de estranhar que .a figura do Papa 
- representante por excelência e intérprete fiel da 

mensagem cristã - seja o alvo preferido dos que se 
rêbeiam contra certas exigências e rigores da doutri
na legada por Cristo à sua lg;eja. 

Fosse o Papa níenós intransigente-na defesa 
do direito à vida, sobretudo, do direito que têm os 
nascituros de serem acolhidos, vivos, na sociedade 
dos· homens; aceitasse ele, com complacência, a 
dissolução da família; adotasse ter uma posição 
mais frouxa em face dos de5vios da sexualidade hu
mana; largasse ele de mão o cajado de Pastor do 
Rebanho de Cristo, e o Papa não seria mais moles
tado pelas manifestações hostis dos fanáticos, dos 
abortistas, dos homossexuais militantes, dos mani
puladores do controle populacional drástico e dos in· 
satisfeitos, de todos os matizes, com a importuna 
pregação dos valores evangélicos. 

Cristo deve ter importunado a muitos, quando 
proferiu o seu sermão de exaltação aos pobres, aos 
oprimidos, aos pl.Ji'os-de-coração; aós mansos e hu
mildes e aos que sofrem perseguição por causa da 
Justiça. Ele também deve ter contrariado ao extremo 
os que presenciam sua tomada de posição em defe
sa da vida e da dignidade humana, ao impedir o 
apedrejamento da adúltera. 

Era o pa;adoxo divino do Messias vindo para o 
tropeço de uns, e para soerguimento de outros. 

Era o Cristo, mais uma vez, cumprindo sua 
destinação de sinal de contradição dos contra-valo
res do mundo em oposição aos valores do Reino de 
Deus. 

Também o Papa, seguindo as pegadas de seu 
Mestre, certamente terá contrariado a muitos, quan
do, no Rio de Janeiro, e anteriormente, em quase to
dos os grandes centros do mundo, postou-se inaba
lável contra a matança de inocentes pelas práticas 
abortivas. 

Em Bolonha, dias antes de seu embarque para 
o Brasil, Sua Santidade não hesitou em comparar o 
aborto ao genocídio praticado contra milhões de 
pessoas pelo regimes totalltaristas do século XX: 
"Este século, disse Sua Santidade, tem visto, numa 
escala mundial, ataques. graves ao homem e à ver
dade da sua existência. Milhões de vidas humanas 
foram sacrificadas neste século em nome de ideolo
gias totalitárias e mentiras. Em nome da livre esco
lha, chamada liberdade, as vidas de inocentes seres 
humanos, que ainda não nasceram, continuam a ser 
suprimidas.· 

E a condenação papal ao aborto tem-se firma
do tanto nos fundamentos da ética cristã, quanto na
queles que derivam do acatamento à lei natural. 



Sob ambos os enfoques, a vida humana é in
tangível, não sendo, portanto, lícito suprimi-la, nem 
naqueles que já nasceram, nem naqueles que, vi

- vendo, ainda, em estado pré-natal, encerram em si o 
dom intangível da vida, desde o instante de sua con
cepção. 

Ao sustentar tal doutrina, que muitos se empe
nham em contestar, o Papa João Paulo 11 dá cumpri
mento a seu dever de testemunhar os valores cristã
os e de protagonizar o "Sinal de Contradição", frente 
àqueles que os tentam postergar. 

Mas, este não foi o único papel protagonizado 
por João Paulo 11 em sua fulgurante passagem pelo 
Rio de Janeiro. 

Outros carismas nele se manifestaram, com in
tenso vigor, nos três dias de convívio de Sua Santi
dade como o povo brasileiro. 

Cite-se, em primeiro lugar, sua fortaleza moral, 
contrastante com a 'extrema debilidade de seu esta
do de saúde atual. Quem o viu desembarcar, iio Ga
leão, trôpego e alquebrado, experimentou a dolorosa 
impressão de que João Paulo 11 já não era o mesmo. 
Muitos chegaram a temer pelo insucesso de seu de
sempenho na animação do Encontro Mundial da Fa
mília, por ele agendado com tanta esperança e de
terminação. 

Bastaram, porém, um primeiro contato com os 
participantes, e a faísca de um repente, pronunciado 
sob inspiração da "arquitetura divina", exibida na 
exuberância panorâmica do Rio, para que tais temo
res Jogo se dissipassem. 

A partir desse instante, uma carga de indescri
tível empatia eletrizou o Papa e, incontinente, alas
trou-se por entre os participantes do Encontro, a po
pulação carioca e a quase totalidade do povo brasi
leiro. 

Citem-se, ainda, outros carismas como o dom 
das línguas, o inigualável poder de comunicação de 
Sua Santidade e sua irradiante capacidade de inte
ragir com todos os que os vêem, ouvem ou dele se 
aproximam, sejam estes homens ou mulheres, crian
ças ou adultos, sejam estes, sobretudo, os jovens. 

Tachado de pregoeiro de arcaicos conceitos 
medievais, o Papa encontra, nas grandes conçentra
ções de fiéis, o momento apropriado para pulverizar 
tal apodo. 

Nestas, é a juventude qU_em mais se deixa sen
sibilizar pelos apelos de Sua Santidade ao ideal de 
uma vida cristã autenticamente vivida. 

É que tais apelos, reforçados pelo exemplo ad
mirável do Papa e pelas emanações de profunda es
piritualidade que dele se desprendem, calam mais 

no coração dos jov~ns, sedentos de uma mensagem 
mais consistente, d9 que os ilusórios embales ofere
cidos pelo hedonismo reinante na sociedade. 

Isso explica, Senhor Presidente e Senhores 
Senadores, o êx[to_El$1Jantoso colhido por João Paulo 11 

=-néstéi: terceira visita-que aciibade fazer ao Brasil: 
Isso explica, por fim, o incontida espanto reve

lado pelo editorialista do semanário parisiense Jour
naf du Dimanche, ao comentar as cenas de fervor 
religioso ocorridas_em f'aris, nos quatro dias que du
rou o encontro do Papa com a juventude de 140 paí
ses do mundo: 

"Estranhas cenas, porque parecem anacróni
cas neste fim de século egoísta; estranhas, também, 
porque oancião e_stá cansado, alquebrado, no fim 
da vida e, contudo, manifesta uma incrível força vital; 
estranhas porque João Paulo 11 é, de todas as gran- -· 
des figuras ainda _e_m_ vjda>_ª_mais controvertida, a 
mais C:rfticad-a, mas a-(mic:a capaz de reunir esta 
multidão de jovens de horizontes, culturas e compor
~rn_El.oto~difereotes.· 

Para concluir, Senhor Presidente, congratulo
me com a Igreja Católica do Brasil, particularmente 
com os católicos do Rio de Janeiro, e com o Cardeal 
Arcebispo de sua Arquidiocese, Dom Eugênio de 
Araújo Safes, assim como com a Comissão Organi
zadora do Encontro Mundial da Família, pelo suces
so do evento e pelo brilho de sua impecável organi
zação. 

Repetindo as palavras finais de Sua Santidade, 
que, do alto do Corcovado, o Cristo Redentor aben
çoe a família brasileira e as famílias do mundo inteiro, 
ajudando-as_ a pe~rfiéis aos valores cristãos. 

_É o que penso, Senhor Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o velho ditado 
de que a "união faz a força• nunca foi tão atual como 
neste final de século. Nações isoladas, por mais po
derosas que sejam, estão reconhecendo que só por 
intermédio de estreitas ligações com seus parceiros 
naturais é que_ podem enfrentar os desafios que a 
globalização tem colocado para todos. Assim, vêm 
surgind_o, a partir dOs anos 70, blocos sócio-econô
micos como a Comunidade Européia, o Mercosuf e o 
Nafta. Os paí_ses _asiátic_gl>_ começam a articular suas 
ligações~ assim como a África tende a fortalecer sua 
União Africana. 

Ora, o Brasil é um país continental, imenso em 
seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Seus 
estados são, muitas vezes, mais extensos do que 
nações independentes consideradas ricas. Somos, 
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em conseqüência, uma representação bem evidente 
das diferentes situações que se encontram mundo 
afora. O famoso topónimo "Belíndia", criado por Ed
mar Sacha, diz bem das contradições internas de 
nosso País. 

Assim, nada mais óbvio do que pensar o de
senvolvimento interno do Brasil e, por via de conse
quência, a sua ascensão no conjunto das nações, a 
partir de processos e projetes regionais, que agru
pem diversos Estados em mecanismos de ajuda mú
tua na consecução de objetivos comuns. 

Sentindo essa nova realidade, nós da Região 
Centro-Oeste resolvemos tomar em nossas mãos as 
rédeas de nosso destino, buscando encontrar solu
ções regionais que possam servir a todos igualmen
te. Assim surgiu, no mês de setembro passado, a 
·carta de Instituição do Mereceste", assinada pelos 
presidentes das Federações das Indústrias do Distri
to Federal e dos Estados do Acre, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. 

Tenho a honra e a satisfação de estar na ori
gem do movimento que desembocou na assinatura 
dessa Carta. Desde há muito tempo, venho manten
do contatos com autoridades estaduais, com empre
sários e representantes das comunidades locais, 
tendo em vista a implantação de um vasto programa 
estratégico de desenvolvimento regionaL No primei
ro semestre de 1996, tive a oportunidade de, à frente 
de uma delegação parlamentar, discutir com o Sr. 
Presidente da República esse assunto, e dele rece
ber a resposta de que daria consequência às pro
postas que formulássemos nesse sentido. Incentiva
do por suas -palavras, parti, junto com os Governado
res dos Estados interessados e demais agentes só~ 
ciais, para o traçado de um plano que pudesse ace
lerar nosso desenvolvimento. 

Assim é que os Estados do Centro-Oeste 
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, associa
dos com o Distrito Federal e os Estados do Acre, 
Rondõniç. e Tocantins, partiram para um trabalho 
conjunto voltado para o desenvolvimento integrado e 
harmónico. Resultado prático dessa mobilização é a 
iniciativa que as Federações das Indústrias desses 
Estados acabaram de ter, ao assinarem a Carta de 
Instituição do Mereceste. 

Esse evento fem dupla e signifiCativa importância 

Em primeiro lugar, não se trata de mais um da
queles programas de desenvolvimento gerados em 
gabinetes da burocracia estataL Em segundo lugar, 
engaja um dos segmentos mais pujantes da econo
mia regional as federações de indústrias. 

O fato de que seja a sociedade civil, por inter
médio de seu empresariado, que se esteja mobili
zando para definir linhas de ação para o desenvolvi
mento é algo novo, talvez inédito, no BrasiL Não se 

~trata de uma posição reivindicativa ou puramente crí
tica diante de propostas ou de falta de propostas de 
governo. Trata-se da transparente e objetiva disposi
ção desse segmento de capitanear ações que acele
rem o progresso do Centro-Oeste e Estados limítrofes. 

O Mereceste não é_uma ficção de um grupo de 
lunáticos. Ele é o resultado de uma ação de agrupa
mento, da qual tenho a satisfação de ser um dos 
mentores. O Senador Íris Rezende, atual Ministro da 
Justiça, foi um dos que comigo labutaram para que o 
Mereceste viesse à luz. 
_ Esse recém-nascido projeto é forte pelas suas 

origens. Brotou das- mãos da sociedade, mas conta 
com o respaldo das autoridades e lideranças políti
cas locais, regionais e nacionais. O próprio Presi
dente da República se comprometeu com sua reali
zação. 

O Mereceste é um esforço de articulação pla
nejada que visa aglutinar as forças das lideranças 
empresariais, políticas e comunitárias do Oeste Bra
sileiro. 

São forças hoje representadas por 7 Governa
dores de Estado, 21 Senadores e 65 Deputados Fe
derais, além de numerosos Deputados Estaduais, 
Prefeitos e Vereadores. 

São 7 Federações de Indústrias, com seus sin
dicatos filiados, além do universo sindical da agricul
tura e do comércio •. 

É uma população de mais de 12 milhões de 
-habitantes. Alguns milhões de hectares de terra agri
cultáveL Riquíssimo potencial de transporte multimo
dal. Recursos hidroenergéticos abundantes. Poten
cial turístico mundialmente reconhecido. Magnífico 
ecossistema mesclando cerrados, mata amazónica, 
pantanal e várzea úmida. Significativas reservas mi
nerais. 

O Centro-Oeste brasileiro é geográfica e politi
camente o coraçãoaa Atnêricado SuL Tem amplas 
possibilidades de relacionar-se fecundamente com 

- todo o Continente Sul-Americano, assim como ter 
acesso aos mercados externos, quer do lado do 
Atlântico, pelos portos brasileiros, quer do lado do 
Pacífico, pelos portos da Bolívia, Peru ou Chile. 

A famosa saída para o Pacífico, tão discutida 
no Brasil, é algo que deve ser levado a sério, e cuja 
definição urge. Atuálmente, os mercados asiáticos 
são os que. apresentam maior velocidade de expan-

-são. Os palses exportaderes~que primeiro se impu-
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serem nesses mercados serão os que desfrutarão 
dessa expansão. O Brasil, se quiser impor-se como 
nação de primeira grandeza e atender a suas neces
sidades vitais de aumento de exportação, deve cor
rer para abrir sua saída para o Pacífico pela costa 
ocidental da América do Sul. Não podemos perder 
tempo. Gada dia perdido aumenta o risco de ficar
mos alijados desse vasto mercado importador que é 
a Ásia. 

Todos os especialistas em economia brasileira 
afirmam que é imperativo o aumento sustentado de 
nossas exportações. Ora, o Centro-Oeste está geo
gráfica e economicamente bem situado para ser 
agente privilegiado desse esforço. Há que haver 
uma parceria eficiente entre autoridades governa
mentais e agentes económicos para que se colham 
os frutos almejados. A extensão territorial e os po
tenciais humano e económico do Centro-Oeste fa
zem da região elemento incontornável do esforço 
nacional de aumento de nossa pauta de exportaçõ
es. A região Centro-Oeste é forte o bastante para 
trabalhar para si e para o Brasil. 

Senhor Presidente, a proposta contida na car
ta do Mereceste é da maior importância Lá está dito 
que se pretende ver funcionar o "Programa de De
senvolvimento Sustentável do Mereceste•, cujas ba
ses são: 

1. Consolidação dos eixos físicos estruturado
res do desenvolvimento regional a infra-estrutura de 
transporte intermodal; 

2. Consolidação dos eixos humanos estrutura
dores dos desenvolvimento regional os sistemas 
educacionais, os de capacitação profissional, os de 
saúde, os de saneamento, os de habitação, os de 
avanço científico e tecnológico; 

3. Montagem de projetas e fixação de metas 
com base em cenários prospectivas para os anos 
201 O e 2020, denotando visãó de longo alcance para 
o programa; 

4. Eleição rápida dos projetas estruturadores 
para a agropecuária, o agrobusiness, a indústria do 
turismo e os serviços, a partir da conciliação dos in
teresses de todas as partes envolvidas; 

5. Equacionamento das questões sociais blo
queadoras do processo de desenvolvimento a ques
tão fundiária e a reforma agrária; o ordenamento do 
desenvolvimento urbano; a reduÇão do déficit habita
cional; a efiminação do desequilíbrio sócio-econômi
co de Brasília e seu Entorno; o incentivo e o finan
ciamento de programas de pesquisa científica e tec
nológica nas Universidades da Região voltados para 
a realidade local; o manejo dos recursos hídricos e 

dos solos de mod_o_ a aumentar a produtividade da 
região; 

6. Projetes de desenvolvimento industrial, com 
atração de investimentos sem práticas danosas de 
isenção ou renúncia fiscal que comprometam a ca
pacidade arrecadadora dos Estados e suas contas a 
médio e longo prazos; 

7. Estímulo às parcerias entre o Estado e os 
empresários e, dentro do setor privado, entre os di

. versos setQres_ produtivos; 
8. Busca do envolvimento de todas as entida

des representativa~;da sociedade, tais como Senai, 
Sesi, lal, Sesc, Senac, Sest, Sena!, Senar, Sebrae e 
todas quantas l:;~dil;puserem a participar ativamente 
do projeto-de desenvolvimento do Mereceste. Não 
se pretende a c_riação de nenbum outro organismo 
que se venha superpor aos já existentes. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, como podem ver, trata-se de uma ambicio
sa proposta de desenvolvimento para uma região 
que corresponde a mais de 113 do território nacional. 

Sinto-me envaidecido de estar na origem des
se grande projeto e de ter podido servir de elemento 
aglutinador das vontades em tomo dele. Vejo com 
extrema confiança o futuro de minha região na exala 
medida da concretização das metas que aqui expus. 

Como cidadão do Mato Grosso e Senador da 
Repúbfica colOcarei todas .ai mlohas energias à dis
posição desse projet_o, para o bem de minha região 
e do Brasil. Gostaria, também, de ver to<ios os parla
mentares dos EStados- envolvidos, inde
pendentemente de sua filiação partidária, se com
prometerem com es5e projeto, que não é meu ou 
das Federações das indústrias, é do povo do Brasil 
Central. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco-PT- SP)

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, passo a ler 
expediente que encaminhei ao Senhor Presidente da 
República, para que conste dos Anais da Casa. 

Brasília, 7 de outubro de 1997 

Excelentíssimo Senhor 
Fennando Henrique Cardoso 
Digníssimo Presidente da República 
Brasília-DF 

Senhor Presidente, 
Em virtude de ordem emanada dos responsá

veis pela segurança do Presidente da República e 
governador do Estado de São Paulo, a manifestação 
de protesto à política económica que vem causando 
altos índices de desemprego, realizada ontem diante 
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Õa Honda, foi reprimida com violência causando sé
rios ferimentos erii dez pessoas, entre as quais o ve
reador de Campinas Sérgio Benassi {PCdoB) e o 
operário Artur João Pinto, que se encontram interna
dos no Hospital das Clínicas da Unicamp. 

Solicito a Vossa Excelência que determine ri
gorosa apuração sobre a responsabilidade da violên
cia perpetrada contra pessoas que se manifestavam 
pacífica e democraticamente, uma vez que Vossa 
Excelência muitas vezes, no passaâo, aefendeuaa 
mesma forma o exercício das liberdades democráti
cas. Respeitosamente Senador Eduardo Mat<~r;~zzc 
Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Nada 
mais havendo a tratar, a Mesa vai encerrar os traba
lhos, designando para a sessão deliberativa ordiná
ria de amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 16, DE 1996 

{Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 821, de 1997, art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 16, de 1996 (n• 2.942/92, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a compensação financeira 
entre os sistemas de previdência social, nos casos 
de contagem recíproca do tempo de contribuição 
para efeito de aposentadoria, e dá outras providên
cias, tendo 

Pareceres, sob n•s 243 e 413, de 1996, da Co
missão de 

- Assuntos Sociais, Relator: Senador Beni Ve
ras: 12 pronunciamento: (sobre o Projeto) favorá
vel; 2!! pronunciamento: • {sobre a emenda n• 1-
Pien, apresentada perante a Mesa) - favorável. 

(Em virtude de adiamento) 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 122, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
ar!. 336, b, do Regimento Interno- RQS n2 833197) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re=· 
solução n2 122, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econômicos como conclusão de 
seu Parecer n• 521, de 1997, Relator: Senador José 
Serra), que autoriza o Município de Piracicaba - SP 
a conceder garantia à operação de crédito a ser con
tratada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba - SEMAE, junto ao Banco do Estado de 
São Paulo, no valor de um milhão e duzentos mil reais. 

--3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 123, DE 1997 

(Em regifTie dE! urgência,. nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno • RQS n• 834/97) 

Discussão, e11:Uun1oúnico, do Projeto de Re~ 
solução n• 123, de 1997 (apresentado pela Comis

-são de Assuntos Econômicos como conclusão de 
seu Parecer n• 522, de 1997, Relator: Senador José 
Serra), que autoriza o Município de Piracicaba - SP 
a conceder garantia à operação de crédito a ser con
tratada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba - SEMAE, junto ao Banco do Estado de 
São Paulo, no valor de quatrocentos e noventa mil 
reais. 

-4-
REQUERIMENTO N2 697, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
697, de 1997, do Senador Lúcio Alcântara, solicitan
do, nos termos regimentais, que os Projetes de Re
solução n•s 34, 50, 52, 80 e 115, de 1996, 32, 41, 
43, 101 e 108, de 1997, passem a tramitar em con
junto com o Projeto de Resolução n2 49, de 1996. 

- 5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n° 25, cfe 1995 (n• 2.331/91, 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, 

_ tenclo 
Parecer sob n• 288, de 1997, da Comissão de 
- Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Marina 

Silva, favorável ao Projeto, com emendas n2s 1 a 6-
CAS, que apresenta. 

(Em virtude de adiamento) 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 43, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 43, de 1996 (n2 387/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
menção do nome do dublador em espetáculos filma
dos ou televisados, tendo 

Parecer favorável, sob n• 487, de 1997, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Jesé Fogaça. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 175, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 175, de 1997 (apresentado pela Co-



OUTIJBRO DE 1997 ANAISiXTSEN.ADUFEDERAL 545 

missão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públi
cos), que dispõe sobre o endosso de cheques. 

(Em virtude de adiamento) 
-8-. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 176, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 176, de 1997 (apresentado pela Co
missão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públi
cos), que dispõe sobre a gestão das entidades fecha
das de previdência privada e dá outras providências. 

(Em virtude de adiamento) 

-9-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 116, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 116, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos ·como conclusão de 
seu Parecer n2 490, de 1997, Relator: Senador Pe
dro Simon), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a realizar operação de crédito 
junto à Caixa Económica Federal - CEF, no valor de 
quatro milhões, novecentos e oitenta mil reais, cujos 
recursos serão destinados à assunção de parte dos 
custos de infra-estrutura ·dos Núcleos Morgado Rosa 
e Ferronato, em Bagé, Rio Grande do Sul. 

-10-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 121, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 121, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer n2 520, de 1997, Relator: Senador Fran
celina Pereira), que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a conceder garantia à operação de 
crédito a ser realizada pela Companhia de Habitação 
de Minas Gerais - COHAB-MG - junto à Caixa Eco
nómica Federal, no valor de onze milhões, oitocen
tos e quarenta e seis mil reais. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21h02min.) 

(OS 16659) 

ATA DA 138!' SESSÃO NÃO DEUBERATIVA, 
REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 1997 
(Publicada no DSF de 6 de outubro de 1997) 

RETIFICAÇÕES 

No sumário, no item 1.2.7- Comunicações da 
Presidência, na página 20.847, 

Onde se lê: 
"Recebimento da Mensagem n• 1.094, de 

1997, na origem, de 12 do corrente .. ." 

Leia-se: 
Recebimento da Mensagem n• 168, de 197 (n• 

1.094/97, na origem, de 12 do corrente ... • 
Na Fala da Presidência, na página 20.929, se

gunda coluna, 

Onde se lê: 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- A Presi

dência recebeu a Mensagem n2 1.094, de 1997, na 
origem, de 1 e do corrente ... 

Leia-se: 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- A Presi

dência recebeu a Mensagem n• 168, de 1997 (n9 

1.094, de 1997, na origem), de 12 do corrente ... " 

ATA DA 14~ SESSÃO DEUBERATIVA 
ORDINÁRIA, REALIZADA 

-ÉM 7 DE OUTUBRO DE 1997 
(Publicada no DSF de 8 de outubro de 1997) 

Trecho da ata, à página n2 2. ~ 16, que se repu
blica para inclusão do Parecer de Plenário proferido 
pelo Senador Bernardo Cabral, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao 
Requerimento n2 830, de 1997: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem3: 

Requerimento n2 830, de 1997, do Se
nador Antonio Canos Magalhães e outros 
Senhores Senadores, solicitando, nos tere
mos regimentais, um voto de louvor pelo su
cesso alcançado pela visita de Sua Santida
de, o Papa João Paulo 11 à cidade do Rio de 
Janeiro, no período de 2 a 5 do corrente, por 
ocasião da Segunda Jornada Mundial da 
Família. 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca
bral para proferir o seu parecer. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFUAM. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
cores: 

1- Relatório 

O Requerimento n2 830, de 1997, que propõe 
"voto de louvor pelo sucesso alcançado pela visita 
de Sua Santidade o Papa João Paulo 11 à cidade do 
Rio de Janeiro, no período de 2 a 5 do corrente mês, 
por ocasião da Segunda Jornada Mundial da Famí-
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lia", subscrito pelo Presidente do Senado Federal, 
Senador Antônio Carlos Magalhães, e por outros Se
nhores Senadores, foi distribuído a esta Comissão, 
em obediência ao art. 222, § 12 , do Regimento Inter
no, em 6 de outubro de 1997. 

O requerimento satisfaz ás disposições regi
mentais aplicáveis pois diz respeito, simultaneamen
te, a "ato público• e a "acontecimento de alta signfi
cação nacional ou internacional", enquadrando-se, 
dessarte, no preceptivo do art. 222, caput. 

É o relatório. 

11- Parecer 

O Requerimento n° 830, de 1997, ecoa institu
cionalmente no Senado Federal, o júbilo e o regozijo 
que a sociedade brasileira sentiu, em consonância 
com todo o mundo, por ocasião da visita à cidade do 
Rio de Janeiro de Sua Santidade, o Papa João Pau
lo 11. Soube o Presidente do Senado, Senador Anto
nio Carlos Magalhães, com o presente requerimento, 
apreender a amplitude do fenômeno social e religio
so que foi a Segunda Jornada Mundial da Família, 
promovendo assim a associação da Casa da federa
ção brasileira a esse evento maior da família brasi
leira e mundial. 

A visita do Sumo Pontífice ao Brasil põe-se em 
plano muito superior ao das simples visitas de Esta
do. O Vigário de Cristo na Terra dedicou a nosso 
Pais mais uma de suas viagens pastorais, sob o sig
no do testemunho evangelizador e dcf dinamismo da 
fé cristã, a terceira ao Brasil. 

A luz irradiada pela presença do Papa entre os 
brasileiros galvanizou com intensidade ímpar os va
lores da família e da vida familiar, tanto no nosso 
Brasil quanto nos mais remotos rincões de nosso 
planeta. Com efeito, a desagregação dos laços 
conjugais e do meio familiar como condições de 
possibilidade do crescimento equilibrado e respon
sável dos filhos não é preocupação apenas das 
grandes comunidades religiosas. Certamente a fa
mília, cortstituída como fruto do amor responsável 
entre homem e mulher, merece ser preservada e 
exaltada, pois representa o caminho mais seguro e 
maduro de prosperidade para a sociedade. A arqui
tetura familiar é decorrência imediata da arquitetura 
humana da história e da sociedade que, por sua vez, 
só existe e subsiste ao ser tomada póssível pela ar
quitetura divina da criação, como proclamou o Papa 
João Paulo 11. 

O Senado Federal, mediante o presente voto • 
de louvor, associa-se ao vibrante.aplauso que me
recem os organizadores da Segunda Jornada Mun-

dial da Família, a começar pelo Arcebispo Metro
politano de São Sebastião do Rio de Janeiro, o 
Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales. Sua Emi
nência - com o apoio decidido de seus Bispos Au
xiliares, do clero diocesano, dos religiosos e leigos 
de sua arquidiocese, mas também com o empenho 
das autoridades do Estado brasileiro, a Presidên
cia da República, o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 
empresários e umaleglão de colaboradores volun
tários - fez com que fosse alçado ao mais eleva
do ponto, para contemplação da comunidade in
ternacional, o nome do Brasil e do Rio de Janei
ro, como anfitrião alegre, caloroso, confiável, ge
neroso, dedicado, consciente, ativo e sem medir 
sacrifícios. 

Semelhantemente ao que ocorreu em Paris, 
em setembro, por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude, a visita pastoral do Papa João Paulo 11 -
coroou uma grande atividade de reflexão e atuação 
teológico-pastoral da Igreja Católica, em diálogo com 
as demais igrejas cristãs, com os homens de fé de 
toda a Terra e em sinalização das ações que o de
senvolvimento social e humano exjge da~ ~eçisões _ 
politicas e econômicas dos homens. 

Tendo em vista as considerações aqui trazi
das à análise, voto favoravelmente à aprovação do 
Requerimento n2 830, de 1997, para que fique 
consignado, nos Anais do Senado Federal, o reco
nhecimento do esforço, da competência, da cola
boração_e_ ºª participação que congraçaram cario
cas e brasileiros na recepção dos delegados de 
todo o mundo a essa Jornada e, mui especialmen
te, de Sua Santidade, o Papa João Paulo 11. Voto, 
outrossim, que seja transmitido o inteiro teor do 
Requerimento n° 830, de 1997, deste parecer e da 
respectiva deliberação do Senado Federal a Sua 
Eminência Reverendíssima, o Senhor Cardeal Ar-

_cebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo 
Sales. 

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Completada a instrução da matéria, passa-se à vota
ção do requerimento, em turno único. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

8-1D-97 
Quarta-feira 

10:00- Despacho Interno 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 


