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11 

caçlo para concorrer l Pres1dfnc1a da Repdbhca 
Sen. Roberto Requilo. ······-··········-·····-······· ... •• 

DIScom IIObre o IISICma elaiOial. Sen Guilher-
me Palmeu-a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

E\ie:DA 
Dlscule emendas oferecidas ao PLS a• 219/95 

- Complementar, que d1sp6e sobre o s•gllo das 
operações de instnuiçGes fmance1ras Sen Pedro 
S•mon ................................................................... - ........ . 

Discute emendas oferecidas ao PLS a• 219/95 
- Complemen11r, que d1sp6e sobre o s1gllo das ope· 
raç6es de iasii1Uiç6es fiaance~ras. Sen Ldcio AI· 
c:inlala ............................................. ·····-····-···-···· 

Dlscu1e CIIIOIIdas ofcreadas ao PLS a• 219/95 -
Complementar, que chsp6e sobre o Sigilo das opençlles 
de IDIIIIUiç6eS finonc:elns. Sen. J<* Sena.·-··-·•••••• 

Dlseule emondas ofcreadas ao PLS a" 219/95 -
Complementar. que d1Sp6e sobre O SIJIIO das operaç6es 
de insi11U1ç6es fiiWICelras. Sen Romeu Tuma ••.••••••••• 

DISCUie emendas ofcreadas ao PLS n• 219/95 -
Complementar, que cbsp6e sobre O SIJIIO das opci1Ç6es 
de IDSI11U1ç6es fuwx:c•ras. Sen. Jader Barbalho. •••••••.•• 

Dlscu1e emendas ofereadas ao PLS n• 219/95-
Complementar, que dlsp6e sobre o s1gdo das operaçlles 
do IDSIIIU1ç6es fuwx:cins. Sen. Eduardo Suphcy. ••••••• 

DISCUIC emendas ofcreadas ao PLS n• 219/95-
Complementar, que dlsp6e sobre o 11gdo das opcraçlles 
de ins11ruiç6es fiiWICCiras Sen Josaphal Mlllllho •••••• 

Encanunhando VOIIÇio das emendas ofcreadas 
aoPLSn"219/95 Sen.JadcrBarbalho ...... ···········-· 

DISCUIC cmondas ofcrcc:idas ao PLS n• 219/95-
Complemenw, que disp6e sobn: o 11gdo das opcraç6es 
de 1nsb1Uiç6es finonc:elns. Sen. Hugo Napolclo ·-·-· 

DISCUie emendas oferecidas ao PLS n• 219/95-
Complementar, que cbsp6e sobre o 11gdo das operaç6es 
de IDSIIIU1ç6es fiiWICCiras Sen. Joso! BWICO. ...•.••• ··-·· 

DISCUIC emendas ofereCidas ao PLS n• 219/95-
Complementar, que cbsp6e sobn: O SIJIIO das operaç6cs 
de1ns11ruiç6es finiiiCCins. Sen Roberto Frene .••••••.••• 

Discute emendas oferecidas ao PLS n• 219/95 
- Complemenllr, que d11p6e sobre o IIJIIO das ope
rações de •nst1tu1ç6es financearas Sen Francehno 

Perellll. ···-··-·-································ ... •••••••••••••••••• Encaaunhando YOIIÇio das emendas ofereCidas 
ao PLS a' 219/95. Sen. Pedro S1mon ••••.....•.•..••••••.••• 

Enc:anunhando voraçao das emendas ofcreadas 
ao PLS n• 219/95- Complementar, que cbsp6e IIObre o 
sigilo das operaç6es de insluulç6es financeiras 
Sen Odacir Soares....... . .... . ........... ....... ...... .... .. 

PEC n• 4/98, que d1Sp6e sobre a val1dadc inlenla 
de nados, coaveaç6es, acordos e aios miCIIIliCIOIWs 
Sen Ronaldo Cunha Lama •.•••••••••• ···········-···· •••••• 

Mwfesla-se ac:cn:a da PEC a• 1/98. que lrala da 
~emuneraçlo dos vereadOICS Sen. Espendllo Amm . . 

PEC n• S/98, que d1sp6e sobre o período de fun
CIOnamento do Poder Jud1C1ir1o. Sen Ronaldo 
Cunha Lima ...................................................... . 

ENCOmti.O (Vide PRoctJRADORJA GERAL) 
285 

ENERGIA ElÉI1UCA 

408 

110 

112 

114 

116 

117 

118 

119 

119 

120 

121 

123 

PronuiiCIBIIICIIIo favonlvel ao 1ncenbvo e ao cJe. 
senvoiVImeniO do setor .........,, sobreludo em llreas 
carentes de inYCSbmeniO, como o Nmdcste Sen. Joel de 
HoUonda. .............................................................. . 

Pcrspec:IIVas alannanles sobre fomeameniO de 
cncrzia e!Einca l Amaz6rua. onde esd localizado o Es
lado do Acre Sen. Nabor Jllruor • •• .•• • ••• ....•..••. • ••. 

E.'I:SINO SUPERIOR (Vule CRá>ITO EDUCAnYO) 

EXECUÇÃO 
Repudia a inlnlwgfnaade um CSilldo ncnte-ame

ncano que negou pcnllo a Carla Tucbr, execul8da em 
IIICIO a apelos do Papa. pasiOICS e atondades em pnl 
Sen. Benecbll da Silva.·········----·······-·-... •• 
(FGTS) 

Cobra do Presidente da CEF, M1n1sb'O Sirpo 
Cu10lo, uma • Açlo Summa• que apon1e os verdadei
ros culpados da fraude do RlTS no Esl8do de Rond6-

••• Sen Emandcs Amonm. •• ·-·····-·········-············· 
RefenncJo.se ao csdndalo em que esd envolvido 

o Governo do Esl8do de S Es', envolvcado o FGTS 
Sen. Joso! B1anco .••••••••.••••.••.••.•.•••.••••••..•••••.•••••••• 

GOVERllõO 
QuesbODB OS prognmas IOCiliiS desenvolVIdos 

pelo Governo. Sen. Jllmll Mmae ····-··-·-·--· ... •· 
GOVERNO ESTADUAL (Vule COMEMORAÇÃO) 

Sobre reunilo, em BnsO•a. do Prefcl10 de Belo 
Honzontc com a bancada IIIIIIOIIlliiO Senado e aa ama
ra. para diSCIIbr ICIIIOjiOCiaçlo da diVIda COIIInlllaJ da c:a-
p!taiiiiiiiCIIll Sen. FIIIIICChao Pcmra •• ··-······-··· ... •· 

Enaltece llgumas lç6es do Governo do Esl8do de 
Tocanbns. entre elas o decJeco aumenlando o vencimen~ 
10 do fuiiCioaahsmo pdbbco, IISIIIIIdo pelo Govemador 
S1qUC1ra Campos. Sen Carlos l'alrodmo ••.••.•.••.•••.•••. 

Reclama das mazelas e desv•os de cbnhe11o pdbb
co pra11cados pelo Governo do Esl8do de Rondüllla. 
Sen. Emanclcs Amonm ................................................ . 

124 GOVERNOFEDERAL 

127 Umuaçlo do Governo Federal no 11p010 ao servi
ço de fiscahzaçlo do trabalho escravo no Pais 
Sen Adem1r Andrade ••••• ···························-· ... •· 
HOMENAGEM 

128 Homenagem ao Dia do Aposcnlado, 105 75 anos 
de cnaçlo da Previdõncia Social. Sen. Romeu Tuma. ••••. 

157 HOMENAGEM PÓsnJMA 
Homenagem l mem6na de seu p11. Carlos Cam-

2S 1 pos. que cstana completando I 06 anos de vida 
Sen. Lauro Campos •••••••••••••••••••.•.•.••••.•••.•.••••.•• 

Senbmenlo de pesar por_SRVIO Caldas, cantor, fa-
401 leado em Abbala (SP) Sen Benecbll da S1lva. ··-·-····· 
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IV 

do Sc:llhor Plesidellle da Repo!bbca pora compor a dele-
pçlo do Bmsil. Sal Hlllllbcno Lucena. .... - ......... _ 

PARECER 
Pana:r n• 58198 • Comisslo de Assulllos EaJn6. 

micos sobre PLS n• 219195 • Complemenlar, quo dllpile 
oobn: o sigilo das openç6es de ln511nuç6es fiiiiiiXelras, 
o PLS rf' 7195 ·Complementar, que dlspile- a obri
p!Oriodade de JIRIIIÇio de informaç6es • Secntana da 
Rec:Cita Fedenl. por pone das insbtulçiles filwlcelras. 
SOCiedades c:onocoras e assemelhadas que espectfiCI. e o 
PLS n• 53197 • Complemeo11r, que llrera o on. 38 da 
Lei n• 4.59SI64 e oslfiS 18. 23 e 24 da Le! n• 7.492186 
Sen Vlloon KlemUinng .................. - ........... - ........ . 

Parecei n" 59198 • Cmmsslo Du.cma. que dá mo 
daçlo ao venado, p1111 o IUIIIO suplementar, do SubSII
tuiiVO ao PLS n• 219195. Complememar. Sen. Ronaldo 
Cunha Uma. ............................................... - .......... . 

Pana:r n• 611198 • Conusslo Duoron, quo dá mo 
c1aç1o r11111 10 Subllllubvo 10 PLS n" 219195 • Comple-
mentar. Sen. Ronaldo Cunba Luna. ....... - •• - ........ . 

Pana:r .. 61198. Conusslo de Coubtuiçlo. Jus
liÇa e Cidadania. -as Emendas D01 I a 26, do Pleni
no, ofem:idas em primeiro IUmO l Propasm de Emenda 
l ConSIIIUIÇilo rf' 41197 (n" 173195, na Clmara dos De
pulados), de iruc:ianva do Presidente da Repllbbc:a. quo 
modifiCO o resuae e dllpile oobn: princfpos e nonnas da 
AdaumslniÇio Pllbbca. servicJore5 e ...,.ves pollbcos. 
conuolc de despesas e fiiiiiiÇIS ptlbhcas, e cusleio de 
11iv1dades a cargo do Dlslnto Federal Sen Romero 
Jud. ........... - .... ....... ....... .. .... - .......... - ............. . 

Pana:r n" 62198 • Conusslo de Coubllliçlo. Jus
liÇa e CvJwJani• do Senado, ao SubSIImavo llpiiOIIIIIdo 
pela Omara dos Depullldas 10 Plo.Jeto de .... n• 2491119 
(n" 5A30190, naquela Casa), que lllera.llllllhza e COIISO
bda a Lei n• 5.988173, que rqpda os d1n:itos au1orais. 
Sen. Romeu Tuma. ....................................... - ... - ... . 

Parecer n" 63198 • ComiSslo D1retora, apre· 
sentando redaçilo final do PR n• 1198. Sen Jdn1a 
Manse .............. ----............ ____ ,_, .. ,_ ........ . 

Parecer •• 64198 • Conusslo de Consbtwçlo, Jus
tiça e CJdadama. oobre o PLC n" 2198 (n" 3.f»7197, na 
onsem), de miCiauva do Supremo Tnbunal Federal, que 
ena. transforma e cxnngue cargos e funç6es no 
Quadro de Pessoal da Secmana do Supremo Tribu· 
nal Federal Sen Josaphat Marinho ........................ . 

Parecer n• 65198 • ComiSslo de Relaçi!es Ex~e
nores e Defesa Nac1onal, oobre o PDL n• 4198 (n' 
450197. na amara dos Deputados), que aprova os 
textos da Declaraçlo Consbmllva dos Estamtos da 
Comumdade dos Pllses de Unsua Ponu.,..... assina
dos em Lisboa. em 17 de julho de 1996 Sen Anur da 
Távola. ............................................... - ................. . 

Parecer n" 65198 • Conusslo de Relaç6es Ex~ene>
res e Defesa Naaonll, sobre o PDL n• 4198 (n" 45G'97, 
na Clmara dos Deputados), que aprova os textos da De
claraçlo Consarutiva e dos Estamtos da Comurudade 

289 

86 

129 

137 

195 

279 

281 

" 

dos Pllses de Unpa ~ ISIIIIados em Lillboa. 
em 17 deJulbo de 1996. Sen.Joupbot MlnnJio. ___ , .... 

Parecer .. 66198 • Coomsslo Dlretora. apmentan
do rec1aç1o finll do PR a• 10198, quo ..-.za o Estado 
da Paralba a ...... leiiiJICIIIMIII, e em c:odler ex
cepcional, o limite de endlv1clamento de que traia o 
Jnctso 11 do an. 4" da Reooluçlo n• 69195, do Senado 
Federll, e a contratar operaçlo de cr6bto exteroo, 
com pnn~~a da Ullllo, JUDIO 10 Banco lnternaclonll 
para a Reconstruçlo e Desenvolvunento • BIRD, no va
lor de USiiO.OOO.OOO 00 (.....,.. mi1hiies de dd1lres 
none-americonos), equivllentes a RS66 300 000,00 
(sessenta e 1011 mllhi!es e trezentos mil reais), dcsb· 
nados ao fiaanc•amento parcial do , Programa de 
Apo1o ao Pequeno Produtor do Estado da Parafba 
• PAPP. Sen Jdn1a Mame ................................. .. 

Parecer n" 67-AI98 • Conusslo Duetora. ..,..,..... 
tando a recJaçlo liDII do PDL n" 133197 (n" 523197, DI 
Clmara dos Deputados), que oprova o texto do AamJo 
de Coopcraçio na ilbea de IIUISmo, ccJebndo en11e o 
Ooverno da Repdbl,.. Federativa do Brasil e o Govemo 
da Hunsria, em BrasRia. em 3 de abril de 1997. 
Sen. Jdnia Manso. __ .. ,_ .................... , ____ ,_, __ , 

Parecer n" 67198 • Com1•slo de ConSbtuiçlo, Jus
liça e Cicladama. que IDsbau normas prais - cJes.. 
ponos. Sen. Leonw Quillllllilha. ......................... __ , 

Parecer n• 68198 • Comisslo de Assuntos SoCiaiS 
(D' 1.159195, na oriSCIII), quo lnSbllll DOnDIS senus so-
bre desporto. Sen. lleDeclrta da Sdva. ............... _, ___ ,_, 

Parecer D0 69198 • Co1111sslo de Educaçlo, so
bre o PLC n• 78198 (n' 1.159195, na onpm), que ms
btul nonnas senus sobre desporto. Sen. Artur da T'-
vola. ................ ,_ ...... _ .... - ......... - ................ .. 

Parecer n• 70198 • Com11slo de Relaç6es Ex
tenores e Defesa NaciOnal, oobre o PDL n• 132197 
(n" 524197, na Clmara dos Depulados), que aprova 
o texto do Acordo-Quadro de Coopcraçlo Econ6-
auca. lndustnal e pua o DesenvoJv1mento. celebra
do entre o Governo da Repdblica Federauva do 
BraSil e o Governo da Repdbhca Italiana em 
Roma, em 12 de feverelfo de 1997. Sen Regma 
Assumpçlo ........................ - .................... _,_ 

Parecer n• 71198 • Coausslo de Relaçi!es Ex· 
tenores e Defesa NaciOnal, sobre o PDL n• 144/97 
(n' 527197, na Clmara dos Depulados), que aprova 
o texto do Acordo de Cooperaçlo Cuhural, celebra
do entre o Oovcrno do Brasil e o Oovemo do 
Uruguai, em R1vera, em 16 de outubro de 1996. 
Sen Pedro S1moD ......... -.................. •• .. ............. -. 

PAR1100 I'OÚI1CO (Vulc EUiiÇÃO) 
Surpreso cola documento lançado pelo PFJ., quo 

analisa os problemas sociais do Pars e propGe llllldaDças 
para um segundo-., do Presidente Fernando Hen-
nque Cardoso Sen. Eduardo Supllcy ........................ .. 

Estranha ..,O.o. de - do PMDB l c:ancbdatu
ra prdpna do paltldo l Presi~a da Repdbbca. depois 
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VI 

~ 1111 n+nçes prolimdu e DeCesú
nas l solnevlvtacia Iliba dos ecouiltemu brui
leiros, quaado o Presideale Peraaado Hearl
que Cardoso saacioaar a Nova Lei Ambien
lal. Sea. 010D1el Macbado.------·---· 

Caasicla4la • napeiiD da IIIIY1I lei do espolie 
brasileuo, a di.,.,., Lei Peli, apiOVIda em lalllilo 
CORJUIIIa llllre I Comis+ de CaaoallliçiD, JUIIIÇa e Ci
dadania e a Cmn"'o de Mn;lo Sea. Jao6 Fopça.. ... 

PU ~ 391!18, que lilaa o ........... llaico do 111. 

7" da Lei ~ 9.4711'iT1, que displlo IOble I poll'llca -
~ca ..-...;. Sea. Jao&! RaberiD Amido.--.... - ....... 

PROJEn'O DE LEI ClOMPU!MEin"AR 
PU a• 3CW98- Camplemeatar, que lilaa os mlt

nos de cbllribuiçiD do Puado de PlrliapÇ!o dos Muai
clptos - FPM, ena as Reaorvu de JlcaiiJuiçlo de Jle. 
ICIIIpenllo Piocal - Copiair, e de ~ do Dosem· 
peaho Filcal - Mllllic:l-. do FPM. Sea. .1011! lpdao 
Ferteira.-··----··--··--··-·-.!. ...... ____ .. __ 

PLS ri' 35198 • Co 1 L m 41 • que caasiiiUI a re
jplo de DaeaWIIvimeaiD da Fraalein O..., elese ..... 
ins- de..,.__. e., ...... Sen. Odaclr 

Soara.--·--·-·---····-----~·-·-·--··---··-· 
AJe&rla pela IIIIÇio ~ ao pwjelo de 

le1 complemeallr que cria o Pado de Tems e da Re
ronna Apan1 ou Bmco da Terra. Sea. Esperidilo Allun, ______ ,, _______ , __ ,_ .............. . 

PROJêi'ODERESOLUÇÃO , , 
PR ~ 1!198, que lilaa o 111. 216 do Rejpmenlo 

lnlemo Sea. V-ICWn!!lwlll - .. ··-··-·--........... .. 
PUBUODADE 

Cdlic:a a superiaridlde do inv 4 en1n em publi
Cidade do l'nlpmaa Bolsa Cnaaça Cidadl ..... Emdi
c:açlo do Tnboibo laraadl em reiiÇio 10 CUIIO do pro. 
pno .......... Sea.l!daanlo SupiiC)'.-------........... . .. 
REFORMA ADMINIS11lAnvA 

Cnlica I nd'onna adnriaionâvL Sea, Emiha fer. ......... _________ ,, __ , ___ ... _ 
Cria.:a I nd'onna llllnumllniiYL 5ea. J!eaedlll da 

SiiVL ___ ......... ___ , ___ , __ ..... - ........... . 
'Oec!an-oe favadvel .. pllecer do Seaadar Ro

mero Jucl a respe110 da reforma admiais1r111va. 
Sen. Cuilberme Palmeira .......... ---·-· .... -

REFORMA I'OÚ11CA 
Dereade 1 priaridade da refanaa pollllc:a, -as 

refOIIDIS reallzw!•s pelo Coqlaso Sea. Callborme 
PalmolrL-.:.... ... - ........................ _____ ,_,_ ...... . 

RECJÃO~ 
CCI " aw a lelpCilo do =-•,., da ~e-

JIIo ar ' • Sm. Jeffenaa Nres -····---·--· 
Alllllacia com o ............, Feraaado llearique 

Cudaoo IOble aq-da regjlo .,......,.... -
do~ llloc:açio de-aa Mmillálo 
do MeiO Amboeale,. Ofe. Sea. Mlnaa SdYL---.. ••••• 

,... 

319 

394 

423 

160 

180 

251 

190 

297 

52 

399 

408 

408 

9 

390 

" 

,... 
RENI!OOCIAÇÃO (Vide DfvmA) 

REQUERlMI!I'li" 
Requeriaa!O ~ 74198, solialaDdo inrormaçiles 

10 Scaedlio de A-,.......,"""'0 e. ,..,,CD. par 
111110 do MmiiiiO da Fueada, Pecbo Malaa. seln ... 
lOS IMJI preços dos rem6cbos JIIIIICidos por Jaborulnos. 

Sen. ADIIIIIio Carlos Vlladsres -·-·····-···-·-.. 158 
RequeriiiiOIIID ~ 75198, IOiic:Uando iafonDIÇiiles 

ao Mlllislw de Eslado IOble as pmrisiles de .,......IIÇID 
dos """,;""'" lribulos IJIIII os een:fc:ios finaDceuos de 
1998. 1999. Sea. Joio Rocba. ........ __ , ____ 159 

Requerimemo I{' 76198, ....... _ il4onaaçGes 
.. Muu- do J'l•nejllll"'l" sobre cada eslldo • llllllli-
dpto: ... ~ •m w1 C'lp 10111, mecw~aç~o JD!-
clla. nondal'lmiliar llllal, reada l'amdlar m6lla e reada ra-
IDihar per oapiiL Sea. Eduanlo Suphcy. _ ........... !-·- 159 

Requaimemo ~ 77n8. sob- ; .. rouD&Ii5t:s 
ao MIIIIIIIO da Sadde sobre - CIIÇIIIII<IIdriu desd-
aadss alllllllicfpiM do a-lo do Rio de J1110110 com 1 
iiiiiOduçlo do Piso de AII!DÇio Búic:a. Sen. Benedlla da 
Sdva.. ··--·-··-.. ···-............. _ .......... - .......... -- 159 

Requerimomo 78198, solic:lla lnDICIIçlo, aos 
Aliais do ......,l'odenl, de lriiSO de alalla do jar-
lllhlla IWio Fcmaades sob o lflulo "O Brava Bllbasa 
1Jma SoiJriabo - 101 IROS de vida, 101 IDOS de 1 .... 
10111101 de pllriobsmo h1cido. dec:idulo", publicado Dl 
TrlllaDa .. ....,._, do Rio de Joaeuo Sea. a ...... 
bcno Luceaa. ______ ..................... __ , ______ ...... 184 

lteqaonmeniO ~ IIIW8, solic:i- lnserçlo ... 
11a de YOIO de pesar pelo faloaiiiOIIID do caa111r e COIII-
posilor SilVIO Caldas, em Ab"baia (SI'). Sen. Beaodlla da 
SdVL ·---.... - .... ·--................. _ ... ______ , __ 190 

SAÚDE PllBucA. 
Cbama I -.çiD IJIIII I pnoc:onodade da .-

plbhca,.. Pars Sea. Jao6 Alves ................. ..:. .. _ .. 20 
Cumpn.....- aa Muu- da Sadde pelo Prop 

ma UDivenidaids, em que busca 1 J11R0111 das umveni-
dados aaluta COIIIrlla Aids. Sea. Ldcio Alc:ialala.--· 151 

Elosla o.............., respolll6vei de enlldades 
e llllllridades brasileins ao COIIIbole e aa preVODÇio 
COIIIrl DOYOI vfrus que lâD swplo, como, por exemplo, 
o HSNI do sudoole ds ÁsiL Sen. Casildo Maldaner. -- 321 

SECURANÇA I'ÚIIUCA 
Desmaado DI sepraaça pdblica do Dlllrilo 

Federal. Soa Leonel Paiva. __ .... ___ , __ ,_ .. _ 8 

SENADO (VIde IMPRENSA) 
SoiR volume leCZIHdo por S. Er.', dÕ l'lesldoale 

da Clmara Leplaliva do Rio Craade do Sul, COIIIpCIII· 
cJo.se de 11111 doeu- elabondo ....... fipa de Ce-
llll•o Varps e destiaado l Bib601eea do Seaada. 
Soa. Podro SiiiiOn.-... - ...... _ .............. 309 

Slm!MA TRIBtrrÁRIO 
N- ·lclede de cmnpmrnto do sistema lribud-

no. Sea. l!cb-Lablo. --....... - ......... - ...... - ... 422 

.. 



'I'RABAIJIADOR 
Reftealo sobre oo 500 oaoo de ldeoloaoao 

de apooo l n:ploraçlo e ao anocbo salarial doo 
lrabalbadoreo ao loqo da H1116na. Sen. Laaro 

Campo•·-·-·------····-········--··-------· 
'l1lÃNSITO (VIde IMPRENSA) 

TRI11CUL1tlRA 
Atribui ao "CIIIICI Bruol" e l "" quabdade 

do produto a responoabllidade pela falta de cooape
IIIIYidade da lrilicultun bralileora. Sea Jdllo C..-

pOI---·---··-··-·----··--··----··--···--·--· 

388 

142 

(UNICI!f) 
.....,.,., diwlpdo pelo l'lmdo dos Naçllel Um

dos pld a bdlnaa - UNICEF, 10bre a "SStuaçço Mmt
dlal dllallacoa -1998". Sea. Lddo AlciMm ····--····
vfRUS (VIde SAODE POBUCA) 

VISlfA OFICJAL 
AmD:Ia ....... Pliilidede 1'erlllado Hellrique 

Canlaoo .. Car6. aade ....,... ... , da ~ do 
- eiiiÇ8o de ................ Aeroporto ...... Mar-
IIDI,jua CDIIl O Govomador daquele Eoado, Tu-
lO Jereilllli Sea 1Aao Alclallra -· ... --······-····-... -

VD 

272 
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C\RLOS WU.SON 
Falta de UDidode das ..-.dades ....-.... poaa 

a nosoluçllo de pmbllmu de ...,. -. Apo&t& .., 

SeiL Ney SulaunL ---------.. ··--··-·-----·· 
CASIIJ)() MALDANER 

Elopl o ClllllpCIIIa..- ~apoasivelde .......... 
e autoridades bnsdeuu DO c:ambole e aa pn:waçla 
comn DOVOS vírus que rim IIIIIJiiclo, como. por eumplo, 
o HSNI do sudesfc da Ás1a. ...... ,_,,,,, __ , ___ ,_, 

EDISON lDBÃO 
Defende a apniYIÇio do PLS D" 'r//96, de aurona ' 

eles_ Ex", que prni a criaçlo do Procnma de IDcalbvo 
a Energias Renov4w:is - P1ER, para esiUDular e desen-
volver caeqpu al-vas. .............. _____ ,_,_,,_ 

N"'"sidade de ............... doiiSiemllribudno. 

EDUARDO SlJPUCY 
Surpreso com doall'ft!n laiiÇido pelo PFL, que 

anabsa os pl1lblemu ICICiais do 1'111 e pnl[llle """'
para um sepDdo mandato do Paesidade Feunndu Hen. 
nqueCardooo_ ........ ------.. --.. •·--· 

Dlsc:ule .......... ofonocidas .., PLS D" 219195-
~.que dil[llle ........ o ..podas opaÇies 
ele lnsbllllç6es fiDaDceuas_ ............... _, __ , ___ , __ 

Requonmenro D" 76198, ""•n!mwlo laformlçlles 
ao M111111r0 do Planejamen!n - coda eslldo e lftlllli
cfpio: sua populaçlo, llrl'":"daç4o -r, ..,...,oçlo mi
dia, rmda flllllhor total, lenda famdiar m6dul e rmda fa-
miliar por apita. ... - ...... , ___ ,_, ______ , ___ , 

CniiCI a 111penoridade do illvabllleniO em pubh
ndade do l'lopama Bolsa CnaDça Cidadi ..... Emdi
caçiiD do Tmbalho IDfanbl em reloçlo .., custo do pnS-
pno prognma ,_,, ____ ,,, ___ ,,, .... , ____ ,_, ___ , __ 

EMIUA FERNANDES 
Prax:upaçio com IICIIfc:ias cbwlpdas DOS jamais 

- densiiD da Maa Duelan, em lllo Clllllpllr lelllen
ça jucbnal que delenniDa O JIIIIIIIWI!o de valon:s 80S 
limaon4nos do Senado Fedenl. __ ,,, ____ ,_,,_ 

Cnbca a Reforma Admuustrabva. -----·-.. ·-· 
EPITÁCO CAFEIBRA 

llefaJde.ae de lllll6ia pubhcada aa ,..,. de 
s..r.Jo, que .......... s_ Ex' como o .,m-mais 
faltoso do Senado Feclenl .............. , __ ,_,_,,,,,_, 

ERNANDES AMORIM 
Aplaude~~ pmlicada aa -. .. llld com 

o lllulo "Saquearam o Flllldo - Gow:mo de .......... 
saca diDhel10 do FUI'S de 4.362 SOIYidalea do Eslado e 
culpa a Cama".,_,,,, ___ ,,,,,_, __ , .. , ..... _,, 

Cobra do Presidente da CEF, M1nis110 561'110 
Culolo, uma ,• Açio Sumúia" que IIJIOIIIe os verda
deiiOS culpados da fraude do FGTS no Eslado de 
Rond6n1a .................. - .................. ________ , ___ _ 

Reclama das mazelu e desvios de dinbei10 
pliblico praiiCados pelo Govemo do Eslldo de Ron-
d6Dia. __ ,_,,,_:,_, __ , ...................................................... . 

..... 

56 

321 

15 
422 

57 

118 

159 

2!11 

7 
52 

381 

249 

322 

420 

..... 
ESI'ERIDIÃO AM1N 

Reclamo 10C11110 _, 0ow:mo Fedenl poaa I J'R-
fcdun. de lllpOf. (SC) c Iodas as pn:felluns do B-.1 
que-· ·zm dlfin•lctpcles: leDI recunos e 1e111. inws-- ._ .... _____________ , ______ ,_,_, __ 

141 
Mlllifolla-sc .....,. da PEC D" 1198, que 1n11a da 

mnuneraçlo dos YllleadoiCL '""'""'""""""-""""'-- 251 
Alesn• pela SIIIÇio pmideoclal 80 pn:jeto de lei 

c:ompleDOCI"'" que ma o Fundo de Tenas e da Reforma 
Apma ou Banco da Tcna .... - .............. - .................. _ 251 

FERNANDO BEZERRA 
PLS n• 29198, que cbspac - a ..,opçlo do I 

4'doan. 40daLei n'ILI7719l- .................... - ......... , __ , 50 

FRANCELINO PtiRE1RA 
Discute emendas ofnecidas ao PLS D" 21!1195-

Complcmonar. que cbspile - o IIIÜO das opcnçllcs 
de imbllliçiles fiiiiiiiCOUIS.--.. ·--·--""""""""""-"'- 124 Crise fiiiiiiOOÜa da Ásia- ___ , _____ , __ 

188 
Sable nunilo, an Braslba, do l'lrledo de Belo 

HOIIZIHIIe com a bancada llllllaiBIIII Seaado e aa Cima-
m, para cbscullr nnegocioçlo da divida COdniWII da ca-poiiiiiiiiiCira. __ ,, __ , ___ , __ , __ , __ , _____ 

188 
Criaçio da"'-....,_.. pela u .... lmnab-

VI, CUJO piOpÓiiiO ~ lular CID defaa da OCCIIICI'Dia de 
men:ado, da jUibça soc:ill, da paçlo de - c da 
cbSinbulçlo de n:nda. ................... - ..... - .... - ... ~-- 188 

GUILHERME PAL\IEIRA 
Declara-se favorivel ao parecer do Senador 

Romero JucA a respeito da reforma admiais-
trati v a . ... ·····--···--··----····---····-··-··-·--·--· 408 

Dcfcade a pnondade da leforma políllca, ......, as 
reforlnas reaJjzedes pelo Conpcsso. -----··••••••---- 408 

Dlscone aobrc o Slllema eiCI!nrol. --·---- 408 

HUGO NAPOU!ÃO 
Declara que alo b& um documcnlo acaba-

do, elaborado pelo PFL, Juçaado proposlas l 're• social para um sesundo mudalo de Fcraan-
do Hcnnquc de Cardoso. Aparte ao Sen. Eduardo 
Suphcy. _,_, __ ,,,_ .. ,_,,_,_,_, __ ,_, ___ 59 

DiiCUie Cl'ftdas ofcrecidu ao PLS n' 219195-
Camplca .... , que cbsp6e salmo o siJilo das opcnçllcs 
de iDsbllllç6es IIDallceiru ................ __ ,,, __ , ______ , ___ 120 

H\JMBERTOLUCENA 
RequcnmeDIO 78198, OOhCIIa lruscriçlo, DOS 

Aall do Suado J'odenl, do anip de auloria do 
joraablla H~lio l'enullldes, aob o UlUlo "'0 Bravo 
Barbosa Lima Sobrinbo - 101 IDOS de VIda, 101 
aaos de lula, 1010DOS de palriouomo llic1do e deci-
d1do", publicado aa TrlbiiDI da lmpre1111, do R1o de Jane110. ___ , ___ ,, _________ 

184 
Panicipaçlo de s_ Ea' na 5Z' SessiiD da Asaem-

bláa Oenl da ONU, em Nova I""'UC. por desipaçlo 
do Seabor......, da Replbbca poaa compor a dele-
soçJo do BrasiL ....... ___ , __ ,, ___ , ___ ,,, .. ,_, __ , 289 

" 



. 
~!

1"
' 

ta
1~

 
&:

o li 
m!

mm
m 

't•t
' nt

nw
;-;

 ;~
~II

.JI
!~i

~t~
mtm

~•m
n 

•I 
....

 ~•
•J

f 1 .. tt
 

dl
i •

1. 1i .
....

 
I 

-,
 1

1l
. ;

~ •
. 

~~!
 ..

 i~
, I.!

 j 
~i 

••r
•tp

r 
11n

· r·~
~ ~J

]I r
 .!iJ

fiiJ
r' if

-I;.
I .. '!J

-J•
It--

1 l
i
'
 ... 

! ifl-
1 t

llrl
 i L

 1 ~ii
. !II

I-i h
 i I 

I ~~-
JI:i 

.11 
;~ 

l l
l 

11
 ~ 

1ll
l1 

-
-

. 
-

-
"
' 

-
I!

! 
w

 
-

-
:I!

 
:S

-
J::S

 
1

1
'·

 
lS

 
w

· 
-
·
.
 

1:1
 

;11
 

lll
 

"'
"'

 
:::;

 
:::;

 
'4

1
' 

. 
-

t!
_~
-J
i -I

 --
~-f

ii-
IIJ

--i
 .. 

-.i 
r11

 (-
·~I

 ! !
ill

i -
ltl

•f 
.. 

1'1 

Jil
l1 ,1.l

i,·l,
·!ii

 ~~~
~~ L1 1ii

:ii 
I f 

•t!;
Wil·

!!~f
d 

R
IU

 
• o

 
I 

t 
1t

 
' 

1 
1 

1 
· 

a"
"l 

taf
'l 

l•i
 1

11
1
111

 
i~:~ 

f1 (
!l 

1~" 
atl

lr 
~ll

it1
~:~

 :
I 

vf
.J,

i.!
 

u 
_.

I!
~ 

_.
1~
-.
sl
·t
lJ
 

11
 

~~
 ~

I'
I(
.J
.~
JI
I~
 

lt
 

-
!
I
~
~
 

a 
1 

e
~
 

t 
~
!
!
 

SI 
; 

~
S
i
a
 



I 

IV 

oempoabo FisQJ - CopiJiis - e de Relilbaiçio elo Jlo. 
oempeaho F"IKII- Muaicfpios, elo FPM. -------·· 

PLS ~ 31198- cM ..,... nodoçiD III 12" elo III. 15 
da La n• 4.32B'64 e-.;,.,. pn11 de Dftllo fi. 
nanceiro pua elabca., e caatn11e das w • a • • e 
balaaçoo da Uailo. ckJs -. ..,. IIIIIIIICfplal e elo 
DISirito Fedenl .... _ •••••• ____ ,, _______ ,, 

PLS a• 32198, que llllen a Lei ~ 9.2SCW6. que 
dlspile sable impoiiD de lalda das peuoos u-......... . 

PLS n" 33198 -cM ...... nodoçiD 111 1 ,. c1oon. s· 
da Let n• 9317196, que dJspCie sable o ,.tme lnbudrio 
das lllicnlempJau e das ...,._ de poqaa~~~ pane, 
IIISIIIUi OS-ID!esnclo de............,. de Jmpoolos 
e Conlnbwç6es das M~Cn~BDp~esu e das ea.,.... de Pequeno Peno-SIMPLES .... _________ ,,, _____ ,, 

JOS~ ROBERTO ARRUDA 
Ref ...... a piOjelo de 1oi de ....,. de S. Ea", 

que modifica a La n• 61!17 110 cboposidvo que p!OY! a 
inslalaçlo, 110 lbo de Joneim, ..,. escnli!nos eealnls da 

Apu H- de Petnlleo. -··-····--··----··· 
Soilala ~DOS Allllldo s.a.do J'pde

nl, elo edlllllrill pubhcado pelo Cernlo BN"~' , 

sob o IÍIIIIo "Buda .. -·. --··--····---··-··-----··· 
PLS ~ 39198. que allen o podpafo llmco elo III. 

7" da Lei ~ 9.478197, que cbsplle sable. poiiDca --
pnca IIIC!ooal.- -·····-··· ... ·-··--····-··-·--··· 
JOS~SERRA 

DiiiCUie emeadas ol'enocidas ao PLS n" 21919S
Complemenllr, que dlspile ....... o IIIÜO das opaiiÇIIes 

de mstlbiiÇiles financeiiU ···-··-···-··-··-···-····---· .... 
Cndca a pn:VISio folia pelo prof0110r c ......,_ 

IDista node-llllericln, Albert Fisblow, em eatleYIJia ., 
jornal O Eltado de 5- Pulo, de que, em duu ou ris 
scmonas, haYCIUI um 11aque cspoculabvo ao leal. --··· 
J01.10 CAMPOS 

Prooc:upaçla com problomu pndos pelo uao da 
ilú"""*""' 110 ~ das aiiiiÇIII e jovens 

bnsdcuiiS -·-·---·····-----··-···--···-Airibui ao "CUIIO-bdld" e l adi cpl'l"'ade elo pro-
duto a rcoponyhlidade pela l'alla de IXIIIIpellridade da 

lnbcuiiWa bnsileua. -··---····--··--·-·-··-··---·--
RcfcrinclcHc ao Plojelo de La ~ 218196. de au-

toria de S. El", que ~ a obnpiDnodade da rllCOIIIpla 
de cmbal•r• IJiodegndbeis por porte das empiCIIS 

pmduloras e imponadons de bebidas e~~---·-··· 

.IÚN1A MARISE 
p.....,. ... 63198 -Caauuio Dlnlllra, ............. 

do ledaçlo liDai do PR a• 11!18. -·----··---·-· 
Sohala llllameniO ipllhdno - mnaidP"" ea

cbvidados, em paiiiCUiar lqueJcs com dr vidas j.l.-go. 
ciadas c:om o Oovemo Federal._., •• ________ _ 

Panocer ~ 66198 - Comiulo Dlnlllra, .......... 
lando nodoçiD liDai elo PR a"ICI/98, que ...._o Elia
do da Paralba 1 elevar~ e em c:adll:rea
cepaoaal, o hmue de endJ.:idamento de que bala o iDci-

I' 

so 11 do 11t 4" da Resoluçlo a• 69/!IS, elo Seaade 
UiO Federal, e 1 CIIDII"IIIIr operaçiD de cr6dUD-. com 

pnDiia da Uallo, )111111> III 811100 I I "111111 ..... a 
R-..çiD e PeoeavolvimeDID - BIRP, 110 valor de 
USSI.OOO.OOO.OO (ICSSCIIIa milbGcs de d6lm:l llll!le
IIIIIOricaos), eqoivoleares I 1IS66.JOO 000,00 ( .......... 

170 e leis millrilcs e a....- adi reais), ...... .....,. 111 lillarr
aiDIOIIIO padal do I'Npllll& de Apoio ao .,.._, 

171 Plodolar elo~ da Paralbo- PAPP. ·····-···---
Panocer ~ 67-A/98 -Coauuio PireiGra, lpn:Se!l

lando aledaçlo fiDal elo PDL ~ 133197 (r{' S23197, aa 
Cimanr doo 1\ep .... ), que lp!OVI O ...... do ICOido 

de'"""""""" ... """ de-celolnda- o Go
vcmo da Repdblrc.o Fedeilllid do BrasU e o Gom:mo da 

177 Huagrla, em Braslba, em 3 de obril de 1997.---· 
Ap-do' ' esa no'*- ----.... -
QuelllioDa 01 pn11J11111S IOCIIIS deoeDvol.:idoo 

288 

pelo ao.aao. ______________ , ______ ,_ 
CnbCI 1 ausâlcia de recursos ...,....... ... das 

pnvlbzaçlleo DI reduçlo da df.:ida IIICIOIIIIe aa pmmo-

çlo dajusliça soaal. -----·-----.. ----.. - .... -
I..AUROCAMPOS 

413 Ho ' E ra l !IIOIDI!n1 de oeu pai, Carlos c.m-
pos. que -.a airnpl- 106anos de vrda. ... __ _ 

Reflaio sable 01 .500 IDOS de idoologw de 
423 lpOio l aplaraçlo e ., anaclro salarial doo b"lballwc!o. 

RI III ...... da lflllldriL--... ------...... _. 
C)-. a cluraçlo do Plano Reli, t rxk»e 

em !DIIál1 prblrcwla ao jornal Tbe New Yarlr. TlrDcs, 

114 
oegunclo a qual o Brasil E 1 "bola da vr:z", depois que os 
palies elo sudcsbl aiJrico earranm em cnoe. ............. _. 
LEOMAR QUINTANILHA 

Panocer ~ 67198 - Comiulo de OlasbiWÇio, 
263 Jumça e Odadonra. que ilrsbllli Dmlllll .,.... sable 

desponos. ......................... __ ............ __ ,,_,_ ..... .. 

LEONEL PAIVA 
Pcsmndo DI SOSUJ8IIÇI pdbbc:a elo Prslrill> Fedo-

26 ral. .. ......... _____ ......... ___ ............ ___ .. __ , __ 

Coosiclenoçlies sable Medida Pmvi!M!na ~ 1.637, 
que dllpGe IOble a ll'l'"'"""'"'i"'- fi""•z!IGI" e super-
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Ata da 19ª Sessão Não Deliberativa 
em 2 de fevereiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Eml7ia Fernandes 
e dos Srs. Jefferson Péres, João Rocha e José Alves 

(Inicia-se a sessão às 14h30m) 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Declaro aberta a sessão. 

·· Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 
DO MINISTRO OE ESTADO DO TRABALHO 

N2 14/98, de 28 de janeiro ~ltimo, referente ao 
Requerimento n2 1.023, de 1997, de infonnações do 
Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 
Expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador João Ro

cha, por permuta com o nobre Senador Romeu Tuma. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dE""te, Srlls. e Srs. Senadores, enquanto a maioria dos 
go.remos estaduais se vã às voltas com o estrangula
mento de seus orçamentos e com a elevação de suas 
dívidas públicas, que comprometem praticamente to
das as suas receitas e ameaçam o Tesouro Estadual 
de falência, o Governo do Tocantins comemora o seu 
terceiro ano de profícuas reaflzações. 

No seu terceiro aniversário, o Governo Siqueira 
Campos só tem motivos para comemoração. Co
ll')andando o Estado menos endividado do País e 
com um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
d~ 7,82%- três vezes superior à média nacional dos 

·Ííltimos seis anos, o Governo Siqueira Campos con
seguiu investir no Tocantins mais de R$1 ,3 bilhão 
nos três anos de Governo, transfonnando o Estado 

em um imenso canteiro de obras e gerando milhares 
de novos empregos. 

E qual a receita para tanto sucesso e tantas reali
zações? Muito trabalho, dedicação, controle da 
máquina administrativa e compromisso com o futuro 
do Tocantins. Mantendo os gastos no limite da receita, 
Siqueira conseguiu equiflbrar as contas públicas e 
gerar um excedente de recursos, o que lhe permitiu vi
abilizar um gigantesco programa de investimentos nas 
mais diversas áreas da administração estadual. 

Com esse esforço, o Governador Siqueira 
Campos conseguiu manter as despesas no limite da 
receita estadual, comprometendo, hoje, apenas 47"k 
da arrecadação com o pagamento de pessoal e 9,5% 
com as despesas de custeio da máquina administra
tiva e do seiViço da dívida, o menor comprometimento 
entre todos os Estados da Federação. Esse percentual 
de gasto de pessoal está bem abaixo do que prevê a 
própria Lei Camata, que limita em 60% a receita 
estadual os gastos com o funcionalismo. 

Sabe-se que a maioria dos Estados luta 
bravamente para reduzir seus encargos ao limite im
posto pela legislação, sem falar naqueles que 
chegam a comprometer até 95% de suas receitas 
com pessoal, inviabilizando todo e qualquer pro
grama de investimentos e transformando os gover
nadores em meros gerentes de recursos humanos. 

Esse empenho não se limitou ao equilibrio das 
contas púbrlcaS. É imperioso reconhecer o esforço re
alizado pelo Governo Siq!Jeira Campos na área 
fazendária, modernizando o FISCO estadual, aumen
tando a receita e estimulando a instalação de novas 
empresas no Estado. Com isso, o Governo conseguiu 
aumentar a arrecadação em cerca de 12 por cento no 
ano passado, colocando o Tocantins em quarto lugar, 
em incremento da receita entre os Estados da Fed
eração, com um total de R$164,2 milhões. 

Sornada às transferências constitucionais da 
União, ·ª receita total do Estado chegou a mais de 
R$700 milhões em 97, representando um incre
mento de 23,2% em relação ao montante arre
cadado em 1996. Isso permitiu a ampliação dos pro-
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gramas de inveStimento no Estado, superando as me
tas previstas no início do Governo. Esse crescimento, 
superior à inflação do período, acabou compensando 
as perdas sofridas pelo Tocantins com a queda nos 
limites de repasse no Fundo de Participação do Estado 
(FPE), em 1997, estimada em R$80 milhões. 

Para se ter idéia da magnitude desses 
números, basta recordar que em 1989, quando da in
stalação do Estado, o Tocantins contribuía com apenas 
3% dos tributos arrecadados em Goiás. Oito anos de
pois, essa participação já ultrapassa os 29"/o, o que 
revela a pujança da economia tocantinense e a consoli
dação definitiva do Estado caçula da Fedelação. 

.. Felizmente, desde seu primeiro Governo, de 
1989 a 1990, o Governador Siqueira Campos en
tendeu que o Estado não existe para ser a principal 
fonte empregadora, mas para estimular e propiciar 
condições para o desenvolvimento econômico e so
cial em benefício de todos. Essa clareza de entendi
mento levou o Governador a priorizar a atração de 
novas empresas para o Estado e a uma verdadeira 
cruzada pelos países europeus e asiáticos, em 
busca de recursos alternativos para alavancar os 
projetes de melhoria da infra-estrutura e de apoio à 
agroindústria do Tocantins: · 

Coroada de êxito, Siqueira Campos comemora 
hoje o sucesso dessa cruzada ao superar a meta 
inicial de pavimentar 1.800 quilômetros de rodovias 
durante o seu Governo, meta essa reformulada 
para 2.100 quilômetros e que deve chegar a 2.300 
quilômetros até o final do ano. O Governo 
comemora, ainda, a colheita da primeira safra de 
soja para exportação do Projeto Prodecer III, im
plantado no município de Pedro Afonso, com recur
sos do Eximbank japonês. 

Estão sendo colhidas apenas na área do projeto 
23 mil toneladas de grãos de soja. Outras 20 mil 
toneladas deverão ser colhidas no sul do Estado, trans
fonnando essa área na mais nova fronteira agrícola do 
Tocantins. A área de cultura irrigada, que também conta 
com apoio do Governo estadual, conseguiu um incre
mento de 24% nos últimos três anos, passando de 52 
mil para 64 mil hectares de 1995 a 1997. 

Dentro da política de apoio à agricultura, o 
Governo dispensou especial atenção ao pequeno 
produtor, através dos Programas Prodivino e de 
Lavouras Comunitárias com a distribuição de 100 
tratares apenas no ano passado, além de for
.n..ecimento de mais de 1,7 toneladas de adubos e 
-375 toneladas de sementes para novas culturas. 

Na área de transportes e infra-estrutura, se
tores vitais para o desenvolvimento econômico do 

Estado, o Governo coleciona obras e realizações. 
Além de já haver concluído a pavimentação de mais 
de 1.500km de rodovias estaduais, outros 1.287Km 
estão em fase de conclusão, o que permitirá a li
gação de todos os municípios à capital Palmas. No 
mesmo período, foram entregues 756 casas popu
lares, além da construção de estádios, dois 
matadouros e dezenas de prédios escolares. 

Na área de energia, o grande marco do Governo 
é o início da construção da hidrelétrica de Lajeado, 
com capacidade de 900 megawatts, cuja obra é reali
zada em paroeria com a iniciativa privada. Depois de 
concluída, a obra representará a redenção do Estado 
na área de energia, permitindo a instalação de novas 
indústrias na região e contribuindo para a melhoria de 
qualidade de vida dos tocantinenses. 

Esse ambicioso programa de melhoria da infra
estrutura do Estado consolidá, cada vez mais, a 
posição do Tocantins como elo de ligação de região 
Norte com o Centro-Sul do País, região esta que his
toricamente foi relegada pelas autoridades de Goiás. 
Considerada, então, um problema, acabou transfor
mando-se em solução, não apenas pela melhoria da 
sua malha rodoviária, que encurta distâncias e viabi
liza a economia regional, mas, também, pelos 
inúmeros projetes que vêm sendo desenvolvidos nas 
mais diferentes áreas. 

A conclusão de obras importantes para o 
Estado, como a Ferrovia Norte-Sul, a Hidrovia Ara
guaia-Tocantins e a Linha de Transmissão Norte
Sul, incluídas no programa Brasil em Ação, imple
mentado pelo Governo Federal, melhorará, ainda 
mais, a infra-estrutura do Tocantins, dando uma 
nova dimensão à economia regional através de 
uma reintegração do Estado com as demais 
regiões do País e com os próprios Países impor
tadores da Europa, Ásia e América do Norte, além 
dos portos de Vitória e Tubarão, no Espírito Santo, 
e ltaqui, em São Luís, no Estado do Maranhão. 

s..-s. e Srs. Senador!3s, como se vê, o em
penho do Governo Siqueira Campos em mudar o 
perfil do Estado está em sintonia com os anseios dos 
tocantinenses e com a nova realidade internacional, 
marcada pelo avanço da globalização e da competitivi
dade, que exigirão cada vez mais dos governantes, 
uma postura extremamente profissional e transparente 
na gestão dos negócios públicos. 

Peço, inclusive, faça parte integrante deste 
meu pronunciamento o artigo que trago em mão, 
publicado na revista Veja - páginas 40 e 41, edição 
que está circulando a partir de hoje, com data de 04 
de fevereiro de 1998 -. que se intitula "Milagre no 
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Cerrado' e corrobora as assertivas e relatos a que 
ora procedo e também uma matéria inserida no Jornal 
, O Estado de S. Paulo, edição de 03 de novembro de 
1997, sob o título 'Crise complica reeleição de Gover
nadores', que mostra o Estado do Tocantins como o 
menos endividado da nossa Federação - cuja fonte é 
o Ministério da Fazenda, assim como a matéria publi
cada também no Jornal O Estado de S.Paulo, edição 
de ontem, 12 de fevereiro de 1998, que destaca que o 
Tocantins é um dos Estados que tem um dos menores 
comprometimentos com a folha de pagamento. 

estarão fadados ao fracasso, além de condenarem 
os Estados ao atraso e o povo· à miséria e à fome. 
Felizmente, o Governador Siqueira Campos, com 
sua visão de estadista, há muito entendeu que o fu
turo de um povo se constrói mantendo acesa a éha
ma da esperança e colocando o Poder Público a ser-

. viço da cidadania e do bem-estar de sua gente. 
Muito obrigado, Sr. Presidente .. 

Sr. Presidente, Sr!'s. e Srs. Senadores, os Go
vernantes que não assimilarem essa nova realidade 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOÃO ROCHA EM SEU PRONUNCIA· 
MENTO: 

Milagre no cerrado 
Cinco anos depois de brotar do na~ 
Palmas é 'ii cidade que mais .cresce no Brasil 

SUvlo Ferraz 

Q uem passava por suas aveni
das largas só comia poeira. 
muita poeira. Thdo era diff
cil Para improvisar o cartão
postal de "Palmas by night", 

bastava recortar uma canolina negra e 
nela inserir um ponto ammelo. E:a a lu
zinha solitária do Alquimia. único re
duto dos boêmios na cidade às escuras. 
Assim era Palmas. capital do Tocan
tins. em 1993. Hoje, no cenário então 
vazio do grande eixo JK. brilham cen
tenas de pontos amarelos. O Alquimia 
deu lugar ao Paco · s. A noite ferve no 
Boulevard. repleto de jovens de pele e 
cabelos claros. quase todos filhos de 
migranteS das regiões Sul e Centro-Sul 
do país. A capital do mais novo Estado 
brasileiro é um fenõmeno urbano diff
cil de imagíruir em qualquer outra par
te dó mundo às vésperas da virada do 
nu1ênio. Brotou praticamente do nada. 
na imensidão do cerrado. como um 
<:llllteíro. de obras que lembrava o cená
rio dos fiimçs de faroeste. Hoje., cinco 
anos depois. é a cidade que mais cresce 
no Brasil A população. de 86 000 habi-

tantes. aumenta 28,7% ao ano, segundo 
o mGE. É também o paraíso das mu
lheres: há 1 267 homens sobraudo. E 
há trabalho para todos. 

O que mais impressiona em Palmas 
é a velocidade com que as novidades 
acontecem. A pista do aeroporto ainda 
funciona improvisada numa avenida. 
mas nela pousam jatos com regularida
de. Quem cavar um l!w:al:o sob as ruas 
esbmará em cabos de fibra óptica. Are
de telefónica é toda digitalizada. Celular 
não é adereço emergente. é equipamen
to. Há linhas de sobra para todo mundo. 

· Çom uma grande diferença: funciona. 
Agua e luz estão instaladas em 23 000 
residências - quase o rotai da cidade. 
No tratamento de esgotos. a novidade é 
que. pata uão poluir o Rio Tocauóns, 
cada conjunto de qwuro quadras rem 
sua miniestação de tratamento. N"m
guém mais é obrigado a cun;ar universi
dade em BI2SI1ia ou Goiânia. Palmas 
oferece duas: o Instituto Luterano ri 
Ensino Superior. com i 600 alenos. e 
Fundação Universidade do Tocantiru 
com 550. Foi-se., também, a poeir: 
Desde a criação do &tado, 3 milhões d 

metros quadrados foram asfaltados n• 
Tocantins. Nem São Paulo fez igual. 

Clima de auto-aJuda - Os moradore: 
já uão se conhecem pelo nome, comt 
ocorria até pouco tempo atrás. O clim: 
de auto-ajuda. ptóprio de uma no~ 
fronteira. desapareceu. Agora. come 
emqualqueroutracidade grande., todal 
competem entre si para ganhar dinhei· 
ro. E o caso de Jair Corrêa, um dos pio
neiros. Há qwuro anos. ele reinava sem 
coucorrente:s em sua Pousada dos Gi
rassóis. De lá para cá, smgir.un 34 con· 
correntes. Para enfrentá-los. Jair inau
gurou um hotel qna110 estrelas ao lado 
da antiga pousada. Ouuo exemplo é o 
mineiro lbiraci Cosme Neves Barbosa. 
Em 1993. ele ficou famoso pela ousadia 
de ser o primeiro a vender piscinas em 
Palmas. O uegócio prosperou e conti
nua a dar dinheiro. A diferença é que, 
hoje. lbiraci enfn:nta a concorrência do 
ex-sócio, que abandonou a parceria pa
ra abrir sua própria revenda de piscinas. 

O traçado urbano de Palmas é mo
nótono. mas funciona. Nos cruzamentos 
não há sinais. Em vez disso. grandeS ·ro
tulas ajardinadas disciplinam o a3nsito. 
As opções de lazer aumenllll'alll muito. 
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Isso inclui um shoppíng ccntcr, cinemas 
e um centro cultural, com reatro, palco 
para apresentações ao ar livre. bibliote
ca e espaço para aulas de balé.. Há tam
bém. em fase de acabamento, um enor
me parque aquático. São cinco piscinas 
lllUUI3ÍS gigantesCaS. Lá. jovens e ve
lhos reúnem-se para aplacar o calor. que 
no verão bate em 44 graus. Tudo aberto, 
sem ponões e sem ingJ:CSSOs. Em volta 
do reservatório que alimenta o parque. a 
politicamente coaeta pista de cooper. 
No verão. que começa em março, o Rio 
Tocantins baixa suas águas e deixa apa
recer a Praia Graciosa. 

Continua-se a pen- que valia 3 000 reais 
sarem oporrunidades e em 1993. quase dobrou 
riqueza mesmo dentro de preço em cinco anos. 
d'igua. A construção A oferta de emprego 
civil ainda é o grande deve aumentar muito 
negócio. Há. em média, mais nos próximos sete 
quarenta casas em anos. com a construção 
construção por quadra., da hídrel~ca do La-
Um tetteno padrão. de geado, por um coosór-
360 metros quadrados. cio privado. Para as 

obras serão necessárias 20 000 pessoas 
e as contratações iniciam-se em março. 
Outra explosão à vista. · 

As mudanças imptl:ssíonam tam
bém no interior do Estado. Um exem
plo é a cidadezinha de Pedro Afonso, 
onde iuna legião de pioneiros cultiva 
soja e milho seguindo um iigurino ja
ponês. São quarenta agricultores reuni
dos em coopeilltiva sob orientação da 
Agência de Cooperação Intemacional 
do Japão. A pedido do governo do Es
tado, os japoneses ttaçaram um deta
lhado plano agórola·para o Tocantins. 
Palmas ficou sendo a base dos ~apas'. 
como os tocanrinenses cosmmam sere
ferir aos r=icos japoneses. Um time 
de dezoito especialistas ocupou toda a 
ala de um hoteL Em dois anos. mapea· 
~ e definiram a vocação agrícola de 
cada região. Em seguida. o governo co
meçou a recrutar agricultores em ou-

trOS Estados. "Só impomos duas condi
ções: não queremos avenmreiros e não 
financiaremos o cultivo de cereais que 
não sejam os recomendados pelo plano 
díretor", avisa Adjair Lima e Sil\-a. se
cretário das Fmanças. 

Resultados promissores - o ''master 
plan" dos japoneses. como é conhecido o 
projeto. define a faixa que vai da cidade 
.de Araguacema ao Bico do Papagaio. no 
extremo norte. margeando o Rio Ata
guaia. CdtDo área para engorda do gado. 
De preferência búfalos, por sua rusticida
de e adaptação ao clima quente. Na mar
gem direita da Ilhado BananaL 3 milhões 
de hectares abrigarão cultuias irrigadas 
Nas plaufcies do cerrado. de none a suL 
soja. arroz. girnssol e milho. Nas frontci-
135 com o Maranhão. Piauí e Babía. fru
tas e fl~ artificiais. Já existem 60 
milblíes de pés de abacaxi em plena pro
dução no município de Míracema do To
cantis. na botda da Belém-Brasüia. 

Para a cidade de Pedro Afonso, o 
projeto prevê cultura de soja e arroz e 
consumirá investimentos de 80 milhões 
de dólares. Os primeiros resultados, 
previstos para maiÇO. são promissores. 
A região deve produzir cerca de 2 400 
quilos de soja por hectare. acima da 
média nacional. Só a cultura da soja da
rá uma injeção de dólares na economia 
regionaL algo entre 12 e IS milhões de 
dólares. "É adrenalina a não mais po
der", afinna o agrônomo José Edgar de 
Castro Andrade. 57 anos. ex-prefeito 

por duas vezes. As moe
das começarão a tilintar 
em seu bolso entre mar
ço e abril. quando co
lherá a soja plantada em 
SOO hectares. Pelo pla
no traçado pelos japo
neses. o cereal descerá 
de balsa o Rio Tocantins 
até Estreito, de onde. 

por caminhão, alcança
rá lmpe:attiz. no Mara
nhio. Em seguida. de 
trem. até o Porto de !ta
qui para embarcar rumo 
aos mercados europeus. 
Uma ecooomía de 6 000 
quilõmetros de viagem. 
se fosse embarcada em 
Paranaguá. • 
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Durante o discurso do Sr. João Rocha, 
a Sra. Erm7ia Fernandes, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- V. Exª 
será atendido na forma do Regimento. 

Concedo a palavra à Senadora Emília Fernan
da~ por vinte minutos. 

A SRA. EMfLIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, na 
tarde de hoje, trago ao Plenário desta Casa a minha 
preocupação com notícias divulgadas pela imprensa 
envolvendo a cobrança de um erro de cálculo 
quando da criação da URV, em 1994, de 11 ,98%, 
que os funcionários do Senado Federal fazem na 
Justiça por meio do seu sindicato, o Sindilegis. 

A ação movida pelos funcionários por intermédio 
do sindicato da categoria é contra a União, respon
sável direta pela incorreção do cálculo, já havendo de
cisão judicial em favor da ação dos servidores, cujo 
prazo de cumprimento já expirou em 5 de janeiro. 

Informações dos jornais dão conta de que a di
reção do Senado Federal, mepiante decisão da 
Mesa Diretora, em reunião da qual não participei -
embora suplente, não fui convocada-, teria decidido 
não cumprir a sentença judicial ordenada pela 1 BD e 
7ª Varas Federais de São Paulo, que determinaram 
o pagamento dos valores referentes aos autores da 
ação. 

Sabemos que, quanto ao Senado Federal, o 
ordenador de despesas é o Diretor-Geral desta 
Casa, responsável legal, que não deu cumprimento 
à ordem judicial, desrespeitando-a e tomando inváli
das determinações prolatadas pelo Poder Judiciário. 

Vale lembrar, também, que o Diretor-Geral do 
Senado Federal, por meio de fax datado de 15 de 
dezembro de 1997, informou que estaria cumprindo 
a mencionada decisão no prazo de 20 dias, sendo 
que, decorrido tal prazo, não ocorreu o cumprimento 
da decisão até a presente data. 

Diante da situação criada e da forma como o 
fato foi e está sendo tratado, e pela minha relação 
com o movimento sindical, em especial com o fun
ciof\alismo .Público em geral, que sempre deixei clara 
nesta Casa, estou trazendo a questão com o sentido 
de obter maiores esclarecimentos. 
- • As matérias do jómai·Correio Braziliense, de 

,48 e 29 de janeiro, afirmam que o Senado ·Federal 
. não vai pagar e informam que o Presidente do 
Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães, teria 
deéidido não cumprir a ordem da Justiça. 

Preocupa-me, Sr. Presidente, porque a 
maneira como a questão está posta, ou exposta, le
vanta questionamentos sobre esta Casa, pois pode 
passar a idéia, e já há quem tenha questionado isso, 
de que, contraditoriamente, a instância máxima de 
produção de leis no País não as cumpre, mesmo di
ante de uma ordem judicial. 

Tal situação, a meu ver, caminha na direção con
trária ao trabalho de resgate da imagem do Senado 
Federal, de valorização da instituição legislativa 
máxima do País, que vem se efetivando, de forma es
pecial, desde a gestão do Presidente José Samey e, 
agora, pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães. 

Acredito que a decisão de defender o Erário 
Público, de recorrer até a última instância na disputa 
judicial, quando se acredita ter razão no processo, é 
correta e deve ser trilhada por todas as autoridades 
públicas em qualquer instância. Aliás, esse direito é 
também dos funcionários e de seus sindicatos, que, 
pelas suas razões, lutam para afirmar e defendê-los, 
visando obter o ressarcimento de prejuízos salariais 
que, na sua avaliação, lhe foi negado. 

É uma situação de conflito, fruto do processo 
democrático. Exatarnente por isso, conta com o 
POder Judiciário como instrumento para avaliar as 
razões de ambos os lados, os argumentos contrários 
e os fatos objetivos que envolvem a questão. 

Nesse sentido, gostaria de dizer o seguinte: se 
a União e Senado Federal ainda têm recursos a 
apresentar, que isso seja feito! Mas, se existe uma 
decisão judicial determinando o pagamento, que ela 
seja cumprida e que, posteriormente, se recorra a 
outras instâncias, em respeito à harmonia que, en
tendo e defendo, deve existir entre os Poderes con
stituídos do Pais. 

Causou-me estranheza a informação de que 
existiria •uma ordem para pressionar os servidores 
desta Casa com função gratificada para abrirem mão 
do aumento em troca da manutenção dos seus car
gos•. Segundo os jornais, desde ·o final da semana 
passada, já estaria ocorrendo pressão para que fun
cionários do Senado abrissem mão da ação e se 
desfiliassem de seu Sindicato. Tal informação, que 
espero não seja verdadeira, se confirmada, é muito 
grave. Trata-se de uma atitude extremamente an
tidemocrática que agride as pessoas em seu 
legítimo direito de se sindicalizar e de reivindicar 
possíveis prejuízos salariais de forma legal e consti
tucional . 

Por outro lado, taf prática ê injusta para com o 
Sindicato da categoria, que, apenas por cumprir com 
sua função de defender os interesses dos trabal-
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hadores, e por submeter-se, até onde me consta, à 
decisão da Justiça de forma madura e equilibrada, 
será prejudicado com a perda dos associados. 

Srs. Senadores, faço esse registro com a finali
dade de obter informações. O Senado deve ser o 
primeiro a saber dos fatos por fontes oficiais e não 
apenas pela imprensa. 

Lembro aqui, Srs. Senadores, que foi inde
ferido um pedido de efeito suspensivo para que se 
mantivesse a decisão proferida Temos con
hecimento desse fato. 

Também gostaria de registrar que, no âmbito 
do Tribunal de Contas da União, tal decisão já vem 
sepdo devidamente cumprida. Já houve inclusão do 
percentual de 11,98% em folha de pagamento a par
tir de dezembro de 1997. A efetivação deu-se no pa
gamento do corrente mês e o crédito foi feito na data 
de 22 de janeiro de 1998. 

Concluo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
apelando para a sensibilidade daqueles que têm o 
poder de decidir, especialmente o Presidente do 
Senado Federal, para que a situação seja resolvida 
de forma justa, legal e democrática, pois se trata de 
direitos dos trabalhadores, de funcionários desta 
Casa, que também sofrem• duro arrocho por estarem 
há mais de trés anos sem aumento em seus 
salários. 

Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presi
dente, para buscar esclarecimentos e encontrar ur
gentemente uma saída a fim de que o Senado não 
continue pagando multa e não seja questionado pela 
sociedade. 

Obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Em11ia Fer
nandes, o Sr. Jefferson Péres, deixa. a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra ao Senador Leonel Paiva. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srls. e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna cuidar de dois assuntos. 

O primeiro refere-se ao continuado desmando 
na segurança pública do Distrito Federal. 

No dia 13 do mês passado fiz aqui algumas reve
lações da gravidade do assunto em Brasma e suas ,.;.. 
dades satélites. Isso encontrou eco junto à opini 

,pública, em órgãos da imprensa, nas entidades orgat 
zadas da sociedade de base de Brasflia, nos segmen
tos aglutinados, nos clubes e serviços, mas não en
W."ltrou eco no Governo do Distrito Federal. 

Vejo aqui urna análise competente e segura da 
carta Pólis, publicação periódica de Brasília que 
serve de esteio aos segmentos das pessoas mais 
bem informadas da cidade e do Brasil. Segundo a 
publicação, a segurança pública é fator decisório da 
próxima campanha política no Distrito Federal. 

Eu já havia citado esse aspecto. Eu já havia 
dito mesmo que o desmando e a incompetência 
estão por terminar. Apenas mais um pouco de 
paciência e estarão fora do comando da segurança 
pública do Distrito Federal o Governador Cristovam 
Buarque de Hollanda, de comprovada ineficiência 
quanto a esse aspecto, e de seu Secretário de 
Segurança, idem, idem da mesma forma 

Sr. Presidente, Srl's. e Srs. Senadores, passo a 
enfocar um fato que também me preocupa muito. 

Encontra-se em apreciàção no Congresso Na
cional, desde a primeira quinzena de janeiro do cor
rente ano, a Medida Provisória n2 1.637, que dispõe 
sobre a regulamentação, fiscalização e supervisão 
dos mercados de títulos ou contratos de investi
mento colativo. 

A modalidade de aplicação popularmente con
hecida como "parceria do boi gordo" vem atraindo 
cada vez mais interessados. Aliás, o número de in
vestidores triplicou nos últimos dois anos, graças à 
altíssima rentabilidade: algo em tomo de 4% ao mês, 
taxa essa bem mais atraente do que a da poupança; 
e a uma movimentação que vem surpreendendo o 
Governo e o setor financeiro: R$100 milhões por ano 
-com tendência a aumentar. 

Apesar de o investimento apresentar números 
tão expressivos e de as empresas veicularem intensa 
campanha publicitária nos diversos meios de comuni
cação com a promessa de remuneração Mura em in
vestimentos em boi, esse segmento atingiu grande 
crescimento sem uma regulamentação adequada e 
sem a devida fiscalização por parte do Governo. 

Acredito, Sr. Presidente, que o Governo dá um 
passo importante ao edita( essa medida provisória, 
que, em uma primeira avaliação, estabelecerá maior 
credibilidade a esse negócio, que tem demonstrado 
ser bastante eficiente, ao atrair significativa fatia dos 
recursos aplicados no mercado financeiro e no mer-
cado de capitais. . · 

A imprensa tem divulgado opiniões de espe
cialistas agropecuários que questionam a rentabili
dade contratada oferecida pelas empresas atuantes 
do setar e chamam a atenção do público sobre os al
tos riscos que esse tipo de negócio apresenta. 

Em .recente matéria veiculada na Folha de 
· S.Paulo, publicada em 16 de setembro próximo pas-



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

FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

sado, já naquele instante, aquele jornal divulgava que 
'a mais baixa rentabilidade oferecida em contratos de 
parceria pecuária é muito elevada e elevada o sufi
ciente para tomar aquele negócio inviável'. 

Essa avaliação, dentre outros técnicos, conhe
cedores e especialistas no assunto, é do consultor 
de empresas agropecuárias Sylvio lazzarine Neto, 
especializado em pecuária de corte, com 14 livros 
publicados sobre o assunto. 

A rentabilidade em questão é de uma das em
presas que atua no mercado e que estipula em seu 
contrato ganhos de peso da ordem de 27,80% na ar
roba, no prazo de 18 meses. Isso é superestimado 
de ?Cardo com todos os especialistas. 

Ao fazer uma simulação no patamar de renta
bilidade prometida, o técnico afirma que o criador per
deria dinheiro, e ele não recomendaria a nenhum 
criador oferecer esse nível de remuneração, pois 
estaria propenso a quebrar, e quebrando essa con
hecida parceria, quebraria então a economia popular. 

Informações dessa natureza são de grande in
teresse popular e revelam à sociedade a fragilidade 
desse mercado, dando mostras do quanto sua regu
lamentação era necessária e esperada. Contudo, re
ceio que essa medida não tenha 'vindo a tempo de 
resguardar os recursos de seus atuais investidores e 
que já tenha provocado danos irreparáveis àqueles 
que aplicaram suas poupanças nesse negócio. 

A CVM poderá, em breve, mostrar à sociedade 
a real situação econômico-financeira das empresas 
desse setor, certificando-se da existência do lastro 
previsto nos contratos de engorda de boi e reve
lando se realmente os recursos canalizados pelo se
ter têm sido aplicados em investimento produtivo ou 
no mercado especulativo. 

Não tenho a pretensão de aprofundar-me no as
pecto operacional da engorda do boi e da rentabilidade 
prometida pelas empresas atuantes no mercado, mas 
ressalto a fragilidade que a falta de regulamentação 
vem provocando a esse relevante segmento. 

Com a edição da referida medida provisória, o 
Governo dá o primeiro passo para preencher uma la
cuna no arcabouço jurídico do Sistema Financeiro 
Mobiliário Nacional, passando a impor às empresas 
algumas exigências que possibilitarão uma maior 
transparência ao negócio do boi gordo, entre as 
q~:~ais destaco: 

I) as empresas terão de ser transformadas err 
~iedades anônimas e lançar debêntures no mer
-cado~ lastreadaS no patrimõnio ativo das companhias; 

11) exigir que as demonstrações financeiras dos 
emissores ou que as informações sobre o em-

preendimento ou projeto sejam auditadas por audi
tores independentes; 

III) estabelecer padrões ·de cláusulas e con
dições que devam ser adotados nos títulos ou con
tratos de investimento destinados à negociação em 
bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado 
da emissão que não satisfaça a esse padrão; e 

IV) estabelecer padrões específicos para o ex
ercício, no âmbito desse mercado, das atividades do 
art. 16, da Lei n.2 6.385, de 1976, inclusive quanto a 
requisitos de idoneidade, habilitação técnica e ca
pacidade financeira a que deverão satisfazer os ad
ministradores de sociedades e demais pessoas que 
atuem nesse mercado. 

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM -
passa a dispor de competência legal para fiscalizar 
esse setor e desenvolver uma regulamentação efi
caz, a ponto de oferecer confiabilidade e transparên
cia a esse promissor mercado, tomando-o menos 
vulnerável às fraudes e mais confiável. 

Captando dinheiro a custos bem inferiores aos 
praticados no sistema financeiro, reconheço a im
portância e a necessidade de preservarmos esse 
mercado, a fim de que seus recursos possam ser 
canalizados para o crescimento de nossa atividade 
agropecuária. 

Julgo que a intervenção do Governo propor
cionará um maior grau de confiabilidade, na medida 
em que inibirá a atuação de empresários desonestos 
que costumam aproveitar-se da boa-fé do povo 
brasileiro para enriquecer-se de forma fraudulenta. 

Ao democratizar as informações impre
scindíveis ao bom relacionamento entre empreende
dores e investidores, ganha o poupador ao ter a garan
tia de que seus recursos estão sendo aplicados em boi 
e que, de fato, esse existe, e ganham as empresas 
que atuam no mercado de forma honesta, pois pas
sam a dispor de normatização legal, capaz de preser
var o mercado de empresários inescrupulosos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a medida pro
visória já chegou ao Congresso Nacional e está em 
vigência há quase um mês. É necessário que a 
Comissão, para a qual tive a honra de ser indicado a 
integrar pelo meu Partido, reúna-se a fim de decidir 
essa questão de relevante interesse para a 
economia popular nacionaL 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O .$R. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 

a palavra ao Senador Jefferson Péres. 
- O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

9 
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- Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, na semana 
passada, aconteceram dois fatos importantes re
lacionados com a Região Amazónica: um preocu
pante e outro alvissareiro. O fato preocupante foi a 
divulgação, com alguns meses de atraso, dos dados 
de satélite referentes ao processo contínuo de des
matamento naquela região. 

Embora alguns tenham saudado a redução ocor
rida em 1996 em relação a 1995 com uma queda que 
quase 50"/o, infelizmente, a área desflorestada, mesmo 
em 1996, ainda é extremamente grande. 

Em 1995, o processo chegou ao auge, com vinte 
e nove mil quilômetros quadrados desmatados, o que 
significa uma área equivalente à da Bélgica ou à do 
Estado de Alagoas. Em 1996, hoiNe uma redução 
para dezoito mil, e há expectativas no sentido de que, 
em 1997, teria havido uma queda para pouco mais de 
treze ml. Ainda assim, apesar da comemoração, pre
ocupa-me - e muito - que uma área superior à do 
Llbano tenha sido reduzida a tocos e a cinzas. 

Não sabemos, Sr. Presidente, qual será o ritmo 
de devastação florestal na Amazônia nos próximos 
anos. Se continuar, à razão de 13 mil quilómetros 
quadrados ao ano, ha~mos de chorar, Senador 
Bernardo Cabral! Veja que o progresso foi aparente, 
na medida em que apenas retomamos à média de 
desmatamento do início da década Entre 1992 e 
1994, a média anual de desflorestamento naquela lo
calidade foi de 14 mil quilômetros quadrados. Se a es
timativa em relação a 1997 for correta, voltaremos ao 
que ocorria no início dos anos 90. Evidentemente, não 
é suportável uma devastação dessa envergadura 

Convém mencionar o fato alvissareiro de a 
Câmara dos Deputados ter aprovado, finalmente, a 
Lei de Crimes Ambientais. Apesar do protesto de al
guns ambientalistas com acordos feitos naquela 
Casa, certo é que esse diploma legal constituiu um 
considerável avanço. Tipificou crimes que anti
gamente não eram considerados como tal, estabele
ceu penas pesadas, que vão da reclusão a penas pe
cuniárias muito elevadas, chegando até a R$50 mil· 
hões. Na legislação anterior, tais multas eram tão 
pequenas que, em alguns casos, tomava-se mais 
negócio para a empresa desmatar ou desobedecer ao 
Plano de Manejo Florestal e depois pagar a multa. 

Além disso, a Lei dos Crimes Ambientais esta
belece a responsabilidade solidária para os dirigen
tes das empresas, penalizando também as pessoas 
jyrídicas com proibições de financiamento e de con
tratos com órgãos públicos. Se essas pessoas jurídi
cas forem reincidentes, podem até ser punidas com 
fechamento. 

Por outro lado, a lei retirou algumas excentrici
dades da legislação antiga, como a que apenava a 
caça de subsistência, a qual nunca afetou a biodiver
sidade da Amazônia e jamais colocou espécie al
guma em risco de extinção. Descriminou, igual
mente, a criação de animais domésticos, que consti
tuía, de fato, um exagero que levava até à punição 
do caboclo que matava uma paca para sua alimen
tação. 

Sr. Presidente, apesar desse avanço no campo 
legislativo, é de se perguntar se o Poder Público 
dispõe de meios para efetivamente fazer cumprir a 
lei. O lbama tem o total de 280 fiscais na Região 
Amazónica, para cumprir seu trabalho em cinco mil
hões de quilómetros quadrados. O último concurso 
realizado pelo lbarna, ainda na vigência do antigo In
stituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, foi 
feito em 1984. Hã 14 anos o órgão encarregado de 
zelar pela preservação do meio ambiente no Brasil 
não faz concurso para contratar um engenheiro 
florestal, um técnico ou um fiscal. Isso mostra o grau 
de desaparelhamento, principalmente do Governo 
Federal, para fazer com que a lei seja cumprida. 

Dessa forma, o que está faltando no Brasil re
almente é o Governo definir se tem ou não uma 
política ambiental efetiva, porque, se essa política 
está no papel, é preciso que o Governo defina, de 
uma vez por todas, se o Ministério do Meio Ambi
ente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
não vai trombar com o Ministério Extraordinário de 
Política Fundiária, com o Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento ou com o Ministério da Indústria, 
do Comércio e do Turismo, uma vez que as ações 
desses Ministérios ou aquelas apoiadas por eles 
são, às vezes, extremamente agressivas ao meio 
ambiente e, portanto, colidentes com a política de 
proteção adotada pelo Ministério do Meio Ambiente. 

O Sr. Leonel Paiva (PFL - DF)· Senador Jef
ferson Péres, V. Exa concede-me um aparte? 

O SR. JEFFERSON J:>ÉRES (PSDB - AM) -
Concedo o aparte com prazer, Senador Leonel Paiva. 

O Sr. Leonel Paiva (PFL- DF)- Registro, com 
prazer, que meu aparte foi produzido pelas próprias 
palavras de V. Exa a respeito desse conflito e dessas 
sobreposições de atividades e de deveres de cada 
um desses Ministérios citados. A situação agrava-se 
pelo fato de que hoje, principalmente nas nossas 
regiões fronteiriças - sem nos esquecermos das 
águas imemas do Brasil, das florestas e das reser
vas -, o Brasil está sendo literalmente invadido por 
pescadores e caçadores profissionais, de outros 
países inclusive, que pescam, atravessam de volta a 
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fronteira e depois retomam com o peixe, como se 
ele fosse importado daquele país, tirando, por con
seqüência, o emprego dos nossos ribeirinhos e, o que 
é mais dramático, dizimando a nossa fauna tão rica. É 
necessário, sim, um reposicionamento na contratação 
de novos técnicos e, principalmente, a implementação 
da nossa fiscalização. A contratação apenas é insufi
ciente para a solução do problema, Senador Jefferson 
Péres; é necessária a adoção de infra-estrutura capaz 
de promover uma fiscalização decente, com barcos, 
viaturas, radiocomunicação, enfim, com um sistema de 
vigilância mais efetivo do que o atual. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB • AM) -
Obrigado, Senador Leonel Paiva, pelo seu aparte. 

A propósito, ainda ontem lia nos jornais que 
uma Área de Proteção Ambiental a 20 quilômetros 
do Plano Piloto acaba de ser invadida com a inação 
tanto das autoridades federais quanto das distritais. 
Ora, se isso acontece nas barbas do centro de 
Poder do País, imagine-se o que não está aconte
cendo na minha longínqua Amazônia 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM)- V. ExA 
concede-me um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Concedo o aparte ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Senador 
Jefferson Péres, é bom que se registre apenas para 
os pesquisadores históricos que V. ExB e eu, de 
forma alternada, temos vindo a esta tribuna não só 
apontar caminhos, mas indicar soluções para essa 
problemática da nossa terra. Lembro-me de que, 
quando tomei conhecimento, em uma publicação na 
Internet, do problema das madeireiras asiáticas, 
prontamente recebi a solidariedade de V. Exll. De
pois, quando V. ExA abordava esse problema do 
lbama, prestei a minha solidariedade. Hoje, o fio 
condutor filosófico do seu discurso começou 
mostrando o que sempre se explora quando se men
ciona a Amazônia - a questão do desflorestamento. 
Tempos atrás, fiz um requerimento ao lnpe- !Insti
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais -, cujo resul
tado abordarei da tribuna. O fato incontestável e in
contrastável é que, em verdade, não há como o 
lbama fazer esse tipo de fiscalização na nossa 
região. T~o o Presidente do lbama, em âmbito na
cional, quanto o nosso Superintendente Regional, 
Sr. Hamilton Casara, confirmaram o que V. Exll está 
dizendo. De modo que, além de oportuna, a matéria 
.continua latente e momentosa. Assim, congratulo-
~me com v.· Exll pela abordagem do tema. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral. Real-

mente, em diversas ocasiões, V. ExA tem se repor
tado a este tema e, especificamente, ao dos recur
sos hídricos, que não apenas na nossa região, é ver
dade, mas em todo o mundo já estão sob ameaça 
de esgotamento. 

Desse modo, para concluir, Sr" Presidente, in
sisto em que é profundamente lamentável e inaceitável 
que um País como o Brasil, que tem a maior e mais 
rica floresta tropical do mundo, com toda aquela 
imensa biodiversidade, não tenha, repito, uma 
política efetiva de defesa do meio ambiente. 

Oportunamente, voltarei a esse tema 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. João Rocha, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Emt7ia 
Fernandes, Suplente de Secretário. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes} -
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos, por 
vinte minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr" Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, gostaria 
que se formasse uma concha protetora que me per
mitisse alguns minutos de reflexão, em que as re
miniscências de minha vida, a partir de minha infân
cia, pudessem ser evocadas, como se a asa da 
memória pudesse assentar-se sobre os galhos do 
passado. 

Estou aqui para oferecer um presente, moti
vado pela sensibilidade, pelo reconhecimento e pelo 
amor. Há uma figura que completaria hoje 106 anos, 
se tivesse continuado a esteira de sua vida, de
bruçada no trabalho solitário de indagação, de pes
quisa, de tentativa de desvendar os hieróglifos do 
mundo. Como disse Darcy Ribeiro, na página 89 de 
seu livro Migo, meu pai, Carlos Campos, foi o sábio 
verdadeiro que ele conheceu, com uma vida inteira 
dedicada ao estudo e à meditação. "Gostaria de ser 
sábio e probo, mas não tanto•, disse Darcy Ribeiro. 

O então Ministro . da Educação Carlos 
San'tanna deliberou prestar uma série de homen
agens a meu pai, há seis anos, quando ele comple
tou o seu centenário de nascimento. O selo 
comemorativo e outras homenagens foram lem
bradas pelo Ministro Carlos San'tanna, e desse 
movimento, na realidade, surgiram várias homen
agens à sua memória. Alguns bustos foram inaugu
rados, um deles na Faculdade de Direito da Univer
sidade -de Minas Gerais, no Casarão de Afonso 
Pena, onde prestou concurso para catedrático, dis
putando com um intelectual, o sobrinho do então 
Governador, a quem pareciam se dirigir as preferên-



-------------------------------------- --------------------------------

12 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

cias daquilo que se chamava a "panela" da Universi
dade. Carlos Campos rompeu a "panela" e escreveu 
um livro de crítica a seu adversário: Suum cuique 
bibuere- a cada um o que é seu. As dez ou quinze 
páginas iniciais constituem uma contribuição à ca
pacidade crítica e sarcástica de Minas Gerais. 

Finalmente, aquele concurso que envolveu Mi
nas Gerais e emocionou a cidade e o Estado inteiro, 
por influência de examinadores de fora, acabou 
sagrando o Professor Carlos Campos corno cate
drático da Cadeira de Introdução à Ciência do Direito, 
da Universidade de Minas Gerais. A obra que ele en
tão iniciava se agigantou em nove ou dez volumes. 

.. Pretendo apenas pousar em alguns fatos e em 
algumas reminiscências. Quando cheguei a Roma, 
por exemplo, fui apresentado ao Professor Giorgio 
Dei Vecchio, tido como um dos maiores filósofos 
deste século na Itália. Ele disse-me: "Lei porta un 
grande nome - o senhor é portador de um grande 
nome; conheço as obras de seu pai e as discuto 
aqui na Universidade". 

Assim, ao longo da minha vida, não pude deixar 
de me envaidecer e de sentir a minha pequenez, a 
minha inferioridade. Há poucps dias, foi relembrada 
por um eminente representante de Minas Gerais nesta 
casa a diferença entre a minha modesta figura e a 
grandeza a que atingiu, os píncaros a que soube subir 
a figura do Professor Carlos Campos. 

Oscar Dias Corrêa, Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, professor catedrático de duas universi
dades, disse, certa vez, sobre ele: "É um escafan· 
drista das idéias, que gosta das profundidades das 
coisas, dos pensamentos·. Quando nos reunimos na 
Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais 
para inaugurar o· busto de meu pai, que, com mais dois 
outros, ornamenta aquela faculdade, ali se encon
travam não apenas o Ministro da Educação Carlos 
San'tanna, corno o Sr. Eduardo Queiroz, V~ce-Reitor e 
representante do Reitor da Universidade de Brasflia, 
José Paulo Sepúlveda Pertence, que proferiu o dis
curso referente à inauguração do busto, cartos Mário 
da Silva Velloso, Ministro do Supremo Tribunal Fed
eral, Armando Rollemberg - ex-aluno e também Minis
tro do Tribunal Federal de Recursos, José Carlos 
Brandt Aleixo- professor da Universidade de Brasma e 
filho do saudoso professor Pedro Aleixo. Nessa 
ocasião, tive oportunidade de, em nome de nossa 
faínflia, agradecer àquela homenagem que objeti
vava relembrar a figura do professor Carlos Campos. 

-"7' Hoje também pretendo que meu espírito con
siga criar um hiato de tranqüilidade no meio de tan
tos problemas. Desejo que meus ouvidos não es-

cutem o clamor das 500 mil crianças prostitutas, 
nem o choro das milhares ·de crianças dos nÕSSO$ . 
canaviais, e que a fome dos nossos desempregados 
não perturbem, por algum momento, esse meu r~ 
tomo ao passado, esse abraço espiritual que dou em 
meu pai, aquele que, entre outras coisas, permitiu que 
eu tivesse acesso a uma literatura que continha talvez 
as principais obras da humanidade; estavam ali, ao al
cance da minha mão e, obviamente, se inteligência 
suficiente tivesse, ao alcance da apreensão de minha 
consciência. Sócrates, Aristóteles e todos os gregos 
estavam ali. Não à espera de que ele os conhecesse, 
porque ele já os freqüentava há muitas décadas; mas 
à disposição de minha curiosidade. Curiosidade e hon
radez: isso eu soube partilhar com ele. 

A Sr" Benedita da Silva (BiocoiPT- RJ)- V. Ex'l 
me concede um aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT - DF) -
Será um grande prazer. 

A S... Benedita da Silva (BiocoiPT - RJ) -
Senador Laura Campos, não me atreveria a aparteá
lo em momento de tanta emoção e gratidão se V. 
Ex" não fosse também um grande professor. Se 
também não fosse, como filho de Carlos Campos, 
não apenas um perseguidor de suas idéias, mas um 
filho que constantemente, enfaticamente, defende 
suas próprias idéias. Faço este aparte no momento 
dessa homenagem porque percebo a emoção de V. 
Ex". Gostaria de poder expressar no meu gesto o 
que vai no ínfimo de V. Ex" neste momento em que, 
da tribuna, presta uma homenagem a um dos mais 
ilustres nomes da intelectualidade brasileira. E V. 
Ex", Senador Laura Campos, sem dúvida nenhuma, 
não é pequeno; é grande e o tem demonstrado; não 
é inferior e o tem demonstrado. Até mesmo os seus 
adversários, que não concordam com suas idéias, 
reconhecem a capacidade de V. Ex", a profundidade 
de seu conhecimento. Mas sobretudo, nesse mo
mento, me deparo com o filho Senador Laura Cam
pos prestando uma homenagem, não apenas ao 
grande professor Carlos Campos, mas ao seu pai. E 
isso me calou profundamente. Tenho a certeza de 
que se Carlos Campos estivesse vivo estaria tão 
emocionado quanto V. Exl', talvez não pelas 
palavras, mas pelo gesto do nobre Senador. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) -
Nobre Senadora Marina Silva, desculpe-me, 
Senadora Benedita da Silva - a emoção faz com 
que eu...confunda as duas, que dividem o meu 
carinho e a minha admiração - eu gostaria de dizer 
a V. Ex" que suas palavras realmente repercutem 
fundo, porque ouço nelas a expressão dessa sua 
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transparência, dessa sua sinceridade, e, portanto, 
elas ecoam em minha consciência como uma dádiva 
que acabo de receber e que engrandecem a 
modéstia de minha fala. 

O Sr. Bernardo Cabral {PFL-AM)- Posso in
terrompê-lo, Senador? 

O SR. LAURO CAMPOS {Bioco/PT-DF) -
Com prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral {PFL-AM) - Não sei 
se, realmente, V. Ex- presta uma homenagem. Creio 
que é pouco, se pudermos traduzir isso corno 
homenagem. É pouco porque ouvi V. Ex4 dizer que 
os hieroglifos eram motivo de estudo pelo seu pai. 
Eu .diria que ele é um Champollion redivivo. E não 
fico apenas na imagem que fiZeram do escafan
drista; penso que ele foi muito mais: que ele foi um 
alpinista dos montes, das escarpas mais difíceis do 
Direito. Não hã estudante de Direito que não tenha 
ouvido falar de Carlos Campos. Mais: assisti, na 
minha terra, a uma argüição de tese feita por um 
mineiro - eu me refiro a Caio Mário da Silva Pereira 
- que fazia questão de, na sua argüição, lembrar ou
tro mineiro, Carlos Campos. Eu, que nunca vi V. Ex4 
sequer tropeçar na razão ou confundir a verdade, 
tenho a convicção de que, se não fosse seu pai, 
também V. Exl' estaria aí para homenagear o 
mineiro conterrâneo. Mas, tratando-se daquele do 
qual V. Ex- herdou o sobrenome, ousei interromper 
o seu discurso para cumprimentá-lo corno um filho 
que honra a memória do seu pai. 

O SR. LAURO CAMPOS {Bioco/PT-DF) -
Senador Bernardo Cabral, V. ex- aquece ainda mais 
a emoção de que sou presa neste momento. As 
suas palavras são tradutoras do conhecimento de al
guém que soube cultuar, durante tantos anos, as 
ciências jurfdicas. Nesse sentido, portanto, suas 
palavras recebem um peso, um valor, uma profundi
dade que me impedem responder a tão abalizado 
apoio e aparte. Muito agradecido, Senador. 

O Sr. Francelina Pereira {PFL-MG)- V. Exl' me 
permite um aparte, nobre Senador Lauro Campos? 

O SR. LAURO CAMPOS {Bioco/PT-DF)- Pois 
não, nobre Senador Francelino Pereira. 

O Sr. Francelina Pereira {PFL-MG) - Meu 
caro Senaqor Lauro Campos, sempre que cumpri
mento V. Ex4 faço uma referência ao seu pai, o Pro
fessor Carlos Campos, que conheci na Faculdade de 
Direito da Universidade de Minas ~Gerais desde a 

_Qrimeira série dos estudos de Direito e nos embates 
políticos que travamos pela devolução dos direitos 
constitucionais ao Brasil, que foi sempre uma ban
deira de Minas e dos mineiros. Não obstante a pra-

ocupação de V. Exl' com suas colocações políticas, 
esta é uma tarde mineira exatamente porque o Pro
fessor Carlos Campos representa sempre para as 
gerações de Minas Gerais uma referência, pelo seu 
valor, pela sua integridade, pela sua cultura, pela 
sua delicadeza e, ao mesmo tempo, pela sua bra
wra na defesa do Direito, não na análise dos pontos 
factuais da ciência do Direito, ou. do Direito em si, 
mas principalmente na profundidade da ciência que 
abraçou, de acordo com a linha de pensamento dos 
italianos, franceses, ingleses, enfim, dos grandes 
cultores do Direito do mundo inteiro. Lembro-me de 
sua figura, sempre delicado, sempre respeitoso e re
cebendo de toda a Faculdade de Direito, de profes
sores e alunos, uma admiração permanente mani
festada no abraço, na palavra, no discurso, de que 
efetivamente era merecedor. Ele representa um 
tempo que não se apaga, o tempo que Minas Gerais 
persiste em ocupar: o tempo da mina do Direito, da 
mina do sentimento democrático, da mina dos valo
res mais sagrados da democracia brasileira. Quero 
transmitir a V. Ex- o abraço fraternal de um admira
dor de seu pai e de um cidadão mineiro que respeita 
muito o orador que está na tribuna, na convicção de 
que, embora V. Exl' pense que está do outro lado do 
rio e nós na posição contrária, saiba que, corno dizia 
Milton Campos, sejam quais forem nossas posições, 
todos estamos trabalhando para construir uma so
ciedade justa e uma democracia completa para esta 
Nação. Era o que eu queria dizer a V. Exl' na 
homenagem-ao Professor Carlos Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS {Bioco/PT-DF) -
Agradeço profundamente as suas palavras, nobre 
Senador Francelino Peleira V. Ex" , como ex-Governador 
de M"ms Gerais, sabe muito bem intelprelar a vontacle, o 
desejo, o espfrito e a ilteigêiiCia do meu Estado. 

René Demogue, da Faculdade de Direito da 
Universidade de Paris, Carnargo Marin, da Espanha, 
Clóvis Bevilácqua, Bento de Faria, Edmundo Lins, 
Levy Carneiro, Saboia Lima, Dunches de Abranche, 
Mello Guimarães, Hennes ·Lima, Plínio Barreto e 
muitos outros fizeram apreciações muito honrosas 
aos trabalhos de Carlos Campos. 

Sobre a 'Hermenêutica Tradicional e 
Direito Científico', o Professor René De
mogue, da Universidade de Paris, em Re
vue Trimestrielle de Droit Civil", de 1932: 
'Ce volume interessant et qui démontre de 

loriginalité et des connaissances étendues, a 
comme point de départ cette idéé .. ;• 

Clóvis Bevilácqua, em carta ao autor, 
afirma: 'Nesse livro, afirma-se uma forte in-
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dividualidade, pela independência dos con
ceitos, firmados na base de sólida da edu
cação jurídica e filosófica. •• É trabalho de um 
pensador.• 

Revista de Jurisprudência 
Brasileira, diretor Astolpho Rezende, vol
ume XIX... : ·o trabalho do Sr. Dr. Carlos 
Campos revela um jurista de estofo, fadado 
aos mais brilhantes triunfos. • 

Sobre "Sociologia e Filosofia do Direito": 
Prof. Rafael Bielsa, decano da Univer

sidade do litoral, Argentina, em Anuário de/ 
Instituto de Derecho Público, vol. VI, 1945: 
"EI profesor de la Faculdad de Derecho de la 
Universidad de Minas Gerais, há enriquecido 
la literatura científica americana com esta 
notable obra de la que solamente damos 
notícia, pues la ponderación de su merito 
obligaria a escribir un volumen. 

Es el trabajo de un jurista y de filósofo 
que examina las doctrinas y direcciones ac
tuales com agudo espíritu analítico y cnlico. • 

"Plínio Barreto, em Diário de São 
Paulo 6-4-44: ••. "chamarei a atenção do lei
tor para a crítica a que ele submete as teoria 
de Duguit. É das coisas mais lúcidas e mais 
brilhantes que ainda saíram, creio eu, da 
pena de um jurista brasileiro. • 

Prof. Hermes Urna, em Revista 
Forense, vol. Clll, transcrito do Coneio da 
Manhã: "Os estudos de filosofia do direito 
em· nosso País,· tão abandonados há tanto 
tempo, acabam de receber, no livro recente
mente editado pelo Professor Carlos cam
pos, catedrático da Faculdade de Direito da 
UMG. - Sociologia e Filosofia do Direito
uma contribuição notável e distinta pela nota 
pessoal que a caracteriza. .. No curto espaço 
deste artigo não posso dar uma idéia sequer 
aproximada do material utilizado no livro, da 
força de argumentação, da riqueza de ob
servações e do poder de raciocínio que ele 
contém." 

O tempo não é suficiente para que continue se
quer a enumerar os resumos dos comentários dirigi
dos às suas obras, mas vou referir-me apenas ao 
Almirante Gago Coutinho que fez o seguinte comen
tário sobre um dos livros de meu pai, o intitulado Re
ii&ões sobre a Relatividade: 

"li-o há dias, e só então tive oportuni
dade de conhecer as interessantes idéias 

contidas no livro Reflexões sôbre a Relativi
dade. Trata-se de ~unto que há alguns 
anos estudei e, por isso, peço licença para 
apresentar em resumo as minhas reflexões, 
as quais, por um caminho algébrico, concor
dam com as conclusões da obra filosóficas 
de V. Excia". 

Sõbre Nouveaus Apports à La Théorie 
da La Connaissance, também autoria de 
meu pai, disse J. Haesaert: "C'est un 
résumé remarquablement clair d'une pensée 
três ferrne: votre critique est judicieuse et 
s'exprirne en des formules frappantes. • 

Etienne Souriau: • Je les ai Jus avec 
beaucoup d'intérêt et de soin. lls apportent 
des perpectives três attachantes et tràs neu
ves à beaucoup des grands problémes ac
tueis. Ce que vous dites au sujet des modes 
d'être constants est, je crois, três important 
De mêrne aussi votre notion de la vérité 
réelle. Tout cela est d'un vrai philosophe" -
Tudo isso é de um verdadeiro filósofo. 

Jean Wahl, Diretor e Presidente da Revista de 
Metafísica e Moral, ao convidar meu pai para co
laborar naquela revista francesa, uma das principais 
revistas de filosofJa do mundo, também dirige a ele 
elogios deste jaez, deste teor. 

Apenas para registrar, a enciclopédia Logus, 
editada em Portugal, tem, escrito pelo Professor 
Miguel Reale, um verbete dedicado ao nome de meu 
pai; a enciclopédia Vemo traz, também, um longo 
verbete escrito pelo Professor Henrique lima Vaz; a 
enciclopédia Larousse Cultural também dedica um 
espaço ao seu nome; e o Dicionário Biográfico de 
Minas Gerais, publicado em 1995, traz amplas 
referências a sua vida e a sua obra. 

Portanto, em 2 de fevereiro, nós nos re
uníamos- ele e seus 15 irmãos- para um almoço 
simples que, como aconteci<!- aos domingos, era re
gado por uma só garrafa de vinho estrangeiro. 
Naquela casa aprendi a formar a minha consciência, 
a incorporar alguns traços da família mineira e, so
br:etudo, a repetir, a imitar, quase a remedar, porque 
não podia equiparar-me ao original, dois traços .fun
damentais de sua personalidade. 

Ele assinou manifestos mineiros e demonstrou 
grande apego à democracia, que jamais abandonou· 
em nenhum dia de sua vida, enquanto parentes 
seus, primos de primeiro grau, como Benedito 
Valadares e Francisco Campos, recebiam as 
benesses dos todo-poderosos. 
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Portanto, essa independência, a seriedade, a 
curiosidade em relação aos problemas que nos cer
cam, esse acendrado amor pela democracia, tudo 
isso fez com que ele, inclusive, levasse para a 
faculdade de Direito informação sobre várias ciên
cias sociais. Enriqueceu-a com o que havia 
começado a ler em 1920 - foi uma das primeiras 
pessoas, no Brasil, depois de Lago Pimentel, a ler 
Freud e toda a Escola de Viena- Otto Rank, Emest 
Johnes e Pifster e tantos outros. 

Assim, passando de um ramo de conhecimento 
para outro, aplicando conhecimentos hauridos em 
um setor das ciências humanas em outros setores é 
qu~. ele foi, incansavelmente. enriquecendo a sua in
teligência e a sua cultura, transfundindo-as para os 
seus alunos. 

Próximo do fim, já estrangulado pela doença 
que o cigarro lhe trouxe - um enfiSema pulmonar-, 
pediu aos médicos permissão para levar à sala de 
aula um balão de oxigênio, pois gostaria de morrer 
fazendo o que sempre fez e gostou de fazer, não 
como Deputado estadual ou federal que foi, mas como 
professor. Morrer, ali, oxigenado, não mais pela sua 
esposa, que criou em tomo do seu canteiro de obras 
uma proteção de alegria, amor e carinho que Darcy 
Ribeiro não conheceu. Por isso ele disse: "Triste vida. 
Ao deparar-me com ela, senti-me apavorado. Gostaria 
de ser sábio e probo, mas não tanto'. Ele não conhe
ceu a alegria que morava ao lado: a alegria eterna 
de sua companheira. Um dia, ele disse a ela: "Você 
é meu oxigênio". Na sala de aula, ele queria respirar 
no balão de oxigênio para continuar até o fim, para 
prolongar ainda mais suas aulas. 

Hoje, na faculdade de Minas, há um jornal que 
se chama O Sino de Samuel. Samuel era o nosso 
bedel que tocava o sino na hora de entrada e saída 
das aulas. Pedi-lhe: Samuel, toque o sino. Quem 
sabe ele virá dar mais uma aula a nós que ficamos! 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Senador Lauro Campos, V. EXª sabe que, sempre 
que posso, dou-lhe provas de estima e respeito. A 
cada dia essa admiração cresce, por mais que ten
hamos diferenças do ponto de vista teológico, mas 
tenho muito respeito pela sua figura. Hoje, esse re
speito cresce mais ainda na medida em que V. EJc!l 
vem exaltar a figura do seu grande pai, que teve 
também um grande filho para honrar a tradição e 
que serviu, como poucas pessoas serviram, a Minas 
Gerais em todos os postos que ocupou sendo uma 
Q.ªs figuras mais salientes do seu Estado neste 

século em que estamos vivendo. 
Devo dizer que não há quem não elogie Carlos 

Campos em Minas Gerais. Tem V. Ex!! o orgulho 

natural do filho de um grande pai. Quero dizer que 
assim como V. EJc!l pediu, na ocasião do pas
samento dele, que se tocasse o sino para saber se 
ele ainda viria dar uma aula, posso dizer a V. Exll: 
toque o sino agora, feliz, porque V. Ex!! o representa 
muito bem no Brasil. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF) -
Gostaria de agradecer as palavras tão carinhosas 
que V. EJc!l acaba de proferir. Não estendo o 
agradecimento porque estou emocionalmente im
pedido de fazê-lo. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam
pos, a Sra. Emr1ia Fernandes, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Ma
galhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, a imprensa deu grande destaque, em 
dezembro último, aos altos investimentos do gov
erno norte-americano nas pesquisas e na implan
tação da energia solar em terras dos Estados Uni
dos. Anunciou-se que bairros, edifícios e mesmo ci
dades serão beneficiadas com a utilização da ener
gia solar. A famosa Broadway, inclusive, está na pro
gramação dos pontos que, despendendo muita ener
gia elétrica para manter os seus conhecidos lumi
nosos, receberão brevemente o suporte da eletrici
dade produzida por conversão fotovoltaica. 

Nesse noticiário, especialmente o produzido 
nos países tropicais, foram exibidas as tempestades 
e os entulhos de neve que atravancavam, no 
período invernal, os campos e as cidades norte
americanas, como a demonstrar as dificuldades que 
os territórios do norte estão enfrentando e enfren
tarão para o aproveitamento de um sol que lhes é 
tão raro. 

Mesmo não tendo os Estados Unidos os 
privilégios de um país tropical como o nosso, que 
dispõe da condição essencial de um céu claro, per
mitindo mais de 2.500 horas de sol por ano- requisi
to mínimo para o emprego económico da energia so
lar -, mesmo assim o seu governo está investindo 
no que lhe parece ser, em termos de energia, uma 
solução limpa para as futuras gerações. 

Ao_ acompanhar tal noticiário, Sr. Presidente, 
não pude deixar de me lembrar que, no Senado, há 
mais de ano, anda esquecido nas gavetas de 
Comissões Técnicas o Projeto de Lei do Senado n° 
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27/96, de minha autoria. Nesse projeto, o primeiro 
dos seus nove artigos estabelece que "Rca criado o 
Programa de Incentivos a Energias Renováveis -
PIER, visan_do a promover o desenvolvimento das 
energias tennossolar, fotovoltaica e eólica", 
seguindo dois objetivos colimados pela proposição. 

Esse projeto, confonne deixei expresso na sua 
Justificação, foi o resultado de aprofundados es
tudos de especialistas no assunto, qualificados co
laboradores de órgãos técnicos do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, da CEMIG, do Foro Penna
nente de Energias Renováveis e da Consultaria Leg
islativa do Senado Federal. 

•. Trata-se, pois, de proposição muito bem funda
mentada, plenamente adequada à nossa atual con
juntura e da maior importância para o Brasil. 

A energia solar direta, obtida por captação ter
mossolar e aplicada sobretudo em aquecimento de 
água, e a eletricidade produzida por conversão foto
voltaica -juntamente com a energia eólica -, consti
tuem as modalidades energéticas renováveis e não 
PÇ>Iuentes que merecem ser estimul~. São as for
mas mais promissoras em tennos de desenvolvimento 
tecnológico e comercial, capazes de contnbuir para a 
melhoria das condições económicas e sociais de signi
ficativa pan;ela da população brasileira e para a di
minuição dos desníveis regionais. 

Ao apresentar o meu projeto, há mais de um 
ano, já dizia que o momento é propício para se es
timular as energias alternativas, pois o setor elétrico 
está sendo refonnulado. Diminui-se a participação 
do Estado, efiminam-se rnonopófios e abrem-se novas 
perspectivas de atuação para o capital privado, na
cional e estrangeiro. COmeça a ser desenhado novo 
cenário, no qual o Governo reduz sua atuação como 
executor de empreendimentos de geração de energia 
elétrica, mas vê aumentada sua responsabilidade 
corno poder concedente, controlador e fiscalizador. 

Afinnei na Justificação do citado projeto: 

·o espírito da lei proposta é o de val
orizar a opção solar, visto que o nosso Pafs 
tropical dispõe da condição essencial que é 
um céu claro, pennitindo mais que 2.500 
horas de sol por ano, requisito mfnimo para 
o emprego econômico da energia solar. 
Busca-se a minimização do impacto ambien
tal, a redução dos desequilíbrios regionais e 
o acesso de vinte milhões de brasileiros, ex
cluídos até agora do desenvolvimento, a for
mas adequadas de energia. Estimula-se, 
também, a valorização da qualidade no 
suprimento de produtos e serviços. lncen-

tiva-se, ainda, o desenvolvimento tec
nológico. A substituição do chuveiro elétrico 
- vilão responsável iJela maior parcela da 
conta de energia das populações urbanas 
de baixa renda - pelo aquecimento sc;>lar, 
além de proporcionar redução de gasto ao 
usuário, propiciará significativa economia 
para a empresa concessionária, pennitindo 
melhorar o perfil da curva de demanda, ao 
diminuir o pique das 18 horas. Não foi olvi
dada a conveniência do incentivo ao coop
erativismo, sobretudo na área rural, nem 
esquecida a necessidade do estímulo à pro
dução independente de energia eólica. • 

Creio, Sr. Presidente, ser inteiramente proce
dente o meu apelo para que se dê urgência à apre
ciação do Projeto de Lei n• 27/96. Além da sua óbvia 
oportunidade, acredito que corresponde plenamente 
aos reclamos do interesse público. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-COm a palavra a Senadora Benedita da Silva. 
. A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.)- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, 1998 
é um ano eleitoral. Assim, até mesmo os costumei
ros protestos que possamos fazer soam como uma 
peça eleitoral. 

Tive todo o cuidado de não me manifestar, por
que esperava o momento propício para fazê-lo, no 
que diz respeito à mortalidade infantil nas unidades 
municipais do Rio de Janeiro. Estou fazendo hoje, 
pois creio ter informações que me levam a crer que 
uma lembrança corno a da Clínica Santa Genoveva 
traz a responsabilidade de não me manter calada, 
nesta Casa, diante de uma situação que considero 
catastrófica. Inclusive, solicitei uma CPI, que foi in
stalada e acompanhou todo o processo no Estado 
do Rio de Janeiro. A questão foi debatida nacional
mente e o Estado do Rio de Janeiro era o grande 
palco. O tema enfocado - maus tratos à terceira 
idade na Clfnica Santa Genoveva - teve reper
cussão internacional. TIVemos também a oportuni
dade de acompanhar, por meio da comissão que 
criamos, todas as decisões tomadas pelo Governo 
em relação àquele estabelecimento. 

Tratava-se de uma clínica particular que man
tinha convênios com os governos estadual, munici
pal e federal. Todos foram responsabilizados, alguns 
mais e outros menos, porque houve a compreensão 
de que se deixou de fiscalizar e de fazer cobrança. 
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O convênio firmado com aquela clínica submetia os 
pacientes a maus tratos, tendo em vista o valor in
significante que se pagava para sua assistência. 
Temos o relatório dessa CPI. 

Naquela época, discutia-se quem era o cul
pado, se o Governo Federal, Estadual ou Municipal. 
A verdade é que as pessoas foram maltratadas e 
morreram. Os requerimentos de informações que 
fizemos, ainda que constitucional e regimentalmente 
tivéssemos todo o direito de fazê-lo, até hoje não 
foram respondidos. 

Sr. Presidente, trataram-nos com descaso, o que 
não é compatível com a representação que cada um 
de .nós temos nesta Casa, além da responsabilidade e 
seriedade que tivemos ao tratar dessa matéria. 

Agora, estamos diante de outra situação. O 
que se discute é o fato de que a responsabilidade é 
como o mosquito da dengue: mais uma vez, nin
guém assume a responsabilidade, que não sabemos 
de quem é. Agora, não é mais da iniciativa privada 
mas, sim, dos órgãos governamentais. O tratamento 
não pode ser diferente. Não ~· ··~ro usar dos mesmos 
instrumentos que utilizei .• aquele momento da 
Clínica Santa Genoveva, junto com os meus Pares, 
pedindo a instalação daquela comissão, mas quero 
fazê-lo através de requerimento de informação. 
Perseguirei esses requerimentos, porque desejo re
spostas imediatas com relação ao Ministro da Saúde 
e aos demais órgãos do Governo responsáveis por 
essa política neste momento. 

Por que terei de fazer isso? Primeiro teremos de 
saber qual o montante dos recursos e onde estão 
sendo aplicados. Esta Casa debateu a CPMF através 
de uma discussão quase que infindável, e as argu
mentações eram de que precisávamos melhorar o 
sistema. Houve também a questão das maternidades 
no Rio de Janeiro, que ficou sob a responsabilidade da 
municipalidade, e lembro-me de que, na época, houve 
festejos e o uso - não sei se com resultados financei
ros, mas politicas -de que agora terfamos novas ma
ternidades, porque o município iria acampá-la. 

O que estamos vendo? Esta situação hoje no 
Município do Rio de Janeiro: estão fazendo política 

,J;Prp. os be,bês. É Governo do Estado e do município; 
não,~diant~ falarem que não têm responsabilidades, 
porque ~fica muito mais fácil, neste exato momento, 
u_m jogar a culpa para cima do outro, mas quero aqui 
recuperar a situação desses 71 óbitos. A falta de 

J.li_giene é denunciada por várias CPis que aconte
ceram na Assembléia Legislativa. De há muito, de 
Governos em Governos, ninguém resolve esta 
questão: o sucateamento da saúde. As mortes de 

mães e de bebés estão sendo denunciadas, coí'n ár 
agnósticos, pesquisas e prováveis relatórios, po 
representantes e Parlamentares das Câmaras de Vere-. 
adores e pelas Assembléia Legislativa do Estado do Rio· 
de Janeiro. Na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, também já tivemos oportunidade de fazê-lo. 
Sabemos que faltam equipamentos, auxiliares de enfer
magem, enfermeiros, pessoal e médicos. Mas foi pre
ciso que acontecessem essas mortes e que os jornais 
as pubfJCassem para que também pudéssemos ter a 
oportunidade de vir a esta tribuna e, lamentavelmente, 
mais uma vez, não para fazer politicagem, mas para 
dizer que não vou esquecer o estardalhaço reaf!Zado 
com relação à terceirização de ser.~ços. que faz parte 
da modernização, do projeto de descentralização e de 
municipalização ae · negócios rendosos. E, agora, 
quando estamos álante de 71 óbitos, ninguém quer ser 
o responsável por tudo isso. Quem é o responsável ver
dadeiramente? Ora, se essas unidades estão sendo 
abandonadas, se elas e os governos dizem - e sabe
mos que é verdadeiro- que estão injetando recursos no 
Estado do Rio de Janeiro, se a nossa Prefeitura diz que 
é a melhor prefeitura, porque tem um montante enorme 
- o ex-Prefeito, quando saiu, disse que deixou não sei 
quantos bilhões, como, então, estão acontecendo essas 
coisas? Eu gostaria de saber como e por que está acorr 
tecendo isso. Será apenas uma disputa política e elei
toral? Estarão inventando esses óbitos e essa falta de 
recursos para se promoverem ou para derrubar ••m ao 
outro? Não acredito. Lamentavelmente, até gosre"".:; de 
que fosse somente uma peça ensaiada para u •• .a áiS
puta eleitoral. Mas é uma realidade no Estado e no Mu
nicípio do Rio de Janeiro. 

U no Jornal O Globo que a inspeção é suspeita 
e que estão fazendo política com os bebês. Mostrarei 
algumas das várias frases que li no referido 
periódico: •o Estado não tem moral para intervir no 
municfpio, porque não cumpriu sua parte abrindo 
leitos na baixada fluminense." Tem razão: real
mente, não abriram os tais leitos prometidos du
rante a campanha. São peças de campanha. Mas 
não se justifica. ·o Estado não faz politica de 
saúde, faz politica com a saúde". Estão fazendo 
politica conosco. •o Secretário Municipal de Saúde 
reagiu com ironia ao saber da possibilidade de inter
venção: -Só posso rir. O Estado é tão incompe
tente para gerir seus próprios hospitais, que acabou 
terceirizando a gestão de alguns-disse ele. • 

Isso é brincar conosco. A terceirização faz 
parte do- proieto. Não é. do meu pr,ojeto polftico, nem 
do meu Partido, mas é do projeto polftico de susten
tação do Governo e parece que isto é uma brin
cadeira. Mais adiante se compõe em ur:-.:: "bo;;-,i,., ", 
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desculpem-me o termo popular, mas é o povo que 
vai ficar sofrendo com esse desmando, com esse 
descaso. Isso é um mis-en-scene, é teatro. Se 
tomarmos como exemplo o próprio Secretário, 
saberemos de onde veio e quantas vezes foi Se
cretário de Saúde no Estado e no município. Por que 
brincar assim com a vida das pessoas? 

Quero dizer que os recursos estão faltando. É 
preciso estruturar e parar com essa briga entre o 
Governo do Estado e o Governo do Município. Há 
um ditado popular que diz que quem sofre com maré 
de ressaca é o marisco que, no caso, são os 71 óbi
tos. Isto é inaceitável. Faltam luvas, seringas e as 
que há estão sendo reaproveitadas. Estamos as
sistindo a tudo isso e não posso ficar calada 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- (Faz soar a campainha.) 

O Sr_ José Alves (PFL-SE)- Permite V. Exª 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT·RJ) 
- Senador José Alves, me adverte o Presidente que 
não tenho tempo para tal, e eu gostaria de concluir 
porque desejo fazer uma pequena ressalva e contar 
com a benevolência da Mesa em relação a uma 
notícia que saiu no jornal. 

Concluo dizendo que os jornais de hoje, princi
palmente O Globo, publicam as deficiências e quero 
me colocar, tanto ao lado do Governo do Estado 
quanto ao do Prefeito da cidade para, como repre
sentante daquele Estado, buscar os recursos ne
cessários e a solução apropriada e não fazermos 
deste momento uma disputa política Há pessoas 
morrendo, precisando de socorro - e não são mem
bros de nossas famílias. Portanto, temos de dar o 
devido tratamento aos cidadãos do Estado do Rio de 
Janeiro, que exigem respeito. 

Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a publi
cação na íntegra de matéria publicada no jornal O 
Globo, que se refere à questão da ética jornalística 
Não farei a leitura, porque o tempo não me permite, 
mas o momento é pertinente. E por quê? No dia 30 
de janeiro de 1998, o Jornal do Commercio publi
cou a seguinte manchete: "Parlamentares deixam 
Brasília em massa; todos têm desculpa para a 
gazeta". A matéria registra que os Senadores 
Roberto Freire, Antonio Carlos Valadares, Benedita 
da Silva, Júnia Marise, Raviano Melo, Esperidião 
Amin e Renan Calheiros deixaram Brasília na quinta
feira, mas não disseram que a sessão nesta Casa, 
-~quere dia, foi realizada pela manhã. E a decisão 
não foi da Senadora Benedita da Silva, mas da 
Mesa do Senado, com o consentimento deste 
Plenário. Isso, Sr. Presidente, Sr!ls. e Srs. 

Senadores, absolutamente não contribuí para o tra
balho que estamos fazendo. aqui, um trabalho que 
vem recebendo, elogios, pois estamos discutindo e 
votando proposições. 

Não é possível uma matéria jornalística dessa 
natureza. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Permita-me intervir, até para auxiliar, o que, talvez, 
não devesse, em função de estar na Mesa. A Globo 
News acaba de informar que estou na Bahia, na 
Festa de lemanjá, e eu estou aqui presidindo a 
sessão e ouvindo, com muito prazer, V. Ex". Con
sole-se, nobre Senadora. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT-RJ) 
- Pois é, Sr. Presidente. Só tenho a lamentar porque 
não tem razão de ser. Creio que a matéria foi feita 
antes. Agora, com as novas tecnologias, as matérias 
jornalísticas ficam prontas mais cedo. Essa deve ter 
ficado pronta mais cedo e não houve tempo para 
verificar que a sessão do Senado de quinta-feira re
alizou-se na parte da manhã. 

Peço, assim mesmo, que esta leitura, que é 
muito boa, conste dos Anais. 

Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

PARLAMENTARES DEIXAI\! 
BRASÍLIA EM MASSA 

Todos tém desculpa para a gazeta 

Deputados e senadores continuam deixando Brasilia na 
quinta-feira e, em massa. voaram ontem para os EstadOS de 
origem. Alguns mostraram tanta pressa que atravessaram o 
saguão do aeroporto em grande correria, como Edinho Araújo 
(PMDB- SP); outros, a1laSados, como Ali Magalhães (PFL- PI), 
foram obrigados a dar uma •carteirada• para convencer a fun
cionária a mandar abrir a porta do avião. Ao ser informado de que 
não havia mais condição para o embarque, Magalhães mostrou a 
passagem e a carteira de deplrtado. Funcionou, e os passageiros 
tiveram de esperar o parlamentar atrasado. 

Todos tinham uma desculpa para a gazeta. O Deputado 
Robson Tuma (PSL - SP) disse que não haveria votação e, neste 
caso, poderia ir para São Paulo sem problema algum. Mas ele 
reagiu ao ser fotografado no aeroporto: "Vão pegar no meu pé só 
porque estou viajando, não vão?• Ao contrário do que dizia Tuma, 
houve votação. A Câmara aprovou- pelo voto simbólico- o projeto 
de lei do Executivo que vai regulamen1ar o transporte de cargas no 
Pafs, seja por terra. via férrea. ar ou água A proposta vai à sanção 
presidenCial. A Câmara aprovou ainda outras !rês matérias. 

Normalmente, nas quintas-feiras, os deputados marcam a 
presença. para fugir do corte de salários, e viajam. O painel ele
Irónico fi<:>lU aberto ontem das 14 horas até o fechamento da 
sessão, às 19h17. Mas, por ordem da Presidência da Casa, não 
foi liberada a lista de presença. A informação é de que somente 
hoje a relação dos parlamentares que bateram o ponto será divul
gada para o público. 
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O Deputado Paulo Cordeiro (PFL - PR) disse que estava 
indo embom. mais cedo porque teria de comparecer à posse da 
nova diretoria da Associação dos Magistrados do Paraná O 
Deputado Wilson Campos (PSDB - PE) afinnou que faria um ex
ame médico no Rio. Em seguida, iria para Recife. O Deputado 
Ney Lopes (PFL - RN) infonnou, sem maiores detalhes, que 
estava indo ver as bases. O ex~ider do PSDB na Câmara, José 
Aníbal {SP), também viajou mais cedo. 

Sem-Tena O senador Ademir Andrade (PSB - PA) afir
mou que o motivo da viagem a Belém era um encontro com o 
movimento dos sem terra. Deu até o horário: amanhã, às 1 O 
horas. "Quero dizer que só estou viajando porque não há nada 
para se votado', disse. O Senado realizou a sessão pela manhã, 
ao contrário da Câmara, que iniciou a votação por volta de 16h30. 
Todos os pmlamentares citados viajaram antes deste horário. Os 
Senadoms Roberto Freire (PPS - PE), Antônio Carlos Valadares 
(PSB - SE). Benedila da Silva (PT - RJ), Júnia Marise (PDT -
MG), Aaviano Mello (PMDB- AC), Espmidião Amin (PPB- SC) e 
Renan Calheiros (PMOB- AL) também tornaram o avião. 

O Oepulado Nelson Marquezelli (PTB - SP) chegou ao aero
pol1o às pressas. Sorriu, ao se ver fotogmfado. Disse que estava 
muito almsado.. Logo depois dele, chegaram os nineiros Carlos 
Meles (PFL), Danilo de castro (PSDB), Genésio Bernardino 
(PMOB), Armando Cosia (PMDB) e Ronaldo Perim (PMDB). 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. 

O SR. BERNARDO' CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, 
afinal, o que é o Poder Legislativo? Quais são as 
considerações que vêm sendo feitas amiúde em 
tomo do Parlamento? Aqui e acolá, há sempre uma 
matéria que se desprende no caminho de uma 
críticà, claro, às vezes construtiva, oportuna, e 
outras, talvez a maioria, absolutamente destrutivas. 

O Poder Legislativo é, sem dúvida alguma, dos 
Três PÇdei"es (Executivo, Judiciário e Legislativo) o 
mais autêntico, porque é nesta Casa que ecoam os 
clamores populares, é nela que ressoam as aspi
rações do povo. O Chefe do Poder Legislativo, que 
também é o Presidente do Congresso, aqui está à 
frente dos que a freqüentam, porque a porta está es
cancarada, mas o povo não tem acesso ao Presi· 
dente da República, como Chefe do Poder Execu· 
tivo, e tampouco ao Chefe do Poder Judiciário, por
que as decisões são fechadas. 

Ora, uma Casa dessa natureza, e, portanto, 
amplamente democrática, deveria ser a primeira a 
receber o respaldo, sobretudo da imprensa, porque 
o_ Poder legislativo. fechado representaria uma im
prensa amordaçada. Mas é ele, é o Parlamento, que 
s_~re vem sofrendo uma campanha desmorali-

-Zante. O curioso é que nos regimes chamados dita-· 
toriais, os regimes de força, a primeira coisa que se 
faz é enfraquecer o Legislativo, . ora alegando que 

não trabalha, ora que custa caro aos cofres da 
Nação. Eu não sei quanto custaria aos cofres da 
Nação se ele estivesse fechado e, portanto, sem 
poder fazer eco das reclamações, sem poder fazer a 
fiscalização que lhe é inata. 

Apesar disso, nesta convocação extraordinária -
e aqui, agora, fico apenas com o Senado - enquanto 
se dizia que a pauta era extensa e que, com toda 
certeza, não haveria trabalho suficiente para engran· 
decer esta Casa, já foram apreciadas 31 matérias. A 
convocação extraordinária teve início no dia 6 de ja
neiro e irá até 13 de fevereiro. Pois até hoje, 2 de fev· 
ereiro, quatro proposições foram arquivadas e vinte e 
sete aprovadas. Quem aqui compareceu, tanto a im· 
prensa falada, escrita e a televisão quanto as pessoas 
da galeria e tribuna de honra, sabe que a emenda con
stitucional sobre o regime dos militares, a instituição do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária e a regulamen
tação do trabalho voluntário foram matérias devida
mente apreciadas e votadas. E agora, ainda agora, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na 
Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de As
suntos Econômicos, estamos apressando a votação 
da reforma administrativa, votando a chamada Lei 
Pelé, desdobrando-nos sobre o problema do sigilo 
bancário, dando a certeza de que vale à pena ter um 
Poder legislativo forte, amado pelo seu povo. 

Nota-se - e isto é como se fosse um desabafo 
- que a opinião popular cada dia é preparada para 
tecer antipatias ao legislativo, como se esta não 
fosse uma Casa onde a cada quatro anos se renova 
um terço e a cada oito anos os dois. terços, na busca 
do voto para saber se o Parlamentar, quando dis
puta o Senado, tem a altura para aqui se encontrar. 

Ainda há pouco, ouvi o Presidente Antonio Carlos 
Magalhães declarar que determinada emissora registra 
sua presença na 8ahia, onde estaria tomando parte da 
Festa de lemanjá, e S. Ex' aqui se encontra na 
Presidência dos trabalhos. Notícia solta, notícia posta ao 
conhecimento púbf!CO dificilmente será retilicada, e já sa
bemos a forma pela qual a ratificação vem. 

Ora, eu aqui não quero apreciar quais são os 
métodos que deveriam existir na chamada ética jor
nalística, até porque, hoje, na rádio e televisão, difícil· 
mente há tempo para se confirmar uma notícia Toe 
davia, é preciso que de uma vez por todas acabe a 
generalização. Dizem, por exemplo, que todos os 
Senadores não trabalham. No entanto, os Senadores 
aqui ·comparecem. Semana passada, tivemos 80 
Senadores dos 81. Apenas um estava ausente via
jando para o exterior na defesa da sua entidade. 
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Ora, se o Senado fez a apreciação de 31 
matérias na convocação extraordinária, é evidente que 
o seu trabalho foi fértil e foi construído sobretudo na 
base daqueles que têm a responsabilidade. E, aqui, 
destaco que as Comissões, sobretudo falo pela minha 
pela qual tenho a responsabilidade, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, têm dado sempre, 
por intermédio de seus relatores, a resposta à altura do 
trabaiho que o Senado vem desenvolvendo. 

Por isso, eminente colegas, eu não poderia 
deixar de vir aqui esta tarde para, em primeiro lugar, 
chamar a atenção - e aqui "chamar a atenção" é no 
sentido de "dar as mãos· -de que imprensa e Legis
latiy:o não podem, em nenhum momento, estar fun
cionando sem sintonia. 

Não faz muito e alguns jornais da nação, 
quando o Parlamento estava fechado, eram obri
gados a publicar, na sua primeira página, versos de 
Camões porque a censura estava ali. 

A Constituição de 1988, em bom tempo, em 
boa hora e em bom instante, colocou este problema 
no seu devido lugar. De modo que, de mãos dadas, 
irmanados, projetando os que trabalham, registrando 
os que comparecem, fazendo a arnálise ora critica, 
ora construtiva, demostramos que há um caminho a 
percorrer, e aqueles que sabem aonde querem 
chegar escolhem o caminho certo e o jeito próprio de 
caminhar. A grande certeza é que o Senado Federal 
tem tido, sem sombra de dúvida, um caminho a ser 
percorrido e o vem fazendo dentro dos limites que a 
Constituição e o Regimento lhe impuseram. 

Por isso, Presidente Antonio Carlos Magalhães, 
neste discurso final, ao encerrar, quero cumprimentá-lo 
por ter conseguido a apreciação de 31 matérias na 
convocação extraordinária Nem se diga que isso seria 
nonnal, e aqui não vai nenhum encômio, nenhum elo
gio fora de propósito; vai o registro do reconhecimento: 
isso não seria possível se V. Ex- não estivesse na 
Presidência, conduzindo, juntamente com os seus 
Líderes que compõem o Senado, com os Presidentes 
de Comissões, as reuniões que V. ExA realiza no seu 
gabinete. Todos nós, Senadores, estamos de 
parabéns, e a sociedade brâsileira, muito mais, com o 
trabalho que aqui se desenvolve. 

O SR .. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Senador Bernardo Cabral, agradeço as palavras de 
V. Ex", mas, evidentemente, esse elogio é dirigido a 
toda a Casa, pelo trabalho que vem realizando e, em 

_w.nticular, aos Srs. Líderes e a V. Ex" que, como 
Presidente de uma das mais importantes 
Comissões, tem sido incansável no seu trabalho de 
produzir e dar tramitação a matérias para que o 

Plenário possa deliberar, como está fazendo a todo 
tempo e a toda hora, mostrando que, numa convo
cação extraordinária, está-se realizando em 30 dias 
o trabalho de seis meses. 

Muito obrigado a V. Ex". 
Com a palavra o Senador José Alves. 
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~s. e Srs. Senadores, até parece rotina 
parlamentar, pois, mal 1998 inicia, e lá vamos nós 
apontar problemas estruturais que ano após ano as
solam a vida do povo brasileiro. Trata-se, hoje, de 
chamar a atenção da Casa para a questão da saúde 
pública, que permanece, a olhos nus, em condições 
de grave precariedade. Isso não seria, em princípio, 
nenhuma novidade. Todavia, quando o julgamento 
vem de fora, justamente de foros internacionais de 
indiscutível competência critica, algo de muito vex
aminoso parece cobrir-nos de vergonha. 

O Unicef, organismo multinacional que se 
ocupa da qualidade da vida infantil nos quatro can
tos do mundo, publicou, em dezembro último, re
latório anual sobre o estado das crianças nos diver
sos países onde atua. Intitulado Situação Mundial da 
Infância -1997, tal relatório alinhava quadro compa
rativo entre as nações com base em critérios objeti
vamente determinados e universalmente aceitos. 
Segundo o Unicef, o Brasil se destaca entre os 
países por ostentar um dos mais elevados índices 
de descaso em relação à preservação da vida de 
suas crianças. Entre 191 países, o Brasil ocupa a 
79& posição em número de crianças mortas antes 
dos cinco anos de idade. 

Que, em tese, tal posição possa, em termos 
absolutos, transmitir uma idéia de certa comodidade 
na hierarquia das nações, não nos iludamos sobre o 
real significado escondido atrás dos mesmos números, 
senão vejamos: a taxa de mortalidade infantil no Pafs 
ainda é considerada uma das mais altas do mundo, 
somente comparada às do P!'lru, às da Bolívia e às do 
Niger em termos de escândalo social. 

Em cada mil crianças brasileiras que nascem, 
nada menos do que 52 morrem antes sequer de com
pletarem cinco anos de idade. Enquanto outros países 
de dimensões económicas menos vultosas que as 
nossas - como a Argentina e o México - já não figu
ram mais como "vilões" históricos da luta contra a mor
tandade infantil, as autoridades brasileiras insistem em 
manter .Q Brasil como campeão de uma indecente cor
rida em favor da barbárie e da covardia política 

Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, em que 
pese o fato de o Unicef reconhecer um perfil de sen-
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sível melhora no desempenho brasileiro nos últimos 
anos, não há como cogitar uma postura de apoio às 
políticas de saúde adotadas pelo atual Governo. Não 
seria preciso ir muito longe para averiguar as con
tradições contidas nos discursos e nas ações do 
Presidente Fernando Henrique no que tange ao 
saneamento de nossas deficiências estruturais no 
campo da saúde pública. 

De um lado, o Governo promete revigorar o 
SUS - Sistema Único de Saúde -, estabelecendo di
retrizes mais descentralizadoras; de outro, o mesmo 
Governo se recusa a propor elevação na dotação 
orçamentária destinada às áreas de saúde pública. 
Em flagrante descumprimento da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, que prevê em 1998 a aplicação na 
saúde de, no mínimo, o mesmo volume de recursos. 
alocados em 1997, o Governo Federal já expressou 
em sua proposta orçamentária a intenção de reduzir 
os recursos destinados à área. 

Ora, a mera vinculação da rubrica "saúde" à re
ceita recolhida pela CPMF não garante recursos 
suficientes para atender às necessidades básicas re
lativas à proteção da sanidade física e mental do 
povo brasileiro, mesmo porque, de acordo com as 
previsões dos economistas, a arrecadação da CPMF 
de 1998 não deverá exceder às de 1997, já que as 
transações financeiras no País devem sofrer uma 
sensível retração neste ano de lamentável e irre
versível recessão. Pior do que isso é saber que a 
CPMF não constitui fonte perene de recursos. Sua 
natureza transitória deveria obviamente correspon
der a uma função de caráter excepcional, o que, no 
caso da saúde, significaria financiar projetas de 
cunho estrutural de inadiável correção. 

Todavia, até onde sabemos, a receita da 
CPMF está sendo recolhida há mais de ano, e nada, 
absolutamente nada, tem mudado no quadro estru
tural da saúde pública. Em 1997, foram cerca de 
R$6,6 bilhões recolhidos na fonte da CPMF que de
veriam ser destinados aos tais projetas de saneamento 
estrutural. No entanto, seguindo o raciocínio da im
prensa séria nacional, nada nos assegura que todo 
esse dinheiro tenha sido de fato canalizado para a 
Saúde. Em sua retórica, o Presidente Fernando Henri
que jura que sim; porém, não nos oferece nada que 
objetivamenie comprove a aplicação desta volumosa 
verba em significativas obras estruturais, principal
niente nas regiões mais pobres como o Nordeste. 

--:- Lamentavelmente, o Nordeste brasileiro, que 
concentra 30% da população do País, em tomo de 
45 milhões de habitantes, fica com apenas 14% dos 
recursos do Crédito Educativo, enquanto o 

SuVSudeste abocanha 81%. Sem falar nos min
guados incentivos fiscais, que agora se tomaram in
expressivos com os recentes cortes de impostos en
sejados pelo ajuste fiscal do Governo. 

o' máximo que o Governo atual pôde fazer em 
1997 se resumiu à criação do Piso de Atenção 
Básica - PAB -, em dezembro último, que visa ap
enas a reorganizar o plano de distribuição de recur
sos entre Estados e Municípios. Instrumento ne
cessário, sim; porém não suficiente para confrontar 
as deficiências da saúde pública. Em outras 
palavras, ainda que o surgimento do PAB venha a 
contnbuir para uma nova concepção administrativa e 
ética no controle dos gastos da saúde nacional, 
nada indica que, em si, a medida venha a solucionar 
problemas graves de epidemia e desnutrição, que 
devastam as regiões mais carentes deste País. 

Sr. Presidente, nesse sentido, faltariam ao Gov
erno não só sinceridade, mas também compromisso 
com uma política de saúde que proponha exterminar 
de vez os males que corroem a sustentação física de 
nosso povo. Indiferente às causas sociais mais pre
mentes, o Governo Federal parece distante dos apelos 
das populações mais miseráveis. Em vez disso, pref
ere canalizar seus interesses à disseminação dos 
planos privados de saúde, que proliferam no País 
como mercadorias de luxo, sem qualquer controle so
bre a qualidade e a presteza do serviço prestado. 

Destinados, em princípio, a atender a uma clien
tela composta pelos setores mais abastados da so
ciedade, tais planos têm invadido o território de con
sumo das classes médias e baixas, com falsas promes
sas de pronto atendimento médico-hospitalar. Na 
prática, a imprensa tem exaustivamente denunciado o 
quanto os planos privados de saúde se transformam em 
sórdidas máquinas de reprodução capitalista, insen
síveis às dores e às agonias físicas do ser humano. 

Ávidos de uma lucratividade fácil em cima da 
fragilidade do organismo maltratado da gente 
brasileira, os empresários . destes planos privados 
somente se preocupam com o recebimento pontual das 
prestações. Cobram dos seus associados o que bem 
quiserem, sem haver, em contrapartida, uma corre
spondência qualitativa à altura da prestação de serviço 
contratada. E, como diz o verso popular, "não há choro 
nem vela": associado em atraso nas mensalidades -
seja pelo prazo que for - é punido com a perda ime
diata do direito de acesso à rede médico-hospitalar 
corwen@da pelo seu plano privado de saúde. 

Sr. Presidente, Sr<'s. e Srs. Senadores, se de 
um lado o cidadão brasileiro vê-se constrangido pela 
precariedade do sistema público de saúde, de outro, 
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vê-se explorado, espoliado, vilipendiado diante da 
truculência dos planos privados. Em meio a um im
passe desumano, o cidadão continua a experimentar 
dramas e tragédias absurdas às portas dos hospitais 
brasileiros. Ao pobre associado, portanto, só resta a 
indignação e a revolta, por sinal a mesma indig
nação e a mesma revolta que invadem a consciência 
do profissional da medicina pública brasileira. Histo
ricamente engajado.em lutas que reivindicam melho
res condições de trabalho, o médico da rede pública 
atravessa hoje uma das fases mais cruéis de de
scrédito junto ao Governo, que se recusa a reconhe
cer o valor do profissional da saúde na forma de 
uma remuneração digna e respeitosa Sem a per
spêCtiva de um salário condizente com os indispen
sáveis serviços que presta à população, o médico da 
rede pública sente-se cada vez mais desestimulado 
e, em conseqüência, destituído de um ideal de 
justiça social na execução de seu serviço. Ironi
camente, enquanto o profissional da saúde depara
se, dia após dia, com cortes e reduções indevidas de 
seu valor social, o Governo se macula, na mesma 
proporção, com escândalos, corrupções e fraudes 
envolvendo a política nacional de saúde. 

Sr. Presidente, sem querer me estender por 
mais tempo, e para concluir, reproduzo aqui trecho 
do artigo do ilustre jornalista Jãnio de Freitas, publi
cado no último domingo (18/01) na Folha de S. 
Paulo. O jornalista declara: "A cada dia da semana 
surge uma denúncia nova de corrupção política e fi
nanceira no Ministério da Saúde. É o Ministério da 
Doença Moral. Mas não o único no Governo•. Esse 
é, sem dúvida, um tema que merece a reflexão de 
todos nós. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Joel de Hollanda 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srls. e 
Srs. Senadores, uma das conquistas mais importan
tes da presente iniciativa nacional de reorganização 
do Estado e da vida econômica do Pafs é, sem 
qualquer d~vida, a nova estrutura legal que vem 
sendo criada para a regulamentação do setor ener
g_ético. A quebra dos monopólios de empresas esta
tais do setor, por exemplo, é um passo decisivo para 
a,..superação dos entraves ao investimento e para o 

'àfastamento das ameaças de desabastecimento que 
pesavam sobre todos os usuários de energia, tanto 
residenciais quanto industriais. 

Nes5e contexto, a liberação. para qualquer pro
dutor, do direito de geração e v~nda de energia elétriea 
para as concessionárias de distribuição vem abrir no
vas possibilidades de aproveitamento de fontes de en
ergia que eram inviabilizadas pela antiga estrutura. É 
um evento tão marcante para a história nacional da en
ergia elétrica quanto a inauguração da pioneira Usina 
de Paulo Afonso, décadas atrás. A regulamentação 
dessa nova alternativa de produção de energia elétriea 
foi estabelecida por meio do Decreto n2 2.003, de 10 
de setembro de 1996, e se coaduna com as linhas 
gerais da novíssima Lei n" 9.478, de 6 de agosto deste 
ano, que dispõe sobre a política energética nacional. 
Trata-se da mesma lei que regulamenta as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo pela União e institui 
o Conselho Nacional de Política Energética 

A promulgação desses novos dispositivos le
gais foi recebida com entusiasmo por diversos se
tores industriais que, pela natureza de seu processo 
produtivo, apresentam em suas usinas uma grande 
disponibilidade de vapor d'água que pode ser em
pregado para impulsionar uma turbina acoplada a 
um gerador de energia elétrica. Trata-se do que, tec
nicamente, chama-se co-geração de energia, ou 
seja; a geração de energia como subproduto ou cc
produto de uma determinada atividade industrial. 

Um desses setores industriais potencialmente 
cc-geradores de eletricidade é precisamente o das usi
nas sucroalcooleiras, que vêem, na possibifidade de 
produzir energia elétrica a partir do calor de suas cal
deiras e a partir da queima do próprio bagaço da cana, 
uma saída potencial para a crise que vêm enfrentando 
desde o colapso do Proálcool e desde a queda dos 
preços internacionais do açúcar. Tratando-se, como é 
o caso, de uma atividade de grande relevo no Nor
deste, a notícia desse novo potencial de lucratividade 
assume uma importância capital para a dinamização 
da economia regional e para a criação de empregos. 

Na verdade, o esgotamento da capacidade de in
vestimento do Estado e o aproveitamento das últimas 
reservas de potencial hidráulico de grande porte não 
são os únicos pesos que fazem a balança pender para 
o lado do fim do monopólio e da liberação do direito de 
produzir e vender eletricidade. O regime hidrológico 
dos últimos anos tem sido desfavorável às usinas 
hidrelétricas, mormente no Nordeste. Da estiagem re
sulta o nível perigosamente baixo dos reservatórios 
das barragens, fato preocupante diante do progressivo 
aumento verificado no consumo, sobretudo após a es
tabilidade econômica propiciada pelo Plano Real 

Um outro fator deve ser destacado nesse 
quadro de potencial necessidade de racionamento 
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de energia. Trata-se do fato de que uma possível 
medida preventiva contra o colapso do fornecimento 
de energia é a construção de usinas termelétricas a 
óleo combustível. O problema é que essa fonna de 
geração de energia utiliza um insumo de que pre
cisamos importar pelo menos a metade consumida- o 
petróleo - e produz grande poluição atmosférica com 
sua fumaça e fuligem. A cc-geração de eletricidade 
pelas usinas sucroalcooleiras iar-se-ia sem qualquer 
necessidade de importação de combustível e sem 
qualquer incremento nas emissões de gases e partícu
las poluentes. 

Pesquisas realizadas pelas associações de 
produtores de açúcar e álcool do Nordeste dão-nos 
conta do potencial de geração de energia elétrica 
das usinas do Nordeste. Em uma primeira fase, em 
que apenas seriam feitas pequenas adequações em 
equipamentos e instalações existentes, seria 
possível gerarem-se cerca de vinte quilowatts-hora 
de eletricidade para cada tonelada de cana proces
sada. Como a produção dos nove Estados nordesti
nos é de cerca de quarenta e oito milhões de 
toneladas, o potencial elétrico seria de novecentos e 
cinqüenta e quatro gigawatts-hora. Em uma segunda 
fase, com investimentos na troca das caldeiras para 
trabalhar sob maior pressão, otimizando o aprovei
tamento energético do processo, seria possível ger
arem-se quarenta quilowatts-hora por tonelada de 
cana, o que resultaria num total de mil novecentos e 
oito gigawatts-hora. Finalmente, em uma terceira 
fase, em que se poderia usar tecnologia de gaseifi
cação do bagaço e técnicas especiais de redução de 
consumo de vapor, o potencial de geração elevar
se-la a cem quilowatts-hora por tonelada, ou quatro 
mil setecentos e setenta e dois gigawatts-hora. 

A cc-geração de energia é uma alternativa tec
nicamente viável e será economicamente atraente 
se houver uma política consistente de Governo que 
garanta financiamento para as modificações ne
cessárias nas usinas e preços mínimos de compra 
de energia pelas concessionárias de distribuição. O 
Governo paulista já saiu na frente desde 1993, ao fir
mar, com um grupo de atividades setoriais, integrado 
P.Ella Cooperativa dos Produtores de Cana, Açúcar e 
Alcool do Estado de São Paulo - Copersucar, pela 
Sociedade dos Produtores de Açúcar e Álcool - So
prai, pela Associação das Indústrias de Açúcar e Ál
cool do Estado de São Paulo - AIAA e pela Coop
erativa dos Produtores de Aguardente de Cana e AI
coo! do Estado de São Paulo - Copacesp, um proto
colo de intenções para a realização de empreendi

-mentos de cc-geração de energia naquele Estado. 
Mais tarde, naquele mesmo ano, foi lançado o 

Programa de Cc-geração e Produção Particular de 

Energia Elétrica no Setor Alcooleiro do Estado de 
São Paulo, assinado pelas companhias energéticas 
do Estado, pelas entidades setoriais já citadas e 
ainda pela Associação das Indústrias Sucroalcoolei
ras do Estado de São Paulo - Sucresp. Esse pro
grama pioneiro tem por objetivos explícitos a privati
zação e o estabelecimento de parcerias entre o Gov
erno e a iniciativa privada na produção de energia 
elétrica, a redução da necessidade de investimentos 
estatais para a ampliação do parque energético, o 
desenvolvimento de novas tecnologias, a revitali
zação dos setores elétrico, sucroalcooleiro e de pro
dução de equipamentos industriais, a redução dos 
impactos ambientais e a geração de empregos. 

Já está na hora de os Governos do Nordeste 
seguirem o exemplo paufJSta e negociarem, com o em
presariado setorial da região, seus próprios acordos 
para a consecução de um programa semelhante. A 
região precisa, mais que qualquer outra, de uma inicia
tiva desse tipo, que aproveita o potencial instalado 
para dinamizar a economia e gerar novo potencial pro
dutivo, novas frentes de negócios e novos empregos. 
Nesse sentido, a boa notícia é a de que já existem em
preendedores que despertaram para a oportunidade 
·de cc-geração de energia, como o Grupo Empresarial 
Antônio Farias, de Pernambuco, que me enviou um 
convincente dossiê sobre o tema 

Gostaria de encerrar este pronunciamento, 
lembrando aos Srs. Senadores que a energia é o 
motor do desenvolvimento. Qualquer idéia que pos
sibilite o aproveitamento de energias adormecidas é 
bem-vinda, sobretudo em áreas carentes de investi
mentos, como o Nordeste. 

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

Durante o discurso do Sr. Joe/ de Hol
landa, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Alves. 

O SR. PRESIDENTE {José Alves) - Concedo 
a palavra ao Senador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs Senadores; o novo Código 
de Trânsito tem sido extremamente importante para 
o País, porque está proporcionando, sobretudo, con
scientização da importância da vida e da re
sponsabilidade de conduzir um veículo. 

Sabíamos, quando o votamos, que, sem 
dúvida, ele traria mudanças importantes para a so
ciedade e que, por ser extenso, detalhista e mexer 
com o dia-a-dia dos brasileiros, precisaria, no futuro, 
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de ajustes, para compatibilizar a realidade com a 
vontade do legislador. 

Apresento hoje à Mesa projeto de lei que 
acrescenta dispositivos à Lei n2 9.503, de 23 de 
setembro de 1997. O que pretendo, neste adendo 
ao Código de Trânsito Brasileiro, tem-se tomado 
uma realidade demonstrada, a cada dia, nas afir
mações de populares e na mídia nacional. 

O jornal O Dia, do Rio de Janeiro, de 2 de fev
ereiro, explicita muito bem a matéria que pretendo 
tratar: "Motorista do Rio tem que escolher: pagar: 
R$173 de multa ou ser roubado". A manchete é: 
"Dois mil assaltos por mês no sinal fechado". 

Ao ampliar o valor da multa à exigir o seu rigor 
para aqueles que atravessam o sinal fechado, na 
verdade, o Código de Trânsito, involuntariamente, 
está levando a um processo de fortalecimento dos 
assaltos nas principais cidades brasileiras, não só no 
Rio de Janeiro. A manchete do jornal O Dia, do Rio 
de Janeiro, poderia ser muito bem publicada em Re
cife ou em São Paulo. 

Para corrigir este absurdo operacional, estou 
apresentando um projeto de lei que define o seguinte: 

"Art. 12 Inclua-se nó Capítulo VIl- Da 
Sinalização de Trânsito - da lei n2 9.503, de 
23 de setembro de 1997, o seguinte novo 
art. 90, remunerando-se os demais: 

No período compreendido entre as 
vinte e três horas e as seis horas da manhã 
seguinte, os semáforos destinados ao con
trole de fluxo de veículos em interseções 
viárias serão programados para exibir exclu
sivamente a cor Amarelo Lntermitente. 

: Parágràfo único. A programação espe
cial de que trata o caput deste artigo não 
será executada quando houver patrulha ou 
policial em serviço no local da interseção. • 

Na prática, Sr. Presidente, a partir das 23 
horas, o Detran, o Governo; ou o Poder Público, en
tendendo importante o funcionamento do sinal ver
melho ou verde em determinada interseção viária, 
deveriam, junto com o sinal, manter um policial, 
exatamente para fiscalizar o trânsito e dar proteção 
contra os assaltos que têm recrudescido exatamente 
por causa dessa legislação. 

Como· ocorreu um aumento significativo das 
ll]ultas e haverá um fluxo maior de arrecadação das 
entidades de trânsito no País, elas poderão contratar 

..f!!l agregar policiais para fiscalizar melhor o trânsito 
e também para dar proteção. É inadmissível que 
uma lei force o cidadão a parar no sinal vermelho, 
para que cona o risco de ser assaltado ou até de 

perder a vida, como já tem acontecido em algumas 
cidades brasileiras. 

Sei que se trata de um projeto polêmico, que 
coloca em discussão um tema extremamente impor
tante. Somos favoráveis ao Código de Trânsito, mas en
tendemos que ele deve ser adaptado, aos poucos, à re
aidade. Sem dúvida, a obrigatoriedade do poriCiamento 
e o sinal intennitente amarelo onde não houver o policia
mento recomendando irão ao encontro das aspirações 
de grande parte da sociedade, que se vê hoje no dilema, 
como afinnou o jornal O Dia, de ter de escolher entre 
pagar multa de R$173,00 ou ser roubado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Não há 

mais oradores inscritos. 
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado, que 

passo a ler. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N." 25, DE 1998 

Acrescenta dispositivos à Lei n.2 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Inclua-se, no Capítulo VIl - Da Sinali

zação de Trânsito - da Lei n.2 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, o seguinte novo art. 90, renumer
ando-se os demais: 

"Art. 90. No período compreendido en
tre as vinte e três horas e as seis horas da 
manhã seguinte, os semáforos destinados ao 
controle de fluxo de veículoS em interseções 
viárias serão programados para exibir exclusi
vamente a cor Amarelo lntennitente. 

Parágrafo único. A programação espe
cial de que trata o caput deste artigo não 
será executada quando houver patrulha 
policial em serviço no local da interseção. • 

Art. 2" O subitem 4.1.2 do item 4 - Sinalização 
Semafórica - do Anexo ll da Lei n.2 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"4.1.2 - Cores das Luzes 
Para controle de fluxo de veículos: 

Vermelha: ····················-······················· 
Amarela: •••••••.••••••••••..•..••••••.•••••••••••.••.•. 
Amarela lntermftente: indica •atenção", 

..&Om permissão para prosseguir na marcha, 
observadas as regras de preferência de pas· 
sagem em relação a outros veículos em 
aproximação na mesma interseção. 
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Verde: •........•..•.•••.••.....•••......••.......••....•• • 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

A onda de violência que tomou conta das ci
dades brasileiras assusta, particularmente, os con
dutores de automóveis. A cada madrugada, enquanto 
a cidade dorme, um batalhão de assaltantes entra em 
ação ameaçando a segurança daqueles que, conduz
indo veículos, são obrigados a efetuar paradas ao 
longo de uma seqüência de interseções controladas 
por semáforos. Aguardar a luz verde que fibera a pas
sagem num cruzamento deserto, além de lhes parecer 
naturalmente descabido, pode significar que jamais 
chegaJão incólumes ao destino desejado, vítimas po
tenciais que são da violência das gangues dos 
semáforos. 

O novo Código de Trânsito acaba de entrar em 
vigor com o firme propósito de combater a· violência 
no trânsito e punir, com medidas extremamente sev
eras, a indisciplina e a imprudência dos condutores. 
Não ocorreu, todavia, ao legislador que a obediência 
cega a uma das mais elementares normas de trân
sito acabaria, indiretamente, tomando-se causa 
freqüente de atentados e crimes praticados contra 
motoristas, como bem o demonstram notícias diaria
mente veiculadas na imprensa. 

Neste particular, muitos já admitiram que re
speito incondicional à sinalização de trânsito não 
combina com a insegurança das ruas e avenidas de
sertas das cidades e, menos ainda, com o instinto 
natural de defesa que faz o motorista avançar o sinal 
vermelho, mesmo sabendo do rigor das punições a 
que estará sujeito. 

Assim, com o intuito de conciliar a discipfina no 
trânsito com a segurança pessoal de condutores e 
passageiros de veículos, estamOs propondo a insti
tuição de regime especial de· funcionamento de 
semáforos a vigorar, diariamente, das vinte e três às 
seis horas da manhã seguinte, exatamente quando en
tram em cena as outras manifestações da violência ur
bana, tão ou mais perversas do que aquelas prati
cadas ao vo!Bnte por alguns motoristas irresponsáveis. 

_ Ocorre que, quando o volume de tráfego nas 
interseções reduz-se a níveis insignificantes, os 
semáforos tomam-se tecnicamente desnecessários. 
-Sendo assim, parece-nos inteiramente dispensável 
mantê-los em operação, normal madrugada afora. 
Muito mais temerário será, nessas circunstâncias, 

continuar a exigir de motoristas em pânico que se 
mantenham obedientes-ao sinal fechado. 

Pelo exposto, esperamos receber dos nobres· 
pariamentares o apoio necessário para a aprovação 
do presente projeto. 

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1998. -
Senador Romero Jucá. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N. 2 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

CAPITULO VIl 
Da Sinalização de Trânsito 

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções pre
vistas neste código por inobservância à sinalização 
quando esta for insuficiente ou incorreta. 

§ 12 O órgão ou entidade de trânsito com cir
cunscrição sobre a via é responsável pela implan
tação da sinalização, respondendo pela sua falta, in
sufiCiência ou incorreta colocação. 

§ 22 O Contran editará normas complemen
tares no que se refere à interpretação, colocação e 
uso da sinalização. 

4.1.2- Cores das Luzes 
As cores utilizadas são: 
Para controle de fluxo de pedestres: 
Vermelha: indica que os pedestres não podem 

atravessar. 
Vermelha intermitente: assinala que a fase du

rante a qual podem passar os pedestres está a ponto 
de terminar. Isto indica que os pedestres não poderão 
começar a cruzar a via e os pedestres que hajam ini
ciado a travessia na fase verde se desloqem o mais 
breve possível para o refúgio seguro mais próximo. 

Verde: .assinala que os pedestres podem passar. 
Para controle de fluxo de veículos: 
Vermelha: indica obrigatoriedade de parar. 
Amarela: indica •atenção", devendo o condutor 

parar o veículo, salvo se isto resulta em situação de 
perigo para os veículos que vêm atrás. 

Verde: indica permissão de prosseguir na mar
cha, efetuando, o condutor, a operação indicada 
pelo sinal luminoso. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
6 Cidadania -Decisão Terminativa;) 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competente, 
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devendo ter sua tramitação iniciada a partir de 16 de 
fevereiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - A 
Presidência, em obediência ao disposto no art. 2º da 
Resolução nº 1, de 1998-CN, designa os Senadores 
Ronaldo Cunha Lima, Esperidião Amin, Abdias Nas
cimento, e os Deputados Paulo Gouveia e Miro 
Teixeira para compor o Conselho destinado a proceder 
à apreciação dos trabalhos alusivos à comemoração 
do centenário de morte do poeta Cruz e Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - O Sr. 
Senador Júlio Campos enviou discurso à Mesa para 
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex! será atendido. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi

dente, Sr"s. e Srs. Senadores, a modernidade e o 
Brasil têm historicamente travado embates e lutas 
nem sempre pautadas pela racionalidade ou pelo 
bom senso. Enredados numa relação conflituosa, de 
difícil harmonia, as duas partes se debatem como 
entes que, sob uma necessidade imperiosa, se rejei
tam, se excluem perpetuamente. Assim, em vez de 
uma saudável dialética, tal relação tem preferido se 
caracterizar por um antagonismo radical, por uma in
compatibilidade mútua, que chega a despertar uma 
inquietação intolerável no povo brasileiro. 

Ora, se traduzirmos modernização tecnológica 
como uma das facetas mais dinâmicas da moderni
dade, seremos levados a acreditar que o Brasil não 
se tem deixado elaborar, e muito menos implantar, 
uma política inteligente de assimilação da produção 
tecnológica na vida diária de seu povo. 
. ~ o caso da indú~ria da informática, que tem 
mvad1do os lares brasileiros mediante intensificação 
do consumo de microcomputadores por parte de 
nossas crianças e de nossos jovens. Estes, que 
pouco ou nada podem fazer para avaliar o signifi
cado mais profundo dessa aliança entre "micras• e 
formação educacional, se vêem totalmente fasci
nados com os efeitos imagéticos e lúdicos contidos 
nos inúmeros programas disponíveis no mercado. 
Mais grave ainda, escolas privadas, pais e profes
sores se mobilizam freneticamente para transformar 
a máquina cibernética em peça indispensável no 
processo da aprendizagem infantil. Nada contra em 
princípio; mas há de se ter muita cautela. ' 

Computadores de tamanho reduzido, mas de 
veloz poder de processamento, são introduzidos em 
nossas resi~ências como brinquedos pedagógicos, 
-:>e~ que haJa a menor precaução em relação aos 
efe1tos perversos dessa sinistra conjunção entre 
computadores e crianças. Hipnotizados pelo jogo de 
mov1mentos, cores e sons dinamicamente repre-

sentados nas telas dos videogames, nossa juven
tude cai ingenuamente na cilada da interatividade 
imediata, agindo como frágeis viciados diante da 
ilusória promessa de um prazer fácil. 

A virtualidade da imagem computacional con
quista progressivamente espaço privilegiado no 
leque de preferências de nossa juventude entre as 
atividades mais freqüentes. Enauanto isso, as práti
cas mais realistas dos esportes, das leituras, da vida 
sadia ao ar livre, das viagens, das conversas e das 
brincadeiras de roda perdem terreno no processo de 
formação educacional. 

Nossos jovens desconhecem os parâmetros de 
utilidade saudável de seus microcomputadores e 
por isso, investem horas e horas de sua abundant~ 
energia em exageradas atividades computacionais 
que, no final das contas, invertem todos os bons 
propósitos da tecnologia. Alcunhados de "micreiros•, 
os adolescentes brasileiros estão perdendo controle 
sobre as funções positivas do uso do computador. 
Em vez de uso moderado, os jovens brasileiros 
•navegam• em longas jornadas pelo espaço 
cibernético, desatentos aos aspectos nocivos que 
certamente correm em paralelo. 

· ·Além de prejuízos no desenvolvimento da cog
nição, esses mesmos jovens já começam a detectar 
graves deteriorações na musculatura do corpo. Pos
turas físicas forçadas, atrofia de ossos e músculos, 
inflamações nas articulações, tecidos e nervos, tudo 
tem sido identificado como marcas indeléveis do 
computador, dolorosamente encravadas nos corpos 
de nossa juventude. Como se não bastasse, estudos 
têm apontado que quem vive à frente da TV e dos 
computadores toma-se raquítico, sem iniciativa, sem 
liderança no futuro, e, sobretudo, um cidadão agres
sivo por força de exacerbada exposição frente aos 
jogos virtuais que exploram diutumamente a violên
cia, as aberrações, o ódio e a destruição. 

Num recente levantamento nacional, médicos e 
cientistas constataram que, por falta de uma orien
tação adequada, crianças e adolescentes estão preco
cemente padecendo de males físicos e psicológicos de 
severas conseqüências. Para espanto de todos nós, a 
pesquisa revela elevada incidência da LER - Lesões 
por Esforços Repetitivos - sobre margem significativa 
de nossa população jovem. Para esclarecer aos 
menos avisados, a LER já havia sido considerada, 
pelas autoridades da saúde do trabalho, uma das 
sérias enfermidades cronicas de nossa modernidade 
cujo índiçe de expansão, no Brasil, acompanhou u~ 
dos vetares mais velozes nos últimos dez anos. 

Segundo artigos publicados em revistas espe
cializadas em saúde do trabalho, a LER tem sido 
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apontada como a patologia dos tempos 'pós-moder
nos•, em virtude do crescente número de digitadores 
- verdadeiros operários da informática que são - di
agnosticados com problemas musculares oriundos 
de formas repetitivas de movimentação das mãos, 
braços, coluna, pescoço etc. A título de ilustração, 
entre os funcionários que ocupam função de caixas 
bancários, a incidência da LER tem preocupado ex
tremamente as autoridades médicas, políticas e sin
dicais, a ponto de se buscar urgentemente elaborar 
dispositivo legal que proteja a população afetada, 
pois nossa legislação trabalhista não ampara devida
mente os portadores deste mal físico. 

Agora vejamos, se entre os digitadores adultos -
pr-eSumidamente bem treinados no ofício - o cre
scimento da LER já é alarmante, o que pensar, então, 
do efeito da LER sobre as crianças, cujo contato com a 
máquina cibernética se dá normalmente pela intuição 
mais elementar ou por um precário sistema de 
aprendizagem? Por mais lúdica que possa ser tal re
lação entre jovens e microcomputadores, não podemos 
ludibriar nossa consciência e fingir que domínio tec
nológico é, em si, sinal de sabedoria e superioridade cul
tural. Na verdade, não deveríamos confundir aoessos 
fortuitos ao código tecnológicd com domínio absoluto 
dos efeitos de sua complexa engenharia 

De fato, em virtude de sua contestável con
dição de 'segunda natureza•, o universo tecnológico 
tem equivocadamente adquirido valor de verdade 
absoluta. Fruto de uma ideologia que 'essencializa' 
tudo aquilo que a ciência transforma em peça indus
trial, os computadores gozam de uma infeliz imuni
dade crítica, sob a qual- a meu ver- a contempora
neidade tenta escamotear falhas .a defeitos. 

Enquanto·a modernidade tem sido associada a 
uma ideologia cultural de dominação, que percebe 
as artes e as inovações tecnológicas como signos 
de progresso social e avanço na hierarquia das 
nações, o Brasil tem incorporado tal ideal de mod
ernidade como um objeto sagrado e transcendental 
a alcançar, sem tomar consciência do distancia
mento e da crítica a que deveria ater-se. 

Ora, se associarmos o consumo de microcom
putadores a uma prática cultural geograficamente 
definida pelos limites do saber científico e do poder 
econômico, teremos igualmente que reconhecer seu 
significado como ato automático de subordinação, 
de autêntica neocolonização pós-modema_ Nessa 
linha, do nosso País tem sido cobrado estreito com
promisso com o mundo moderno, ainda que sob 
~na de selar tal compromisso apenas na aparência. 

-ISso pode ser claramente" verificado quando nos dê
paramos com as sucessivas incursões desastrosas 
do Brasil na vida industrial urbana. Para tanto, basta-

nos invocar o caótico desenho urbano a que se têm 
reduzido as metrópoles nacionais. Mais do que sím
bolos de modernidade e modernização, nossas capi
tais se tomam cada vez mais notáveis pela desor
ganização social e pela turbulenta adaptação aos 
velozes modelos de desenvolvimento econômico. 

Não é de hoje que o capitalismo brasileiro sofre 
do mal da imitação automática, sem se dar conta 
das particularidades da estrutura local, sem refletir 
sobre as verdadeiras necessidades que devem ante
ceder ou motivar qualquer processo de imitação cul
tural ou importação tecnológica. Não pretendo com 
isso insinuar que o Brasil deva isolar-se dos centros 
de produção e reprodução tecnológica. Longe de 
mim ser interpretado como um reacionário da mod
ernidade. Porém, quero alertar para os riscos a que 
sempre nos expomos quando procedemos à incor
poração do consumo tecnológico desprovidos de 
uma consciência crítica que oriente tal absorção. 

Contrariamente a essa alienação que parece 
dominar nossa sociedade, é preciso que a so
ciedade brasileira tome a iniciativa de providenciar 
um amplo esclarecimento sobre as reais funções 
pedagógicas da informática, no sentido de nortear 
nossa juventude no uso correto e sadio de seus mi
crocomputadores. Mais do que isso, cabe aos pais e 
professores acompanhar seus respectivos filhos e 
alunos no delicado processo de aprendizagem por 
meio dos serviços da informática doméstica. Cabe, 
portanto, ao Governo Federal iniciar ampla cam
panha de esclarecimento, fornecendo aos pais, 
jovens, trabalhadores, professores, etc., todas infor
mações necessárias, com intuito de educar nossos 
jovens a melhor dosar o tempo destinado à pesquisa 
na Internet e às brincadeiras dos videogames. 

O excesso de exposição da visão às telas dos 
monitores certamente contribui para uma desacel
eração da capacidade de nossas crianças assimilarem 
formas mais abstratas de conhecimento. Devemos, 
antes de tudo, fornecer aos nossos filhos a mais lúcida 
educação sobre como se relacionar com a materiali
dade tecnológica sem incorrer num processo de autod
estruição, sem detonar um irreversível processo de de
struição física e psíquica. Para tanto, o Brasil e a mod
ernidade devem selar pacto de trégua, sobre o qual 
uma nova conduta dos brasileiros em relação à tec
nologia que utiliza seja definitivamente adotada. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra
balhos, lembrando às Sr. as e aos Srs. Senadores 
que constarão da sessão deliberativa ordinária de 
amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DO SENADO N.2 219, 

DE 1995- COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n.2 38, de 1998 -art. 336, b) 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei 

do Senado n.oS 7, de 1995; e 53, de 1997 
- Complementares) 

Projeto de Lei do Senado n.2 219, de 1995-
Complementar, de autoria do Senador lúcio Alcân
tara, que dispõe sobre o sigilo das operações de in
stituições financeiras e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador 
Jefferson Peres, e de Assuntos Econômicos, Rela
tor. Senador Vilson Kleinübing) 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N.2 7, 

DE 1995- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n.2 38, de 1998- art. 336, b) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 
do Senado n.oS 219, de 1995; e 53, de 1997 

- Complementares) 

Projeto de Lei do Senado n.2 7, de 1995 -
Complementar, de autoria do Senador José Eduardo 
Outra, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pre
stação de informações à Secretaria da Receita Fed
eral, por parte das instituições financeiras, so
ciedades corretoras e assemelhadas que especifica. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO N.2 53, 

DE 1997- COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n.2 38, de 1998 -art. 336, b) 
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 

do Senado n.oS 7 e 219, de 1995- Complementares) 
Projeto de Lei do Senado n. 2 53, de 1997 -

Complementar, de autoria do Senador Antonio Car
los Magalhães, que altera o art. 38 da Lei n.2 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964 e os arts. 18, 23 e 24 
da Lei n.2 7.492, de 16 de junho de 1986. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Está encer
rada a sessão. 

- :::--

(Levanta-se a sessão às 17horas.) 

ATA DA 16ft SESSÃO DEUBERATIVA OR
DINÁRIA, 

REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 29 de janeiro de 1998) 

RETTFICAÇÃO 

No Sumário da Ata, à página n2 01450, 1• col
una, no item 1.3 - ORDEM DO DIA, no resultado da 
apreciação do Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado n2101, de 1996- Com
plementar(n2147/97- Complementar, naquela Casa), 
de autoria dos Senadores lris Rezende e José Roberto 
Arruda, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Fed
eral e Entorno - RIDE e instituir o Programa Especial 
de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

Ondesel6: 
... Aprovado o Substitutivo com a supressão do 

§ 12 do art. 12, ficando prejudicado o projeto, após 
usarem da palavra os Senadores ... 

Leia-se: 
... Aprovado o Projeto, nos termos do Substitu

tiVo da Câmara dos Deputados suprimido o§ 12 do 
art. 12 , após usarem da palavra os Senadores ... 

ATA DA 181 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 1998 

(Publicada .no DSF, de 31 de janeiro de 1998) 

RETTFICAÇÃO 

No cabeçalho da Ata à página n. 2 01862, 

Ondesel6: 

Ata da 18!1 Sessão Deliberativa Ordinária em 
30 de janeiro de 1997 

a-Sessão Legislativa Ortflllária da 50" Legislatum. 

L.eia-se: 

Ata da 1s- Sessão Deliberativa Ordinária em 
30 de janeiro de 1998 

s- Sessão Legislativa Extra Ordinária da 50" 
Legislatura. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

2-2-98 
Segunda-feira 

15:30 ··Sessão não Deliberativa elo Senado Federal 
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Ata da 2()!! Sessão Deliberativa Ordiliária 
em 3 de fevereiro de 1998 

Sã Sessão Legislativa Extraordinária, da 5Q!! Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carfos Magalhães e Geraldo Melo 

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

.. Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Artur da Tavola- Bello Parga- Benedita da Silva
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo -Gerson Cama
ta - Gilberto Miranda - Guilhenne Palmeira - Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho -
Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José 
Saad - José Samey - José Serra - Júlio Campos -
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha 
- Leonel Paiva - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lú
cio Alcântara- Lúdio Coelho - Marina Silva- Marlu
ce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Otoniel Machado - Pe
dro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção
Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião 
Rocha- Sergio Machado- Teotônio Vilela Filho
Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 78 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sesSão. 

_ Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

-c=' O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney: 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É Hdo o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N210, DE 1998 

(N2 581/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção Inter
nacional sobre Preparo, Resposta e Coo
peração em Caso de Poluição por Óleo, 
1990, concluída em Londres, em 30 de 
novembro de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 FICa aprovado o texto da Convenção In

ternacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação 
em Caso de Poluição por Óleo, 1990, conclufda em 
Londres, em 30 de novembro de 1990. 

Pa!ágrafo único. FICaiTI sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tarem revisão da referida Convenção, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos tennos do inciso 
I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou~ graiiOSOS ao patrimônio nacional. 

Art. 2'2 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE 
PREPARO, RESPOSTA E COOPERAÇÃO 

EM CASO DE POLUIÇÃ~ POR ÓLEO, 1990 

As Partes da Presente Convenção, 
Conscientes da necessidade de preservar o 

meio-ambiente humano em geral e o meio ambiente 
marinho em particular. 

Reconhecendo a séria ameaça que repre
sentam para o meio ambiente marinho os incidentes 
de poluição marinha por óleo que envolvem navios, 
plataformas oceânicas, portos marítimos e instalaçõ
es, de. operação com petróleo. 

Tendo em mente tanto a importância das medi
das de precaução e prevenção, para que se evite, 
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em primeiro lugar, a poluição por petróleo, quanto a 
necessidade da estrita aplicação dos instrumentos 
internacionais sobre segurança marítima e preven
ção da poluição marinha, em particular da Conven
ção Internacional para a Salvaguarda da Vida Huma
na no Mar de 1974, como emendada e da Conven
ção Internacional para a Prevenção da Poluição por 
Navios, 1973, como modificada pelo respectivo Pro
tocolo de 1978, como emendado assim como a evo
lução acelerada de padrões cada vez mais desen
volvidos para projeto operação e manutenção de na
vios transportadores de petróleo e de plataformas 
oceânicas. 

Tendo em mente também que, no caso de um 
incidente de poluição por óleo é essencial uma ação 
rápida e efetiva, a fim de minimizar os danos que 
possam advir desse incidente. 

Enfatizando a importância de uma efetiva pre
paração para combater incidentes de poluição por 
óleo e o papel fundamental que as indústrias petrolí
feras e de transporte marítimo desempenham nesse 
contexto. 

Reconhecendo ademais a importância da as
sistência mútua e da COOPeração internacional em 
assuntos tais como o intercâmbio de informações 
que digam respeito à capacidade dos Estados de 
resposta a incidentes de poluição por óleo, à prepa
ração de planos de contingência para os casos de 
poluição por óleo, ao intercâmbio de relatórios sobre 
incidentes significativos que possam afetar o meio 
ambiente marinho ou o litoral e os interesses correia
tos dos Estados e à pesquisa e ao desenvolvimento 
relacionados com os meios de combate à poluição 
do meio ambiente marinho por óleo, 

Considerando o princípio do poluidor pagador 
como um princípio geral do direito ambiental interna
cional. 

Considerando também a importância dos ins
trumentos internacionais sobre responsabilidade e 
compensação por danos devidos a poluição por pe
tróleo, inelusive a Convenção Internacional de Res
ponsabilidade Civil por Danos devidos a Poluição 
por Petróleo, 1969 (CLC) e a Convenção Internacio
nal sobre a Constituição. de um Fundo Internacional 
de Compensação por Danos Devidos a Poluição por 
Petróleo, 1971 (FUND), e a necessidade imperiosa 
de que os Protocolos de 1984 às Convenções CLC 
e FUND entrem prontamente em vigor. 
~ 

Considerando ainda a importância dos entendi-
mentos e acordos bilaterais e multilaterais, inclusive. 
as convenções e acordos regionais. _ 

Tendo em mente as disposições pertinentes da 
Convenção das Nações. Unidas sobre o Direito do 
Mar, em particular as de suas parte XII. 

Conscientes da necessidade de promover a 
cooperação internacional e de aperfeiçoar a capaci
dade nacional, regional e global de preparo e res
posta a poluição por óleo levando em consideração 
as necessidades particulares dos países em desen
volvimento, particularmente as dos pequenos Esta
dos insulares. 

Considerando que o modo mais efiCaZ de al
cançar esses objetivos é a adoção de uma Conven
ção Internacional sobre Preparo Resposta e Coope
ração em caso de Poluição por Óleo. 

Convencionam o seguinte: 

ARTIGO I 
Disposições gerais 

1. As partes se comprometem, conjunta ou in
dividualmente a tomar todas as medidas adequadas, 
em conformidade com as disposições da presente 
Convenção e de seu Anexo, por preparo e a respos
ta em caso de incidente de poluição por óleo 

2. O Anexo a esta Convenção será parte inte
. grante da Convenção e qualquer referência a esta 

Convenção será ao mesmo tempo uma referência 
ao Anexo. 

3_ Esta Convenção não se aplicará a navios de 
guerra, nem a unidades navais auxiliares, nem aos 
navios que, sendo propriedade de um Estado ou es
tando a seu serviço, presentemente só prestem ser
viços governamentais de caráter não-comercial. En
tretanto cada Parte garantirá, mediante a adoção 
das medidas apropriadas que tais navios que ela 
possua ou opere se comportem em consonância 
com esta Convenção na medida em que isso seja 
razoável e praticável sem prejuízo para suas opera
ções ou de sua capacidade opel'l'ltiva 

ARTIG02 
Def'mlções 

Para os efeitos desta Convenção: 
1. "Óleo" signifiCa petróleo sob qualquer forma, 

inclusive óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos 
petrolíferos e produtos refinados. 

2. "Incidente de poluição por óleo" significa 
uma ocorrência ou uma série de ocorrências de 
mesma origem que resulte ou possa resultar em der
rame de óleo e que represente ou possa vir a repre
sentar u_rna ameaça para o meio ambiente marinho, 
para o litoral ou para interesses correlatas de um ou 
mais Estados e que exija ação de emergência ou ou
tra resposta imediata. 
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3. "Navio" significa qualquer embarcação que 
opere no meio ambiente marinho, incluídos os aero
barcos, os veículos de colchão de ar, os submersí
veis e os meios flutuantes de qualquer tipo. 

4. "Plataforma oceânica" significa toda instala
ção ou estrutura fixa ou flutuante dedicada a ativida
des de exploração, explotação ou produção de gás 
ou petróleo ou de carga ou descarga de petróleo. 

5. "Portos marítimos e instalações para a ope
ração com óleo" signifiCa instalações que apresen
tam o risco de incidente de poluição por óleo, e in
clui, lnter alia, portos marítimos, terminais de petró
leo, oleodutos e outras instalações para operação 
com petróleo. 

· 6. "Organização" significa a Organização Marí
tima Internacional. 

7. "Secretário Geral" significa o Secretário Ge
ral da Organização. 

ARTIG03 
Planos de Emergência para Poluição por Óleo 

1. a) Cada parte exigirá que todos os navios 
que estejam autorizados a arvorar sua bandeira le
vem a bordo um plano de emergência em caso de 
poluição por óleo, conforme réquerido por, e de 
acordo com, as disposições adotadas pela Organiza
ção para esse fim. 

b) O navio que, de acordo com o inciso a), tiver 
que levar a bordo um plano de emergência para po
luição por óleo, quando em um porto ou terminal 
oceânico sob jurisdição de uma Parte, estará sujeito, 
em conformidade com as práticas estabelecidas nos 
acordos internacionais vigentes ou na respectiva le
gislação nacional, a ser inspecionado por funcioná
rios devidamente credenciados por essa Parte. 

2. Cada Parte exigirá que os operadores de 
plataformas oceânicas sob sua jurisdição tenham 
planos para emergência em caso de poluição por 
óleo, os quais deverão estar coordenados com o sis
tema nacional estabelecido em conformidade com o 
disposto no artigo 6 e aprovados de acordo com os 
procedimentos determinados pela autoridade nacio
nal competente. 

3. Cada Parte exigirá que as autoridades e 
operadores encarregados de portos marítimos e ins
talações par:a a operação corri óleo sob sua jurisdi
ção, segundo lhe pareça apropriado, tenham planos 
Pªra emergência por poluição por óleo ou medidas 
similares, os quais deverão estar coordenados com 
-~sistema nacional estabelecido em conformidade 
com o disposto no artigo 6 e aprovados de acordo 
com os procedimentos determinados pela autoridade 
nacional competente. 

ARTIG04 
Procedimentos para relatórios 

sobre poluição por óleo 

1. Cada Parte deve: 
a) Exigir dos comandantes dos navios de sua 

bandeira ou dos sucessivos responsáveis, assim 
como das pessoas encarregadas das plataformas 
oceânicas sob sua jurisdição, que notifiquem imedia
tamente todo evento ocorrido em seus navios ou pla
taformas oceânicas que envolva um vazamento ou 
provável vazamento de óleo: 

I) No caso de um navio, ao Estado costeiro 
mais próximo; 

11) No caso de plataforma oceânica, ao Estado 
costeiro sob cuja jurisdição ela se encontra; 

b) Exigir dos Comandantes dos navios de sua 
bandeira ou dos sucessivos responsáveis, assim 
como das pessoas encarregadas das plataformas 
oceânicas sob sua jurisdição, que notifiquem imedia
tamente todo evento observado no mar que envolva 
um vazamento de óleo ou a presença de óleo: 

I) no caso de um navio, ao Estado costeiro 
mais próximo; 

11) no caso de plataforma oceânica, ao Estado 
costeiro sob cuja jurisdição ela se encontra; 

c) Exigir das passoas responsáveis por portos 
marítimos e instalações para operação com óleo sob 
sua jurisdição que comuniquem imediatamente à au
toridade nacional competente todo evento que envol
va um vazamento, um provável vazamento ou a pre
sença de óleo; 

d) Instruir os navios ou aeronaves do serviço 
de inspeção marítima, assim como os outros servi
ços e funcionários pertinentes, para que comuni
quem imediatamente à autoridade nacional compe
tente ou então, conforme o caso, ao Estado costeiro 
mais próximo todo evento observado no mar, em 
porto marítimo ou instalação para operação com 
óleo que envolva vazamento ou presença de óleo; 

e) Solicitar aos pilotos ·de aeronaves civis que 
comuniquem imediatamente ao Estado costeiro mais 
próximo qualquer evento observado no mar que en-
volva vazamento ou presença de óleo. · ' 

2. Os relatórios previstos na alínea I) a) I) se
rão levados a efeito de conformidade com as prescri
ções elaboradas pela Organização e de acordo com 
as diretrizes e princípios gerais adotados pela Orga
nização_Os relatórios previstos nas alíneas I) a) 11), 
I) b), I) c) e I) d) serão levados a efeito de acordo 
com as diretrizes e princípios gerais adotados pela 
Organização, na medida em que sejam aplicáveis. 
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ARTIG05 
Ação a empreender ao ser recebido relatório de 

um caso de poluição por óleo 

I) Uma Parte, ao receber um relatório mencio
nado no artigo 4 ou urna informação sobre poluição 
transmitida por qualquer outra fonte, deverá: 

a} Avaliar o ocorrido para determinar se se tra
ta de um incidente de poluição por óleo; 

b} Avaliar a natureza, a extensão e as possí
veis conseqüências do incidente de poluição por 
óleo; e 

c) Em seguida, imediatamente, dar conheci
me_~:~to do ocorrido aos Estados cujos interesses são 
ou poderão ser afetados por aquele incidente de po
luição por óleo, juntamente com: 

I) pormenores sobre a avaliação feita e sobre 
qualquer ação tomada ou que tenha intenção de to
mar para enfrentar o incidente, e 

11) qualquer outra informação pertinente, até 
que a ação empreendida para fazer frente ao ocorri
do tenha sido concluída ou até que esses Estados 
tenham decidido a ação conjunta a ser empreendida. 

2. Quando a gravidadé desse incidente de po
luição por óleo o justificar, a Parte deverá fornecer 
diretamente à Organização ou, se for o mais ade
quado, por intermédio da correspondente organiza
ção regional ou outros arranjos quaisquer, as infor
mações mencionadas nos incisos I) b) e I) c). 

3. Quando a gravidade desse incidente de po
luição por óleo o justificar, outros Estados por ele 
afetados deverão informar a Organização, direta
mente ou através das organizações ou dos arranjos 
regionais pertinentes, a respeito da avaliação das di
mensões da ameaça a seus interesses e sobre 
quaisquer açóes que tenham adotado ou pretendam 
adotar. 

4. As Partes devem usar, tanto quanto possí
vel, o sistema de comunicação de ocorrências de 
poluição por óleo desenvolvido pela Organização 
para se comunicar com outros Estados e com a Or
ganização e ao realizar intercâmbio de informações. 

ARTIGOS 
Sistemas Nacionais e Regionais 

· de Preparo e Resposta 

1. Cada Parte deve estabelecer um sistema 
nacional para responder pronta e efetivamente a in

--ã"êtentes de polu1ção por óleo. Esse sistema incluirá, 
como um mínimo: 

a} a designação de: 

I) A(s) autoridade(s) nacional(is) competente(s) 
responsável(is) pelo preP.aro e resposta em caso de 
poluição por óleo; 

11) O ponto ou pontos de contato operacionais 
de âmbito nacional, responsável pelo recebimento e 
pela transmissão de relatórios sobre poluição por pe
tróleo como referido no artigo 4; e 

III) Urna autoridade credenciada para agir em 
nome do Estado para solicitar assistência ou tomar a 
decisão de prestar a assistência solicitada; 

b) Um plano nacional de contingência para pre
paro e resposta que inclua a relação organizacional 
entre os diversos órgãos envolvidos, tanto públicos 
quanto privados, e que leve em consideração as di
retrizes elaboradas pela Organização. 

2. Além disso, cada Parte, no limite de suas 
possibilidades, individualmente ou mediante coope
ração bilateral ou multilateral e se for o caso, em 
cooperação com as indústrias do petróleo e do 
transporte marítimo, as autoridades portuárias e ou
tras entidades pertinentes, estabelecerá o seguinte: 

a) Um nível mínimo de equipamento para com-
. bater vazamento de óleo, colocado em pontos pré

estabelecidos, estimado em função dos riscos previ
síveis, bem como programas para o uso desse equi
pamento; 

b) Um programa para os exercícios de organi
zações de resposta a incidentes de poluição por óleo 
e o treinamento do pessoal correspondente; 

c) Planos pormenorizados e meios de comuni
cação para resposta a um incidente de poluição por 
óleo. Tais meios deverão estar permanentemente 
prontos a operar; e 

d) Um mecanismo ou arranjo que coordene a 
resposta a um incidente de poluição por óleo, com, 
se apropriado, os meios para mobilizar os recursos 
necessários. 

3. Cada Parte deverá garantir o fornecimento à 
Organização, diretamente ou mediante os acordos 
ou organizações regionais apropriados, de informa
ção atualizada relativa a: 

a) localização, dados de telecomunicações e, 
quando cabível, áreas de responsabilidade das auto
ridades e entidades mencionadas no inciso I) a); 

b) equipamento de combate à poluição e co
nhecimento especializado em assuntos relacionados 
ao combate à poluição por petróleo e salvamento 
marítimõ, que poderão ser colocados à disposição 
de outros Estados que o solicitarem; e 

c) seu plano nacional de contingência. 
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ARTIG07 
Cooperação internacional na resposta à poluição 

1. As Partes concordam, na medida de suas 
capacidades e da disponibilidade dos recursos perti
nentes, ,em cooperar e fornecer serviços de asses
soramento, apoio técnico e equipamento para res
posta a um incidente de poluição por óleo, quando a 
gravidade do incidente ~assim justificar, a pedido de 
qualquer Parte afe!ada ou passível de ser afetada. O fi
nanciamento dos gastos-derivados dessa ajuda basear
ge-á nas disposições do Anexo a estac Convenção. 

2. Uma Parte que tenha solicitado assistência 
poderá pedir à Organização que a ajude na identifi
cação de fontes de financiamento provisório dos 
custos mencionados no parágrafo 1 ). 

3. Em conformidade com os acordos interna
cionais aplicáveis, cada Parte adotará as medidas 
de caráter jurídico ou administrativo necessárias 
para facilitar: . 

a) a chegada e o uso em e a saída de seu terri
tório de navios, aeronaves e outros meios de trans
porte envolvidos na resposta a um incidente de po
luição por óleo ou que transportem pessoal, cargas, 
materiais e equipamentos neceSsários ao combate 
ao incidente; e 

b) a rapidez da entrada em, da passagem por 
e da saída de seu território de pessoal, cargas, ma
teriais e equipamentos mencionados no inciso a). 

ARTIGOS 
Pesquisa e desenvolvimento 

1. As Partes concordam em cooperar direta
mente ou, conforme o caso, através da Organização 
ou por intermédio das organizações ou entendimen
tos regionais correspondentes, para fins de difusão e 
intercâmbio dos resultados de programas de pesqui
sa e desenvolvimento' destinados a aperfeiçoar o es
tado da arte dà preparo e da resposta à poluição por 
óleo, inclusive as tecnologias e as técnicas para vigi
lância, contenção, recolhimento, dispersão, limpeza 
e outros meios para minimizar ou mitigar os efeitos 
da poluição por óleo, assim como as técnicas de res
tauração. 

2. Para esse fim, as Partes se compro~tem ª-c 
estabelecer diretamente ou, confonne o caso, atra
vés da Organização ou por intermédio das ,organiza
~ ou entendimentos regionais correspondentes, 
as interligações necessárias entre as instituições de 
M5quisa das Partes. 
--- 3) As Partes concordam em cooperar diréta
mente ou através da Organização ou por intermédio 
das organizações ou entendimentos regionais perti-

nentes, conforme o caso, na promoção regular de 
simpósios internacionais sobre temas relevantes, in
cluindo os avanços tecnológicos em técnicas e equi
pamentos para o combate à poluição por óleo. 

4. As Partes concordam em incentivar, através 
da Organização ou de outras organizações interna
cionais competentes, o desenvolvimento de padrões 
que assegurem compatibilidade entre técnicas e 
equipamentos para o combate à poluição por óleo. 

ARTIG09 
Cooperação técnica 

1) No que se refere ao preparo e à resposta à 
poluição por óleo, as Partes se comprometem a pro
ver, diretamente ou através da Organização e outros 
órgãos internacionais, conforme o caso, apoio às 
Partes que requeiram assistência técnica para: 

a) treinamento de pessoal; 
b) garantir a disponibilidade de tecnologia, 

equipamentos e instalações pertinentes; 
c) facilitar outras medidas e arranjos que propi

ciem o preparo e a resposta a incidentes de poluição 
por óleo; e 

. d) iniciar programas conjuntos de pesquisa e 
desenvolvimento. 

2. As Partes se comprometem a cooperar ativa
mente, dentro dos limites das respectivas leis, regula
mentos e políticas, na transferência de tecnologia refe
rente ao preparo e à resposta à poluição por óleo. 

ARTIG010 
Promoção de cooperação bilateral e 

muHilateral na área de preparo e resposta 

As Partes se esforçarão para concluir acordos 
bilaterais e multilaterais para preparo e resposta à 
poluição por óleo. Cópias desses acordos deverão 
ser transmitidas à Organização, que as colocará à 
disposição das Partes que as solicitarem. 

ARTIG011 
Relação com outras conv-rnções e 

acordos intemacioriais 
~ ~ 

Nada nesta Convenção poderá ser interpretado 
de modo a alterar direitos ou obrigações adquiridos 
por qualquer Parte em virtude de outras convenções 
ou acordos internacionais. 

ARTIG012 
Disposições institucionais 

1) As Partes designam a Organização, depend
endo de seu consentimento e da disponibilidade de 
recursos adequados para manter a atividade, para 
desempenhar as seguintes funções e atividades: 
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a) serviços de informação: 
I) receber, cotejar e disseminar, a pedido, as 

informações fornecidas pelas Partes (ver, por exem
plo, os artigos 5 (2), 5 (3), 6 (3) e 1 O) e as informaçõ
es pertinentes procedentes de outras fontes; e 

11) prover assistência na identificação de fontes 
para o financiamento provisório de custos (ver, por 
exemplo, o artigo 7 (2)). 

b) educação e treinamento de pessoal: 
I) promover o treinamento de pessoal no campo 

de preparo e resposta (ver, por exemplo, o artigo 9); e 
11) promover a celebração de simpósios inter

nacionais (ver, por exemplo, o artigo 8 {3)); 
.. c) serviços técnicos: 

1. facilitar a cooperação nas atividades de pes
quisa e desenvolvimento (ver, por exemplo, os arti
gos 8 (1), 8 (2), 8 (4) e 9 (1) (d); 

11) propiciar assessoramento aos Estados no 
estabelecimento de meios nacionais ou regionais de 
respostas; e 

III) analisar as informações fornecidas pelas 
Partes (ver, por exemplo, os artigos 5 (2), 5 (3), 6 (3) 
e 8 (1)) e as informações correlatas procedentes de 
outras fontes e prover assiStência ou informações 
aos Estados: 

d) assistência técnica: 
I) facilitar a prestação de assistência técnica 

aos Estados no estabelecimento da capacidade na
cional ou regional de resposta; e 

11) facilitar a prestação de assistência técnica e 
assessoramento, quando solicitados por Estados 
que estejam enfrentando incidentes graves de polui
ção por óleo. 

2. Ao levar a cabo as atividades mencionadas 
neste artigo, a Organização se empenhará em refor
çar a capacidade dos Estados, em termos indivi
duais ou através de sistemas regionais, a se prepa
rar para o combate a incidentes de poluição por 
óleo, com base na experiência dos Estados, acordos 
regionais e arranjos empresariais e levando espe
cialmente em consideração as necessidades dos 
países em desenvolvimento. 

3. As disposições do presente artigo serão imple
mentadas de conformidade com um programa elabo
rado pela Organização e J:Or ela mantido sob revisão. 

ARTIGO 13 
Avaliação da convenção 

As Partes deverão avaliar, no âmbito da Orga
nízação, a eficácia da Convenção à luz de seus ob
jetivos, especialmente com respeito aos princípios 
fundamentais de cooperação e assistência. 

ARTIG014 
Emendas 

1. Esta Convenção poderá ser emendada por 
um dos procedimentos especificados nos parágrafos 
seguintes. 

2. Emenda após apreciação pela Organização: 
a) Toda emenda proposta por uma Parte da 

Convenção será enviada à sede da Organização e 
distribuída pelo Secretário-Geral a todas as Partes e 
a todos os Membros da Organização pelo menos 
seis meses antes de sua apreciação; 

b) Toda emenda proposta e distribuída como 
acima descrito será submetida ao Comitê de Prote
ção ao Meio Ambiente Marinho da Organização para 
exame; 

c) As Partes da Convenção, sejam ou não 
Membros da Organização, terão direito a participar 
das deliberações do Comitê de Proteção ao Meio 
Ambiente Marinho; 

d) As emendas serão aprovadas por uma 
maioria de dois terços exclusivamente composta por 
Partes presentes e votantes da Convenção; 

e) Se aprovadas em conformidade com o inci
·so (d), o Secretário-Geral divulgará as emendas jun
to a todas as Partes da Convenção para fins de 
aceitação; 

f) I) Uma emenda a um artigo ou ao Anexo da 
Convenção será dada como aceita na data em que 
tenha sido aceita por dois terços das partes. 

11) Uma emenda ao apêndice somente será tida 
como aceita uma vez decorrido o período de tempo 
estabelecido pelo Comitê de Proteção ao Meio Am
biente Marinho por ocasião de sua adoção, período 
que não pode ser inferior a dez meses, exceto se no 
decorrer desse período não menos que um terço 
das partes comunicar objeção ao Secretário-Geral. 

g) I) Uma emenda a um artigo ou ao Anexo da 
Convenção que já tenha sido aceita em conformida
de com as disposições do inciso (f) (I) entrará em vi
gor, para as Partes que notificaram o Secretário-Ge
ral da aceitação, seis meses depois da data na qual 
foi tida como aceita. 

11) A entrada em vigor de uma emenda a um 
apêndice que já tenha sido aceita em conformidade 
com as disposições do inciso (f) (11) dar-se-á seis 
meses depois que a mencionada aceitação tiver 
ocorrido, exceto para as Partes que se tenham mani
festado R,ela não-aceitação antes daquela data. Uma 
parte pode, a qualquer momento, retirar a objeção 
que tenha apresentado, mediante notificação ao Se
cretário-Geral nesse sentido. 
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3. Emenda por uma Conferência: 
a) Por solicitação de uma Parte, com apoio de 

pelo menos um terço do total de Partes, o Secretá
rio-Geral convocará uma Conferência das Partes da 
Convenção para apreciar emendas à Convenção; 

b) Uma emenda adotada por essa Conferência 
por maioria de dois terços das Partes presentes e 
votantes deverá ser comunicada pelo Secretário-Ge
ral a todas as Partes para aceitação. 

c) Salvo se a Conferência decidir de outra ma
neira, a emenda será dada como aceita e entrará em 
vigor conforme os procedimentos estipulados no pa
rágrafo (2), incisos (f) e (g). 

4. Para a adoção e entrada em vigor de uma 
eménda constituída pelo acréscimo de um Anexo ou 
de um apêndice será seguido o mesmo procedimen
to aplicável à emenda a um Anexo. 

5. Qualquer Parte que não tenha aceito uma 
emenda a um artigo ou ao Anexo, como estabelece 
o.parágrafo (2), inciso (f), alínea (1), ou uma emenda 
constituída pelo acréscimo de um Anexo ou um 
apêndice, como estabelece o parágrafo (4), ou que 
tenha comunicado uma objeção à emenda a um 
apêndice nos termos do parágrafo (2), inciso (f), alí
nea (11), será considerada como não sendo parte na
quilo que se refira exclusivamente à aplicação dessa 
emenda Esse tratamento perdurará até que seja re
metida uma notificação de aceitação, conforme o pa
rágrafo (2), inciso (f), alínea (I) ou de retirada da ob
jeção, conforme o parágrafo (2), inciso (g), alínea 
(11). 

6. O Secretário-Geral informará todas as Par
tes de qualquer emenda que entre em vigor confor
me o disposto no presente artigo, assim como da 
sua data de enfiada em vigor. 

7. Toda notificação de aceitação de, objeção a 
ou retirada de objeção a uma emenda conforme o 
disposto neste artigo, será dirigida por escrito ao Se
cretário-Geral, que informará as Partes sobre a noti
ficação e a data de seu recebimento. 

8. Um apêndice a Convenção conterá somente 
disposições de caráter técnico. 

ARTIG015 
Assinatura, ratificação, aceitação 

aprovação e adesão 

1. A pÍesente Convenção permanecerá aberta 
para assinatura na Sede da Organização de 30 de no
vembro de 1990 a 29 de novembro de 1991 e daf em 
Jtiante permanecerá aberta para adesão. Qualquer Es
tâdo pode vi(a fazer Parte da COnvenção por. 

a) Assinatura sem reserva quanto a ratificação, 
aceitação ou aprovação; ou 

b) Assinatura sujeita a ratificação, aceitação ou 
aprovação, seguida de ratificação, aceitação ou 
aprovação; ou 

c) Adesão. 
2. Ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 

serão efetuadas mediante o depósito de um instru
mento com essa finalidade junto ao Secretário-Ge
ral. 

ARTIGO 
Entrada em vigor 

1. Esta Convenção entrará em vigor doze me
ses depois da data em que não menos de quinze 
Estados a tenham assinado sem reserva quanto a 
ratificação, aceitação ou aprovação ou tenham depo
sitado os correspondentes instrumentos de ratifica
ção, aceitação, aprovação ou adesão, conforme o 
disposto no artigo 15. 

2. Para os Estados que tenham depositado um 
instrumento de ratifiCação, aceitação, aprovação ou 
adesão referentes a esta Convenção, depois de te
rem sido preenchidos os requisitos mínimos para 
que esta mesma Convenção entre em vigor, porém 
antes da data em que ela efetivamente entre em vi
gor, a ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 
surtirá seus efeitos quando da entrada em vigor da 
presente Convenção ou três meses após a data do 
depósito do instrumento, o que ocorrer mais tarde. 

3. Para Estados que tenham depositado um 
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão depois da data em que esta Convenção tiver 
entrado em vigor, esta Convenção passará a vigorar 
três meses depois da data do depósito do instrumen
to. 

4. Depois da data em que uma emenda a esta 
Convenção for dada como aceita em conformidade 
com o artigo 14, qualquer instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão depositado será 
considerado corno referido à Convenção como 
emendada. 

ARTIG017 
Denúncia 

1. Esta Convenção pode ser denunciada por 
qualquer Parte e em qualquer momento após decor
rido um prazo de cinco anos a contar da data em 
que a presente Convenção tenha entrado em vigor 
para aquela Parte. 

2. A denúncia se efetuará mediante notifiCação 
por escrito, ao SecretáriO-Geral: 

3. Uma denúncia surtirá efeito doze meses 
após o recebimento da notifiCação de denúncia pelo 
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Secretário-Geral ou após o decurso de qualquer pra
zo maior que nela tenha sido fixado. 

ARTIGO 18 
Depositário 

1. Esta Convenção será depositada junto ao 
Secretário-Geral 

2. O Secretário-Geral deve: 
a) lnfonnar todos os Estados que tenham assi

nado ou aderido à presente Convenção de: 
I) Cada nova assinatura ou depósito de instru

mento de ratifteação, aceitação, aprovação ou ade
são, juntamente com a data correspondente; 

• 11) A data de entrada em vigor desta Conven
ção; e 

III) O depósito de qualquer instrumento de de
núncia da presente Convenção, juntamente com a 
data em que o instrumento foi recebido e a data em 
que a denúncia deve surtir efeito; 

b) Transmitir cópias autênticas certificadas 
desta Convenção aos Governos de todos os Esta
dos que a tenham assinado ou a ela aderido. 

3) Tão logo a presente Convenção entre em vi
gor, o depositário enviará un'la cópia autêntica certifi
cada para o Secretário-Geral das Nações Unidas, 
para registro e publicação em conformidade com o 
Artigo 102 da Carta das Nações Unidas. 

ARTIG019 
Idiomas 

Esta Convenção é celebrada em um uniCO 
exemplar original nos idiomas árabe, chinês, espa
nhol, francês, inglês e russo, cada um dos quais 
igualmente autêntico. 

Em testemunho do que os abaixo-assinados, 
devidamente autorizados por seus Governos respec
tivos com esse propósito, assinam a presente Con
venção. 

Feita em Londres aos trinta dias de novembro 
de mil novecentos e noventa. 

ANEXO 
Reembolso dos gastos pela assistência 

I. a) A não ser que tenha sido estabelecido, an
tes da coe~ncia do incidente de poluição por óleo, 
um acordo de caráter bilateral ou multilateral sobre 
~ disposições financeiras que regem as medidas 
adotadas pelas Partes para atender a incidentes de 

_BQiuição por óleo, as Partes assumirão os gastos 
. cõm as medidas que respectivamente tenham posto 

em prática para combater a poluição, em conformi
dade com as alfneas (I) e (11). 

I) Se as medidas foram adotadas por uma Par· 
te por soriCitação expressa de outra Parte, a Parte 
peticionária deverá reembolsar a Parte assistente 
pelos custos de suas ações. A Parte peticionária po
derá cancelar seu pedido de ajuda em qualquer mo
mento, mas nesse caso deverá assumir os gastos já 
incorridos ou comprometidos pela Parte que prestou 
assistência. 

11) Se as medidas foram adotadas por uma Par
te por sua própria iniciativa, esta parte deverá assu
mir os custos correspondentes. 

b) Os princfpios indicados no inciso (a) serão 
aplicados a menos que as Partes interessadas es
tabeleçam um acordo diferente em cada caso indivi
dual. 

2. Salvo se acordado de outro modo, os custos 
das medidas adotadas por uma Parte a pedido de 
outra Parte serão calculados de fonna justa com 
base na legislação e na prática vigente da Parte que 
estiver prestando assistência relativos ao reembolso 
desse tipo de custo. 

3. A Parte que solicitou assistência e Parte 
que prestou assistência devem, no que couber, 

·cooperar para uma conciliação a bom termo de 
quaisquer ações movidas solicitando compensa
ção. Para atingir esse objetivo, os regimes jurfdi
cos existentes devem ser levados na devida consi
deração. Quando a ação assim conclufda não per
mitir uma compensação plena dos custos ocasio
nados pela assistência proporcionada, a Parte pe
ticionária pode pleitear à Parte que prestou essa 
assistência a isenção de pagamento da Parte co
brada que exceder o total compensado ou que ~ 
duza o valor dos custos calculados em conformi
dade com o parágrafo (2). Também pode requerer 
a postergação do reembolso daqueles gastos. Ao 
apreciar essa solicitação, as Partes que tenham 
prestado assistência devem considerar as necessi
dades dos pafses em desenvolvimento. 

4) As disposições desta Convenção não deve
rão ser interpretadas de modo a prejudicar os direi
tos das Partes em recuperar, junto a terceiras par
tes, os custos de ações para tratar de poluição, ou 
ameaça de poluição, em virtude de outras disposiçõ
es e regras do direito nacional ou internacional. Es
pecial atenção será prestada à Convenção Interna
cional sobre Responsabilidade Civil por Danos Cau
sados por Poluição por Petróleo, 1969, e à Conven
ção lntmnacional para Constituição de um Fundo In
ternacional de Compensação por Danos Causados 
por Poluição por Petróleo, 1971, ou a qualquer 
emenda subseqüente a essas Convenções. 
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MENSAGEM N2 604, DE 1997 

Senhores membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no artigo 84, 

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à ele
vada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto da Con
venção Internacional sobre Preparo, Resposta e 
Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, 1990, 
concluída em Londres, em 30 de novembro de 1990. 

Brasília, 27 de maio de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 208/MRE, DE 22 DE 
-MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTA
DO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à alta consideração de Vossa Exce-

lência a anexa Convenção Internacional sobre Pre
paro, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição 
por Óleo (OPRC 90), aprovada por Conferência Di
plomática realizada em Londres, na sede da Organi
zação Marítima Internacional (IMO),no período de 19 
a 30 de novembro de 1990. 

2. O Brasil, com mais 14 países, assinou o ins
trumento por ocasião da realização da Conferência, 
que se inseriu no âmbito dos preparativos para a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am
biente e o Desenvolvimento - "Rio 92", na medida 
em que institucionalizou as preocupações da comu
nidade internacional com relação ao meio ambiente 
marinho e busca conjugar os esforços multilaterais 
no combate à poluição do mar por óleo. 

A Convenção OPRC 90 trata da cooperação in
ternacional para o estabelecimento de uma lede mun
dial de cortiJate à poluição marinha por, petJóleo e seus 
derivados. Prevê, para essa finalidade, a criação de cen
tros regionais de pi'EM!fl.tão e respos1a, a promoção da 
assistência intemacional para o conilate a grandes inci
dentes poluidores e a criação de mecanismos que tor- ... 
nem mais efetiva a transferência de tealologia e a for
mação de pessoal especializado no combate a poluiçõ
es desse tipo. Prevê tarrbém a criação, na IMO, de uma 
secretaria com a finalidade de axiliar os países a em
preenderem as atividades de cooperação e assistên
cia previstos ·no texto da Convenção. 

_ 4. Por ocasião da Conferência Diplomática de 
1990 a Delegação brasileira participou alivamente 
da elaboração do instrumento internacional e deixou 
pãtente a posição brasifeíra de cooperar para a con
secução dos objetivos da Organização Marítima In
ternacional no sentido de proporcionar a navegação 

cada vez mais segura em mares fimpos. Esse tipo de 
atuaçã.o põe em evidência o interesse brasileiro em de
sempenhar um papel atuante em todas as iliciativas in
ternacionais que busquem um gerenciarnento racional e 
sadio do meio antliente terrestre. Essa. disposição de
nota, igualmente, a seriedade e preocupação com que o 
Brasil vem encarando a problemática antliental. 

5. Considerando que a Convenção Internacio
nal sobre Preparo, Resposta e Cooperação em 
Caso de Poluição por óleo (ORPC 90) se enquadra 
no contexto maior das iniciativas a Conferênia das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvi
mento e disciplina a cooperação Internacional no 
combate a poluião do mar por petróleo e seus deri
vados, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto 
de Mensagem para que o referido ato Internacional 
seja encaminhado apreciação do Poder Legislativo. 

Reseitosamente. - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.R 11, DE 1998 

(N.R 582197, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Ser
viços Aéreos, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Hungria, em Brasí
lia, em 3 de abril de 1997. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 FICa aprovado o texto do Acordo sobre 

Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Hungria, em Brasilia, em 3 de abril de 1997. 

Parágrafo úni:o. FICaiTI sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, assim como quais
quer ajustes COitlJiernenlar, que nos tennos do inciso 
I do art. 49 da Constituição Fed_eral, acarretem encargos 
ou cornpro!1lssos gravosos ao patrimõnio nacional 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA DA HUNGRIA 

O G,.ovemo da República Federativa do Brasil ' 
e 
O Governo da República da Hungria 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 
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Sendo Partes da Convenção sobre Aviação Ci
vil Internacional, aberta à assinatura em Chicago, no 
dia 7 de dezembro de 1944; 

Desejando contribuir para o desenvolvimento 
da aviação cMI internacional; 

Desejando concluir um Acordo com o propósito 
de estabelecer serviços aéreos entre e além dos 
seus respectivos territórios, 

Acordaram o seguinte: 

ARTIGO I 
Definições 

Para os fins deste Acordo, a menos que o con
texto exija de outra maneira: 

-· a) o termo •autoridades aeronáuticas" significa, 
no caso da República Federativa do Brasil, o Minis
tro da Aeronáutica, e no caso da República da Hun
gria, o Ministro do Transporte, Comunicação e Admi
nistração de Água, ou, em ambos os casos, qual
quer pessoa ou órgão autorizado a executar quais
quer funções no presente exen:idas pelas autorida
des acima mencionadas; 

b) o termo 'Convenção" significa a Convenção 
sobre Aviação CMI Internacional, aberta à assinatu
ra em Chicago no dia 7 de dezembro de 1944, e in
clui qualquer Anexo adotado conforme o Artigo 90 
daquela Convenção e qualquer emenda aos Anexos 
ou à Convenção, conforme os seus Artigos 90 e 94, 
na medida em que esses Anexos e emendas te
nham entrado em vigor para ambas as Partes Con
tratantes; 

c) o termo "Acordo" significa este Acordo, o 
seu Anexo e quaisquer emendas ao Acordo ou ao 
Anexo; 

d) o termo "serviços acordados' significa servi
ços aéreos nas rotas especifiCadas para o transporte 
de passageiros, carga e mala postal, separadamente 
ou em combinação; 

e) os termos "serviços ~éreos', "serviços aé
reos internacionais", •empresa aérea" e "escala sem 
fins comen:iais" têm os significados a eles respecti
vamente atribufdos no Artigo 96 da Convenção; 

f) o termo •empresa aérea designada" signifiCa 
uma empresa aérea que tenha sido designada e au
torizada conforme o Artigo 3 deste Acordo; 

g) o termo •rota especificada" significa uma das 
rotas especifiCadas no Anexo a este Acordo; 

- h) o termo "tarifa• possui um ou mais de um 
<&s seguintes significados: 
- i) a tarifa de passageiros cobrada por uma em
presa aérea para o transporte de passageiros e sua 
bagagem nos serviços aéreos e os encargos e con-

dições aplicáveis aos serviços conexos a tal trans
porte; 

11) o frete cobrado por uma empresa aérea para 
o transporte de carga (exceto mala postal) nos servi
ços aéreos; 

III) as condições que regem a disponibilidade 
ou a aplicabilidade de tal tarifa de passageiros ou 
frete, inclusive quaisquer vantagens a elas vincula
das, e 

lv) o valor da comissão paga por uma empresa 
aérea a um agente relativa aos bilhetes vendidos ou 
aos conhecimentos aéreos preenchidos por aquele 
agente para o transporte nos serviços aéreos; 

l)o termo "território", em relação a um Estado, 
tem o significado a ele atnbufdo no Artigo 2 da Con
venção; 

D o termo "tarifa aeronáutica" significa um pre
ço cobrado às empresas aéreas pelo fornecimento 
de instalações e serviços aeroportuários, de navega
ção aérea ou de segurança da aviação. 

ARTIG02 
Concessão de Direitos 

1. Cada Parte Contratante concede à outra 
· Parte Contratante os direitos a seguir especificados 

neste Acordo, com a finalidade de operar serviços 
aéreos internacionais numa rota especificada. En
quanto estiver operando um serviço acordado numa 
rota especifiCada, em conformidade com as disposi
ções do Anexo, a empresa aérea designada de cada 
Parte Contratante gozará: 

a) do direito de sobrevoar o território da outra 
Parte Contratante; 

b) do direito de fazer escalas no referido territó
rio, para fins não comen:iais; 

c) do direito de emban:ar e desemban:ar no re
ferido território, nos pontos nas rotas especificadas, 
passageiros, bagagem, carga e mala postal, separa
damente ou em combinação, destinados a ou origi
nados em pontos no território da outra Parte Contra-
tante; . 

d) do direito de emban:ar e desemban:ar nos 
territórios de ten:eiros pafses, nos pontos nas rotas 
especificadas, passageiros, bagagem, carga e mala 
postal, separadamente ou em combinação, destina
dos a ou originados em pontos no território da outra 
Parte Contratante. 

2. Nenhuma disposição do parágrafo 1 deste 
artigo será considerada como concessão à empresa 
aérea dE!_Signada de uma Parte Contratante do direi
to de emban:ar, no território da outra Parte Contra
tante, passageiros, bagagem, carga e mala postal, 
transportados mediante pagamento ou retribuição e 
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destinados a outro ponto no território daquela Parte 
Contratante. 

ARTIGOS 
Designação e autorização 

1. Cada Parte Contratante terá o direito de de
signar, por meio de notif~eação escrita dirigida à ou
tra Parte Contratante, pelos canais diplomáticos, 
uma empresa aérea ou empresas aéreas para ope
raros serviços acordados. 

2. Ao réeeber a notifiCação da designação, as 
autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante, 
de conformidade com suas leis e regulamentos, con
cederão, sem demora, à empresa aérea ou empre
sas designadas pela outra Parte Contratante as au
torizações apropriadas necessárias à operação. 

3. Cada Parte Contratante terá o direito de re
cusar-se a conceder as autorizações referidas no 
parágrafo 2 deste artigo, ou de conceder estas auto
rizações segundo as condições consideradas neces
sárias para o exercfcio, pela empresa aérea desig
nada, dos direitos especificados no Artigo 2 deste 
Acordo, no caso em que não esteja convencida de 
que parte substancial da proptiedade e o controle 
efetivo da empresa aérea ou empresas aéreas per
tençam à Parte Contratante que a designou ou a 
seus nacionais ou a ambos. 

4. Autoridades aeronáuticas de uma Parte 
Contratante podem exigir que uma empresa aérea 
ou empresas aéreas designadas pela outra Parte 
Contratante demonstre(m) que está(o) habilitada(s) 
para atender às condições determinadas segundo as 
leis e regulamentos nonnal e razoavelmente aplica
dos às operações de serviços aéreos internacionais 
por tais autoridades. 

5. Quando uma empresa aérea tiver sido de
signada e autorizada, poderá iniciar a operação dos 
serviços acordados, desde que. cumpra as disposiçõ
es aplicáveis deste Acordo. 

6. Cada Parte Contratante tem o direito de, por 
meio de notificação escrita pelos canais diplomáti
cos, retirar a designação de uma empresa aérea e 
designar outra. 

ARTIG04 
Revogação ou suspensão de autorização 

1. As autoridades aeronáuticas de cada Parte 
_Ç9ntratante terão o direito de revogar ou suspender 
a5 autorizações para o exercício dos direitos especi
ficados no artigo 2 deste Acordo por uma empresa 
aérea ou empresas aéreas designadas pela outra 

Parte Contratar. ~. ou de impor condições, temporá
ria ou devidame· te, que sejam consideradas neces
sária para o exe~~:. ício desses direitos: 

a) caso tal empresa aérea ou empresas aéreas 
deixe(m) de cumprir as leis e regulamentos daquela 
Parte Contratante; 

b) caso aquelas autoridades não estejam con
vencidas de que parte substancial da propriedade e 
o controle efetivo da empresa aérea ou empresas 
aéreas pertençam à Parte Contratante que a(s) de
signou ou a seus nacionais ou a ambos, e 

c) caso a empresa aérea ou empresas aéreas 
deixem de operar conforme as condições estabeleci
das segundo este-Acordo. 

2. A menos que seja essencial a imediata revo
gação ou suspensão das autorizações mencionadas 
no parágrafo 1 deste Artigo ou a imposição de condi
ções, para prevenir violações posteriores de leis ou 
regulamentos, tal direito será exercido somente após 
consulta com a outra Parte Contratante. "· 

ARTIGOS 
Aplicações de leis e regulamentos 

1. As leis e regulamentos de uma Parte Contra
tante, relativos à entrada, permanência ou saída de 
seu território de aeronaves engajadas nos serviços 
aéreos internacionais, ou à operação e navegação 
de tais aeronaves enqanto em seu território, serão 
aplicados às aeronaves da empresa aérea ou em
presas aéreas designadas pela outra Parte Contra
tante sem distinção quanto à nacionalidade, e serão 
cumpridas por tais aeronaves na entrada, saída, ou 
durante sua permanência no tt" rritório da primeira 
Parte Contratante. 

2. As leis e regulamentos de uma Parte Contra
tante, relativos à entrada permanência ou safda de 
seu território de passageiros, tripulação, carga ou 
maia postal, tais como iegülamentos relativos à en
trada, liberação, imigração, passaportes alfândega e 
quarentena, serão cumpridós por ou em nome de 
tais passageiros, tripulação, carga ou mala postal, 
transportados pela empresa aérea ou empresas aé
reas designadas da outra Parte Contratante na en
trada, saída ou durante a sua pennanência no terri
tório da primeira Parte Contratante. 

3. Nenhuma das Partes Contratantes dará pre
ferência à sua própria empresa aérea ou a qualquer 
outra, em relação a uma empresa aérea da outra Par
te Contratante que opere serviços aéreos ínternació
nais-semelhantes, na aplicação de seus regulamentos 
especificados nos parágrafos 1 e 2 deste Artigo. 
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ARTIGOS 
Reconhecimento de certificado e licenças 

1. Os certificados de aeronavegabilidade, os cer
tificados de habilitação e as licenças, emitidos ou con
validados por uma Parte Contratante e ainda em vigor, 
serão reconhecidos como válidos pela outra Parte Con
tJatante para os objetivos de ope!aÇão dos seMços 
aconfados nas rotas especificadas, desde que tais certi
ficados ou licenças sejam emtidos ou convafldados em 
conformidade com os padrões estabelecidos segundo 
a Convenção. Cada Parte Contratante, todavia, reser
va-se o direito de recusar-se a reconhecer, para sobre
voo de seu próprio território, os certificados de habirrta
ção·e as licenças concedidas aos seus próprios nacio
nais pela outra Parte Contratante. 

2. Se os certificados ou licenças mencionados 
no parágrafo 1 deste Artigo forem emitidos ou con
validados de acordo com requisitos diferentes dos 
padrões estabelecidos segundo a Convenção, e se 
tal distinçãO foi registrada junto à Organização de 
Aviação Civil Internacional, as autoridades aeronáu
ticas da outra Parte Contratante podem requerer 
consultas conforme o Artigo 14 deste Acordo com 
objetivo de verificar se tais requisitos lhes são acei
táveis. 

3. Se, após tais consultas, uma Parte Contra
tante considerar que a outra Parte Contratante não 
mantém e administra efelivamente padrões de segu
rança e requisitos nestas áreas que pelo menos 
equivalem aos padrões mínimos estabelecidos con
forme a Convenção, a outra Parte Contratante será 
notifiCada de tais considerações e das medidas con
sideradas necessárias para adequação aos padrões 
mínimos, e tomará as ações corretivas apropriadas. 
Caso a outra Parte Contratante não execute tais 
ações em um prazo razoável, aplicar-se-ão as dispo
sições do Artigo 4 deste Acordo. 

ARTIG07 
Segurança 

1. Em conformidade com seus direitos e obri
gações segundo o Direito Internacional, as Partes 
Contratantes reafirma que sua obrigação mútua, de 
proteger a segurança da aviação civil contra atos de 
interferênci~ ilrcita, constitui parte integrante do pre
sente Acordo. Sem limitar a validade geral de seus 
dj_reitos e obrigação resultantes do Direito Internacio
nal, as Partes Contratantes aluarão, em particular, 
-~undo as disposições da Convenção sobre lnfra
ções e Certos Outros Atos Praticados a Bordo de 
Aeronaves, assinado em Tóquio, em 14 de setembro 
de 1963, da Convenção para a Repressão do Apo-

deramento Ilícito de Aeronaves, assinada na Haia, 
em 16 de dezembro de 1970, e da Convenção para 
a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da 
Aviação Civil, assinada em Montreal, em 23 de se
tembro de 1971, ou qualquer outra convenção sobre 
segurança da aviação de que ambas as Partes ve
nham a ser membros. 

2. As Partes Contratantes fornecerão, median
te solicitação, toda a assistência mútua necessária, 
para a prevenção contra atos de apoderamento ilíci
to de aeronaves civis e outros atos ilícitos contra a 
segurança dessas aeronaves, seus passageiros e 
tripulações, aeroportos e instalações de navegações 
aérea, e qualquer outra ameaça à segurança da 
aviação civil. 

3. As Partes Contratantes agirão em suas rela
ções mútuas, segundo as disposições sobre segu
rança da aviação establecidas pela Organização de 
Aviação Civil Internacional e denominadas Anexos à 
Convenção, na medida em que tais disposições so
bre segurança sejam aplicáveis às Partes Contratan
tes; exigirão que os operadores de aeronaves por 
elas matriculados, os operadores de aeronaves que 
tenham sua sede comercial principal ou residência 
permanente em seu território e os operadores de 
aeroportos situados em seu território sejam em con
formidade com as referidas disposições sobre a se
gurança da aviação. 

4. Cada Parte Contratante concorda em que 
pode ser exigido de tais operadores de aeronaves 
que observem as disposições sobre a segurança da 
aviação mencionadas no parágrafo 3 acima e exigi
das pela outra Parte Contratante para entrada, saí
da, ou permanência no território dessa Parte Contra
tante. Cada Parte Contratante assegurará que medi
das adequadas sejam efetivamente aplicadas em 
seu território para proteger as aeronaves e inspecio
nar os passageiros, as tripulações, a bagagem de 
mão, a bagagem, a carga e as provisões de bordo, 
antes e durante o embarque ou carregamento. 
Cada Parte Contratante examinará, também, de 
modo favorável, toda solicitação da outra Parte 
Contratante, com vistas a adotar medidas especiais 
e razoáveis de segurança para combater uma amea
ça específiCa 

5. Quando da ocorrência de um incidente, ou 
de ameaça de incidente de apoderamento ilícito de 
aeronaves civis, ou outros atos ilícitos contra a segu
rança ® tais aeronaves, de seus passageiros e tri
pulações, de aeroportos ou instalações de navega
ção aérea, as Partes Contratantes assislir-se-ão mu
tuamente, faCilitando as comunicações e outras me-
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didas apropriadas, destinadas a pôr termo, de forma 
rápida e segura, a tal incidente ou ameaça. 

ARTIGOS 
Direitos alfandegários 

1. Na base da reciprocidade e segundo suas 
leis nacionais, cada Parte Contratante isentará a em
presa aérea designada da outra Contratante de res
trições sobre importação, direitos aduaneiros, taxas 
de inspeção e outros direitos, impotos e encargos 
nacionais semelhantes, sobre aeronaves, combustf
veis, lubrificantes, abastecimento técnico, peças so
bressalentes, inclusive motores, equipamento nor
mal da aeronave, provisões de bordo inclusive bedi
das; tabaco e outros produtos destinados à venda 
aos passageiros em quantidades limitadas durante o 
vôo, e outros itens destinados ao uso ou usados so
mente em conexão com a operação ou conservação 
de aeronaves da empresa aérea designada da outra 
Parte Contratante que opere os serviços acordados, 
assim como bilhetes impressos, conhecimentos de 
carga aérea, quaisquer materiais impressos que te
nham aposta a insígnia da companhia e o material 
publicitário usual distribuído gratuitamente pela em
presa aérea designada. 

2. As isenções concedidas por este Artigo apli
car-se-ão aos itens referidos no parágrafo 1 do mes-
mo: 

a) introduzidos no território de uma Parte Con
tratante por ou em nome da empresa aérea designa
da da outra Parte Contratante; 

b) retidos a bordo das aeronaves da empresa 
aérea designasa de uma Parte Contratante ao che
gar ou sair do território da outra Parte Contratante; 

c) conduzidos a bordo da aeronave da empre
sa aérea designada pela Parte Contratante, no terri
tório da outra Parte Contratante e com o intuito de 
serem usados na operação dos serviços acordados. 

3. Os bens mencionados no parágrafo 1 deste 
Artigo, aos quais foi concedida a isenção, não pode
rão ser alienados ou vendidos no território da men
cionada Parte Contratante. 

4. Os equipamentos de uso, assim como os 
materiais e suprimentos normalmente mantidos a 
bordo da aeronave da empresa aérea designada de 
qualquer Parte Contratante podem ser descarrega
dos no territÓrio da outra Parte Contratante somente 
cqm autppzação de suas autoridades aduaneiras. 
Nessas,circunstâncias, tais itens podem ser coloca
dQs Sob a supervisão das referidas autoridades até 
que sáiam devolvidas ao exterior ou de outra forma 
destinados, em conformidade com o disposto nas 
normas aduaneiras. 

5. As Partes Contratantes permitirão o emprés
timo, entre as empresas. aéreas, de equipamentos 
de aeronave, de equipamentos de segurança, bem 
como de peças sobressalentes, isentos de direitos 
aduaneiros, quando forem utilizados na prestação de 
serviços aéreos internacionais regulares, ficando li
mitado o seu controle às formalidades necessárias 
para garantir que a devolução dos referidos equipa
mentos ou peças sobressalentes consista na sua 
restituição, qualitativa e tecnicamente idênticos, e 
que, em caso algum, a transação tenha caráter lu
crativo. 

6. Passageiros, bagagens e carga em trânsito 
pelo território de uma Parte Contratante, e que não 
saiam da área reservada do aeroporto para tal pro
pósito, serão no máximo submetidos a uma controle 
simplificado, exceto em caso de ameaça de violên
cia, de interferência ilícita contra a aviação civil e se
gurança de vôo. Bagegens e carga em trânsito esta
rão isentas de direitos aduaneiros. 

ARTIG09 
Operação dos serviços acordados 

1. Haverá oportunidade justa e igual para as 
empresas aéreas designadas das Partes Contratan
tes operarem os serviços acordados nas rotas espe
cificadas. 

2. Na operação dos serviços acordados, a em
presa designada de cada Parte Contratante levará 
em conta os interesses da empresa aérea designada 
da outra Parte Contratante, a fim de não afetar inde
vidamente os serviços proporcionados pela última no 
todo ou em parte das mesmas rotas. 

3. Os serviços acordados proporcionados pelas 
empresas aéreas das Partes Contratantes terão 
como característica uma relação estreita com as ne
cessidades do público para o transporte nas rotas 
especificadas e terão como Çlbjetivo primário a provi
são, em níveis razoáveis de aproveitamento de ca
pacidade adequada para atender às necessidades 
atuais e às razoavelmente previsíveis para o trans
porte de passageiros e carga, inclusive mala postal, 
originados em ou destinados ao território da Parte 
Contratante que tenha designado a empresa aérea. A 
provisão para o transporte de passageiros e carga, in
dusive, mala postal, embarcados e desembarcados 
em pont_os outros nas rotas especificadas que não no 
territóriO da Parte Contratante que designou a empresa 
aérea, será detenninada confonne os princípios gerais 
de que a capacidade será relacionada com: 
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a) a cfemanda de tráfego de e para o território 
da Parte Contratante que tenha designado a empre
sa aérea; 

b) a demanda de tráfego da região através da 
qual passam os serviços acordados, levando em 
conta os serviços aéreos locais e regionais, e 

c) os requisitos de operação dos serviços de 
longo curso. 

4. A capacidade máxima a ser proporcionada 
nas rotas especificadas será a que for determinada, 
de tempos em tempos, conjuntamente, pelas autori
dades aeronáuticas das Partes Contratantes. 

5. Cada empresa aérea apresentará seus pro
gJC!mas para aprovação das autoridades aeronáuti
cas da outra Parte Contratante pelo menos 45 (qua
renta e cinco) dias antes da data efetiva proposta, 
desde que estes estejam em conformidade com os 
termos deste Acordo. 

ARTIG010 
Tarifas 

1. As tarifas a serem aplicadas para o transpor
te nos serviços acordados entre os territórios das 
Partes Contratantes serão estabelecidas em níveis 
razoáveis, levando-se em consideração todos os fa
tores pertinentes, inclusive o interesse dos usuários, 
o custo de operação, lucro razoável, características 
do serviço e, quando adequado, as tarifas cobradas 
por outras empresas aéreas operando em toda ou 
parte da mesma rota. 

2. As tarifas mencionadas no parágrafo 1 deste 
Artigo serão acordadas, se possível, entre as empre
sas aéreas designadas das Partes Contratantes. 
Salvo determinação em contrário na aplicação do 
parágrafo 4 deste Artigo, cada empresa aérea desig
nada será responsável somente perante suas autori
dades aeronáuticas, pela justificativ.'l e pelo caráter 
razoável das tarifas como tal acordadas. 

3. As tarifas assim acordadas serão submeti
das, para aprovação, às autoridades aeronáuticas 
das Partes Contratantes, pelo menos 60 (sessenta) 
dias antes da data proposta para sua introdução. Em 
casos especiais, este prazo poderia ser reduzido, 
sujeito a acordo das mencionadas autoridades. Ao 
receberem a proposta de tarifas, as autoridades 
aeronáuticas examinarão taís tarifas sem atraso des
necessário. As autoridades aeronáuticas poderão 
comunicar às outras autoridades aeronáuticas a 
prorrogação da data proposta de introdução de uma 

....{arifa. 
4. Se no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

data do recebimento as autoridades aeronáuticas de 
uma Parte Contratante não tiverem notíf~cado as au-

toridades aeronáuticas da outra Parte Contratante 
de que desaprovam a tarifa a elas submetida, a 
mesma deverá ser considerada aceita e deverá vigo
rar na data estabelecida na tarifa proposta Caso um 
prazo menor para proposta de uma tarifa seja aceito 
pelas autoridades aeronáuticas, estas podem con
cordar também com um prazo menor do que 30 (trin
ta) dias para a notificação de desaprovação. 

5. Se uma tarifa não puder ser fixada em con
formidade com as disposições do parágrafo 2 deste 
Artigo, ou se no prazo previsto no parágrafo 3 deste 
Artigo uma notificação de desaprovação tiver sido 
dada, as autoridades aeronáuticas das Partes Con
tratantes esforçar-se-ão para fixar a tarifa de comum 
acordo. As consultas entre as autoridades aeronáuti
cas serão realizadas em conformidade com o Artigo 
14 deste Acordo. 

6. Se as autoridades aeronáuticas não pude
rem chegar a um acordo a respeito de uma tarifa 
que lhes tenha sido submetida nos termos do pará
grafo 3 deste Artigo, nem sobre a fixação de qual
quer tarifa nos termos do parágrafo 4 deste Artigo, a 
divergência será solucionada em conformidade com 
as disposições do Artigo 17 deste Acordo. 

7. a) Nenhuma tarifa vigorará se as autorida
des aeronáuticas de qualquer das Partes Contratan
tes estiverem em desacordo com a mesma. exceto 
segundo as disposições previstas no parágrafo -t do 
Artigo 17 deste Acordo. 

b) Quando as tarifas tiverem sido estabeleci
das conforme as disposições do presente Artigo, 
pennanecerão em vigor até que novas tarifas sejam 
estabelecidas, nos termos das disposições deste Ar
tigo ou do Artigo 17 deste Acordo. 

8. Se as autoridades aeronáuticas de uma das 
Partes Contratantes discordarem de uma tarifa fiXa
da, as autoridades aeronáuticas da outra Parte Con
tratante serão notifiCadas e ·as empresas aéreas de
signadas procurarão, se necessário, chegar a um 
entendimento. Se, no prazo de 90 (noventa) dias a 
contar da data do recebimento de tal notificação, 
uma nova tarifa não puder ser ftxada em conformida
de com as disposições previstas nos parágrafos 2 e 
3 deste Artigo, os procedimentos indicados nos pa-
rágrafos 4 e 5 deste artigo serão aplicados. · 

9.-As autoridades aeronáuticas de ambas as Par
tes Contratantes esforçar-se-ão para assegurar que as 
tarifas cobradas e recebidas correspondam às tarifas 
acordadas por armas as autoridades aeronáuticas. 
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ARTIGO 11 
Atividades Comerciais 

1. A empresa aérea designada de uma Parte 
Contratante poderá, conforme as leis e regulamen
tos da outra Parte Contratante, relativas a entrada, 
residência e emprego, trazer e manter no território 
da outra Parte Contratante, pessoal executivo, de 
vendas, técnico e operacional e outros especialistas 
necessários à operação dos serviços acordados. 

2. Em particular, cada Parte Contratante con
cederá à empresa aérea designada da outra Parte 
Contratante o direito à comercialização do transporte 
aéreo no seu território diretamente e, a critério da 
empresa aérea, através dos seus agentes. Cada 
empresa aérea terá o direito de comercializar tal 
transporte e qualquer pessoa estará livre para adqui
ri-lo na moeda daquele país ou, sujeito às leis e re
gulamentos nacionais, em moedas livremente con
versíveis de outros países 

ARTIG012 
Conversão e remessa de receitas 

1. Uma empresa aérea designada de uma Par
te Contratante terá o direito .de converter e remeter 
para seu pais, a pedido, receitas locais excedentes 
às somas localmente desembolsadas. 

2. A conversão e a remessa de tais receitas se
rão permitidas sem restrição, à taxa de câmbio apli
cável a transações correntes e que esteja em vigor 
na época em que tais receitas forem apresentadas 
para conversão e remessa, e não estarão sujeitas a 
quaisquer encargos administrativos ou cambiais, ex
cato os normalmente cobrados pelos bancos na exe
cução de tais conversão e remessa 

3. As disposições deste Artigo não isentam as 
empresas aéreas designadas de impostos, taxas e 
contribuições às quais estão sujeitas. 

ARTIG013 
Tarifas aeronáuticas 

1. Nenhuma Parte Contratante dará preferên
cia à sua empresa aérea ou a qualquer outra em re
lação a uma empresa aérea realizando serviços aé
reos internacionais semelhantes da outra Parte Con
tratante, na aplicação de tarifas de uso de aeropor
tos, aerovia5, serviços de tráfego aéreo e instalaçõ
es conexas sob seu controle. 

- 2. Cada Parte Contratante encorajará a realiza
~o de consultas sobre tarifas aeronáuticas entre 

-suas autoridades arrecadadoras competentes e as 
empresas aéreas que se utilizam dos serviços e das 
instalações proporcionadas por aquelas autoridades, 

quando factível por intermédio das organizações 
representativas das empresas aéreas. As propostas 
de alteração nas tarifas aeronáuticas deverão ser 
comunicadas a tais usuários pelas autoridades arre
cadadoras competentes com razoável antecedência, 
para permitir a tais usuários expressar seus pontos 
de vista antes de que as alterações sejam feitas. 
Cada Parte Contratante, além disso, encorajará suas 
autoridades arrecadadoras competentes e os usuá
rios a trocar informações relativas às tarifas aero
náuticas. 

ARTIGO 14 
Consultas 

1. Num espírito de estreita cooperação, as au
toridades aeronáuticas das Partes Contratantes con
sultar-se-ão entre si, de tempos em tempos, com o 
objetivo de assElQurar a implementação e o cumpri
mento satisfatório das disposições deste Acordo, ou 
para discutir qualquer problema relacionado com 
este. 

2. Tais consultas começarão dentro de um pra
zo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebi
mento de uma tal solicitação, exceto se acordado di
ferentemente pelas Partes Contratantes. 

ARTIGO 15 
Emendas 

1. Quaisquer emendas ou modificações deste 
Acordo estabelecidas pelas Partes Contratantes en
trarão em vigor em data a ser determinada por troca 
de Notas diplomáticas indicando que todos os proce
dimentos internos necessários foram concluídos por 
ambas as Partes Contratantes. 

2. Qualquer emenda ou modificação do Anexo 
a este Acordo será acordada entre as autoridades 
aeronáuticas, e entrará em vigor quando confirmada 
por troca de Notas diplomáticas. 

ARTIGO 16 
Convenção multilateral 

Se uma convenção geral ·multilateral sobre 
aviação entrar em vigor em relação a ambas as Par
tes Contratantes, prevalecerão as disposições de tal 
convenção. Conforme o Artigo 14 deste Acordo, po
derão ser mantidas consultas com vistas a determi
nar o grau em que este Acordo é afetado pelas dis
posições da convenção multilateral. 

ARTIGO 17 
Solução de controvérsias . 

1. Qualquer divergência que surja com relação 
a este Acordo, que não seja resolvida por meio de 
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consultas, pode ser submetida, por acordo entre as 
Partes Contratantes, à decisão de alguma pessoa 
ou organismo. Se as Partes Contratantes não con
cordarem com tal procedimento, a disputa será, por 
solicitação de qualquer das Partes Contratantes, 
submetida a arbitragem, em conformidade com os 
procedimentos abaixo. 

2. A arbitragem será feita por um tribunal de 
três árbitros, a ser constilufdo como se segue: 

a) dentro de 30 (trinta) dias após o recebimento 
da solicitação de arbitragem, cada Parte Contratante 
nomeará um árbitro. Dentro de 60 (sessenta) dias 
após esses dois árbitros terem sido nomeados, eles 
deverão, mediante acordo, designar um terceiro, ár
bitro que deverá atuar como Presidente do tribunal 
arbitral; 

b) se uma das Partes Contratantes deixar de 
nomear um árbitro, ou se o terceiro árbitro não for 
designado conforme a alínea •a• deste parágrafo, 
qualquer das Partes Contratantes poderá solicitar 
ao Presidente do Conselho da Organização de Avia
ção Civil Internacional que nomeie o árbitro ou árbi
tros necessários, dentro de 30 (trinta) dias. Se o Pre
sidente for nacional de urna das Partes Contratan
tes, o V"JCe-Presidente, hierarqui'camente mais anti
go, que não esteja desqualificado pelo mesmo moti
vo, tará a indicação. 

3. Exceto quando acordado em contrário, o tri
bunal arbitral determinará os limites de sua jurisdi
ção em consonância com este Acordo, e estabelece
rá seu próprio procedimento. 

4. Cada Parte Contratante deverá, consisten
te com a sua legislação nacional, acatar integral
mente qualquer decisão ou sentença do tribunal ar
bitral. 

5. As despesas do tirbunal arbitral, inclusive os 
encargos e despesas com os árbitros, serão com
partilhadas igualmente pelas Partes Contratantes. 

ARTIGO 18 
Denúncia 

Cada Parte Contratante poderá, a qualquer 
momento após a entrada em vigor deste Acordo, no
tificar a outra Parte Contratante, por escrito pelos ca
nais diplomáticos, de sua decisão de denunciar 
este Acordo; tal notificação será feita simultanea
mente à Organização de Aviação Civil Internacional. 
Q Acordo deixará de viger um ano após a data do 
recebimento da notificação pela outra Parte Contra-

_.t§mte, a menos que seja retirada, de comum acor
do, antes de expirar esse prazo. Se o recebimento 
da notificação não for acusado pela outra Parte Con
tratante, essa notif~eação será considerada recebida 

14 (quatorze) dias após seu recebimento pela Orga
nização de Aviação Civil Internacional. 

ARTIG019 
Registro na OACI 

Este Acordo e qualquer emenda a ele serão re
gistrados na Organização de Aviação Civil Interna
cional. 

ARTIG020 
Entrada em vigor 

O presente Acordo entrará em vigor em data a 
ser determinada por troca de Notas diplomáticas in· 
dicando que os procedimentos internos necessários 
foram conclufdos por ambas as Partes Contratantes. 

Em testemunho do que, os abaixo assinados, 
devidamente autorizados por seus respectivos Go
vernos, assinam o presente Acordo. 

Feito em Brasnia, em 3 de abril de 1997, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português, 
húngaro, e inglês, sendo todos os textos igualmente 
autênticos. Em caso de qualquer divergência de in
terpretação, prevalecerá o texto em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil • .,.. L.uiz Felipe Lampreia- Ministro de Estado das 
Relações Exteriores. 

Pelo Governo da República da Hungria - Ká
roly Lotz - Ministro dos Transportes, Comunicaçõ
es e Recursos Hídricos. 

Seçãol 

ANEXO 

QUADRO DE ROTAS 

Rotas a serem operadas pelas empresas aé
reas designadas do Brasil: 

Pontos no Brasil- pontos internacionais O pon
tos na Hungria pontos além 

Seção2 
Rotas a serem operadas pelas empresas aé

reas designadas da Hungria: 
Pontos na Hungria pontos intermediários - () 

pontos no Brasil- pontos além 
Notas: 
1. Os pontos a serem servidos nas rotas acima 

especificadas deverão ser determinados conjunta· 
mente pelas autoridades aeronáuticas das Partes 
Contratantes. 

2. As empresas aéreas designadas do Brasil 
podem, em qualquer ou todos os võos, omitir esca
las em quaisquer pontos nas rotas acima especifica
das, e podem servi-los em qualquer ordem desde 
que os serviços acordados nestas rotas tenham iní
cio em pontos no Brasil. 
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3. As empresas aéreas designadas da Hungria 
podem, em qualquer ou todos os võos, omitir esca
las em quaisquer pontos nas rotas acima especifiCa
das, e podem servi-los em qualquer ordem, desde 
que os serviços acordados nestas rotas tenham iní
cio em pontos na Hungria. 

MENSAGEM NV 636, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De confonnidade com o disposto no artigo 84, 

inciso VIII, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à elevada consideração de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado, interino, das Relaçõ
es Exteriores, o texto do Acordo sobre Serviços Aé
reos, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da Hun
gria, em Brasnia, em 3 de abril de 1997. 

BrasOia 3 de junho de 1997.- Fernando Hen
rique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NV 21MARE, DE 28 DE 
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO 
INTERINO DAS RB..AÇÓES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor P.residente da República, 
Encaminho a Vossa Excelência texto do acor-

do sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Hungria, em Brasma, em 03 de 
abril de 1997. 

2. O acordo indica o reconhecimento do impor
tante papel que o transporte aéreo pode vir a de
sempenhar no fortalecimento das relações bilaterais. 

3. Dentre os principais pontos abrangidos pelo 
acordo estão a concessão mútua de direitos relacio
nados à operação de serviços aéreos internacionais 
numa rota específica, bem como direitos e obrigaçõ
es relacionados à segurança, à aplicação de tarifas 
e a atividades comerciais. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os Pro
jetes de Decreto Legislativo n"s 1 o e 11, de 1998, lidos 
anteriormente, terão perante a Conissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional o prazo de cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, findo o qual a re
ferida Conissão terá quinze ã1as úteis, prorrogáveis 
pôr igual período, para opinar sobre as proposições. 

Sobre a mesa, Projetos de Lei do Senado que 
serão tidos pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Se
nador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.2 26, DE 1998 

Concede incentivo fiscal aos empre
gadores que colocarem à disposição de 
seus empregados cursos de aperfeiçoa
mento e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Na detenninação da base de cálculo do 

Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, po
derão ser deduzidos, corno despesa operacional, em 
dobro, os gastos realizados pelas pessoas jurídicas 
com cursos de aperfeiçoamento colocados à disposi
ção de seus empregados, no próprio estabelecimen
to ou mediante contratação de terceiros. 

Art. 2.2 O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 90 (noventa) dias contados da data 
de sua publicação. 

Art. 3.2 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos tributários a partir do 
ano-base subseqüente. . 

Art. 4.2 Revogam-se as ãiSpOSições em contrário. 

Justificação 

Os avanços tecnológicos recentes têm causa
do mudanças nas demandas do mercado de traba
lho. Hoje a versatilidade e a adaptabilidade, com co
nhecimentos de informática, tornaram-se fundamen
tais no momento da contratação de empregados 
para os postos de padrão médio ou superior de re
muneração. O aperfeiçoamento e a reciclagem, por 
outro lado, são elementos básicos para a manuten
ção do posto de trabalho, quando o trabalhador já se 
encontra empregado. A política social para o empre
go deve acompanhar as mudanças, deve atender 
com agilidade às necessidades de empregados e 
empregadores. A realização de cursos de aperfei
çoamento, nesse sentido, representa importante fa
tor para que se diminua a rotatividade da força de 
trabalho e para que o empregado, mesmo com urna 
eventual demissão, não fique restrito em suas possi
bilidades de colocação em Junção da ausência de 
fonnação profiSSional adequada. 

É fácil perceber que a educação é um elemen
to fundamental para aumentar os índices de empre
gabilidade (termo criado para designar a qualidade 
de estar apto a ocupar postos de trabalho). Com 
maior grau de conhecimento, o empregado estará 
preparado para pleitear um número diversificado de 
funções e encontrará maior receptividade no merca
do empregador. 

Além disso, a educação representa um patri-· 
mônio pessoal extremamente importante para o tra
balhador. Um patrimônio intransferível e não sujeito 
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a perdas e danos. Enfim, um valor acrescido que 
não se restringe à subjetividade do empregado, mas 
alcança toda a Nação e se reflete em todo o proces
so de criação de riquezas. 

Mediante concessão de incentivos fiscais é 
possível estimular a empresa a realizar eventos edu
cativos e investir na formação do seu quadro de pes
spal. -O investimento direto do Estado, na nossa vi
são, representa mais custos e mais demora na ob
tenção de·resultados. Além disso, os empregadores 
conhecem melhor as demandas do mercado de tra
balho. Bes sabem quais os cursos realmente neces
sários e vão organizá-los (ou mesmo contratá-los 
com terceiros) já com o objetivo definido de aumen
tar-a produção e melhorar o aproveitamento dos re
cursos humanos disponíveis. 

Se o empregado estiver preparado para as no
vas necessidades das empresas, com certeza, tam
bém se reduzirão os custos do Estado com o segu

. ro-desemprego. Como resultado final, temos.-.que 
toda a sociedade acaba se beneficiando da econo
mia de recursos e do aumento da produtividade nas 
empresas. 

Em face do exposto, es~mos contar com o 
apoio dos nobres Pares para a aprovação deste pro
jeto de lei, especialmente por entendermos justos e 
nobres os objetivos que norteiam a sua apresenta
ção. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998 -
Senador José lgnácio Ferreira 

(A Comissão de Assuntos Econômicos 
-decisão terminathta.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 27, DE 1998 

Altera o prazo de financiamento pelo 
Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR 
para a construção de hotéis de turismo e 
dá outras providências 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 O prazo de financiamento pelo Fundo 

Geral de Turismo - FUNGETUR, para a construção 
de hotéis de turismo, não poderá ser inferior a seis 
anos para amortização e quatro anos de carência. 

Arl 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl32 Revogam-se as ãrsposições em contrário. 

Justificação 

-~ O Decreto-Lei n2 1.191, de 27 de outubro de 
1971, que dispõe sobre os incentivos fiscais ao turis
mo, em seu artigo 11, criou o Fundo Geral de Turis
mo - FUNGETUR, destinado a fomentar e prover re-

cursos para o financiamento de obras, serviços e ati
vidades turísicas consideradas de interesse para o 
desenvolvimento do turismo nacional. 

Entretanto, em se tratando da construção de 
hotéis de turismo, calcanhar de Aquiles das ativida
des turísticas, o prazo para esse financiamento, pelo 
Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR, tem sido 
inadequado para estimular o crescimento do selar. 

Em verdade, o prazo estipulado, atualmente, 
para o financiamento de hotéis de turismo pelo FUN
GETUR é de três anos para amortização e dois anos 
de carência, o que é inquestionável curto, em facee 
de se levar mais de um ano para construir um hotel 
e três anos·para tomá-lo conhecido e angariar hós
pedes. Não se pode, portanto, conceber um prazo 
de amortização inferior a cinco anos. 

Face ao exposto, tomei a iniciativa de propor, à 
apreciação dos meus nobres pares, o presente pro
jeto de lei que • Altera o prazo de financiamento pelo 
Fundo Geral de Turismo- FUNGETUR para a cons
trução de hotéis de turismo e dá outras -providên
cias.• 

Dessa forma, acredito que, com esta proposi
çãQ, poderemos evitar as crises de insolvência que 
ameaçam o selar hoteleiro de turismo, na medida 
que, diante de praio tão exíguo, as dificuldades do 
setor para honrar os comopromissos decorrentes 
dessa modalidade de financiamento seriam perma
nentes. 

E, ao mesmo tempo, estaremos dando a nossa 
contribuição à Embratur, à qual se deve um pacote 
de estimulo, lançado em meados de 1997, em par
ceria com agências de viagens, companhiass aé
reass, hotéis, operadoras de cartões de crédito e lo
cadoras de automóveis, que permitiu, pela primeira 
vez em muitos anos, ser mais em conta viajar dentro 
do Brasil do que para o exterior -US$750 para 
U$1.260, na média, em condições semelhantes. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. Se
nador José lgnáclo Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N2 1.191, DE 27 DE 
OUTUBRO DE 1971 

Dispõe sobre os lncentiivos fiscais 
ao turismo e dá outras providências. 

Art. 11. Fica criado o Fundo Geral de Turismo 
(FUNGETUR), destinado ao fomentar e prover re
cursos para o financiamento de obras, serviços e ati
vidades turísticas consideradas de interesse para o 
desenvolvimento eo turismo nacional, de acõrdo 



------------------------ --------,-------------:-::========-=--=--=--=--=--=--=--=--c::_::_----------

FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 47 

com o parágrafo único do artigo 19 do Decreto-Lei n2 

55, de 18 de novembro de 1966. 
§ 12 O Fungetur será gerido pela Empresa Bra

sileira de Turismo (Embratur) e constituído de: 
I - Recursos provenientes de parcelas do capi

tal da Embratur, qu~ vierem a ser integralizadas; 
11 - Recursos provenientes da receita resultan

te do registro de empresas dedicadas à indústria do 
turismo e das respectivas renovações anuais; 

III - Recursos provenientes dos depósitos de
duzidos ao imposto de renda a adicionais não resti
tuíveis e não utilizados nos prazos regulamentares, 
bem como dos efetivados com atraso e respectivas 
pel'!alidades e correção monetária; 

IV- rendimentos derivados de suas aplicações; 
V - Recursos provenientes de dotações orça

mentárias da União que lhe forem especificamente 
destinados; 

VI - Auxnios, doações, subvenções, contribui
ções e empréstimos de entidades públicas· ou priva
das, nacionais, internacionais ou estrangeiras; 

VIl - Quaisquer depósitos de pessoas físicas 
ou jurídicas realizadas a seu crédito. 

§ 2" O funcionamento ~ as operações do Fuga
tu r serão regulados por resolução do Conselho Mo
netário Nacional. 

(A Comissão de Assuntos Económiccs 
-decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 28, 1998 

Acrescenta o Inciso V ao art. 94 da 
Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 
dispõe sobre política agrícola. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Acrescenta o inciso V ao artigo 94, da 

Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que passa a 
viger com a seguinte redação: 

"Art. 94. O Poder Público incentivará 
prioritariamente: 

V - a agricultura irrigada através do es· 
tabelecimento de tarifas subsidiadas para 
pequenos e médios produtores rurais. 

Arl 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação .. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A agricultura irrigada, especialmente aquela 
realizada por pequenos e médios produtores rurais, 
representa uma real possibilidade de aumentar a 

produtividade do setor agrícola, permitindo assim 
abastecer o mercado interno e competir vantajosa
mente no mercado externo. Entretanto, a eletrifica
ção rural, um dos fatores essenciais para o desen
volvimento da irrigação e da própria agricultura em
presarial, constitui-se num insumo muito dispendioso 
para a maioria dos produtores rurais. 

Apenas 27,4%, das propriedades rurais brasi
leiras dispõem de energia elétrica, sendo que a Re
gião Sul, com 61 ,6"k das propriedades eletrificadas 
e a Região Sudeste, com 46.3%, embora sem apre
sentarem índices similares aos países desenvolvi
dos, estão bastante distanciadas das demais regiões 
- apenas 1 ,8% no Norte, 11,1 o/o no Nordeste e 
28,2% no Centro-Oeste. 

As distâncias envolvidas, o grau de dispersão 
dos consumidores, a própria falta de recursos da 
maioria dos agricultores, toma a eletrificação rural 
um programa pouco atraente para as concessioná
rias de energia elétrica. Mesmo considerando que 
aos estados e municípios e permitido desenvolver 
ações incentivadoras de eletrifJCação rural, cabe ain
da ao Governo Federal a maior parcela de responsa
bilidade, pois constitui-se no poder concedente do 
serviço, capaz de influenciar decisivamente o· com
portamento do setor e, consequentemente, o pro
cesso de estabelecimento de tarifas para os usuá
rios do serviço. 

Conforme o art. 12 da Lei n2 8.631, de 4 de 
março de 1993, que "Dispõe sobre a fixação dos ní
veis de tarifas para o serviço público de energia elé
trica, extingue o regime de remuneração garantida e 
dá outras providências", os níveis de tarifas de for
necimento de energia elétrica a serem cobradas de 
consumidores finais serão propostos pelo concessio
nário ao Poder Concedente, que os homologará". 

Também no art. 32 do Decreto n2 86.463, de 13 
de outubro de 1981, que estabelece normas gerais 
de tarifação para as empresas concessionárias de 
serviços públicos de energi;t elétrica, termos que o 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
- DNAEE poderá "estabelecer diferenciações nas ta
rifas, bem como modifiCar os métodos de medições 
e de faturamento, tendo em vista os períodos do 
ano, os horários de utilização de energia ou sua des
tinação". 

O art. 92 da Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, que "Dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previs
to no artigo 175 da Constituição Federal," determina 
que as tarifas dos serviços públicos concedidos se
rão fixados pelo preço da proposta vencedora da lici-
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tação e preservada pelas regras da revisão prevista 
na lei, no edital e no contrato. Ainda, o art. 13 da 
mesma lei especifica que •as tarifas poderão ser di
ferenciadas em função das características técnicas e 
dos custos específicos provenientes do atendimento 
aos distintos segmentos de usuários. • 

Mesmo considerando que a Portaria n2 105, de 
3 !fe abril de 1992, do Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, estabelece des
contos especiais para as tarifas de energia elétrica 
utilizadas em irrigação, julgamos que tais descontos 
são insuficientes para permitir o acesso dos peque
nos e médios produtores ao serviço. 

.. Assim, o projeto de lei que apresentamos obje
tiva enfatizar a responsabilidade do Governo Federal 
em incentivar o estabelecimento de tarifas subsidia
das para pequenos e médios produtores rurais que 
desenvolvam agricuHura irrigada em suas proprieda
des. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Senador José lgnáclo Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N28.171, DE 17DEJAN!=IRO DE 1991 

Dispõe sobre a política agrícola 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 94. O Poder Público incentivará prioritaria
mente: 

I - atividades de eletrificação rural e cooperati
vas rurais, através de financiamentos das instituiçõ
es de crédito oficiais, assistência técnica na implan
tação de projetas e tarifas de compra e venda de 
energia elétrica, compatíveis com os custos de pres
tação de serviços; 

11 -a construção de pequenas centrais hidrelé
tricas e termoelétricas de aproveitamento de resí
duos agrícolas, que objetivem a eletrificação rural 
_por cooperativas rurais e outras formas associati-
vas; 

III - os programas de florestamento energético 
e manejo florestal, em conformidade com a legisla
ção ambiental, nas propriedades rurais; 

IV - o estabelecimento de tarifas diferenciadas 
horozonais. 

Art. 95. As empresas concessionárias de ener
_gia elétrica deverão promover a capacitação de 
mão-de-obra a ser empregada nas pequenas cen
trais referidas no inciso 11 do artigo anterior. 

LEI N2• 8.631, DE 4 DE MARÇO DE 1993 

Dispõe sobre à fixação dos níveis 
das tarifas para o serviço público de 
energia elétrica, extingue o regime de re
muneração garantida, e dá outras provi
dências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 12 Os níveis das 1arifas de forneci uento de ener

gia elétrica a serem cobladas de consumidores finais se
rão propostos pelo concessionário, ao Poder cedente, que 
os homologará, observado o disposto nesta Lei. 

§ 12 A ausência de manifestação de inconfor
midade do Poder Concedente, no prazo de quinze 
dias após a apresentação da proposta pelo conces
sionário, representará a homologação da mesma. 

§ 22 Os níveis das tarifas a que se refere o 
"caput" deste artigo corresponderão aos valores ne
cessários para a cobertura do custo do serviço de 
cada concessionário distribuidor, segundo suas ca
racterísticas específiCas, de modo a garantir a pres
tação dos serviços adequados. 

· § 32 No custo do serviço mencionado no pará
grafo anterior, além dos custos específiCOS dos con
cessionários públicos e privados, serão obrigatoria
mente incluídos os valores relativos aos preços da 
energia elétrica cobrada aos concessionários supri
dores, inclusive o transporte da energia gerada 
pela itaipu Binacional, os relativos às quotas anuais 
da Reserva Global de Reversão - RGR ao rateio do 
custo de combustíveis e às compensações fmanceí
ras pela utilização de recursos hídricos devidos por 
usinas próprias. 

§ 42 Respeitado o valor médio das tarifas de 
fornecimento, devidamente homologadas na forma 
do disposto neste artigo, fica facuHado ao concessÍ07 
nário distribuidor promover alterações compensató
rias entre os níveis das tarifas de fornecimento rela
tivos a cada classe de consumidor final. 

DECRETO N• 86.463 
DE 13 DE OUTUBRO DE 1981 

Altera o Decreto n2 41.019, de 26 de 
fevereiro de 1957, que regulamenta os 
serviços de energia elétrica, e o Decreto 
n2 62.724, de 17 de maio de 1968, que 

.-tabelece normas gerais de tarifação 
para as empresas concessionárias de 
..viços públicos de energia elélrlca, e 
dá outras providências. 
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O Vice-Presidente da República, no exercício 
do cargo de Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da 
Constituição. 

Art. 32. O Departamento Nacional de Aguas e 
Energia Elétrica- DNAEE poderá: 

a) estabelecer diferenciações nas tarifas, bem 
como modificar os métodos de medição e de fatura
mento, tendo em vista os períodos do ano, os horá
rios de utilização da energia, ou sua destinação; 
... o:, b) fixar nonnas e condições relativas a casos 
de ·opção de consumidores por mudanças de grupa
mento, para efeitos de medição e aplicação de tarifas. 

LEI N2 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995 

Dispõe sobre o regime de conces
são e permissão da prestação de servi
ços públicos previsto no artigo 175 da 
Constituição Federal, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República. 
Faço saber o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 92 A tarifa do serviço público concedido 
será fixada pelo preço da proposta vencedora da li
citação e preservada pelas regras de revisão pre
vistas nesta lei no edital e no contrato. 

§ 12 A tarifa não será subordinada à legislação 
específiCa anterior. 

§ 2" Os contratos poderão prever mecanismos 
de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilí
brio econõmico-financeiro. 

§ 32 Ressalvados os Impostos sobre a Renda, 
a criação, alteração ou extinção de quaisquer tribu
tos ou encargos legais, após a apresentação da 
proposta, quando comprovado seu impacto, implica
rá a revisão da tarifa, para mais ou para menos, 
conforme o caso. 

§ 42 Em havendo alteração unilateral do contra
to que afete o seu inicial equilíbrio econõmico-fi
nanceiro, o poder concedente deverá restabelecê
lo, concomitantemente à alteraçção. 

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas 
m,n função das características técnicas e dos cus

Tôs específicos provenientes do atendimento aos dis, 
tintos segmentos de usuários. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma 
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, o caráter espe
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem 
como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão; 

11 - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV- a obrigação de manter serviço adequado. 

PORTARIA N.2 105, DE 3 DE ABRIL DE 1992 

O Diretor do Departamento Nacional de Águas 
e Energia Elétrica - DNAEE, da Secretaria Nacional 
de Energia - SNE, do Ministério da Infra-Estrutura
MINFRA, no uso de suas atribuições, de acordo com 
a legislação que rege a fiXação das tarifas de ener
gia elétrica e considerando a Exposição de Motivos 
n.2 32, de 11 de março de 1992, do Ministério da 
Agricultura e Reforma Agrária, em conjunto com o 
Ministério da Infra-Estrutura, bem como o disposto 
na Portaria n.2 45, de 20 de março de 1992, do Mi
nistério da Infra-Estrutura, resolve: 

Art. 1.2 Para as unidades consumidoras de 
energia elétrica classificadas como Rural, inclusive 
Cooperativas de Eletrifícação Rural, serão concedi
dos descontos especiais na tarifa de consumo de 
energia elétrica utilizada exdusivamente na ativida
de de irrigação, desde que sejam preenchidas, co
mulativamente, as seguintes condições: 

I -que o consumidor o solicite; 
11 - que a unidade consumnidora seja atendida 

por meio do Sistema Elétrico Interligado; 
III - que o consumidor. não possua débito ven

cido junto ao concessionário. 
§ 1 !l. Os descontos mencionados no caput 

deste artigo incidirão somente sobre o consumo de 
energia elétrica verificado no período compreendido 
entre as 23 (vinte e três) e as 5 (cinco) horas; 

§ 2.2 Os descontos previstos nesta Portaria se
rão concedidos sem prejuízo do direito de opção do 
consumidor por qualquer modalidade tarifária vigente. 

§ 3.. 2 No caso ~as unidades consumidoras clas
sificadas como Cooperativas de Eletrificação Rural, 
o consumo sujeito aos descontos estabelecidos nes
ta Portaria será aquele correspondente ao somatório 
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dos consumos dos cooperados, verificados no perío
do estabelecido no parágrafo 1.", cabendo às Coo
perativas fornecer os dados necessários para que o 
concessionário possa elaborar a fatura com os des
contos. 

§ 4.2 As Cooperativas de Eletrificação Rural de
verão repassar integralmente aos seus cooperados, 
r~ponsáveis pelo consumo exclusivo para fins de ir
rigação, nos termos desta Portaria, os descontos por 
ela obtidos. 

. Art. 2.2 Para a energia elétrica utilizada nas 
condições estabelecidas no art. 1.2, serão concedi
dos os seguintes descontos aplicáveis às tarifas de 
col)sumo correspondente ao subgrupo e à modalida
de tarifária a que pertencer a unidade consumidora: 

Regfõn dQ Pofs; GOJpo .,. GruPO •s• 
Nordeste e regiões geoecon6micas 90% 3% 
denominadas Vale do Jequilinhonha 
e Pollgono da Seca, no Estado de--· 

M"R111S Gerais 

Norte e Cen!Jt>.Oeste e demais 
regiões do Es1ado de Minas Gerais 80% 67% 
pema;s regiões 70% 60% 

Parágrafo único. Os descontos a que se refere 
este artigo serão aplicados de forma não cumulativa 
com outros descontos concedidos à classe rural. 

Art. 3." Os equipamentos necessários para a 
medição e controle da energia fornecida em confor
midade com o estabelecido nesta Portaria deverão 
ser instalados às espensas do consumidor interessa
do, de acordo com especifiCações feitas pelo con
cessionário; 

Art. 4." Caberá ao concessionário fiscalizar o 
uso da energia nas condições estabelecidas nesta 
Portaria. 

Parágrafo único. Sendo constatado o descum
primento de qualquer uma das condições prevista 
nesta Portaria, o consumidor perderá o direito aos 
descontos previsto no art. 2.2 enquanto não for regu-
larizadas a situação. · 

Art. 5." O concessionário poderá não atender 
ou suspender a aplicação dos descontos caso se 
configure a· ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 75 da Portaria n." 222, de 22 de de
zembro de 1987. 

Art. 6." Esta Portaria entra em vigor na data de 
-sua publicação. - Ricardo Pinto Pinheiro. 

(A Comissão de Assuntos Económicos 
-decisão tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.2 29, DE 1998 

Dispõe sobre ·a revogação do § 4.", 
do artigo 40, da Lei n.<~ 8.177, de 1.'' de 
março de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.2 FICa regovado o § 4.2, do artigo 40, da 

Lei n.2 8.177, de 1.2 de março de 1991, com a reda
ção conferida pelo artigo 8.2, da Lei n.2 8.542, de 23 
de dezembro de 1992 . 

Art 2.11 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art 3." Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

O artigo 40, da Lei n." 8.177, de 1.2 de março 
de 1991, alterado pela Lei n. 11 8.542, de 23 de de
zembro de 1992, ao dispor sobre os novos valores 
do depósito recursal-de que trata o artigo 899 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, estabeleceu em 
seu § 4. 2 que tais valores serão reajustados trimes
tralmente pela variação acumulada do lndice Nacio
nal de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, dos 
dois meses imediatamente anteriores. 

Tal dispositivo legal, quando da sua edição, era 
plenamente justifiCado, pois o Pafs encontrava-se 
sob os nefastos efeitos da espiral inflacionária, cujos 
fndices atingiam, naquela época, cerca de 40"k 
(quarenta por cento) ao mês, promovendo uma total 
subversão da ordem económica. É óbvio que, nes
sas circunstâncias, os preços, impostos, taxas, emo
lumentos, salários e obrigações pecuniárias teriam 
que ser atualizados monetariamente em curtfssimos 
períodos, sob pena de deterioração total do seu va
lor. 

Todavia, debelado o processo inflacionário 
com o advento do Plano Real, não mais se justifica a 
indexação da economia, tençlo em vista que as taxas 
mensais de inflação são atualmente inferiores a 
0,5% (meio por cento), revelando, ainda, uma ten
dência decrescente. 

Ora, é paradoxal a permanência de dispositivo 
legal, como o citado § 4.2 do artigo 40, da Lei n." 
8.177/91, que mantém a indexação de taxas da Jus
tiça Trabalhista em época de estabilidade monetária. 

Por outro lado, o aludido § 4.". ao estabelecer a 
trimestralidade da correção do depósito recursal, 
choca-se frontalmente com a Lei n." 9.069, de 29 de 
junho de 1995, que aprovou o Plano Real, pois em 
seu artigo 28, § 1.". considera nulo de pleno direito 
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qualquer correção monetária cuja periodicidade seja 
inferior a um ano. 

Destarte, é imperioso revogar-se o dispositivo ul
trapassado e divorciado da realidade econômica atual. 

Entretanto, a Justiça Trabalhista insiste em 
continuar indexando sistematicamente os valores do 
depósito recursal, com base na variação da inflação, 
como é exemplo o recente Ato n.• 278/97 do Senhor 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho- TST. 

Atente-se para o fato de que os atuais valores 
do depósito recursal já estão bastante elevados, 
sendo de R$2.591,71 (dois mil, quinhentos e noven
ta e um reais e setenta e um centavos}, para a inter
posição de recurso ordinário e R$5.183,42 (cinco 
mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e dois 
centavos), para a interposição dos demais recursos 
e embargos, o que equivalem, respectivamente, a 21 
(vinte e um) e 43 (quarenta e três) salários mínimos. 

Os elevados valores dos depósitos, devidos a 
cada novo recurso, estão se desvirtuando da sua fi
nalidade de garantia antecipada da execução das 
causas de menor valor, para se tomarem fatores li
mitadores ou, até mesmo, impeditivos, do exercício 
do direito. 

Sala das Sessões, 3 'de fevereiro de 1998. -
Senador Fernando Bezerra. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N°8.177, DE 1°DE MARÇO DE 1991. 

Estabelece regras para a desindexa
ção da economia, e dá outras providên
cias. 

Art. 40. O depósito · recur,;al de que trata o arti
go 899 da Consolidação das Leis do Trabalho fica li
mitado a Cr$420.000,00 (qu~irocentos e vinte mil 
cruzeiros), nos casos de interpOsição de recurso or
dinário, e a Cr$840.000,00 ((Jitocentos e quarenta 
mil cruzeiros), em se tratando de recurso de revista, 
embargos infrigentes e recursos extraordinários, 
sendo devido a cada novo recurso interposto no de
correr do processo. 

................ u ....................................................... . 

_LEI N2 8.542, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre a política nacional de 
salários e dá outras. providências. -~ 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os Pro
jetas serão publicados_ e remetidos às Comissões 
competentes e terão a sua tramitação iniciada a par- · 
tir de 16 de fevereiro, após o início da convocação 
do período ordinário dos trabalhos do Congresso 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Há ora
dores inscritos. · 

Concedo a palavra à Srª Senadora Emilia Fer
nandes, por vinte minutos. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT -
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sf\5. e Srs. Senadores, trago hoje as minhas 
considerações a respeito da proposta de Reforma 
Administrativa, que esta Casa, os funcionários públi
cos e a sociedade brasileira, de certa forma, já co
nhecem de uma maneira mais ampla pelas manifes
tações que sempre fiz nesta tribuna 

Antes de mais nada, gostaria de destacar que, 
da mesma forma como outras iniciativas do Governo 
Federal, este projeto tramita sem a ampla participa
ção da sociedade e até mesmo do Congresso Na
cional, e, em especial, do Senado, que se sente cer-

. ceado em seu direito de legislar, propor alterações e 
aperfeiçoamento da lei, em nome da urgência que 
dificulta o debate e empobrece o seu resultado. 

Além disso, talvez o mais grave é que o debate 
em tomo da Reforma Administrativa tem sido acom
panhado de uma campanha sistemática e orquestra
da, que se aprofundou neste Governo, de desmorali
zação, de generalização de erros e de nivelamento 
por baixo do funcionalismo público brasileiro. Por ou
tro lado, a proposta caminha paralelamente a uma 
promessa ilusória de que a Reforma Administrativa 
seria a salvação dos Estados e Municípios, o que, 
na verdade, termina se transformando em uma es
pécie de chantagem contra os Parlamentares, contra 
o Congresso Nacional e toda a sociedade brasileira. 

A meu ver, a Reforma Administrativa, como 
está posta, está longe de c~ntribuir para aprimorar o 
funcionamento do Estado brasileiro, no sentido de 
melhor servir a população com um serviço de quali
dade, com trabalhadores valorizados, enfim, com um 
Estado dinâmico, ágil e, principalmente, num clima 
de segurança, tranqüilidade e bom desempenho. Ao 

, contrário, e este é o sentimento de grande parcela 
da sociedade, que vislumbra nesse projeto o objetivo 
de continuar implementando a política de fragiliza
ção e _Qesmonte do Estado nacional, iniciada por 
Collor no início desta década. 

Tendo como alvo principal o corpo de funcioná
rios, esse projeto pretende aprofundar medidas vol-
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tadas para um pseudo-enxugamento da máquina pú
blica, que se traduz nas propostas destinadas a pro
mover a quebra da estabilidade e as decorrentes de
missões. Apesar de negar tal situação, as medidas 
contidas no projeto, somadas às sistemáticas perse
guições à categoria e, ainda, ao anúncio de que se 
pretende economizar R$9 bilhões com a reforma 
apontam para um processo de demissões, em curt~ 
prazo, a partir da aprovação da lei. 

Por isso, Sr"s. e Srs. Senadores, as medidas 
nesse sentido são muitas, cuidadosa e espertamen
te articuladas entre si, com a finalidade de não só 
abrir _o caminho das demissões, mas também de já 
de~~·ren:' novas f~~ de contratação e de relações 
funciOnaiS e salanrus para o funcionalismo público. 

Nessa direção, destaco, de forma especial, 
exatamente a maneira como é tratada a questão da 
demissão de funcionários, em diversos artigos que 
se complementam, prura garantir os objetivos do 
Executivo, que ficam claros a partir da análise mais 
detalhada do projeto. 

No art. ~· da PEC, que altera o art. 41 da 
Constituição Federal, passando o estágio probatório 
hoje de 2 anos, prura 3 anos, no§ 1~. inciso 11 está 
escrito que o servidor público estável só perderá o 
cargo, "mediante processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa•, o que, a primeira 
vista, é positivo, pois é assim que deve ser. 

No entanto, no· inciso seguinte do mesmo arti
go e parágrafo, o texto prevê que a perda do cargo 
ocorrerá também "mediante procedimento de avalia
ção periódica de desempenho, na forma da lei com
plementar, · assegurada ampla defesa". Ou seja, 
além de introduzir essa nova possibilidade para de
missões .... chamada de insuficiência de desempenho
, o texto desse inciso registra apenas o direito a ampla. 
defesa, não garantindo na lei, para esses casos de de
missão, o direito· ao processo administrativo. 

Além disso, o art. 33 da PEC ainda prevê que 
as "leis previstas no inciso III. § 12, do art. 41 e o § 72 
do art. 169 da Constituição Federal, ou seja, leis com
plementares - "estabelecerão critérios e garantias es
peciais para demissão do servidor público estável que, 
em decorrência das atribuições do seu cargo efetivo, 
desenvolva atividades exclusivas de Estado". 

Diante· disso, questionamos: qual a razão prura 
a_ existência, em uma mesma lei, de várias formas 
de implementar a demissão dos servidores? Por que 
~diferenciação em relação aos seiVidores com ativi
dades definidas como exclusivas de Estado? É o ca
minho para se estabelecer dois tipos de funcioná
rios: os estáveis e a maioria passrvel de demissão, 

sem qualquer direito? E, ainda, o que significa "am
pla defesa"? É sinõnimo de processo administrativo? 
Temos o entendimento que não. É insuficiente. 

Além do mais, ainda no art. ~ da PEC, que al
tera o art. 41 da Constituição Federal, constatam-se 
outras impropriedades nos§§ 22 e 32, que também 
tratam de ampliar mais a insegurança dos funcioná
rios públicos, pelo caráter maleáv€l e sub-reptrcio do 
texto da lei. 

No caso do § 22, os ocupantes eventuais de 
cargos de servidor cuja demissão seja invalidada por 
sentença judicial serão reconduzidos ao cargo de 
origem - mas aqui foi mocflficada a Constituição -, 
mas somente se estável, diz o texto, e ainda com re
muneração proporcional. Penalizados, portanto, e 
discriminados na realidade de hoje. 

O § 32, que determina que "extinto o cargo ou 
declarada a sua desnecessidade, o servidor estável 
f~ em disponibifldade, com remuneração propor
CIOnal ao tempo de serviço, até seu adequado apro
.veitamento em outro cargo•, o que evidencia a dimi
nuição de salários e a incerteza, seguida provavel
mente de demissão. 

Já em relação ao § 42 do mesmo artigo 41 da 
COnstituição, advertimos que a comissão institufda 
prura a avaliação especial de desempenho, condição 
para aquisição da estabilidade, deve ser integrada 
por representantes das entidades representativas 
dos trabalhadores, e não apenas por funcionários in
dicados pelo governo, o que poderia comprometer a 
independência do processo de avaliação do funcio
nalismo público. 

sres. e Srs. Senadores, se até aqui já identifi
camos esses· problemas em relação ao texto da lei, 
que apontam prura a quebra da estabifldade, a situa
ção fica ainda mais explfcita quando se chega ao art. 
22 da PEC, que altera o art. 169 da Constituição Fe
deral e que prevê as medidas para o que se está 
chamando de excesso de pessoal. Esse artigo im
põe aos Estados e Municfpios a exigência da adap
tação à Lei Camata, inicialmente por meio da "redu
ção de pelo menos 20% das despesas com cargos 
em comissão e funções de confiança", passando 
pela "exoneração dos seiVidores não-estáveis admi
tidos após o dia 5 de outubro de 1983", e chegando, 
finalmente, à demissão do "servidor estável" - aten
tem V. Ex-s -por meio de "ato normativo". 

O !r. Ramez Tebet (PMDB - MS) - V. Ex- me 
permite um aparte? 

A SRA. EMIUA FERNANDES (BiocoiPDT -
RS) - Ouço V. Ex- com prazer. 
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O Sr. Ramez Tebet {PMDB- MS)- Senadora 
Emília Fernandes, V. Ex", hoje, ao assomar à tribu
na, faz uma análise criteriosa, sem dúvida alguma, a 
respeito do assunto. Ouvindo o seu pronunciamento, 
percebemos que V. Ex" realmente se aprofundou no 
estudo dessa matéria. Aliás, a sua fala assemelha· 
se aos comentários que alguns autores fazem ao 
Código Civil e ao Código Penal, por exemplo, para 
explicá-lo. V. Ex", ao analisar detidamente a Refor· 
ma Administrativa, ressalta pontos de profunda injus
tiça nela contida, que espero possamos, nesta Casa. 
sanar por intermédio das mais de 20 emendas pro
postas por diversos colegas nossos. Portanto, cum
primento-a pelo pronunciarilento e aproveito a opor
tunidade para destacar um ponto altamente positivo. 
Refiro-me ào tratamento diferenciado entre os servi
dores considerados essenciais à Administração Pú
briCa e aqueles outros que não o são. Sabemas que 
os servidores essenciais - os diplomatas, os fiscais 
de renda - têm um tratamento diferenciado com r&.-. 
lação ao demais. Creio tratar-se de urna profunda in
justiça contra o servidor mais humilde. Penso que o 
critério por insufiCiência de desempenho, o critério 
de uma desídia, deve ser aplicado tanto para o gran
de quanto para o pequeno. Não pode- como V. Ex" 
bem ressalta da tribuna -, nesse aspecto, haver dife
renciação entre fuooionário estável,· burocrático, o 
pequeno, o de serviços não .considerados essen
ciais, e aqueles que são considerados servidores pú
blicos, inclusive com destaque social, porque perten
cem a essa categoria a que acabamos de nos refe
rir •. Nobre Senadora Emília Fernandes, louvo o pro
nunciamento que V. Ex" faz na tarde de hoje. 

A SRA. EMIUA FERNANDES. (BiocoiPDT -
RS)- Agradeço o aparte de V. Ex". Senador Ramez 
Tebet, até porque V.-Ex" tem sido um dos que mais 
têm alertado, apontado imperfeições-nessa proposta 
de emenda constitucional Mas, infelizmente, Sena
dor, essas imperfeições não serão ouvidas, porque há 
urna determinação do GovernO - embora tenhamos 
conhecimento de que existem 26 emendas no sentido 
dEÍ aperfeiçoar o processo da Reforma Administrativa
de que não seja aceita nenhuma alteração. 

Por isso, a nossa posição e a certeza de que 
essa Reforma será profundamente injusta e real
mente colocará funcionários em patamares de trata
mento diferenciado. 

Falávamos sobre a questão dos Estados e dos 
Municípios que serão obrigados a se adequar às exi

Qências dessa lei: 
Diz a proposta de alteração do§ 4g do art. 169 

da ConstitUição Federal: 

"§ 42 Se as medidas adotadas com 
base no parágrafo anterior [que é aquele 
que dava o escalonamento de como serão · 
demitidos os funcionários públicos nos Esta
dos e Municípios] não forem suficientes para 
assegurar o cumprimento da determinação 
da lei complementar referida neste artigo, o 
servidor estável poderá perder o cargo, des
de que ato normativo [vejam bem que já não 
se fala em processo administrativo, nem em 
ampla defesa, mas em ato normativo] moti
vado de cada um dos Poderes especifique a 
atividade fuooional, o órgão ou unidade ad
ministrativa objeto da redução de pessoal.· 

Pergunto: que garantia terão esses funcioná
rios? Outra forma diferenciada de tratamento. Isso 
quer áiZer que o mesmo servidor púbi"ICO que - o Go
verno insiste em dizer - não perderá a estabilidade, 
pode, pela mesma lei, ser inicialmente demitido so
mente "meá.ante processo administrativo, com ampla 
defesa", para depois ter apenas "direito a-ampla defe
sa• e terminar fulminado por um mero •ato normativo". 

Além disso, é injusta a medida imposta a servi
. dores não-estáveis, que, apesar de não terem pres
tado cooourso público, estão à disposição do serviço 
público desde 1983. Muitos desses servidores traba
lham no serviço público há 16 anos e estão com ida
de avançada. Aprovada a lei, estes passarão a en
grossar o rol dos desempregados no País. 

Por outro lado, é importante ressaltar que, ao 
contrário do que alguns defensores dessa reforma 
afirmam, que não haverá demissões em massa nos 
Estados e nos Municípios, pelo que consta no art. 22 
da PEC, que altera o art. 169, §~.da ConstitUição 
Federal, está bem claro que todos os Estados e Mu
nicípios deverão enquadrar-se. Em primeiro lugar, 
fica proibido o repasse de verbas e de empréstimos 
dos Estados e Municípios para pagamento de pes
soal. Em segundo lugar, "decorrido o prazo estabe
lecido na lei complementar referida no caput para a 
adaptação aos parâmetros ali previstos, ~rão ime
diatamente suspensos todos os repasses de verbas 
federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Fede
ral e aos Municípios que não observan3m os referi
dos limites". Vejam bem a penalidade imputada aos 
Estados e Municípios. Todos terão um prazo, que 
certamente será muito curto, para se enquadrarem. 

Outros questionamentoS que levantamos e que 
tarmém.foram alvo de. emendas~ nós apresentadas 
ou subscritas ãzem respeito à quebra do Reljme Jundi
co Único, à adoção de contratos de gestão e à tentativa 
de se fragilizar o instituto do cooourso público. 
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É incompreensível tenninar com o Regime Ju
rídico Único para, em seu lugar, instituir "Conselhos 
de Política de Administração e Remuneração de 
Pessoal" (art. 52 da PEC - art. 39 da CF), o que cer
tamente resultará em prejuízo para a existência de 
uma política racional de administração e para a iso
nomia de direitos dos servidores. 

. Nessa direção, preocupa-nos também a retira-
da do texto constitucional da conquista dos delega
dos de polícia, que, por meio do art. 241 da Consti
tuição Federal de 1988, garantiram, como uma con
quista da sua luta, a isonomia salarial com a Defen
saria Pública. Com essa reforma, automaticamente, 
iSSQ está excluído do Texto Constitucional. 

Ao mesmo tempo, retira-se a isonomia de ven
cimentos para cargos de atribuições iguais ou asse
melhados do mesmo Poder ou entre Poderes, hoje 
prevista na Constituição Federal, no art. 39, § 12• 

Pessoas vão desempenhar as mesmas atividades 
dentro de um mesmo Poder e poderão ter salários 
diferenciados. 

Em relação aos Conselhos de Política de Ad
ministração e Remuneração de Pessoal, é importan
te que se chame a atenção para o fato de que os 
mesmos seriam "integrados por servidores designa
dos pelos respectivos Poderes•. Também se deve 
questionar se esses Conselhos teriam inde
pendência para adotar medidas justas, se não hou
ver a participação das entidades representativas dos 
trabalhadores. 

A quebra do instituto do Regime Jurídico Úni
co, por outro lado, em especial para as instituições 
de ensino mantidas pela União- universidades e es
colas técnicas -, previsto no art. 24 da PEC, atinge 
as instituições públicas de ensino e os professores 
diretamente, abrindo caminho à efetivação de mais 
cortes de direitos adquiridos. 

A proposta de •contratos de gestão", que o pro
jeto estende para a Administração Direta - hoje a 
Constituição prevê isso para a Administração lndire
ta; com a refonna, o contrato de gestão também 
chegará à Administração Direta -, abre a porta para 
a flexibirlzação salarial entre funcionários de um 
mesmo Ministério, por exemplo, quebrando a eqüi
dade que deve orientar a administração pública. Va
mos aguardar para veriftcannos o que vai oconer na 
p@ica. 

Em nossa opinião, ao contrário de se dotar o 
~do de mais transparência na relação com seus 
servidores, está-se, por meio dessa emenda consti
tucional, abrindo caminho para retirar ainda mais o 
caniter público dos servidores do Estado brasileiro. 

Entendo o serviço público como instrumento do 
País, da Nação e do povo, .que deve estar voltado 
para a promoção do bem-estar coletivo, prestado aci
ma das conjunturas políticas, das conveniências politi
co-partidárias ou mesmo dos interesses pessoais. 

Nesse sentido, a meu ver, as medidas propos
tas, especialmente a quebra da estabilidade, contri
buem para deixar o funcionalismo e a máquina públi
ca à mercê da utilização de determinados interesses 
momentâneos, sem cumprir o objetivo de aprimorar 
o papel e a qualidade dos serviços prestados. 

Não partilho da idéia de que, no Estado brasi
leiro, haja excesso de pessoal - basta, para isso, 
comparar o seu tamanho ao de outros países do 
mundo -, mas sim de que o mesmo é ausente e ine
fiCaZ em determinados casos, especialmente em re
lação aos setores essenciais, ou seja, àqueles que 
estão relacionados com os mais pobres e com a 
maioria do povo brasileiro. . 

Exemplos dessa realidade não faltam. Basta 
abrirmos os jornais todos os dias para nos deparar
mos com as mortes nas maternidades, com o índice 
de anaHabetismo, com a ausência de fiscais em vá
rios setores, com o abandono dos idosos e com as 
filas do INSS e de outras instituições. 

Combate-se isso com recursos humanos .sufi
cientes e com qualifiCação dos serviços prestados, 
que passam, em primeiro lugar, pela valorização do 
papel do Estado, pela sua verdadeira democratiza
ção, pela presença efetiva da população, da socie
dade e de suas entidades representativas na defini
ção de metas, objetivos e medidas. 

Mas, acima de tudo, a conquista da eficiêricla, 
da presença efetiva e da qualidade se garante com a 
valorização dos servidores públicos, que, afinal de 
contas, são os agentes desse processo e, eXa.ta
mente por isso, deveriam merecer a atenção dos Po
deres públicos e não os ataques cotidianos de que 
são alvos. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
destaco que está cada vez mais clara a ineficácia 
dessas propostas, uma vez que o problema das ad
ministrações públicas, seja da União, dos Estados e 
dos Municípios, é um problema de caixa, e não se 
resolve esse problema com a demissão de funcioná· 
rios públicos, como se essa fosse a única saíd'l. 

Os sucessivos défiCits, especialmente os da 
União, têm como principal causa a atual polftica eco
nõmica de dependência ao capital especulativo, às 
maiores taxas de juros do mundo aqui praticadas e 
ao processo recessivo da economia, que provoca re-
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tração do investimento e queda da arrecad<!ção de 
impostos. 

Diante disso, ao se agredirem os funcionários 
de fonna generalizada, está-se apenas repetindo o 
que já se fez com as estatais, que também foram ati
radas à vala comum da ineficiência, para justificar a 
entrega das empresas produtivas aos monopólios in
ternacionais. 
~ Na mesma direção, quando se agride o funcio
nafiSmo como um todo, buscando-se a quebra da 
estabifidade de forma generalizada, está-se atacan
do o conjunto do Estado, fragilizando-o frente ao 
processo social, econõmico e político em curso no 
Pafs e no mundo. 

Concluo, Sr. Presidente, ainda afirmando que a 
eliminação do estatuto da estabilidade pelo Governo 
Fernando Henrique Cardoso, instituído na Constitui
ção de 1934, é mais uma prova de que, ao atacar-se 
a •Era Vargas•, como tem feito o l::xecutivo constante
mente;-seja por palavras, ou por projetas como esse, o 
que 5e faz é destruir as conquistas obtidas naquele 
histórico e fundamental período da vida do País. 

Ao contrário das pretensões neoliberais, o Bra
sil precisa de um Estado fortE). presente na vida eco
nõmiCa, seja como agente regulador, seja pela pre
sença direta em áreas estratégicas, como a presta
ção de serviços sociais, de saúde, segurança e de 
educação à população do País. 

Era o registro que gostaríamos de fazer, agra
decendo a tolerância de V. Ex-, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por per
muta com o Senador Francelina Pereira, concedo a 
palavra ao Senador Ney Suassuna, por vinte minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, s..-s. e Sr5. Senadores, sorrios um 
País continental, mas, do ponto de vista econômico 
e de alguns outros - mas principalmente do econ6-
mico-, não é homogêneo. Temos Regiões desenvol
vidas, como o Sul e o Sudeste, e outras que estão 
muito aquém desse desenvolvimento: as Regiões 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 

Quando, num país, se faz justiça social, faz-se 
recolhendo os impostos dos ricos, dos empresários, 
das empresas e repassando aos mais pobres atra
vés dos serviços de saúde, de educação e tudo o 
mais. Esses impostos tinham que ser muito bem 
aplicados; e, quando isso acontece, vemos que os 
~íses decolam, têm o seu take off, a sua arrancada 
rápida. Se compararmos países que foram mais ou 
menos na mesma época tomados independentes -
o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil -, vamos ve-

rificahque temos um lapso muito grande em termos 
de des~l!_volvimento .. 

No caso do Brasil, esses impostos são drena
dos, roubados do povo através de dois modos: o 
modo ilegal - ,a sonegação, o contrabando - e as 
isenções de impostos. As isenções também drenam 
recursos substanciais e importantes do povo brasileiro 
e são feitas, muitas vezes, ou quase sempre, em 
nome de um progresso que nem sempre chega Mui
tas isenções nem deveriam ter oconido; outras são, 
pura e 5Ín1llesmente, modos de enriquecer mais ainda 
o mau empresário ou aquele que não tem patriotismo. 

Podíamos citar aqui milhares de exemplos, 
como empresas do setor automobilístico que, ao se 
instalarem num Estado, conseguiram tudo o que se 
pode pensar - terreno, infra-estn..iura, empréstimo, 
tudo-, mas não aplicaram o que combinaram; pro
meteram mil e quinhentos empregos e, no final, ofe
receram muito menos, 400 ou 500 empregos. 

Temos também aquelas empresas que·vêm, 
conseguem isenção por uma década, uma década e 
meia, e, mal termina o período da isenção, pegam a 
sua malinha e vão para outro Estado, que lhe ofere
ce nova isenção. Não criam raízes, são empresas 
ambulantes, que vivem atrás dessas isenções. 

Num país carente de recursos, os Estados sé 
digladiam numa guerra fiscal, cada um oferecendo 
mais que o outro para trazer empresas. Essa política 
teria que ser bem dimensionada pelo Governo, prin
cipalmente para cumprir o texto constitucional, que 
dá preferência a certas regiões - é o caso do Nor
deste, do Centro-Oeste -, e também fazer uma tria
gem e estabelecer uma penalização para aqueles 
que não cumprem os seus compromissos. Isso não 
tem ocorrido com freqiiência Ao contrário, o exem
plo que se vê é esse que acabei de citar. Ou seja, 
empresas ambulantes, que saem trocando de Esta
do em Estado, dependendo do que conseguem, e, 
quando o prazo acaba, se mudam. 

O que é pior, Sr. Presidente, S~. e Srs. Sena
dores, é que também não é levada em consideração 
essa carência de recursos, que seriam utilizados 
principalmente para alçar aquelas regiões mais sub
desenvolvidas ao patamar das regiões mais desen
voMdas, o Sul e o Sudeste. 

A Sudene, hoje, possui, em termos de recursos 
para apli ""Çã • em nove Estados cM"ante 1Ddo o ano, ape
nas R$450 I'T"fiies, ou quaRia pcóxima a isso. É m.ilo 
pouco quando se C001l8fa oos números do SuVSudesle, 
arde têm oconido maciçameriB essas iseiiÇÕeS. 

E pasmem, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Sena
dores: as isenções nesre ano chegaram a uma cifra 
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astronômica, da ordem de R$10 bilhões! Todo esse 
pacote que estamos vendo aí, todo esse juro exorbi
tante, todo esse caos nos levou a uma busca de 
R$20 bilhões; e só nós, Governos Federal e Esta
duais, isentamos empresas no valor de R$1 O bilhõ
es! É uma cifra significativa, é a metade do PIB de 
um país como o Peru. Realmente é impressionante. 

Eu não estou contra a isenção fiscal, Sr. Presi
dente. Estou contra a falta de normatização e de si
nalização para uma aplicação correta, ou de penali
zação daqueles que recebem o benefício mas não 
cumprem o pactuado. 

Estou hoje, Sr. Presidente, S~s. e Srs. Sena
dores, ocupando esta tnbuna para dizer que fico 
pasmo quando vejo que diminuem e minguam os re
cursos do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazó
nia, ou seja, da Região Norte, e proliferam isenções 
fiscais em uma região que já é desenvolvida. 

O Sr. Carlos Wilson (PSDB - PE) - Permite
me V. ExA um aparte, Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PS) - Com 
muita satisfação, Senador Carlos Wilson. 

O Sr. Carlos Wilson (PSDB - PE) - Senador 
Ney Suassuna, quando V. Ex', fala na Sudene, e é 
muito importante que sempre falemos dela, a ima
gem que se tem é que o Nordeste recebe, por conta 
da Superintendência de DesenvoMmento do Nor
deste, um tratamento privilegiado em relação ao que 
se despende de recursos para aquela Região. E V. 
ExA menciona muito bem: R$450 milhões, que é o 
que a Sudene dispõe, para todos os investimentos 
em projetos que es~o em andamento é uma gota 
dágua, que nos leva, na verdade, a ficar até preocu
pados, sem saber se, com esses recursos, não 
transformaremos a Sudene, ainda mais, em uma au
tarquia de obras inacabadas. Nesse ponto, Senador 
Ney Suassuna, creio que falta algo que seria muito 
importante para nós, nordestinos: unidade. Penso 
que os Governadores da Região deveriam entender 
que é chegado o momento de se sentarem à mesa e 
buscarem um entendimento, buscarem dividir o pou
co que o Nordeste venha a receber. Vejo o Nordeste 
- Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte-, há 
muito tempo, mais de quinze anos, discutindo a ins
talação de uma refinaria. Infelizmente, essa refinaria, 
até hoje, lá não chegou. Vejo obras importantes, em 
tomo das quais todos os Governadores deveriam es
tar unidos, como a Transnordestina, que é uma ter
-~ iniciada ainda por Dom Pedro 11 e que até hoje 
não foi concluída no Nordeste. É a obra inacabada 
mais antiga da história deste País. Se existisse essa 
unidade, talvez o discurso que V. Ex- faz na tarde de 

hoje, com muita propriedade, fosse desnecessário. 
Mas parabenizo V. ExA pelo senso de oportunidade, 
pedindo que isso sirva de alerta, principalmente 
àqueles que hoje são Governadores. Se existisse 
unidade, solidariedade nordestina, talvez a nossa si
tuação não fosse esta, de querer disputar mingua
dos incentivos, que, na verdade, são muito aquém 
dos concedidos ao Sudeste e Sul do País. Para
béns, Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PS)- Muito 
obrigado, Senador Carlos Wilson. FICO muito orgu
lhoso de ter o aparte de V. Ex- incluído no meu ais
curso. Para mim é uma honra, embora o teor do meu 
discurso não seja esse, estou reclamando dessa di
ferença, mas concordo com V. Ex- em gênero, nú
mero e grau. 

Somos 27 Senadores do Nordeste e, se nos 
juntássemos ao Centro-Oeste, formaríamos a maio
ria No entanto, não usamos a força que temos por
que não nos unimos;·e cada vez mais aumepta esse 
gap, esse fosso entre nós e o Sul/Sudeste. Isso nos 
cria problemas gigantescos, e não consigo entender 
a lógica do Governo Federal. Se parasse para pen
sar, veria que seria melhor investir mais no Nordeste 
para que não houvesse migração de nordestinos, o 
que evitaria engrossar os cordões de miséria das 
grandes cidades. Também não fiCariam lã, com cer
teza, famílias largadas, filhos que não vêem pais, 
mulheres que só encontram seus maridos uma vez 
por ano, quando eles conseguem tirar um mês de fé
rias. Tudo isso cria um problema social tremendo! 
Com toda a certeza, seria a forma de estancar a mi
gração e também seria muito mais humano e justo. 
Mas continua havendo essa sangria, como essas 
isenções fiscais no valor de R$1 O bilhões. 

Veja só, nobre Senador Carlos Wilson: com 
R$2 bilhões, seria possível fazer a transposição das 
águas do São Francisco, com o que quatro Estados 
seriam beneficiados, o que significa dizer 16 milhões 
de pessoas. No Nordeste, há solo bom e sol, mas 
falta água Com toda certeza, havendo mais investi
mento, o Nordeste poderia ser um grandioso produ
tor de frutas, como é Petrolina, no Estado de V. Ex-. 
Nós poderíamos estar concorrendo com o Chile, ex
portando frutas de primeiríssima qualidade para a 
Europa. Mas isso não acontece. 

São dados R$10 bilhões - que não são total
mente injustos, mas grande' parcela é -, para o País 
como um. todo, sendo que as Regiões Sul e Sudeste 
levam mais de 70% e os outros 30.% são divididos 
entre as outras Regiões. É preciso uma maior serie
dade nessa isenção e uma orientação parà·que não 
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haja essa distorção, Srs. SenadoreS, •.que, com toda 
certeza, lesa o povo brasileiro. Esse dinheiro perten
ce ao povo, mas não atende os clamores sociais de 
uma população que precisa de serviços básicos -
água, energia, educação e saúde. Com esse dinhei
ro bem aplicado,:com certeza, teríamos todos esses 
benefícios num curtrssimo espaço de tempo. 

>Sf:'Presidente, antes de encerrar, gostaria de 
f&Zer:Unía colocação. Não faz parte do meu discur
so, màs é preciso que nos manifestemos desta tribu
na."' porque nós, Parlamentares, só conseguimos al
guma repercussão quando usamos a imprensa, a te
levisão, a rádio e o jomalzinho do Senado, porque 
q~o pedimos correção não somos atendidos. 

Na quinta-feira passada, a sessão do Senado 
foi pela manhã. Após a sessão, houve reunião da 
Comissão de Assuntos Econômicos. Participei da 
sessão, tendo inclusive feito um pronunciamento, e, 
logo após, fui à Comissão de Assuntos Econômicos, 
onde se votou o projeto contra a lavagem de dinhei
ro e um projeto de recursos ou empréstimo do Proje
to Cooperar, Programa Papi, para a Paraíba. Passei, 
então, na Secretaria da Mesa para pedir urgência 
em relação à Paraíba, uma vez que o processo ain
da tem que tramitar e ir a Washington para ser assi
nado junto ao Banco Mundial. Depois disso, num 
ano eleitoral, peguei um avião pará a Paraíba. 

Para minha surpresa, no dia.seguinte, no jornal 
O Estado de S.Paulo, apareço como gazeteiro, eu 
e outros Srs. Parlamentares. Gostaria que a corre
ção fosse feita aqui, de onde as pessoas podem to
mar conhecimento. Ternos que fazer essa divulga
ção daqui, do nosso âmbito, uma vez que, na im
prensa em geral, parece que o objetivo é sempre de
negrir a nossa imagem. 

Não sou gazeteiro. No ano passado, não tive 
falta, como também não tive no ano anterior. Neste 
Senado da República, há inúmeros Parlamentares 
sérios que trabalham, e eu sou um deles. Mas, cada 
vez mais, legislamos contra nós mesmos e, quando 
não o fazemos, a imprensa se encarrega de fazer, 
dizendo que estamos aqui para fazer nada, inclusive 
gazeteando. 

Então, usando da pouca força que nos resta, 
quero fazer-essa correção e dizer que não é do meu 
feitio ficar gazeteando. No dia em que eu achar que 
não tenho o que fazer aqui, pedirei renúncia do meu 
mandato, que não terá mais signifiCado. 

-~ Sr .. Presidente, era- isso o· que eu gostaria d9 
dizer na tarde de hoje. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. S. 
Ex& dispõe de vinte minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Geraldo Melo, Sr-s. e Srs. Se
nadores, que agradável surpresa do PFU 

Quero saudar o novo documento que acaba de 
ser preparado pelo PFL para enfrentar as eleições 
de 1998, em que formula o seu diagnóstico sobre os 
graves problemas sociais decorrentes das fortes de
sigualdades e as principais propostas de programas 
para resolvê-los. 

Conforme noticiado pela Gazeta Mercantil, 
quinta-feira última, 29 de janeiro de 1998: 'Para 
manter o poder, PFL baseia discurso no social". 

E quais são as novidades do novo programa 
social defendido pelo PFL? Esse documento, elabo
rado pelo Ministro Gustavo Krause, com a colabora
ção de inúmeros membros de seu Partido, traz exa
tarnente um programa para o segundo mandato do 
Governo Fernando Henrique Cardoso. 

. O Presidente do PFL, Deputado José Jorge, 
anunciou que seu Partido vai 'sugerir um programa 
para Fernando Henrique Cardoso em seu segundo 
mandato•. Revela que esse documento será •a base 
da nossa aliança eleitoral com o Presidente e o eixo 
das campanhas dos nossos candidatos aos gover
nos•e 

O que mais me surpreendeu foi o reconheci
mento da necessidade de aplicarmos no Brasil me
canismos de proteção social, que há muito venho 
defendendo, que fazem parte do programa oficial do 
Partido dos Trabalhadores. Refiro-me à defesa enfá
tica contida no documento: "a garantia da renda mr
nima e do imposto de renda negativo como rede de 
proteção aos que não conseguem uma sobrevivên
cia digna dentro das regras clássicas do mercado'. 

Quero destacar alguns dos trechos do docu
mento que guardam um parillelo com a proposta de
fendida pelo Partido dos Trabalhadores desde a sua 
fundação, particularmente quando ressaltamos a ne
cessidade de instituirmos mecanismos que promo
vam a participação dos cidadãos nas decisões que 
irão afetar as suas próprias vidas. Um dos trechos 
do documento do PFL diz: 

'Não basta atender as carências mate
-Rais das demandas do pobre; é preciso pa
ralelamente despertar e nutrir a consciência 
polrtica de modo a criar as condições para o 
nascimento do cidadão. 
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A cidadania é uma construção recente, 
inacabada, negligenciada, aliás, deliberada
mente negligenciada, pela simples razão de 
que a cidadania consciente e ativa é o mais 
efiCaZ instrumento de participação e controle 
do poder:" 

Esses são os princípios que o PT sempre utili
zou na defesa, por exemplo, do Orçamento Partici
pativo. 

Poderemos encontrar frases semelhantes no li
vro de Tarso Genro sobre o Orçamento Participativo. 

Mediante o documento, o PFL critica de forma 
severa a natureza autoritária, centralizadora, carta
ria! -e patrimonalista do Estado brasileiro. Mas o Es
tado brasileiro foi construído por quem? Muitos parti
cipantes do Governo, ao longo das úHimas décadas, 
hoje pertencem ao PFL Não obstante, é importante 
e saudável que o Partido esteja agora fazendo ·uma 
avaliação crítica. Afirma mais o PFL: vai lutar •por 
um Estado forte, competente, capaz de realizar com 
eficiência suas missões específicas, que devem estar 
voltadas principalmente para o social". Vejam: é o PFL 
dizendo que quer um Estado,forte e competente. 

· Se; por um lado, saudamos as proposições ora 
anunciadas, cabe perguntar por que o PFL vai de
fender tais programas apenas para o segundo Go
verno Fernando Henrique Cardoso? Por que os Par
lamentares do PFL não se empenharam-. aliás até 
difiCultaram - na aprovação do Programa de Garan
tia de Renda Mínima? Por que não o apoiaram? Por 
que esse interesse justamente agora, em um ano 
eleitoral? Por que não colocar em prática o projeto 
agora mesmo? Para isso basta, entre outras iniciati
vas, orientar a sua Bancada no Congresso Nacional, 
em especial na Câmara dos Deputados, para que 
aprove o projeto de lei que institui o Programa de 
Garantia de Renda Mínima, já aprovado pelo Sena
do, com o apoio do PFL, em 1991, e que se encon
tra pronto para ser votado na Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados, com o pa
recer favorável do seu Relator, o Deputado Germano 
Rigotto, do PMDB do Rio Grande do Sul. 

Cabe destacar que os argumentos utilizados 
pelo PFL. no documento, inclusive o de que o Pro
grama de G;;~rantia de Renda Mínima tem como seus 
defensores economistas como Milton Friedman e 
Frledrich Hayek. já estavam contidos na justificativa 
do meu projeto de lei desde 1991. A diferença é o 
J$> de que mostro que os fundamentos da renda 
mínima encontram propositores e adeptos no mais 
variado espectro do pensamento econõmico, como 
os autores Thomas More, Thomas Paine, Bertrand 

Russel, Dennis Milner, Joan.Robinson, Abba Lemer, 
James Edward Meade, James Tobin e tantos outros 
de posicionamentos diferentes daqueles de econo
mistas liberais que os precederam na defesa de uma 
renda de cidadania para todas as pessoas numa na
ção. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Permi
te-me V. ExA um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)
Com muita honra, Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péles (PSDB - AM) - Queira V. 
Ex- incluir também nessa riS!a um economisla que não ti
nha nada de esquerda. um dos mais eminentes econo
mistas brasileiros deste século, Mário Henrique Si
monsen. S. ExA; no texto que li há pouco, fazia refe
rência expressa ao seu projeto. 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA) - Mário Hen
rique Simonsen, que pertencia ao PFL 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)
Exatamente: um dos mais brilhantes economistas do 
PFL escreveu artigos, como por exemplo na revista 
Exame, mediante os quais defendeu a proposta de 

. renda mínima. Naquele artigo, S.· Ex-· até observo• I 
que, curiosamente, um economista do Partido dos 
Trabalhadores defendia uma proposta de autoria de 
Hayek e Friedman. No entanto, Mário Henrique Si
monsen não ressaltou - o documento do PFL tam
bém não o faz -que essa proposta tem os seus fun
damentos em ·Karl Marx, quando expressa que em 
uma ·sociedade mais amadurecida estarão as pes
soas se portandó de uma tal maneira que poderiam 
escrever em sua bandeira •a. cada um de acordo 
com a sua capacidade e a cada um de acordo com a 
sua necessidade". O PFL agora enfatizar a necessi
dade de uma rede de proteção social que garanta a 
todos o mínimo de renda é algo importante. Isso já 
está defendido desde os primórdios da História, mas 
neste século pOdemos ver pessoas ,como Bertrand 
Russel fazê-lo. O grande economista Nobel de Eco
nomia, James Edward Meada, em 1935, perante o 
Partido Trabalhista inglês defendeu a implantação 
de um dividendo. a todos os cidadãos. Estavam to
dos os economistas principais em torno do cfrcuiQ de 
Cambridge, em tomo de John Maynard Keynes -
que também defendeu essa proposição no seu. en
saio How to Pay for lhe War, Corno Pagar .pela 
Guerra. Joan Robinson e Abba Lemer defendem a 
mesma tese. Corno eu disse, Joan Robinson era a 
favorável à tese segundo a qual todos os sábados 
se deveria pagar uma libra por semana às pessoas. 

O Sr. Edlson Lobão (PFL-MA)- V. EX- me 
permite um aparte? 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)
Com a maior honra, Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Senador 
Eduardo Suplicy, V. Ex&, na verdade, se propõe a fa
zer uma crítica ao meu Partido. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT- SP) -
Estou saudando o PFL 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA) - No fundo, a 
intenção de V. Ex- é de uma crítica, mas acaba por 
exaltar •••• 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Antes tarde do que nunca! 

O Sr. Edlson Lobão (PFL - MA) ... o PFL, por
que o Partido já caminhava, desde 1991, na defesa 
do Programa de Garantia de Renda Mínima, como 
V. Ex- nos informa. É claro que somos favoráveis a 
uma renda mínima aceitável, razoável, factível. Não 
vivemos no etéreo. Não preconizamos o impossível, 
e sim o que é, dentro do possível, bom para a socie
dade. Quanto ao programa social, à medida em que 
o País se aprofunda na privatização -e essa é tam
bém uma iniciativa a que somos favoráveis -, é pre
ciso que o Estado, aí sim, ingresse mais ativamente 
no social. Portanto, como pode ver V. Ex-, o PFL é 
um Partido atualizado, moderno, ágil, que pensa 
sempre no que é positivo, no que é avançado e no 
que atende de fato aos melhores e mais legítimos in
teresses da sociedade. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bloco/PT- SP)
Procurei obter, junto aos gabinetes do Presidente do 
PFL, José Jorge; do Líder Hugo Napoleão e de di
versos membros, cópia do documento na íntegra. 
Hoje, fui informado pelo gabinete do Ministro Gusta
vo Krause de que o documento ainda receberá um 
acabamento final. 

O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Esse é o 
anteprojeto. Prometo fazer chegar à mão de V. Ex
uma cópia, até para que nos ajude a melhorá-lo. 

. O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP) -
Vou fazer isso. Mas permita-me recomendar ao PFL 
que apele ao Presidente da República para que faça . 
ser colocado em prática o projeto de Garantia dj!' 
Renda Mínima, com um sentido mais amplo, inclus'f; 
ve perfeitamente viável. A melhor maneira de fazê.:l'~ 
é a aprovação do projeto, que jã recebeu parecer fa
vorável do oeputado Germano Rigotto. 

_ Ressalto que o Deputado Germano Rigotto 
ideirtificou a importância de relacionar-se o direito à 
re(lda mínima à educação. Por essa razão, fez pro
. pÓsiçõeS no sentido de que os benefiCiários do pro
grama pudessem demonstrar que sues crianças es
tariam estudando. É preciso registrar que, mediante 

o documento, o PFL defe!'lt\e a garantia de uma ren
da mínima familiar com suas variações: bolsa-esco
la, seguro-desemprego. São modalidades distintas, 
mas que se situam no conceito de proteção social. 

Preocupa-me, Senador Hugo Napoleão, o fato 
de que o PFL não tenha feito o suficiente junto ao 
PreSidente Fernando Henrique Cardoso para alertá
lo sobre o caráter modesto e restrito do projeto apro
vado em 1997 pelo Congresso Nacional e sanciona
do em 1 O de dezembro úHimo. Temo que a intenção 
do Governo ao restringi-lo tenha sido exatamente a 
de impedir que se tome realidade. Como indicação 
disso, percebo que não há movimentação dos Minis
tros responsáveis para implementar aquele progra
ma junto às prefeituras que este ano teriam direito 
de receber o apoio previsto. 

Para melhor avaliar a intenção do Governo, 
hoje encaminho à Mesa requerimento de informaçõ
es ao Ministro do Planejamento, Antonio Kandir, soli
citando esclarecimentos sobre quais municípios po
derão contar com o apoio financeiro do Governo, 
correspondente a SOo/o do valor do custo do progra
rna_neste ano e nos seguintes. 

Na medida em que o Governo deixa de infor
mar aos municfpios sobre esse direito, obviamente 
os prefeitos não tornarão a iniciativa de colocar em 
prática o programa. Em verdade, dada a falta de 
orientação, não se prepararam os prefeitos, como 
deveriam. em 1997; como conseqüência, eles não 
apresentaram projetos junto às respectivas Câmaras 
Municipais .•. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Eduardo Suplicy, peço desculpes a V. Ex- por in
terrompê-lo, mas devo prorrogar a Hora do Expe
diente por 15 minutos, na forma regimental, para que 
V. Ex- possa encerrar o seu discurso. Informo, ou
trossim, que V. Ex& ainda dispõe de 6 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP)
Muito bem. 

·r'' O Sr. Hugo Napoleão (PFL- PI)- Pemlle V. Ex" 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP)
Concedo o aparte, com muita honra, ao Líder do 
PFL, Senador Hogo·Napoleão. 

O sr. Hugo Napoleão (PFL - PI) - Eminente 
Senador Eduardo Suplicy, agradeço a V. Ex- a lha
neza de ter avisado à Liderança do PFL que iria fa
zer esse_discurso. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP)
FIZ questão de avisar, por urna questão de respeito 
que tenho por V. Ex- e pelo PFL 
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O Sr. Hugo Napoleão (PFL - PI) -Agradeço a 
V. Ex- e digo que, nesse nível, é sempre mais fácil o 
entendimento e a construção da democracia. Tenho 
em mãos cópia da edição da Gazeta Mercantil de 
29 de janeiro passado. Foi publicado um extrato- se 
é que se pode chamar assim - do documento que a 
Comissão Executiva Nacional do PFL está prestes a 
propor. Desde já, devo esclarecer a V. EJCB que não 
há um documento pronto e acabado, ao qual V. Ex-, 
segundo manifestou, gostaria de ter acesso. Ele foi 
iniciado, exatamente como informa o jornal, pelo Mi
nistro Gustavo Krause, um dos pensadores do Parti
do, com a colaboração dos ex-prefeitos César Maia, 
do Rio de Janeiro; Rafael Greca, de Curitiba; do Go
vernador Jaime Lemer e do economista Paulo Rabe
lo de Castro, do Instituto Atlântico. O documento 
está iniciado, não concluído. Tão logo isso ocorra, 
passa-Ic-ei às mãos de V. Ex-. Na atualídade, nós, 
que vamos caminhando para o terceiro milénio, tão 
cheios de disparidades regionais e sociais, não po
deríamos deixar de voltar os nossos olhos para a 
tentativa de se praticar, como diz V. ex-, os melho
res pensamentos a respeito da realidade brasileira, 
embasados em doutrinadores liberais, e com vistas 
ao atendimento das questões de saúde, de educa
ção, de previdência, de habitação e de segurança 
pública. Esclareço, portanto, que se trata de um do
cumento apenas iniciado e que, conforme já mani
festou o Primeiro Vice-Uder do Partido, Senador 
Edíson Lobão, teremos satisfação em receber a co
laboração de V. ex-. RatifiCO: sem dúvida alguma, 
todo e qualquer subsídio de que V. Ex- disponha 
será útil e bem-vindo, até porque não queremos o 
monopólio da verdade nem da idéia. O liberalismo e 
o PFL defendem justamente o pluralismo de idéias. 
Portanto, V. Ex- e seu Partido podem contribuir, 
como o têm feito no curso do tempo, para o debate. 
Situo-me por hora nesses termos e agradeço a cola
boração que eventualmente possa V. ex- emprestar. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)
Agradeço a V. ex- o aparte, prezado Senador Hugo 
Napoleão. Ressalto que, no meu entender, a renda 
de cidadania pode ser criada mediante um imposto 
de renda negativo ou introduzida gradualmente, co
meçando pela garantia de que todas as tamnias ca
rentes terão- suas crianças freqúentando a escola. 
Provavelmente o caminhar se dará na direção de 
uma renda paga a todas as pessoas incondicional
mente, em todas as nações da Terra. É assim que 

-vep o caminho que percorreremos no século XXI. 

Se é verdade que Mílton Friedman soube expli
car com muita clareza, no seu Capitalismo de Ver-

dade, em 1962, o conceito do imposto de renda ne
gativo; se é verdade que, ·em 1944, no capítulo sobre 
a segurança e a liberdade, Hayek defendeu que a 
Inglaterra poderia pagar, já naquela época, uma ren
da mínima a todos os cidadãos, é também fato que 
muitos outros economistas, inclusive da tradição 
mais à esquerda, mais progressista, formularam an
tes essa proposição. Havia o conceito de um impos
to de renda negativo por meio de um Jump sum tax -
uma quarú1a f1xa, paga a todos. Esse conceito está 
expresso no livro de Abba P. Lemer, lhe Econo
mlcs of Control: The Economics of Welfare. Joan 
Robinson, no seu ensaio sobre a Teoria do Pleno 
Emprego, defendia que se deveria pagar, todos os 
sábados, uma libra por pessoa. Assim, ter-se-ia ren
da para cada um, para todos. O grande economista, 
laureado com o Nobel, James Edward Meade, pro
pôs, já em 1935, e de forma muito mais amadurecida 
em seus livros publicados de 1989 a 1995, quando fa
leceu, a idéia de se introduzir uma renda de cidada
nia incondicional para todos. Ele observou que, an
tes de se chegar ao ponto de pagar urna quantia in
condicional igual para todos, poder-sa-ia começar 

· por etapas. Portanto, é perfeitamente possível pen
sarmos, como etapa introdutória, a renda mínima 
para as famílias que tenham crianças em idade es
colàr. Não obstante, tenho à convicção de que va
mos chegar ao ponto de pagarmos uma renda de ci
dadania igual para todos. E os filósofos e econo
mistas que mais aprofundadamente têm estudado 
o assunto, como os Professores Phillipe Van Pa
rijs, a Economista Hermione Panc:er ·e tantos ou
tros, têm considerado que, para se garantir liber
dade real ':1 toda a sociedade, a renda incondicio
nal, a renda· básica, a renda de cidadania será o 
melhor instrumento. 

O Senador ECÍison Lobão se referiu à possibili
dade de, primeiro, realizarem-se as privatizações. 
Se o Governo Federal e os Governos estaduais já 
colheram resultados das privatizações, o que não vi 
ainda foi o resultado disso. ·Se do patrimônio resul
tante da venda de empresas como a Vale do Rio 
Doce, a Siderúrgica Nacional, a Ught ·ou a Compa
nhia Elétrica do Rio de Janeiro fosse formado um 
fundo que financiasse um mínimo de renda para to
das as pessoas, aí, sim, eu estaria vendo o Brasil 
avançar na direção de maior eqüidade. 

Aceito o convite que o PFL me faz para djalo
gar sobre essas proposições. Estou elaborando,. Se
nador Hugo Napoleão, estou elaborando um projeto, 
que ainda está sob a forma de anteprojeto, para criar 
um fundo de cidadania que beneficiará cada indivíduo. 
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No que diz respeito ao projeto que foi aprovado 
nesta Casa, hoje, dei entrada em um requerimento 
de informações, destinado ao Ministro Antonio Kandir, 
com o objetivo de solicitar informações sobre quais os 
municípios que têm direito a receber o beneffcio pre
visto no projeto sancionado pelo Presidente Fernando 
Henrique Can:loso em 10 de dezembro último. 

Com respeito ao documento do PFL. se ele 
realmente estiver expressando um desejo sincero, 
convido o referido partido a passar da retórica à prá
tica. O fato de, em ano eleitoral, todos se posiciona
rem em favor de uma proposta como a da renda mí
nima não é surpresa! No entanto, poucos se dispõ
em_a levar a cabo um programa efelivo e que venha 
a erradicar a miséria em nosso Pafs. 

Eu gostaria de ressaltar que o ex-Ministro e 
hoje candidato à Presidência da RepúbrK:a pelo 
PPS, Ciro Gomes, também resolveu incluir em sua 
plataforma de governo a garantia de uma renda para 
todos os brasileiros. Sem dúvida, isso demonstra 
que esse tema estará no centro dos debates da 
campanha presidencial de 1998. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discursa do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Geraldo Melo, 1 ll V"ICe-Presiden
te, deixa a cadeira da presidikrcia, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Peço aos Srs. Senadores que estão em outras depen
dências da Casa para virem ao plenário. HaYI!Iá vota
ção nominal com efeito administrativo. (Pausa.) 

SoliciiD ·também aos Srs. Senadores que estão na 
Casa e que ainda não marcaram presença que.o façam. 

Sobre a mesa. Projeto de ResokJÇão que será lido 
pelo Sr. 12 Secrelário, Senador Ronaldo Cooha lina. 

· É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N1114, DE 1998 

Cria, como serviço de cooperação lnterparla
mentar, o Grupo Parfamentar Brasil-Espanha. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 FICa criado, como serviço de eoopera

ção. lnterparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil
Espanha. . 

Art. 22 O Grupo Parlamentar reger-se-é. por seus 
Estatutos, aprovados pelos respectivos integrantes, 
cujas disposições não poderão contrair quaisquer 

__Q!SSCrições legais ou regimentais em vigor. 
Art. 32 Esta Resolução entrará em vigor na 

data de sua publicação. 
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

De há muito Brasil e Espanha vêm mantendo 
con~istentes relações nos planos diplomático, eco
nómiCO e cultural. Se no passado essas relações fo
ram consistentes, no presente de globalização eco
nómica elas se tomaram preeminentes, vistas as 
identidades políticas e culturais que determinaram 
expressivo robustecimento nas relações económicas 
entre os dois países. A Espanha se situa hoje entre 
os maiores investidores de capital no Brasil. 

São vastos os campos de cooperação entre os 
dois países: o desenvolvimerrto do turismo, a agricultura 
irrigada, as opções industriais, o intercâni>io univetsitário, 
as expe1iêt ICias políticas, para citarmos apenas alguns. 

Por estas razões e por se tratarem de demo
cracias modernas, faz-se indispensável o estabeleci
mento de relações não apenas entre os Poderes 
Executivos mas, também, entre os representantes 
dos dois Congressos. 

. A propositura que ora encan1inhamos tem, por
tanto, o claro sentido de estabelecer relações .ínti
mas entre os Congressos brasileiro e espanhol, vi
sando o debate e esclarecimento dos fatos de mútuo 
interesse que o futuro nos reserva. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Senador José Agriplno. 

ATA DE FUNDAÇÃO DO GRUPO 
PARLAMENTAR BRASIL-ESPANHA 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano 
de mil novecentos e noventa e oito, às 1 Ohoras, na 
sala da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do 
Senado Federal, comparecem os integrantes do 
Congresso Nacional intra-assinados, presentes com 
o fim especffico de constituírem o Grupo Parlamen
tar Brasil-Espanha, que objeliva essencialmente: 

I - promover o intercâmbio de experiência parla
mentar entre o Congresso Nacional do Brasil e o Con
greso de los~- Parlamento da Espanha; 

11 - aprofundar o estudo, o conhecimento e a 
preservação das fontes cultÚrais dos dois pafses; 

III - incentivar as relações cientificas, tecnoló
gicas e comerciais de interesse comum. 

Até a elaboração e aprovação dos Estatutos da 
nova entidade é designada pelos presentes a esta 
reunião de Constituição, uma Comissão Executiva 
assim composta: 

-Presidente: Senador José Agripino 
-1.!' V'K:e-Presidente: Deputada Maria Elvira 
- 22V!Ce-Presidente: Deputado Félix Mendonça 
-Secretário-Geral: Senador Waldeck Omelas 
-1 2 Secretário: Deputado Jacques Vagner 
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- 22 Secretário: Senador .. t:mília Fernandes 
-1 2 Tesoureiro: Senador Gerson Camata 
-22 Tesoureiro: Deputado Felipe Mendes 
- Diretor de Relações Parlamentares: Deputa-

do José Thomaz Nonô 
- Diretor de Assuntos CientífiCOs, Tecnológicos 

e Comerciais: Deputado Gonzaga Motta 
- Diretor de Assuntos Culturais e Históricos: 

Senador Arthur da Távola 
a qual nomeará um secretário-Executivo inte

grante do quadro de servidores da Secretaria da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal, e que 
terá a seu cargo elaborar o anteprojeto de Estatutos 
a ser submetido à próxima assembléia do Grupo 
Pariamentar, fiCando expressamente autorizada a 
praticar todos os atos necessários ao cumprimento 
dos objetivos da instituição. E por estarem assim 
acordados todos os presentes, foi lavrada a presente 
Ata, que vai assinada por todos e ratificada pelo Pre
sidente da Assembléia, -Senador José Agrlpino- Se
nador Waldeck: Omelas - Senador Gerson Garnata -
Senadora Regina Assumpção - Senador José Serra
Senador Arthur da Távola -Senadora Emflia Fernan
des - Deputada Maria Elvira-'- Deputado Cipriano Cor
reia - Deputado Betinho Rosado - Deputado Delfim 
Netto - Deputado Félix Mendonça - Deputado Felipe 
Mendes - Deputado Rubem Medina- Deputado Gon
zaga Motta - Deputado Moreira FrarJCO - Deputado 
João Mellão- Deputado Jofran Frejat- Deputado 
José Thomaz Nonô - Deputado Euler Ribeiro - De
putado Jacques Vagner- Deputado Almino Alfonso. 

(As Comissões de Relações Exterio
res e Defesa Nacional e Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O projeto será publicado e remetido às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo CUnha Uma. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N.S169, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do Regimento Inter

no, requeremos urgência para o Projeto de Resolu
ção n.2 10, qe 1998, que autoriza o Governo do Es
tado da Paraíba a elevar temporariamente, e em ca
ráter excepcional, o limite de endividamento de que 
trata o inciso 11 do art 42 da Resolução n. 2 69, de 1995, 
~ contratar operação de crédito externo, com garan
tia da União, junto ao Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, no valor de 
US$60,000,000.00, equivalentes a R$66.300.000,00, 

destinados ao li1anciarnento paroial do Programa de Apoio 
ao Pequeno Produtor do Eslado da Paraiba-PAPP. 

Safa das Sessões, 3 de fevereiro de 1998.-Hum
berto Lucena- Ronaldo Cunha Uma- Ney Suassu
na - Esperidião Amin - Edison Lobão- Lúdio Coe
lho -Odacir Soares- Nabor Júnior- Osmar Dias. 

REQUERIMENTO N.2 70, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado <1.2 249, de 
1989 (n.2 5.430/90, naquela Casa), de autoria do Se
nador Luiz Viana Filho, que altera, atualiza e consoli
da a lei n.2 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que 
regula os direitos autorais. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Elcio Alvares- Francelina Pereira- Jefferson Pé
res - Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esses requerimentos serão votados após a Oltfem do 
Dia, conforme preceitua o Regimento Interno da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
·-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Hem 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NR219, DE 1995-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 38, de 1998 - art 336, b) 

(Tramitando em conjunto com os Pro
jetas de Lei do Senado n2s 7, de 1995; e 53, 
de 1997- Complementares) 

Projeto de lei do Senado n2 219, de 
1995- Complementar, de autoria do Sena
dor Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o sigi
lo das operações de instituições financeiras 
e dá outras provídênéias. 

(Dependendo de pareceres das Comis· 
sões de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jefferson Péres, e de As
suntos Econômicos, Relator: Senador Vilson 
Kleinübing) 

Sobre a mesa, pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Jefferson Péres; e de Assuntos Ecooomicos, Rela
tor: Senador Vflson Kleinübing, que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Urna. 

São lidos os seguintes: 
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PARECERN° 57, DE 1998 

Da COMISSÃO DE CONSFtUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 219, de 1995 -Complementar, 
que "dispõe sobre o sigilo das operações de 
instituições financeiras e dá ·outras 
providências", o Projeto de Lei do Senado n• 
007, de !995 - Complementar, que "dispõe 
sobre a obrigatoriedade de prestação de 
informações à Secretaria da Receita Federai, 
por parte das instituições financeiras, 
sociedades corretoras e assemelhadas que 
especifica", e o Projeto de Lei do Senado n° 53, 
de 1997- Complementar, que "altera o art. 38 
·da Lei n• 4.595, de 3I de dezembro de I964 e os 
arts. I 8, 23 e 24 da Lei 7.492, de I 6 de junho de 
I986". 

RELATOR: Senador JEFFERSON PÉRES 

1-RELATÓRIO 

Em reunião de 25 de junho de 1996, como certamente recordam 
muitos dos eminentes Senadores aqui presentes, esta Comissão apreciou os dois 
primeiros projetas mencionados na epígrafe - PLS n° 219, de 199§ -
Complementar e PLS n° 007, de 1995 ..:. Complementar, já então tramitando em 
conjunto -, ambos relacionados com o sigilo das operações de instituições 
financeiras ou "sigilo bancário", segundo a linguagem vulgar. 

De autoria dos eminentes Senadores LÚCIO ALCÂNTARA e 
JOSÉ EDUARDO OUTRA, respectivamente, os referidos projetJ:s foram, 
naquela assentada, aprovados na fonna de substitutivo que, como relator, então 
propusemos em manifestação prontamente acolhida por esta Comissão. 

Também distribuídos·- à douta Comissão de Assuntos 
Econômicos, já estavam ambos prestes a ser ali apreciados. - inclusive com 
manifestação favcr:ivel do respectivo relator, após algumas subemendas -, 
quando ocorreu ··: a Jresentação do Projetu Je Lei do Senado n° 53, de ! 197 -
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Complementar, s(li1re a mesma maténa, dando-se, em conseqüência; a aprovação 
de novo requerimento de tramitação conjlUlta (Requ~rimento no 260/97), em fa:e 
do que retornam os aludidos projetas a esta ComiSsão para exame em coteJO 

com este último. 

De autoria do eminente Senador ANTONIO CARLOS 
MAGALHÃES, o Projeto de Lei no 53, de 1997 - Complementar propõe, 
inicialmente, que os dispositivos abaixo especificados da Lei no 4.595, de 1964, 
passem a vigorar com a seguinte redação, in verbis: 

"Art. 38 ............................................................................. . 

§ 2° O Banco Central e as instituições financeiras 
fornecerão as informações e os esclarecimentos necessários a 
investigação, inspeção, auditoria ou procedimento similar r:....:::!:z,.::~ pelo 
Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e por órgão 
do Poder Executivo, no exercício de competência constitucional e legal 
de fzscaliza,ção e controle. 

§ 3° O disposto no parágrafo anterior se aplica ao Poder 
Legislativo, ao Tribunal de Contas ou órgão similar, ao Ministério 
Público e â"órgãos do Poder Executivo dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, desde que as informações requeridas se refiram a pessoa 
jurídica sob a jurisdição desses entes políticos ou a agente público 
obrigado a prestar-lhes contas. 

§ 4° As informações e esclarecimentos obtidos nos 
termos do § 2° deste anigo somente poderão ser utilizados para o fim 
declarado e devem ser mantidos sob reserva ou em sigilo sempre que, 
por motivo relevante, o Banco Central ou instituição financeira assim o 
solicitar. 

§ 5° Constitui crime, nos termos da Lei 7.492, de 
16. 06.198v, obter, utilizar e divulgar informações de operação ou 
serviço prestado por instituição financeira sem observar o disposto nos 
§§ JO e 2° deste anigo." 

Em seguida, preconiza que seja também alterada a redação dos 
seguintes dispositivos da Lei n° 7.492, de 1986, que define os crimes contra o 
sistema financeiro nacional, ipsi$ litteris: 

•An. 18 .... -........................................................................ . 
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Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem: 

I - obtiver informações de operação ou de serviço 
prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de 
distribuição de títulos mobiliários, sem observar os§§ / 0 e 2° do art. 38 
da Lei 4.595, de 31.12.1964, aumentada a pena à metade se o agente 
utilizar as informações para outro fim que não os previstos nestes 
mesmos parágrafos; 

II - divulgar informações de operação uu de serviço 
prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de 
distribuição de títulos mobiliários, sem ser ordenado vu requerido, nos 
termos dos§§ 1° e 2° do art. 38 da Lei 4.595, de 31.12.1964, e por 
outros motivos que não os previstos nestes parágrafos., 

"Art.23 .............................................................................. . 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem sonegar 
ou alterar, ainda que parcialmente, as informações ordenadas ou 
requeridas nos termos dos §§ / 0 e 2° do art. 38 da Lei 4.595, de 
31.12.1964,_ rel:iuzindo-se a pena a um terço, se o agente se retratar ou 
declarar a verdade., 

''Art. 24. As penas previstas nesta lei não são excludentes 
de outras sc:'lções civis e administrativas cabíveis, aplicando-se, ainda, o 
Código Penal e o Código de Processo Penal, no que couber." 

E finalizando, sugere a adoção de dispositivo estabelecendo que 
'o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas ou órgão similar editarão as normas próprias necessárias à 
regulamentação desta Let" (art. 5° da proposição). 

Justificando as alterações propostas, enfatiza o eminente autor, 
de início, que "neste momento, quando se verifica o desvirtuamento do direito 
ao sigilo bancário, utilizado não conw proteção à privacidade do cidadão, mas 
para acobertar crimes' de lesa-pátria, não poderíamos nos omitir, deixando de 
oferecer a nossa contribuição para coibir os abusos verificados na utilização 
desse direito, de inquestionável origem democrática e assento constitucional 
(CF, art. 5°, X)". 

Mais adiante, assinala que o projeto de sua autoria,." .. :IQ.mesmo 
tempo que observa o direito ·ao ·sigilo bancaria, coloca"o a serviço· da 
Democracia e da República e não contra estas, ressalvando, pois, essa espécie 
de direito à privacidade sempre que o interesse público assim o exigir". 
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E arremata, ipsis verbis: 

"Com esse objetivo, a Proposição que ora submetemos à 
análise e deliberação dos nobres Pares propõe as seguintes alterações à 
Lei 4.595164 (Lei do Sistema Financeiro) e à Lei no 7.492186 (Lei 
defimdora dos crimes contra o Sistema Financeiro): 

I - o sigilo bancário pode ser excetuado, visando à 
instituição de investigação, "lnspetoría, auditoria ou procedimento 
similar, a requerimento do Poder Legislativo, do Ministério Público e 
dos órgãos do Poder Executivo, no exercício do poder-dever 
constitucional e lega~ de f;scaliza,-;"ic c controle; 

2 - as informações e esclarecimentos obtidos do Banco 
Centrai e das instituições financeiras somente poderão ser utilizados 
para o fim declarado e devem ser mantidos sob sigilo ou reserva sempre 
que o Banco Central ou instituição financeira, por motivo relevante, 
assim o solicitar; 

3 - a obtenção de informações e esclarecimentos por 
meios escusas caracteriza crime de violação ao sigilo bancário; 

4 - também: é crime de violação ao sigilo bancário a 
utilização de informações e esclarecimentos obtidos do Banco Central e 
instituições financeiras para outros fins, que não os declarados para 
obtê-los; 

5 - caracteriza, ainda, crime de violação ao sigilo 
bancário a divulgação de informações sigilosas, por agente do Banco 
Central ou instituição financeira, sem ser demandado, nos termos da 
Lei; 

6 - constitui, também, crime a sonegação ou alteração, 
ainda que parcialmente, das informações ordenadas ou requeridas; se o 
agente se retratar ou declarar a verdade, a pena é reduzida a um terço; 

7- a previsão das sanções não é exaustiva, aplicando-se, 
ainda, as disposições do Código Penal, do Código de Processo Penal e 
demais sanções civis e administrativas cabíveis; 

8 - o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas, ou órgão similar, editarão as normas 
próprias ."'ecessárias à regulamentação da lei que não é auto
executávd'. 

É o relatório. 
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II-VOTO 

Nos termos do art. 260 do Regimento Interno do Senado Federal, 
terá precedência, na tramitação de projetas em conjunto, "o mais antigo sobre 
os mais recentes, quando originários da mesma Casa, salvo se entre eles 
ltouver algum que regule a matéria com maior amplitude"( alínea "b", 2 - sem 
grifos no original). 

Assim, continua com precedência o Projeto de Lei do Senado 
no 219, de 1995 - Complementar, de autoria do eminente Senador LÚCIO 
ALCÂNTARA. que disciplina com maior amplitude a matéria. 

Embora contendo alterações de alcance mais restrito, que apenas 
atingem parte do art. 38 da Lei n° 4.595/64 e da Lei no 7.492/86, a iniciativa de 
autoria do eminente Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES contém 
formulações que não apenas se hannonizam com o substitutivo acolhido por esta 
Comissão, como .. também o aprimoram em vários pontos . É o caso, por 
exemplo, das propostas relacionadas com o fornecimento de informações a entes 
públicos, por parte do Banco Central e instituições financeiras, para fins de 
inspeção, investigação ou auditoria. Só que iremos incorporá-las ao texto com as 
necessárias adaptações, já que o substitutivo, além de disciplinar essa matéria 
em vários artigos (arts. 3°, 4° e 5°), expressamente revoga o art. 38 da aludida 
Lei n° 4.595/64, o que impede o acolhimento das propostas em referência nos 
exatos termos em que formuladas. 

Outra contribuição apreciável diz respeito a um maior rigor no 
resguardo das informações protegidas por sigilo, que o projeto procura 
implementar mediante alteração de vários pontos da Lei n° 7.492, de 1986, para 
alcançar sobretudo aquele que de alguma forma venha a utilizar-se de 
informação sobre operação de instituição financeira, ou serviço por ela prestado, 
obtida com violação do dever de sigilo por parte do agente que a forneceu. 
Também aqui as alterações propostas serão adaptadas ãtécnica utilizada pelo 
substitutivo,já §ecencontrando nele cóntempladas algu..mas delas, como ocorre, 
por exemplo, com::a sanção prevista no parágrafo único a ser acrescido ao art. 23 
da referida lei, que define crime já tipific:::<io no Girt. 8° do substitutivo que ora 

·;oferecemos. 

Duas das formulações propostas, entretanto, não nos parecem, 
concessa venia, merecedoras do acolhimento des~ Comissão. 

A primeira se refere ao sugerido art. 24·a ser acrescido ao texto 
da Lei n° 7.492, de 1986 (art. 4° do projeto), cujo conteúdo ostenta caráter 
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meramente expletivo, pois, independentemente de qualquer estipulação legal, 
são independentes, segundo entendimento pacífico da doutrina, as instâncias 
civil, administrativa e penal. Ademais, a lei em referência define crimes cujo 
processo depende de ação pública intentável pelo Ministério Público Federal 
perante a Justiça Federal (art. 26), o que por si só já faz certa, em cada caso, a 
aplicação do Código de Processo Penãl. 

A outra diz respeito à proposta consubstanciada no art. 5° da 
in!::;iativa e~ :;:.m-;ntv. É que não se nos afigura juridicamente correto, como cli 
preconizado, amouir-se poder regulamentar também ao Poder Legislativo, ao 
Ministério Público e às Cortes de Contas, haja vista que, a teor do disposto do 
art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, é privativa do Executivo a 
titularidade desse poder. 

Diante de todo o -acima exposto, manifestamo-nos pela 
aprovação da mâléria nos tennos do novo substitutivo a seguir formulado, e 
pela prejudicialidade do PLS no 007, de 1995 -Complementar e do PLS n° 53, 
de 1997 - Complementar. 

EMENDA N" 01 (Substitutivo) - CCJ 

"PROJETO DE LEI DO SENADO N" 219, DE 1995- COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituições financeiras e dá 
outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas 
operações ativas e passivas e serviços prestados. 

§ I o Sãu consideradas instituições financeiras, pa~ J -:>s efeitos 

desta Lei Complementar: 

I - os bancos de qualquer espécie; 
II - as sociedades: 
a) distribuidoras de valores mobiliários; 
b) corretoras de câmbio e de valores mobiliários; 
c) de crédito, financiamento e investimentos; 
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d) de crédito imobiliário; 
III- as cooperativas de crédito; 
IV- as associações de poupança e empréstimo; 
V - outras sociedades que, em razão da natureza 

operações, assim venham a ser consideradas por lei. 

§ 2° Não constitui violação do dever de sigilo: 

de suas 

I - a troca de illformaç;)t:s entre instituições financeiras, para fins 
cadastrais, inclusive por intermédio de ce11trais de risco, observadas as normas 
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; 

II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de 
emitentes de cheques sem provisão de fundos, a entidades de proteção ao 
crédito; 

m·.:.. a comunicação, às autoridades competentes, da prática de 
ilícitos penais ou administrativos, ~brangendo o fornecimento de informações 
sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática 
criminosa; 

IV - a revelação de informações sigilosas com o consentimento 
expresso dos interessados; 

V - a prestação de informações nos termos e condições 
estabelecidos nos arts. 3°, 4°, 5°, 6° e 7° desta Lei Complementar. 

Art. 2° O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, 
tanto em relação às operações que realizar, quanto no referente às informações 
que obtiver no exercício de suas atribuições. 

§ 1° O sigilo, inclusive-quanto a contas de depósitos, aplicações e 
investimentos mantidos em instituições financeiras, não pode ser oposto ao 
Banco Central u'l Prasil: 

! - no desempenho de suas funções típicas de · fisuilização, 
compreendendo a apuração, a qualquer tempo, de ilícitos praticados por 
controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, 
mandatários e prepostos de instituições financeiras; 

II - ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a 
regi..-ne especial: 

§ 2° As comissões encarregadas dos inquéritos a que se refere o 
inciso II do parágrafo anterior poderão examinar quaisquer documentos relativos 
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a bens, direitos e obrigações das instituições financeiras, de seus·controladores, 
administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e 
prepostos, inclusive contas correntes e operações com outras instituições 
financeiras. 

Art. 3° Serão prestadas pelo Banr-..o Central dn. Brasil e 
instituições financeiras todas as informações solicitados pelo ruu.~;;. J"udiciário, 
preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas 
não poderão servir-se para fins estranhos à lide. 

§ 1 o Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a 
prestação de informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados 
por comissão de· inquérito administrativo destinada a apurar ilicitos contra a 
Administração Pública. 

§ 2° Nas hipóteses do parágrafo anterior, o requerimento de 
quebra de sigilo independe da existência de processo judicial em curso. 

Art. 4° O Banco Central do Brasil e as instituições financeiras 
fornecerão ao Poder Legislativo Federal e ao Tribunal de Contas da União as 
informações e documentos sigilosos que se fizerem necessários ao exercício de 
suas respectivas competências constitucionais e legais, podendo, na ocorrência 
de motivos relevantes devidamente justificados, solicitar que sejam mantidos sob 
reserva ou sigilo. 

§ 1 o As comissões parlamentares de inquérito, no exercício de 
sua competência constitucional e legal de ampla investigação, obterão 

diretamente das instituições financeiraS: ou por intermédio do Banco Central do 
Brasil, as informações e documentos sigilosos de que necessitarem. 

~ 2° As solicitações de que tra&a .:;st<- c..;.ti§o Jeverãu ser 
previamente aprovadas pdo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, das respectivas comissões parlamentares de inquérito ou d'? Tribunal de 
Contas da União, por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus 
membros. 

Art. 5" O disposto no art. 4° também se aplica ao Poder 
Legislativo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como às 
respectivas Cortes de Contas, desde que as informações e documentos 

-~· solicitados se refiram a órgãos ou entidades públicas sob suas respectivas 
jurisdições ou a dirigentes e demais agentes públicos obrigados a prestar-lhes 
contas. 
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Art. 6° As instituições financeiras a que se refere o § 1 o do art. 
1°, sempre que solicitadas, ficam obrigadas a transferir ao órgão central 
r~oru:áw,l '.:-1?. .Administração Tributária da União, com a periodicidade ~ ~ 
partir dos 1uni1es de valor que esta especificar, as informações relativas às 
operações financeiras efetuadas, durante cada mês, pelos usuários de seus 
serviços. 

artigo: 

de poupança; 

§ 1 o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste 

I - depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança; 

II - débitos em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive 

m - aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável; 

IV - aplicações em fundos de investimentos; 

V - operações com títulos ou Valores mobiliários, qualquer que 
seja a sua natureza~ 

VI - outras operações que como tal venham a ser definidas em 
lei. 

§ 2° As informações transferidas na forma do caput deste artigo 
restringir-se-ão a informes relacionados coin a identificação dos titulares das 
operações e os montantes globais mensalmente movimentados, · vedada a 
inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza 
dos gastos a partir deles efetuados. 

§ 3° Não se incluem entre 'i.: informações de que 1raa este artigo 
as operações financeiras efetuadas pelas administrações direta. e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 4° Os agentes fiscais tnbutários da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, ·livro_s 
e registras de instituições financeiras, inclusive dados detalhados de contas de 
depósitos e aplicações financeiras, quando houver início de procedimento fiscal 
regularmente instaurado e tais exames forem considerados indispensáveis pelo 
titular do órgão de administração tributária com jurisdição no local da instituiçã~ 
financeira onde deverão ser realizados. 
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§ so O atendimento dos pressupostos estabelecidos no § 4°, 
in fine, aplica-se também aos pedidos de informações e de fornecimento de 
documentos formulados às instituições financeiras pelas autoridades fiscais. 

§ 6° Detectados inwc.;iv., .iç falhas, incorreções ou omissões na 
prestação das infonnações de que trata o caput deste artigo ou de cometimento 
de ilícito fiscal em operação realizada em instituição financeira, é facultado à 
autoridade interessada solicitar ao Banco Central do Brasil a realização de 
auditoria para obtenção de maiores esclarecimentos ou apuração dos fatos, 
admitida, em amhas as hipóteses, a participação conjunta de agentes fiscais 
designados pela administração tributària respectiva. 

§ 7° O órgão central responsável pela administração tributária da 
União poderá, até a exata medida da necessidade que o solicitante venha a 
comprovar, transferir aos seus similares das esferas inferiores de governo 
parcela dos dados recebidos na forma do caput deste artigo. 

§ go Em qualquer das ~póteses deste artigo, as infonnações 
transferidas deverão ser conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação 
tnbutària em vigor. 

§ 9° O Banco Central do Brasil verificará a exatidão das 
infonnações prestadas na forma deste artigo, realizando, para esse fim. 
auditorias periódicas nas instituições financeiras sob sua jurisdição. 

Art. 7" Atendidos os requisitos estabelecidos no § 4° do artigo 
6°, as instituições financeiras ficam obrigadas a fornecer à Comissão de Valores 
Mobiliários l{,·."!as as inforn1ações e documentos por ela solicitados. 

Art. 8° Constitui crime, punível com reclusão de 2 (dois) a 
6 (seis) anos, e multa, omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente 
as informações a que se referem os arts. 3°, 4°, 5°, 6° e 7_0 desta Lei 
Complementar. 

§ 1° A pena será reduzida de um terço se, assinado novo prazo, o 
agente se retratar, suprindo a omissão ou corrigindo as infonnações falsamente 
prestadas. 

§ 2° São penalmente responsáveis. para fins do disposto neste 
artigo, os controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, 
gerentes ou prepostos das instituições financeiras especificadas no § 1° do art. 1° 
desta Lei Complementar. 
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§ 3° Equiparam-se aos administradore<; de imtittl~':;;:" f!n.anceira o 
interventor, o liquidante e o síndico. 

Art. 9° O atendimento das exigências e fonnalidades previstas no 
art. 4° e § 4° do art. 6° será expressamente declarado pelas autoridades 
competentes nas solicitações dirigidas ao Banco Central do Brasil ou às 
instituições financeiras. 

Art. 10. Quando, no exercício de suas atribuições, o agente do 
Banco Central do Brasil constatar· índício ou prova da ocorrência de ·crime 
definido em lei como de ação pública, prontamente comunicará o fato _à sua 
chefia imediata, que, no máximo de quarenta e oito horas, remeterá a 
comunicação ao Ministério Público, após juntada dos documentos necessários à 
sua apuração ou comprovação. 

§ 1 o Quando se tratar de irregularidade ou ilícito administrativo, o 
agente procederá da mesma forma estabelecida no caput deste artigo, dando 
conhecimento do fato aos órgãos públicos competentes. 

'§ 2° Incorre nas penas do art. 319 do Código Penal (Decreto-Lei 
.n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940) o agente do Banco Central do Brasil que 
deixar de praticar qualquer dos atos de oficio determinados por este artigo. 

Art. 11. O art. 18 da Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 18. Viol?.. c. dever de sigilo, estabdecido em lei, 
revelando informação sobre ope Tação de instituição financeira, ou serviço 
por ela prestado, de que tenha conhecimento em razão do cargo, emprego, 
oficio ou profissão: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 
-multa. 

§ 1 o Nas mesmas penas incorre aquele que· divulgar ou 
utilizar, para quaisquer fins, informação sobre operação de instituição 
financeira, o~ serviço por ela prestado, obtida com violação do dever de 

-sigilo-estâbeleélati "em lei. 

§ 2° Em qualquer das hipóteses deste artigo, somente se 
precede mediante repr-esentação.-,-~ 

Art.. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de- s1•a 
publicaçao. 
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Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente 
o art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964." 

~-·-·------

Sala da Comissão, em 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
nJSTIÇA E CIDADANIA, sobre as emendas 
n° 1, do Senador José Eduardo Outra e n° 2, 
do Senador Pedro Simon, ao Substitutivo do 
Relator, ao PLS 219/95, que "Dispõe sobre-Õ 
sigilo das operações de Instituições 
Financeiras e dá outras providências, " 
tramitando em conjunto com o PLS 07195-
complementar e PLS 53197-Complementar. 

RELATOR: Senador JEFFERSON PÉRES 

I-RELATÓRIO 

Após · o prazo regimental para vista coletiva, retorna a esta 

Comissão o projeto de lei em epígrafe. 

Ao texto do substitutivo do relàtor foram apresentadas duas 
emendas, respectivamente, de autoria dos senadores JOSÉ EDl r ARDO DUTRA 
e PEDRO SIMON, sobre os quais nos manifestamos a seguir: 
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EMENDAWI 

AUTOR: Senador .!OSÉ EDUARDO DUTRA 

Pretende o eminente senador alterar o caput do art. 6° do 

substitutivo~ dando-lhe a seguinte redação: 

"Art. 6° As instituições financeiras a que se refere o 
parágrafo 1° do art .. 1~ fornecerão, mensalmente à Secretaria da 
Receita Federal, informações relativas a operações financeiras 
superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) efetuadas pelos usuários 
dos respectivos serviços. " 

Sem dúvida, a proposição em c-.omento tP-rr i!'~~iração na 

legislação norte-americana que limita em U$ 10,000.00 (dez mil dólares). A 

despeito de reconhecer os méritos da emenda, cmnpre registrar que a intenção do 

seu autor. ao estabelecer a obrigatoriedade de comunicação à Receita Federal, 

oontlita com dispositivo do PLC ND 066/97, com o qual se pretende disciplinar os 

procedimentos relativos aos chamados crimes de "lavagem" de dinheiro, bens, 

direitos e valores. Ocorre que essa proposição, de autoria do Executivo, dispõe 

sobre a criação de um Conselho de Controle de Atividades Financeiras-COAF. 

Desse modo, optamos por acatar apenas parcialmente a emenda 

do Senador JOSÉ EDUARDO DUTRA, nos termos da subemenda D
0 1, que 

transfere ao Executivo a designação da autoridade competente. 

A emenda n° 2, de autoria do Senador Pedro Simori (PMDB-RS), 

p~tende estender ao Ministério Público Federal o poder de reqUisitar 

informações acobertadas pelo sigilo bancàrio para viabilizar o exercício da 
titularidade executiva da ação penal, nos termos do art. 129 da Constituição 

Federal. 

Em favor da sua proposição, argumenta o ilustre parlamentar 

gaúcho que: 
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a) As garantias individuais têm no Ministério Público seu defensor 

mais "claro e grave", confonne preceitua o art. 127, caput, da Constituição 

Federal, verllis: 

"Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à jUnção jurisdicional do Estado, incumbinrio~lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponfveis. " 

b) A Lei no 7.492/86, em seus arts. 28 e 29, assegura ao MP a 

requisi~c ~= jados bancários necessários à elucidação de infrações cometidas 

contra o Sistema Financeiro nacional, nos termos seguintes: 

"Art. 28. Quando, no exercício das suas atribuições legais, o 
Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários -
CVM. verificar a ocorrincia de crime previsto nesta Lei, disso 
info;mará ao Ministério Piíblico Federal, enViand~lhe os documentos 
necessários à comprovação rio fato. 

Parágrafo único. A conduta de que trata este artigo será 
observada pelo interventor, liquidante ou sindico que, no curso da 
intervenção, liqt1idação extrajucidical ou falência, verificar a 
oco"ência de crime de que trata esta Lei. 

An. 29. O órgão do Ministério Público Federal, sempre que 
julgar necessário, poderá requisitar, a qualquer autoridade, 
informação, documento ou diligência relativa à prova dos crimes 
p~vistos nesta Lei. 

Parágrafo único. O sigilo dos serviços e operações 
financeiro., não pode ser invocado como óbice ao atendimento da 
requisição prevista no caput deste anigo. " 

c) A Lei Complementar n° 75/93 - Lei orgânica do Ministério 

r-~..:o da União - já defere ao MP o p'lder de requisição no~ iumos do seu art. 

8", verhis: 

"Art. 8". Para o exercício de suas atribuições, o Ministério 
Público tia União poderá. nos procedimentos da sua competência: 
...................................................................................................................................... 
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IJ.. = rf!qU#itar informações, exames, perícias e documentos de . 
autoridades da Administração Pública di reta ou indÚ·eta; " 

d) Especificamente a esse respeito, já se manifestou o Supremo 

Tribunal Federal no Mandado de Segurança n~ 21.729-4, movido pelo Banco do 

Brasil contra o Procurador-Geral da República, oportunidade em que aquela 

Corte finnou entendimento segundo o qual o Ministério Público tem poderes 

requisitórios contra entidades financeuas quando haja o envolvimento de recursos 

públicos. 

Cumpre observar que, por ocasião do julgamento do MS n° 

21.729-4, acima referido, o Supremo- Tribunal Federal discutiu, em várias 

sessões, a questão da constitucionalidade do.§ 2° do art. go da LC n° 75/93 - Lei 

Orgânica do Ministério Público, verhis: 

"Ari. 8°: ..................... : ........................................................... . 
.................................................................................................................................................. 

§ 2° Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, 
sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da 
subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado 
ou do documento que lhe seja fornecido 

........................................................................... .; ............................... . 

Recorde-se que apesar do ~oto do relator, Ministro Francisco 

Rezek, que declarava a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo e, 
portanto, concedia a segurança requerida, o Tnbunal, por maioria, indeferiu o 

mandadt: lie seguraüyt., wiifvrr~<~'< decisão publicada no Diáric da Justiça de 

16.10.95 Seção I, p. 34.571. O acórdão ainda não foi publicado. 

A despeito do exposto, consideramos temerário e desnecessário 

que ~e atnbua, de forma indiscriminada, a órgão do Ministério Público Federal 

tamarlba responsabilidade. Dai. também acatarmos, só parcialmente, a idéia. 

-----------
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Conforme teor da subemenda n° 2, pelas redações sugeridas ao caput -do art. 4° e 

ao novo § 1°, o Ministério Público Federal passa a integrar, ao lado do Poder 

Legislativo e do Tribunal de Contas da União, o rol dos entes públicos com poder 

reqtúsitório. 

\ 
Ressalte-se, a propósito, que, no caso do Ministério Público 

Federai, tal reqtúsição deverá ser formulada por uma elas Câmaras de 

Coordenação e Revisão, as quais não exercem qualquer tipo de chefia, 

incumbindo-lhes, nos termos da Lei Orgânica, a coordenação, integração e 

revisão do exercício fimcíonal. Ademais, são órgãos colegíados, compostos 

preferencialmente por subprocuradores-gerais, indicados pelo Procurador-Geral 

da República e pelo Conselho Superior, com mandato de dois anos. 

Desse modo, nosso voto é parcialmente favorável a ambas as 
' . 

emendas, nos termos da Subemenda n° 1, que modifica a redação sugerida pelo 

Senador JOSÉ EDUARDO DUTRA, e da Subemenda n° 2, que modifica o caput 

do art. 4° e acrescenta novo§ 1°, renumerando-se os demais, acolhendo, assim, 

parcialmente a emenda n° 2, oferecida pelo Senador PEDRO SIMON. 

SUBEMENDP.. No 1 

Dê-S"' s.o caput d.:: ar:. 6° do Substitutivo a seguinte redação: 

"Art. 6° O Poder Executivo disciplinará os critérios 
segundo os quais as instituições financeiras informarão à 
autoridade competente a realização de operações financeiras 
efetuadas pelos usuários dos seus serviços, sempre que estas 
forem, num mês, de valor igual ou superior a R$ 15.000,00 
(quinze mil reais). " 

SUBEMENDA N° 2 

Dê-se ao caput do art. 4° do Substitutivo a seguinte redação, 

acre.::::':'"'"'·~do-se-lhe novo§ 1°, renumerando-se os demais: 
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"Art. 4° O Banco Central do Brasil e. as instituições 
financeiras, mediante requzs1çao, fornecerão ao Poder 
Legislativo Federal, ao Tribunal de Contas da União e ao 
Ministério Público Federal as informações e documentos 
sigifõsos que se fizerem necessários ao exercício de suas 
respectivas competências constitucionais-e legais, podendo, na 
ocorrência de motivos relevantes, devidamente justificados, 
,~C!licitar que sf!jam mantidos sob reserva ou sigilo. 

"§ JO As requisições de que trata este artigo, quando 
formuladas pelo Ministério Público Federal, serão previamente 
aprovadas por uma de suas Câmaras de Coordenação e 
Revisão." 

Face às modificações decorrentes das subemendas no 01 e n° 02, 
supra, o Substitutivo do Relator ac PLS no 219, de 1995, Complementar, passa a 
ter a seguinte redação: 

El\1ENDA No 1, (Substitutivo) _ CCJ 

"PP..GJETO üE LEI DO SENADO N" 219, DE 1995 - CJMPLEMEN'fAR 

Dispõe sobre o sigilo das operações de 
instituições financeiras e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas 
operações ativas e passivas e serviços prestados. 

§ 1°. São consideradas· instituições financeiras, para os efeitos 
desta Lei Complementar: 

I - os bancos de qualquer espécie; 
II - as ,;ociedad-.:... 
a) distribuidoras de valores mobiliários; 
b) corretoras de câmbio e de valores mobiliários; 
c) de crédito, financiamento e investimentos; 
d) de crédito imobiliário; 
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III- as cooperativas de çrédito; 
IV- as associações de poupança e empréstimo; 
V - outras sociedades que, em razão da natureza de suas 

operações, assim venham a ser consideradas por lei. 

§ 2°. Não constitui violação do dever de sigilo: 

I - a troca de infonnações entre instituições financeiras, para fins 
cadastrais, inclusive por intennédio de centrais de risco, observadas as normas 
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; 

n - o fornecimento de ínfonnações constantes de cadastro de 
emitentes de cheques sem provisão de fundos, a entidades de proteção ao crédito; 

III - a comunicação, às autoridades competentes, da prática de 
ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de infonnações 
sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática 
criminosa; 

IV - a revelação de informações sigilosas com o consentimento 
expressu dcs intert>s5-ado5:: 

V - a prestação de informações nos teür.os ~: ""ndições 
estabelecidos nos artigos 3°, 4°, 5°, 6° e 7° desta Lei Complementar. 

Art. 2° O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, 
tanto em relação às operações que realizar, quanto no referente às infonnações 
que obtiver no exercício de suas atribuições. 

§ 1°. O sigilo, inclusive quanto a contas de depósitos, aplicações e 
investimentos mantidos em instituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco 
Central do Brasil: 

I - no desempenho de suas funções típicas de fiscalização, 
compreendendo a apuração, a qualquer tempo, de ilícitos praticados por 
controladores, administradores, membros de conselhos · estatutários, gerentes, 
mandatários e prepostos de instituições financeiras; 

II - ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a 
regime especiaL 

§ 2°. As comissões encarregadas dos inquéritos a que se refere o 
item n do parágrafo anterior poderão examinar quaisquer documentos relativos a 
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bens, direitos e ob~gações das instituições financeiras, de sel!S controladores, 
administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e 
prepostos, inclusive contas correntes e operações com outras instituições 
financeiras. 

Art. 3° Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil e 
instituições financ~iras todas as informações solicitados pelo Poder Judiciário, 
preservado o seu éaráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não 
poderão servir-se para fins estranhos à lide. 

§ 1°. Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a 
prestação de informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados 
pór comissão de inquérito administrativo destinada a apurar ilícitos contra a 
Administração Pública. 

§ 2°. Nas hipóteses do parágrafo anterior, o requerimento de 
::tuebra de sigilo independe da exi::;~ên::ia de ;:-r~<::e~s" j~!diz!~ em cu..-so. 

Art. 4° O Banco Central do Brasil e as instituições financeiras, 
mediante requisição, fornecerão ao Poder Legislativo Federal, ao Tribunal de 
Contas da União e ao Ministério Público Federal as informações e documentos 
sigilosos que se fizerem necessários ao exercício de suas respectivas 
competências constitucionais e legais, podendo, na ocorrência de motivos 
relevantes, devidamente justificados, solicitar que sejam mantidos sob reserva ou 
sigilo. 

§ 1°. As requisições de que trata este artigo, quando formuladas 
pelo Ministério Público Federal, serão -previamente aprovadas por urna de suas 
Câmaras de Coordenação e Revisão. 

§ 2°. As comissões parlamentares de inquérito, no· e'!:er~!cio de 
~ •;:)::::.pctência constitucional e legal de ampla investigação, obterão 
diretamente das instituições financeiras, ou por intermédio do Banco Central do 
Brasil, as inforrnações e documentos sigilosos de que necessitarem. 

§ 3°. As solicitações de que trata este artigo deverão ser 
previamente aprovadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, das respectivas comissões parlarnentares:-de .inquérito ou. do Tnbunal.de 
Contas da União, por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus 
membros. 

81 



82 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

Art. 5" O disposto no artigo 4° também se aplica ao Poder 
Legislativo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como às 
respectivas Cortes de Contas, desde que as informações e docwnentos solicitados 
se refiram a órgãos ou entidades públicas sob suas respectivas jurisdições ou a 
dirigentes e demais agentes públicos obrigados a prestar-lhes contas. 

Art. 6° O Poder Executivo disciplinará os critérios segundo os 
quais as instit-uições financeiras informarão à autoridade competente a realização 
de operações financeiras efetuadas pelos usuários dos seus serviços, sempre que 
estas forem, ntun mês, de valor igual ou superior a R$ 15.000,00 (quinze mil 
reai<:) 

artigo: 

de poupança; 

de crédito; 

§ 1°. Consideram-se operações financeir"..:., para os efeitos deste 

r - depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança; 
II - pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques; 
m -'emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados; 
IV - resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive 

V- contratos de mútuo; 
vr - descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos 

VII - aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável; 
VIII - aplicações em fimdos de investimentos; 
IX - aquisições de moeda estrangeira; 
X - conversõe~ d.:- m~da estrangeira em moeda nacional; 
XI - transferências de moeda e outros valores para o exterior; 
XII - operações em ouro; e . 
XIII - quaisquer outras operações de natureza semelhante que 

venham a ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores 
Mobiliários ou outro órgão competente. 

§ 2°. As informações transferidas na forma do caput deste artigo 
restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das 
operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção 
de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos 
gastos a partir deles efetuados. 
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§ 3°. Não se incluem entre as informações de que trata este artigo 
as operações financeiras efetuadas pelas administrações direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 4°. Os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros 
e ·registras de instituições financeiras, inclusive dados detalhados de contas de 
depósitos e aplicações financeiras, quando houver início de procedimento fiscal 
regularmente instaurado e os exames forem considerados indispensáveis pelo 
titular do órgão de administração tributária com jurisdição no local da instituição 
finan· ;~ T.i ~nde dew~rão <:er re'lli~dos. 

§ 5°. O atendimento dos pressupostos estabeiecidos no § 4°, in 
fine, aplica-se também aos pedidos de informaçõc::s e de fornecimento de 
documentos formulados às instituições financeiras pelas autoridades fiscais. 

§ 6°. Detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões na 
prestação das informações de que trata o caput deste artigo ou do cometimento 
de ilícito fiscal. eliil operação realizada em instituição financeira, é facultado à 
autoridade interessada solicitar ao Banco Central do Brasil a realização de 
auditoria para obtenção de maiores esclarecimentos ou apmação dos fatos, 
admitida, em ambas as hipóteses, a participação conjunta de agentes fiscais 
designados pela Administração Tributária respectiva 

§ 7°. O órgão central responsável pela Administração Tributária 
da União poderá, até a exata medida da necessidade que o solicitante venha a 
comprovar, transferir aos seus similares das esferas inferior"'s ti" governo parcela 
dos dados recebidos na forma do caput deste artigo. 

§ 8°. Em qualquer das hipóteses deste artigo, as informações 
transferidas deverão ser conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação 
tributária em vigor. 

§ 9°. O Banco Central do Brasil verificará a exatidão das 
informações prest~dàs na forma deste artigo, realizando, para esse fim, auditorias 
~ódicas nas instituições financeiraS sob sua jurisdição. 

Art. 7", Atendidos os requisitos estabelecidos no§ 4° do artigo 6~; 
as instituições financeiras ficam obrigadas a fornecer à Comissão de Valores 
Mobiliários todas as informações e documentos por ela solicitados. 
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Art. 8" Constitui crime, punível com reclusão de 2(dois) a 6(seis) 
anos, e multa, omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente as 
informações a que se referem os artigos 3°, 4°, 5°, 6° e r desta Lei 
Complementar. 

Parágrafo único. São penalmente responsáveis, na forma do 
disposto neste artigo, os conl't/adores, a~mini<:fr-!rlor~s. membros de conselhos 
estatu::í; ios, gern.tes ou prer-ust•Js das instituições financeiras especificadas no § 
I 0 do art. I 0 desta Lei Compler11entar. 

Art. 9° O atendimento das exigências e formalidades previstas no 
artigo 4° e . § 4° do artigo 6° será expressamente declarado pelas autoridades 
competentes nas solicitações dirigidas . ao Banco Central do Brasil ou às 
~~ções financeiras. 

Art. 10. Quando, no exercício de suas atribuições, o agente do 
Banco Central do Brasil constatar indicio ou pr:ova da ocorrência, de crime. 
definido em lei como de ação pública, i>rontamente .comunicará o fato à sua 
~~~t!a !:::cdiata, q~e, em no máximo quMe~ta .. ~. ·oito horas, r ... meterci :. 
çODiúmeaç_;]{ç ao ly.finistério Públi~o. ;;tpás juntada dos doeiunentos necesSários _à 
sua apuração ou comprovação. 

§ 1°. Quando se tratàr"de irregularidad~ ou ilícito administrativo, o 
agente procederá da mesma forma- estapelecida · no caput deste artigo, dando 
conhecimento do fato aos órgãos púb_l~cDs competentes. 

§i.;: Incorre nas penas do artigo 319 do Código Penai(Decreto
Lei n° 2.848; d~ 07 de dezembro de :1940) ~.agente do Banco Central do Brasil 
que deixar de praticar qualquer dos atos de_ oficio determinados por este artigo. 

Art. 11. O artigo 18 da Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986, 
passa a vigorar com a seguinte reda_ção: 

.. Art. 18. Violar o dever de sigilo, 
estabelecido em lei, revelando fuformação sobre operação de 
instituição financeira, ou serviço por ela prestado, de que tenha 
conhecimento em razão do cargo, emprego, oficio ou profissão. 

Pena: detenção de 6(seis) meses a 2(dois) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Somente se procede.mediante 
representação." 
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Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigqr na ~ de sua 
publicação. 

Art. 13. Revogarn-se as dtsposições em . .:ontrário, especialmente 
o art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964." 

Sala da Comissão em 21 de janeiro de 19'8 

T'-. ~\.:::::::::=:=;~=~~~~~~=r:_· --·-~--~-~·.:_ . ~r., 
Se~~r\~a)J.o --~ 

·\ 

Esperedião Amin 
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PARECER N° 58, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕM;~'OS. 
sobre o Prr?jeto de Lei do Senado n• 219. de 1995-
Compleme1l!ar, que "dispõe sobre o sigilo das 
operações de instituições financeiras e dá outras 
provídênctas", o Projeto de Lei do Senado n° 007, 
de 1995 - Complementar. que "dispõe sobre a 
obrigatoriedade de prestação de informações à 
Secretaria da Receita Federal. por parte das 
instítuiç(ies financeiras. sociedades corretoras e 
assemelhadas que especifica .. e o Projeto de Lei do 
Senado 11° 53, de 1997- Complementar, que "altera 
o art. 38 da Lei n° -1.595. de 31 de dezembro de 
/96_-1. e os arts. 18. 23 e 2-1 da Lei n° 7.-192, de 16 
de junho de 1986". 

RELATOR: Senador VIT.SON KLEINÜlrlNG 

I-RELATÓRIO 

Vem ao exame desta Comissão de Ass~;ntos Econômicos o Projeto de 'Lei do· 
Senado n° 219/95 (Complementar), de autoria do nobre Senador Lúcio Alcântara, que 
"dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências". 

Em 18.01.-96 foi aprovado o Requerimento n• 23, de autoria do Senador Jefferson 
Peres, pelo qual o Projeto de Lei do Senado n• 007, de 1995- Complementar, de autoria do 
Senador José Eduardo Outra, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de 
informações à Secretaria da Receita Federal. por parte das instituições financeiras. 
sociedades corretoras e assemelhadas que especifica", passou a tramitar em conjunto com o 
PLS n° 219/95- Complementar. . 

Posteriormente, em 22.04.97, a aprovação do Requerimento n° 260, do Senador 
Lúcío Alcântara, permitiu que se incluísse na tramitação conjunta também o PLS no 53, de 
1997, de autoria do Senador Antônio Carlos Magalhães, que "'Altera o an: 38 da Lei no 
-1.595. de 31 de dezembro de 196-1, e os arts. 18. 23 e 2-1 da Lei n° 7.-192. de /6 de junho de 
1986 . •. 

. Embora seja mais recente que o PLS no 007/95, o PLS n° 219/95 tramita como 
principal amparado pelo Regimento Interno do Senado Federal, art. 260, b, 2, infine, dada a 
maior amplitude com que trata a matéria.· Assim, cabe, preliminarmente, detalhar o conteúdo 
dessa proposição. 

Vazado em !!(onze) artigos, o Projeto de Lei do Senado n• 219, ·de 1995-
Complementar, inicia estabelecendo. no caput do seu an. I •, que "'as instituições financeiras 
conservarão s1[jlo em suas operações ativas e passivas e serVIços prestados", prescrevendo 
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em seguida. no§ r• do rr cs no artigo, :jU·: c cc·,e~ de si;!lo se apl:ca às seguintes instituições, 
in v~_ .. his· · 

"I- aos bancos de qualquer espécie; 
II- às sociedades: 
a) distribuidoras de valores mobiliários; 
h) corretaras de cãmhia e de valores mohiliárras; 
c) de crédito, financiamento e investimemo; 
d) de crédito imobiliário; 
III..:. às cooperativas de crédito; 
IV- às ao;sociações de poupança e empréstimo; 
V- a outras sociedades que. em razão da namreza de .<mas operações, venham a 

ser enquadradas 11este artigo, por lei ou medü;mte ato do Conselho Monetário Nacional." 

O § z• do mesmo artigo, detalha vários ates que: segundo prevê, não constituem 
violaçã<;> ao dever de sigilo. quais sejam: 

"I - a troca de informaçõeS entre institÍtições financeiras. para fins cadastrais, 
inclusive por íllfermédio de centrais de risco. observadas as normas baixadas pelo Co!'se/ho 
MonetáritJ Nacional e pelo Banco Ce~ural do Brasrl; 

II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de 
cheques sem provisifo de fimdos, a em idades de P.roteção ao crédito; . . . . 

III - a comunicação, às autoridades competentes. de ilícitos penais ·ou 
adminis(rativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam 
recurso,f proveniime.~ de ·qualque/' prátiéiz criminosa; · 

· IV - a revelação de informações sigi?osas com o consentimento erpresso dós 
interessados." 

E encerra o art. i• com ciutró parágÍ'afo (§ 3°), em que outorga ao Conselho 
Monetário Nacional competência para biúxar normas disciplinando os seguintes assuntos·. · 
ver h is: 

"I..:. a Óbrigat~riedade de as instituições financeiras prestarem informações ao: 
Banco Central do Brasil e à Secretaria da Receita Federal sobre operações. inclusive 
depósitos em coma-corrente ou em conta de poupança. acima de determinado valor; 

· II- os casos em que o Banco Central do Brasil poderá, juntamellte com outros 
órgãos públicos fiscalizadores. realizar fiscalização coryunta em instituições Jlnanceiras." 

No art. 2•. preconiza que esse dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do 
Brasil, tanto em relação ás operações que realizar quanto no que se refere às informações 
obtidas no exercicio de suas atribuições. ressalvando. porém. no § I •. que nenhuma espécie 
de sigilo lhe pode ser oposta quando no exercício de sua função fiscalizadora, seja ao apurar 
Ilícitos praticados por controladores. administradores. membros de conselhos estatutários. 
gerentes, mandatários e prepostos de instituições tinanceiras. seja ao proceder a inquérito em 
instituição financeira submetida a regime especial. 

Os parágrafos seguintes delimitam os poderes das coiTUssoes de inquérito do 
Banco Central do Brasil e estendem o dever de sigilo às '" toridades f;:;:d:z::c!.:= :ios ;:~ses 
de origem das instituições fi:a .ceir_:; es•:".rlgeiras exist~t;te; no Pais(§§ z• e 3°), outorgando. 
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ainda, ao Banco Central do Brasil competência para firmar convênios com autoridades 
fiscalizadoras de outros países ( § 4°). 

O art. 3° resguarda o caráter sigiloso das informações prestadas ao Poder 
Judiciário pelo Banco Central do Brasil e instituições financeiras, condicionando, ainda, à 
prévia autorização deste o fornecimento de informações e documentos sigilosos ao Ministério 
Público, à policia judiciária e às comissões de inquérito destinadas a apurar ilícitos contra a 
Administração Pública, com a ressalva de que, nesses casos, o requerimento de quebra de 
sigilo independe de processo judicial em curso (caput e§§ I • a 3°). 

Nos artigos 4° e s•, são definidos os termos e condições em que o Banco Central 
do Brasil e as instituições financeiras prestarão informações ao Congresso Nacional, suas 
comissões de inquérito e Tribunal de Contas da União, assim como aos respetivos 
Legislativos e Tribunais de Contas dos Estadõs, do Distrito Federal e dos \1unicípios. 

O art. 6° regula a prestação de informações por parte das mesmas instituições aos 
agentes fiscais tributários ros vários níveis de governo, condicionando o fornecimento de tais 
informações ao aten.<;,..,ento de dois requisitos específicos, a saber: existência de processo 
àdministrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e manifestação da autoridade 
administrativa competente sobre a sua inequívoca necessidade. 

Finalmente, nos artigos restantes disciplina a prestação de informações à 
Comissão de Valores Mobiliários (art. 7°), detalha as formalidades a que estão submetidos os 
pedidos de informações previstos nos artigos 4° e 6" ( art. 8"), impõe ao Banco Central do. 
Brasil o dever de comunicar às autoridades cõmpetentes as irregularidades e os ilícitos de que 
tiver conhecimento (art. 9"), reduz a pena cominada para a quebra do dever de sigilo (art. 18 
da Lei n• 7. 492/86) para cominação próxima à estabelecida no art. 154 do Código Penal para 
o crime de violação de segredo profissionàl (art. !0.), e revoga, expressamente, o art. 38 da, 
Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (art. 11.). 

O PLS n• 07/95 - Complementar, que tramita em conjunto, "dispõe sobre a 
obrigatoriedade de prestação de informações à Secretaria da Receita Federal, por pane das 
instnuíções financeiras. sociedades co"etoras e assemelhadas que especifica". Essa 
proposição estabelece as condições para tomar obrigatório o fornecimento de informações 
pelas instituições financeiras à Secretaria da Receita Federal. quanto às operações financeiras 
que envolvam montantes superiores a 20.000 UFIR. 

Já o PLS n• 53/97 - Complementar, altera as Leis n•s 4.595/64 e 7.492/86, 
estabelecendo as condições em que o Banco C entrai e as instituições financeiras deverão 
fornecer informações consideradas sob sigilo, bem como as penas aplicáveis à sonegação e 
formas de uso indevido de informações consiC:eradas sob a classificação dada pela proposição: 

É o relatório. 

II-VOTO 

O Senador Lúcio Alcântara fundamentou 2 c-pOrt"!!Íd~-1~ de sua pr 'Jl'Y.IÇao, 
chamando atenção para o fato de que a legislação sobre o sigilo bancário (Lei n• 4. ::gs/64) 
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encontra-se claramente defasada. e que, os cada vez mais freqüemes crimes cometidos contra 
a Administração Pública e contra o sistema financeiro, estão a exigir uma atualização da 
norma legaL 

O PLS n• 219/95 vai além, buscando disciplinar, de forma abrangente, uma 
matéria que adquiriu status de lei complementar com o advento da Constituição de I 988 e 
vem ganhando importância nas épocas mais recentes da história do País. 

Países de tradição inequivocamente democrática. onde se prima pelo respeito aos 
direitos e garantias individuais, há muito já institucionalizaram o cogitado compartilhamento 
de informações, que é crucial em qualquer sistema de direito, para a operacionalidade e a 
eficácia das ações da Administração Pública. 

Quando do exame da proposição da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. o ilustre Senador Jefferson Péres propôs Substitutivo que emendemos possa ser 
considerado como base para a análise que hoje realizamos, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a matéria. Quanto ao mé .. lti). co:upete á Comissão de Assuntos 
Econômicos, com o intuito de aperfeiçoar o texto daquele Substitutivo, propor as seguintes 
emendas: 

Emenda n° 1 

Acrescente-se ao art. ! 0
, § 1•, inciso II, as alíneas "e", 'T , "g" e dê-se nova 

redação ao inciso V deste parágrafo e aos inêisos II e V, do § z•; do mesmo anigo: 

~'Art. 1 Q ·································-············ 

§ [• ·········-···························---·········--
!- ................................................... - .. 
II ....................................................... . 
a) ...................................................... . 
e) de fomento comercial oufactoring; 
f) administradoras de cartões de crédito; 
g) de arrendamento mercantil;" 
................................ : ......... :: :.:: ..... .- ...... . 

V - outras sociedades que, efu 'razão de suas oper~ções, assim venham a ser 
consideradas'pelo Conselho Monetário NaciÕnal. 

"§ z• ..... ·····································"···-· 
I- ................................................ --. 

"II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de 
cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimpientes, ·a. -entidades de proteção ao 
credito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco 
Central do .Brasil;" 

"V - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos arts. 
z•, 3•, 4°, s•, 6°, 7• e lO desta Lei Complementar." 
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Justifica-se a inclusão das alíneas "e" e .. f'. no § lo pelo grande número de 
empresas de fomento comercial. muitas das quais inclusive operam com cheques, bem como 
pela importância das sociedades administradoras de cartões de crédito. não estando, porém, 
tais empresas sob a fiscalização do Banco Central do Brasil. exceto quando praticarem 
operações privativas de instituições financeiras. A modificação do inciso V do § I • justifica-se 
pela flexibilidade na inclusão de outras sociedades que forem consideradas instituições 
financeiras. para efeitos de submissão às regras de sigilo. 

A modificação do inciso II do § 2° justifica-se pela conveniência e possibilidade 
de partilhar o cadastro de inadimplentes. em operações ativas das instituições financeiras. com 
entidades de proteção ao crédito. Este proêedimento é, hoje, internacionalmente adotado e 
tornou-se pratica comum entre o comércio e a indústria. segmentos não adstritos , nesse 
aspecto. a sigilo. 

A modificação do inciso V do § 2• constituí apenas acerto das remissões. 
A possibilidade de re,aulamentação pelo Conselho Monetário N~Cl<i:lll.Í ·- pelo 

Banco Central do Brasil justifica-se quer em função dos aspectos técnicos e operacionais. nas 
instituições financeiras. quer pela mutabilidade das circunstâncias que cercam as operações 
das referidas instituições. 

Emenda n° 2 

Altere-se a redação do caput dõ art. 2•. do inciso I do § 1 • e acrescente-se -os 
§§ 3°, 4° e s• ao refe;ido artigo: 

"Art. 2• O dever de sigilo é eXtensivo ao Banco Central do Brasil, em relação ás 
operações que realizar e às informações que·obtiver·no exercício-de suas atribuições. 

§!• .................................................... . 

I - no desempenho de suas funções de fiscalização. compreendendo a apuração, a 
qualquer tempo, de ilícitos praticados por controladores. administradores, membros. de 
conselhos estatutários. gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras;" 

§ 3° O dif?Osto neste artigo aplica-se à Comissão de Valores Mobiliários, quando 
se tratar de fiscalização de operações e serviços no mercado de valores mobiliários, inclusive 
nas instituições financeiras que sejam companhias abertas. 

§ 4° O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, em suas 
áreas de competência. poderão firmar convênios: 

I - com outros órgãos públicos fiscalizadores de instiwõções financeiras. 
ubjetivando a realização de fiscalizações conjuntas. ob~ervadas as a.,;;cc~i•;;s ,;or.lp<.~:lncias: 

II- com bancos centrais ou entidades fis~alizadoras de outros países. objetivando: 

a) a fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras. em 
funcionamento n? Brasil. e de filiais e subsidiárias. no ext::_íor. de instituições brasileiras; 

b) a cooperação mútua e o intercâmbio de informações para a investigação de 
atividades ou operações que impliquem aplicação, negociação. ocultação ou transferência de 
ativos financeiros relacionados com a pratica de condutas ilícitas. 
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-==-· 

§ s• O dever de sigilo de que trata esta Lei Complementar estende~se aos órgãos 
fiscalizadores mencionados no parágrafo anterior e a seus agentes." 

/ 
Os dispositivos ora prbpbstos, na parte referente à fiscalização de bancos 

estrangeiros e de instituições brasileiras fu-ncionando no exterior, constavam do ·projeto 
original (§§ 3• e 4° do art 2°), não mencionando, no entanto, a Comissão de Valores 
Mobiliários. Não foram mantidos, porém, na primeira emenda substitutiva apresentada pelo 
Sr. Senador Jefferson Péres. sob as seguintes alegações: (a) "o sigilo que devem guardar 
autoridades estr.::~.:"•'"" será melhor normatizado em tratados, acordos ou convenções 
internacionais", (b) "o sigilo devido por instituições financeiras sob controle estrangeiro. 
sediadas no pais, já está compreendido na regra geral do an. I •". 

Ocorre, no entanto, que a lei atualmente em vigor nada menciona sobre a 
fiscalização das instituições financeiras estrangeiras em funcionamento no Brasil. pelos bancos 
centrais ou órgãos fiscalizadores dos países de origem, nem sobre a fiscalização das 
instituições financeiras nacionais sob controie estrangeiro. Esse fato motiva questionamentos 
e inibe a atuação do Banco Central do Brasil no que concerne à atuação conjunta com os 
órgãos fiscalizadores dos países de origem daquelas instituições, sobretudo em se 
considerando o chamado "acordo da Baiiléid'. Desse "acordo" decorre o fortalecimento da 
atuação fiscalizadora das autoridades de supervisão bancária sobre as instituições financeiras 
que funcionam internacionalmente. Por outro lado, até o momento, não há "tratados, 
acordos ou co11vençõ~s internacionais .. que regule~ a matéria (fiscalização de instituições 
financeiras com atuação internacional). 

Quanto à previsão de convênios entre o Banco Central, a CVM e outros órgãos 
públicos nacionais, para fiscalização conjunta, atende aos reclamos e às necessidades de tais 
órgãos. sendo, sem dúvida, de interesse público. 

Por fim. a cooperação internacional para a investigação de atividades ilícitas (inc. 
II. alínea ''b", da emenda proposta) vem sendo exigida, inclusive em decorrência do Tratado 

. do Mercosul. Evidentemente, o dispositivo será útil ao Brasil, na medida em que poderá 
facilitar a busca de contas mantidas no exterior com recursos provenientes de delitos 
praticados no território brasileiro. 

Emenda n• 3 

~:.;. • .:-s.;,;. ;edação do art. 3°, c:aput e do § J• e acrescente-se §. 3° w mesmo 
·artigo: 

"Art. 3° Serão prestadas pelo_!3anco Central do Brasil, pela Comissão de Valores 
Mobiliários e pelas instituições financefras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, 
preservado o seu caráter sigiloso mediante. acesso restrito às partes, que delas não poderão 
serVir-se para fins estranhos à lide. tJ · 

§ l • Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a prestação de 
informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados por comissão de inquérito 
administrativo destinada a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada 
no exercício de suas atribuições. ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investido. 
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§ 2 o·················································· 

§ 3° Além dos casos previstos neste anigo o Banco Central do Brasil e a 
Comissão de Valores Mobiliários fornecerão à Advocacia Geral da União as informações e 
os documentos necessários à defesa da União nas açõe~ de aue seja pane." 

A alteração do capzil do an. 3• objetivou incluir a CVM e aperfeiçoar a redação 
"informações solicitadas", ao invés de "informações solicitados". Quanto ao § 1°, a redação 
proposta objetiva adequar-se ao an. 143 da Lei n• 8.112/90, que dispõe sobre os funcionários 
públicos. Relativamente ao § 3° proposto, considerando que o presente projeto de lei 
complementar pretende regular inteiramente o sigilo bancário, torna-se imprescindível a 
inclusão ora proposta, para evitar quaisquer questionamentos futuros, suprindo-se, assim, 
lacuna da legislação arualmente em vigor. 

Emendan°4 

Altere-se a redação do caput do art. 4°, renumere-se o § 1 o do mesmo artigo 
como o § 3°, renumerando-se, com nova n!:dação, os §§ seguintes e acrescentando-se os§§ 
4• e s•: 

"Art. 4° O Banco Central do Brasíl e a Comissão de Valores Mobiliários, nas 
áreas de suas atribuições, e as instituições financeiras fornecerão· ao ·poder Legislativo 
Federal, ao Ministério Público Federal e, quando se tratar de recursos públicos, ao Tribunal 
de Contas da União as informações e os documentos sigilosos que, fundarr.entadamente, se 
fizerem necessários ao exercício de suas respectivas competências constitucionais e ~~gais 

§ lo As comissões parlamentares· de inquérito. no exercício de sua competência 
constitucional e legal de ampla investigação, obterão diretamente das instituições financeiras, 
ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, as 
informações e documentos sigilosos de que necessitarem. · 

§ zo As solicitações de que trata este artigo deverão ser previamente aprovadas 
pelo plenário da Cãt•B-a cios Dep...:tu.:!o~. c:: Scr.a;!.:; Federal, de ·suas respectivas comissões 
;>arl~.::entares de :r:qu:.irito, ou do Tribunal de Contas da União, por maioria é-: vote~, 
presente a maioria aLoluta de seus membros. 

§ 3• As requisições de que trata, este artigo quando formuladas pelo Ministério 
Público Federal, serão previamente aprovadas por uma de suas Cãmaras de Coordenação e 
Revisão. 

§ 4° Excetuadas as corrussoes parlamentares de inquérito da Cãmara dos 
Deputados ou do Senado Federal e o Tribunal de Contas de União, quando envolvidos 
recursos públicos, o disposto neste artigo não abrange: 

I - a revelação de informações: 

a) sobre os locais e as instituições financeiras em que se encontrem depositadas ou 
aplicadas as reservas internacionais do Pais; 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

b) sobre operações com as reservas internacionais efetuadas há menos de um ano; 

c) sobre o saldo e a movimentação das contas de Reservas Hancarias das 
instituições financeiras; 

d) sobre operações das instituições financeiras com seus clientes, salvo em se 
tratando de pessoas tisicas ou jurídicas sob investigação de comissão parlamentar de 
inquérito, ou do Tribunal de Contas da União, quando envolvidos recursos publicas; 

II - o acesso a transações de sistemas de processamento de dados, consideradas 
de segurança, ou seja. que possibilitem alterações das bases de dados por parte do usuário; 

§ 5° Às autoridades do Poeler e do órgão solicitante será transferida a 
responsabilidade pela preservação do sigilo das informações e dos documentos fornecidos." 

Na redação proposta para o caput do art. 4°, ressalvou-se, em relação ao Tnõunal 
de Contas. da União, o envolvimento de reçursos públicos uma vez que as instituições 
financeiras privadas, exatamente por essa qualidade, não estão submetidas à fiscalização 
daquele Tribunal. Com efeito, os artigos 70 e seguintes da Constituição Federal estabelecem 
taxativamente a competência do Congresso Nacional para fiscalizar, com o auxílio do 
Tribunal de Contas da .União. órgãos e enúdades.públicas e seus agentes. 

Acrescentou-se, ademais, no caplll do referido artigo, a referência à CVM. 

ó acréscimo do § 4° tem por objetivo coibir a revelação de informações que não 
se inserem na esfera de atribuições normais dos órgãos mencionados no caput do art. 4°. ou 
cuja divulgação não é recomendável por motivos de segurança (inclusive do Estado). Assim, 
os incisos I e II do parágrafo proposto, pertinentes a operações com as reservas internacionais 
do País, incorporam soluções adotadas por muitos países. de um lado, para evitar medidas de 
credores externos que possam afetar referidas c, ervdS; de .::L::~c. p=::. cvi!::: manobras 
especulativas no merc-:d J int~maC''':lnal. em dec;:···.-êr .cia da divulgação de informações sobre 
operações recentes com as reservas internacionais. O inciso III trata de informações sobre as 
contas de Reservas Bancárias, que acolhem a movimentação de recursos entre as instituições 
financeiras (inclusive em decorrência do resultado das trocas realizadas no Serviço de 
Compensação de Cheques) e entre estas e o Banco Central, cuja divulgação pode abalar a 
confiança do público nas referidas instituições. O inciso IV trata das bases de dados de 
sistemas informatizados, consideradas "transações de segurança", uma vez que podem ser 
alteradas por quem a elas tenha acesso. Finalmente, o inciso V limita a divulgação de 
informações relativas a operações das instituições financeiras com seus clientes, ressalvadas as 
hipóteses daquelas realizadas por pessoas tisicas ou jurídicas submetidas a investigação de 
CPI. 

O acréscimo do § 5° objetiva. como regra, preservar o sigilo das 
informações obtidas, a exemplo do que ocorre com todos os demais órgãos, autoridades e 
pessoas autorizadas a receber informações -protegidas pelo sigilo bancário. Com efeito, o 
Banco Centrai e seus servidores. assim como a Receita Federal, o Poder Judiciário e todos os 
demais servidores públicos, estão obrigados a guardar sigilo (bancário, fiscal ou funcional) 
acerca das informações que obtenham. 

93 



94 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

Emenda n°5 

Suprima-se o art. s•, renumerando-se os demais. 

A presente emenda justifica-se uma vez que o art. 58, § 3°, da Constituição 
Federal disciplina exclusivamente as comissões parlamentares de inquérito do Poder 
Legislativo Federal. __ às quais, é importãnte ressaltar, foram conferidos "poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais". Por outro lado, a Lei n• 1.579, de 18.3.52, 
também disciplina apenas as comissões .parlamentares de inquérito do Poder Legislativo 
Federal. Deve-se ressaltar, no entanto, que as comissões parlamentares de inquérito do Poder 
Legislativo estadual e do Poder Legislativo municipal não serão prejudicadas nas 
investigações que envolvam recursos públicos, uma vez que o Supremo Tribunal Federal. no 
julgamento do Mandado de Segurança n• 21.729-4-DF, decidiu que não há sigilo bancário 
quando em questão recursos públicos. 

Emendan°6 

Altere-se a redação e renumere-se o art. 6° para art. 5°, e dê-se nova redação ao 
inciso Xll, acrescentem-se os incisos XIII e XIV do § t•, renumerando-se e alterando-se a 
redação dos §§ 6° e s• e suprimindo-se os §§ 7° e: 9°. 

. "Art.5° O Poder Executivo disciplinará, ínclu~ive quanto à periodicidade e aos 
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à 
Administração Tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus 
serviços. 

§ jO ................................................... , 

I- .................. : ................................... . 

XII- operações com ouro, ativo financeiro;" 

XIII - operações com cartão de crédito; 

XIV - operações de arrendamento mercantil; 

"§ 4° Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de 
falhas.. incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal. a autoridade interessada 
poderá requisitar as informações e os doCÜmentos de que necessitar, bem como realizar 
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos." 

"§ 5• As informações a que se refere este artigo serão conservadas sob sigilo 
fiscal, na forma da legislação em vigor." 
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A alteração proposta para o caput do art. 6°, renumerado para an. s•, justifica-se 
uma vez que a matéria será, nos termos da emenda aprovada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, disciplinada pelo Poder Executivo. 

A nova redação do inciso XII do § I • justifica-se por motivos téC!Úcos, uma vez 
que as operações com ouro, ativo financeiro, são aquelas realizadas no mercado, e, assim, 
consideradas operações financeiras. 

No que diz respeito à redação proposta para o antigo § 6°, renumerado para § 4°, 
considerou-se melhor dotar as autoridades a que se refere o caput do artigo de competência 
própria para, diretamente, adotarem as providências necessárias para o mister. A proposição, 
aliás, afigura-se, de fato, mais lógica. Primeiro, porque, se a autoridade ou o órgão público 
tem o encargo, deve, obviamente, ter os meios necessários para a sua execução; segundo, 
porque, em se tratando de autoridade tributária, mantêm-se os poderes hoje existentes, 
conforme o disposto no art. 38, §§ 5° e 6° da Lei n° 4.595/64 e em outras leis tributárias. 
Quanto à redação proposta para o § 5°, representa uma simplificação do dispositivo e sua 
adequação ao texto final aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça para o caput do 
artigo. 

A supressão do § 7° justifica-se uma vez que o caput do artigo trata da prestação 
.de informações sobre operações com instituições financeiras superiores a determinado valor, 
não parecendo razoável ampliar o acesso a tais informações. Por outro lado, a redação do 
texto do substitutivo suscita dúvidas, no que se refere à expressão (órgãos) "similares das 
esferas inferiores de governo". Ademais, outros artigos (por exemplo, art. l 0 , § 2•; III; art. 6°; 
§ 4°) já permitem o acesso de diversas autoridades da administração pública, inclusive fiscais, 
a informações de natureza sigilosa. para combate a condutas ilícitas. 

A pro Insta de supressão do § 9° decorre das mesmas razões expostas no primeiro 
parágrafo da justificação desta emenda, isto é, o principio de que se a autoridade tem os 
encargos, deve possuir os meios para praticá-los. 

Emenda n° 7 

Altere-se a redação e transformem-se os §§ 4° e s• do art. 6°, em art. 6° e 
acrescente-se um parágrafo único, renumerando-se os artigos seguintes: 

"Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registras 
de instituições financeiras.. inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações 
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em 
curso e tais exames sejam considerados- indispensáveis pela autoridade administrativa 

competente. 

Parágrafo Único - O resultado dos exames, as informações e os documentos a 
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observa.da- iegislaçã:; :<<i,u,5tia." 

Os parágrafos 4° e s• do art. 6°, do substitutivo da CCJ tratam de matéria 
diferente daquela constante do caput do artigo, razão pela qual, em nome c;a boa técnica 
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legislativa. justifica-se a emenda proposta. A nova redação por outro lado, com pequenas 
alterações de forma. aquela que constituía o art. 6° e parágrafos do projeto original, do 
Senador Lúcio Alcântara. 

Emenda n° 8 

Altere-se a redação do art. 7° do Substitutivo, e acrescente-se um parágrafo único: 

"Art. 7° Sem prejuízo do disposto no § 3° do art. 2°, a Comissão de Valores 
Mobiliários, instaurado inquérito administrativo, poderá solicitar ás instituições financeiras 
informações e documentos relativos a bens, direitos e obrigações de pessoa tisica ou jurídica 
submetida ao seu poder disciplinar." 

Parágrafo Único - O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores 
Mobiliários, manterão permanente intercâmbio de informações acerca dos resultados das 
inspeções que realizarem, dos inquéritos que instaurarem e das penalidades que aplicarem, 
sempre que as intormações forem necessárias ao desempenho de suas atividades. 

Pretende-se com esta emenda dotar a CVM. de forma inequívoca, dos meios 
necessários para o exercício de seu poder punitivo. no âmbito do mercado de valores 
mobiliários. estabelecendo-se, ao mesmo tempo, a exigência do inquérito instaurado para 
requisição de informações sigilosas. O acréscimo do parágrafo único reforça a atuação 
conjunta do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários ante o fato de 
que diversos tipos de instituições financeiras operam simultaneamente no mercado financeiro 
e no mercado de valores mobiliários. 

Emenda no 9 

Altere-se a redação do art. 9°, renumerando-se para art. 8°· 

"Art. s• O cumprimento das exigências e formalidades previstas nos artigos 4•, 6° 
e 7°. será expressamente declarado pelas autoridades competentes nas solicitações dirigidas 
ao Banco Central do Brasil, á Comissão de Valores Mobiliários ou ás instituições 
financeiras." 

Faz-se com esta emenda a adaptação do texto do art. s• à nova redação dos 
artigos 4°, 6° e 7°, mÓdificados por emendas anteriores. 

Emenda n° 10 

Suprimam-se os artigos s• e 11 do projeto. 

A em,.nda proposta decorre do entendimento, sustentado pela maioria dos 
doutrinadorLo . .J<> nu-, matéria penal não pode ser disciplinada por lei complementar, fato que 
muitos consideram inconstitucional. Os artigos s• e 11 deveriam, portanto, ser incluídos em 
projeto de lei ordinária, alterando a Lei n• 7.492/86, se fol'-o caso. 

Por outro lado, as condutas previstas no art. s• já se encontram tipificadas como 
crimes no Código Penal, constituindo, pois, esse artigo uma desnecessária repetição, 
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incidindo na tão criticada prática de excesso de criminalização, fato que contraria a tendência 
do Direito Penal moderno. 

Emenda n° 11 

Renumere-se e altere-se a redação do art. 10: 

"Art. 9° Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil ou a 
Comissão de Valores Mobiliários constatarem a ocorrência de crime definido em lei como de 
ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando 
à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. 

§ lo A comunicação de que trata este artigo será efetuada pelos Presidentes do 
Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, admitida delegação de 
competência, no prazo máximo de 15 dias, a contar do recebimento do processo, com 
manifestação dos seus serviços jurídicos. 

§ 2° Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do 
Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes 
as irregularidades e os ilícitos administrativos de que tenham conhecimento, ou indícios de 
sua prática, anexando os documentos pertinentes." 

I 

Embora louváveis os objetivos, o d·>I ositi•:a P"":'posto no S~·~·stitutivo pode 
causar dificuldades práticas. Ocorre que a fiscalização do Banco Central oper.:, como se sabe, 
mediante verificações indiretas (pelo exame de balanços. balancetes e demonstrativos 
diversos, exigidos das instituições financeiras) ou pela realização de verificações diretas 
(inspeções in loco) Quando da realização das inspeções, os inspetores deparam-se, muitas 
vezes, com fatos que, de inicio, aparentam ilicitudes penais ou que na interpretação pessoal 
do inspetor, assim são considerados. Ora, inúmeras vezes a precisa avaliação desses fatos 
depende da coleta de outros documentos, de seu exame em conjunto com outros, etc. Por 
outro lado, os inspetores ou auditores não têm formação juridica para definirem se realmente 
os fatos apurados caracterizam ou não crime, ou se suas opiniões sobre os fatos se coadunam 
com os pressupostos da legislação penal. O mesmo se pode afirmar de seu chefes imediatos, 
que são também economistas ou contabilistas. 

Nessas condições, é absolutamente impossível e impraticável exigir-se dos 
"agemes" (fiscais e auditores) do Banco Central a conduta prevista no art. 10, ~ do 
substitutivo. O mesmo se pode afirmar em relação à conduta prevista no § I o desse artigo. 

Seria temerária a exigência de tal c'lnduta. Primeiro, porque tais "agentes" e o 
próprio Banco Central poderiam vir a ser ~,·:innad•1S por perdas e danos e até criminalmente, 
em decorrência de comunicações apressadas e sem uma análise mais profunda, sobretudo 
jurídica; segundo, porque a anàlise mais profunda dos fatos e sua adequada comprovação, 
mediante documentos, contribuirá para a rápida e segura atuação do Ministério Público e do 
Poder Judiciário; terceiro, porque, como é notório, a confiança é elemento essencial às 
atividades bancárias; a divulgação de comunicações prematuras ao Ministério Público pode 
abalar· aquele elemento essencial. Por essas razões todas as propostas de comunicação ao 
Ministério Público são examinadas pela Prõcuradoría Geral do Banco Central. A esta cabe 
opinar pela existência ou não, em tese, da ocorrência de crime e decidir sobre a comunicação. 
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O § 2° desse artigo 10, no texto do Substitutivo, é desnecessáriQ, uma vez que a 
matena encontra-se regulada no Código Penal, sendo a conduta em causa tipificada, 
exatamente, como crime de prevaricação (art. 319), alcançando os servidores do Banco 
Central, por força do disposto no art. 327 do mesmo Código, que define quem é funcionário 
público, para os efeitos penais. A matéria encontra-se, também, regulada na Lei 8.112/90, ao 
cuidar dos deveres e responsabilidades dos servidores públicos, e na Lei 8.429/92, que 
dispõe sobre atos de improbidade dos servidores públicos. 

Incluiu-se no texto do artigo referência a Comissão de Valores Mobiliários por 
simetria com os artigos anteriores e com o disposto no art. 28 da Lei n° 7.492/86. 

Por fim, é importante ressaltar a inclusão do prazo máximo de 1 5 dias para que as 
~utarquias efetuem a comunicação prevista no artigo, após a manifestação dos seus serviços 
jurídicos. 

Em conclusão somos de parecer favorável à aprovação do PLS n° 219/95 -
(Complementar) e consequentemente pela prejudicialidade dos PLS n o 007/95 -
Complementar P 053/95 - Complementar, com as emendas de relator acima explicitadas, na 
forma do segt.:!1~t' ·: 

' EMENDA N" 2, CAE _ (Substitutivo) 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 219 (SUBSTITUTIVO), DE 1995 
COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre o sigilo das operações de in~tituições 
financeiras e dá outras providências 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

. Art_. 1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 
passivas e sefV!ços prestados. 

§ lo São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei 
Complementar: 

I - os bancos de qualquer espécie; 

II - as sociedades: 

a) distribuidoras de valores mobiliários; 

b) corretoras de câmbio e de valo(es mobiliários; 

c) de crédito, financiamento e investimentos; 
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d) de crédito imobiliário; 

e) de fomento comercial oufactoring; 

f) administradoras de cartões de crédito; 

g) de arrendamento mercantil; 

h) administradoras de mercado de balcão organizado. 

III- as cooperativas de crédito; 

IV - as associações de poupança e empréstimo; 

V) bolsas de valores e de mercadorias e futuros; 

VI) entidades de liquidação e compensação; 

Vli) outras sociedades que, em r i zão da na::m::z:. d: ::la:: oprações, assim 
venham a ser con:·:c ~rad:!S pei:J Conselho M,·.;;e•ário Nacional. 

§ 2° Não, constitui violação do dever de sigilo: 

I - a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, 
inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; 

II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de 
cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao 
crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco 
Central do Brasil; 

III - a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou 
administrativos, abrangendo o· fornecimento ·a e informações sobre operações que envolvam 
recursos provenientes de qualquer prática criminosa; 

IV -- a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos 
interessadl'" · 

. V - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 
2°, 3•. 4•, s•.-6~, "? e 10 desta Lei Complementar. 

Art. 2• O .dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às 
operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições. 

§ I • O sigilo, inclusive quantó a côntas de depósitos, aplicações e investimentos 
mantidos em instituições financeiras. não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil: 
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I - no desempenho de suas funções de fiscalização, compreenden~o a apuração, a 
qualquer tempo, de ilícitos praticados por controladores, administradores, membros de 
conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras; 

II - ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime especial. 

§ z• As comissões encarregadas dos inquéritos a que se refere o item II do 
parágrafo anterior poderão examinar quaisquer documentos relativos a bens, direitos e 
obrigações das instituições financeiras, de seus controladores, administradores, membros de 
conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos, inclusive contas correntes e 
operações com outras instituições financeiras. 

§ 3•. O disposto neste artigo aplica-se á Comissão de Valores Mobiliários, quando 
se tratar de fiscalização de operações e serviços no mercado de valores mobiliários, inclusive 
nas instituições financeiras que sejam companhias abertas. 

§ 4° O Banco Central do Brasil e " ~o!Th .. são .ie Valores l\-í;Jbihários, em suas 
áreas de competência, poderão firmar convênios: 

I - com outros órgãos públicos fiscalizadores de instituições financeiras, 
objetivando a realização de fiscalizações conjuntas, observadas as respectivas competências; 

' . 
II - com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros pai ses, objetivando: 

a) a fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras, em 
funcionamento no Brasil e de filiais e subsidiárias, no exterior, de instituições financeiras 
brasileiras; 

b) a cooperação mútua e o intercâmbio de informações para a investigação de 
atividades ou operações que impliquem apli~ção, negociação, ocultação ou transferência de 
ativos financeiros e de valores mobiliários relacionados com a prática de condutas ilicítas. 

§ s• O dever de sigilo de que trata esta Lei Complementar estende-se aos órgãos 
fiscalizadores mencionados no .,;.fágrafo anter: .... r P" seus agentes. 

Art. 3" Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores 
Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Póder Judiciário, 
preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão 
servir-se para fins estranhos à lide. 

§ 1• Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a prestação de 
informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados por comissão de inquérito 
administrativo destinada a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada 
no exercício de süas ãtribuições, -ou-quetenh:a: relação com as atril5wções do cargo em que se 
encontre investido. 

§ z• Nas hipóteses do parágrafo anterior, o requerimento de quebra de sigilo 
independe da existência de processo judicial em curso. 
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§ 3 o Além dos casos previstos neste artigo o Banco CentraL do Brasil e a 
Comissão de Valores Mobiliários fornecerão à Advocacia Geral da União as informações e 
os documentos necessários à defesa da União nas ações de que seja parte. 

Art. 4• O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas àreas 
de suas atribuições, e as instituições financeiras fornecerão ao Poder Legislativo Federal, ao 
Ministério Público Federal e, quando se tratar de recursos públicos ao Tribunal de Contas da 
União as informações e os documentos sigilosos que, fundamentadamente, se fizerem 
necessàrios ao exercício de suas respectivas competências constitucionais e legais. 

§ I o As comissões parlamentares de inquérito. no exercício de sua competência 
constitucional e legal de ampla investigação, obterão diretarnente das instituições financeiras. 
ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, as 
infonnaçõe~ ~ {!Ocumento:;. s~silo~u;:, Ü~ q•Je flt.Cessitar\!m. 

§ 2° As solicitações de que trata este artigo deverão ser previamente aprovadas 
pelo Plenàrio da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de suas respectivas comissões 
parlamentares de inquérito, ou do Tribunal de Contas da União, por maioria de votos, 
presente a maioria absoluta de seus membros. 

§ 3° As requisições de que trata este artigo quando formuladas pelo Ministério 
Público Federal, serão previamente aprovadas pelo Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

§ 4° Excetuadas as conussoes parlamentares de inquérito da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal, e o Tribunal de Constas da União, quando envolvido 
recursos públicos, o disposto neste artigo não abrange: 

I - a revelação de informações : 

a) sobre os locais e as instituições financeiras em que se encontrem depositadas ou 
aplicadas as reservas internacionais do Pais; 

b) sobre operações com as reservas internacionais efetuadas há tr..enos de um ano; 

c) sobre o saldo e a movimentação das contas de Reservas Bancárias das 
instituições financeiras; 

II - o acesso aos de sistemas de Erocessarnento e as bases de dados, consideradas 
de segurança, ou seja; .que possibilitem alterações por parte do usuário; 

§ 5° Às autoridades do Pqder e do órgão solicitante será transferida a 
reSponsabilidade pela preservação do sigilo das informações e dos documentos fornecidos. 

Art. s• O Poder Executivo disciplinará, incklsive quanto à periodicidade e aos 
limites de valor os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão a 
Administração Trlbutária da União, às operações financeiras efetuadas pelos usuàrios de seus 

serviços. 
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§ 1• Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo: 

I - depósitos à vista e a prazo. inclusive em conta de poupança; 

II - pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques; 

III - emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados; 

IV - resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo. inclusive de poupança; 

V - contratos de mútuo; 

V! - descvntc · de duplicata!., ::o~as promissórias e outros títulos de crédito; 

VII - aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável; 

VIII - aplicações em fundos de investimentos; 

IX- aquisições de moeda estrangeira; 

X- conversões de moeda estrangeira em moeda nacional; 

XI - t~ferências de moeda e outros valores para o exterior; 

XII - operações com ouro, ativo financeiro; 

XIII - operações com cartão de crédito; 

XIV - operações de arrendamento mercantil e; 

'I(\: - quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham a ser 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou outro órgão 
competente. 

§ z• As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a 
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais 
mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a 
sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados. 

§ 3• Não se incluem entre as .informações de que trata este artigo as operações 
financeiras efetuadas pelas administrações. direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

§ 4• Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de 
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada 
podérá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar 
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fat~s. 

§ s• As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na 
forma da legislação em vigor: 
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Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, .dos Estados, do 
Pistrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registras 
de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações 
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em 
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade adrninístrativa 
competente. 

i"urágrato Úníco- O resultado dos exames. as informações f" :··s documento; ;, qu<.: 
se refere este artigo serão conservados em si,;,i' . .:>, ot~erv: la a tegislaçãv 'rit,utária. 

Art. 7" Sem prejuízo do disposto no § 3• do art. 2•, a Comissão de Valores 
Mobiliários, instaurado inquérito adminístrativo, poderá solicitar às instituições financeiras 
informações e documentos relativos a bens, direitos e obrigações de pessoa fisica ou jurídica 
submetida ao seu poder disciplinar. 

Parágrafo Úníco - O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores 
Mobiliários, manterão permanente intercâmbio de informações acerca dos resultados das 
inspeções que realizarem, dos inquéritos que instaurarem e das penalidades que aplicarem, 
sempre que as informações forem necessárias ao desempenho de suas atividades. 

Art. 8" q cumprimento das exi~ncias_ e formalidades previstas nos artigos 4°, 6° 
e 1•, será expressamente declarado pelas autoridades competentes nas solicitações dirigidas 
ao Banco Central do Brasil, à. Comissão de Valores Mobiliários ou às instituições financeiras. 

Art. 9" Quando, no exerc..:.:::' ~~ ::!las atribuições, o Banco Central do Brasil e a 
Comissão de V alares Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de 
ação pública, ou indicias da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando 
à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. 

§ lo A comunicação de que trata este artigo será efetuada pelos Presidentes do 
Banco Central do Brasil e da Comissão ~e Valores Mobiliários, admitida delegação de 
competência, no prazo máximo de i15 dias, a contar do recebimento do processo, com 
manifestação dos respectivos serviço~ jurídicos. 

§ 2° Independentemente do disposto no caput deste arttgo, o Banco central do 
Brasil e a Comissão de V alares Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as 
irregularidades e os ilícitos administrativos de que tenham conhecimento, ou indícios de sua 
prática, anexando os documentos pertinentes. 

Art.lO. Constitui crime, punível com reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa, 
omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente as informações a que se referem os 
artigos 3 •. 4 •, 6 o e 7 • desta Lei Complementar. 

Art.ll. O artigo 18 da Lei n • 7.492, de 16 de junho de 1986, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
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"An. !8. Violar o dever de sigilo, estabelecido em lei, revelando 
informação sobre operação de instituição financeira, ou serviço por ela prestado. de que tenha 
conhecimento em razão de cargo, emprego, oficio ou profissão. 

Pena: detenção de seis (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

rl<l.íg.af-, ,·,.ti.:o. Somente se procede mediantE' representação." 

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 38 da Lei 
no 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de1998. 

JOSÉ SERRA, Presidente 
VILSON KLEINÜBING, Relator 

LEVYDIAS 
ESPERIDIÃO AMIN 
JONAS PINHEIRO 
GERSON CAMATA 
PEDRO SIMON 
ELCIO ALVARES 
REGINA ASSUMPÇÃO 
WALDECK ORNELAS 
BELLO PARGA 
COUTINHO JORGE 
JOSÉSAAD 
LÚCIO ALCÂNTARA 
JOÃO ROCHA 
BENIVERAS 
JOSÉ EDUARDO OUTRA 
EDUARDO SUPLICY 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os pareceres são favoráveis ao Projeto, nos termos 
dos Substitutivos que oferecem, e pela prejudicialidade 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 07 e 53197 - Com
plementares, que tramitam em conjunto. 

Esses pareceres estão distribuídos nas banca
das dos Srs. Senadores. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão. 

Passa-se à discussão do Projeto e dos Substi
tutivos, em turno único. 

Antes, porém, do início da discussão do Proje
to .e dos Substitutivos, serão lidas as emendas que 
se encontram sobre a mesa. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA 

Dê-se ao art. 4.2 do Projeto de Lei n.• 219, de 
1 !:195, na forma dos substitutivos aprovados pela 
CAE e CCJ, a seguinte redação: 

• Art. 4.0 O Bancd Central do Brasil e a 
Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas 
de suas atribuições, bem como as instituiçõ
es financeiras, fornecerão ao Poder Legisla
tivo Federal e ao Ministério Público Federal, 
as informações e os documentos sigilosos 
que, fundamentadamente, se fizerem neces
sários ao exercício de suas respectivas 
competências constitucionais e legais. 

§ 1. • As comissões parlamentares de 
inquérito, no exercício de sua competência 
constitucional e legal de ampla investigação, 
obterão diretamente das instituições finan
ceiras, ou por intermédio do Banco Central 
do Brasil ou da Comissão de Valores Mobi
liários, as informações e documentos sigilo
sos de que necessitarem. 

§ 2.0 As solicitações de que trata este 
artigo deverão ser previamente: 

I - aprovadas pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal ou das 
resP,ectivas comissões parlamentares de in
quérito, por maioria dos votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros, quando 
se tratar de solicitação do Poder Legislativo 
Federal; ou 

11 - autorizadas pelo Poder Judiciário, 
quando se tratar de solicitação do Ministério 
Público Federal. 

§ 3.º Excetuadas as comissões parla
mentares de inquérito da Câmara dos De
putados ou do Senado Federal, o disposto 
neste artigo não abrange: 

I -a revelação de informações: 
a) sobre os locais e as instituições fi

nanceiras em que se encontrem deposita
das ou aplicadas as reservas internacionais 
do País; 

b) sobre operações com as reservas 
internacionais efetuadas há menos de um 
ano; 

c} sobre o saldo e a movimentação das 
contas de Reservas Bancárias das institui
ções financeiras; 

d) sobre operações das instituições fi
nanceiras com seus clientes, salvo em se 
tratando de pessoas físicas ou jurídicas sob 
investigação de comissão parlamentar de in
quérito; 

11 - o acesso a transações de sistemas 
de processamento de dados, consideradas 
de segurança, ou seja, que possibilitem alte
rações das bases de dados por parte dos 
usuários; 

§ 4. 2 Às autoridades do Poder e do ór
gão solicitante será transferida a responsabi
lidade pela preservação do sigilo das infor
mações e dos documentos fornecidos. • 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998.
Senador José Serra. 

EMENDA 

Suprima-se o art. 52 , e seus parágrafos, do 
Substitutivo aprovado pelo CAE (art. 6º no Substituti
vodaCCJ) 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Senador José Serra. 

EMENDA 

Suprima-se o inciso Vll do art. 1º da Emenda 
n2 2-CAE. 

Justificação 

"'- Se o smbstitutivo está elencando e conceituan
do- o que são instituições financeiras no parágrafo, 
não tem por que deixar ao Conselho Monetário Na
cional que este, concorrentemente, legisle no lugar 
do Congresso Nacional em matéria de tão grande 
importâRCia e de graves conseqüências para os ci
dadãos e para a estrtura jurídica do País. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Odacir Soares. 
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EMENDA 

Acrescente-se ao art. 12 o seguinte parágrafo, 
onde couber: 

(ficando prejudicada a alínea e do inciso 11 do 
referido artigo). 

- Às empresas de fomento comercial ou focto
ring, para os efeitos desta Lei, obedecerão às nor
mas aplicáveis às instituições financeiras previstos 
no parágrafo 1 º deste artigo. 

Justificação 

Busca-se evitar erro conceituai quanto às em
presas de fectoring. 

Brasília, 3 de fevereiro de 1998.-José Fogaça. 

EMENDA 

Altera-se a redação do§ 4.2 do art. 4.2 
da emenda n.2 2-CAE. 

"Excetuadas as Comissões Par1amentares de 
Inquérito da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, o disposto neste artigo não abrange:• 

Justifica~o 

O TCU já está contemplado para recebimento 
de informações sigilosas quando envolvidos recur
sos públicos (art. 4.2, caput). As exceções do§ 4.2 
não deveriam ser estendidas a nenhum outro órgão, 
ressalvando-se, pois, apenas as CPI que têm pode
res de autoridades judiciais, nos termos do art. 58, § 
3.2, da Constituição. 

Além disso a inclusão do TCU nesse parágrafo 
decorreu do disposto na alínea d do inciso I do mes
mo parágrafo. Como essa alfnea foi suprimida pela 
CAE, impõe-se a alteração proposta. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Tendo em vista que as emendas apresentadas pelo 
Senador José Serra vieram sem a justificativa, concedo 
a palaVJa a S. Exa. para justificá.-las. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Para justifi
car.) - Sr. Presidente, Sr"'s. e Srs. Senadores, creio 
que, antes de tudo, é preciso sublinhar que o projeto 
ora encaminhado ao plenário, seja na versão da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, seja na 
da Comissão de Assuntos Econômicos, e que aqui 
vai ser votado, é bastante positivo, porque cuida do 
-~ilo bancário, questão que não está resolvida na 
vida político-administrativa e econômica brasileira, e 
cuja possibilidade de quebra é fundamental para, en
tre outras coisas, o controle da evasão tributária -

para não fazer referência a outros tipos de trans
gressões e de crimes. 

Não vou destacar todos os seus aspectos posi
tivos, porque esse não é o propósito desta apresen
tação. No entanto, faço algumas ressalvas ao proje
to tal como foi apresentado, como chegou à Comis
são de Assuntos Econômicos e, inclusive, tal como 
foi aprovado. Uma delas é uma supressão que foi in
corporada pelo Relator, Senador Vilson Kleinübing. 

Na sua forma original, o projeto permite que os 
poderes estadual e municipal - no caso, os Poderes 
Legislativos ou Tribunais de Contas, inclusive esta
duais - possam promover a quebra do sigilo. Essa 
proposição tem uma certa lógica que, no entanto, 
confronta-se com a realidade político-administrativa 
brasileira. Evidentemente, isso daria margem a abu
sos de natureza política pelo Brasil afora e se hou
vesse 1 O% de probabilidade de abuso, isso já seria 
suficiente, no nosso entendimento, para, por ora, 
deixar a outorga dessa prerrogativa de lado. 

Mas há outros dois pontos que eu gostaria de 
explicar aos colegas Senadores. Em primeiro lugar, 
cito o art. 6", caput e §§1 2, 2" e 32 - questão que 

· está resumida no projeto da CCJ, relatado pelo com
petente Senador Jefferson Péres e que, no projeto 
relatado pelo Senador Vilson Kleinübing, está conti
da no art. 52• 

· Esse dispositivo estabelece que o Poder Exe
cutivo vai fixar critérios segundo os quais as institui
ções financeiras, no Brasil, deverão prestar conta, 
com certa periodicidade e a partir de um certo nível 
de movimentação, à Receita Federal a respeito das 
movimentações financeiras. Creio que, neste caso, 
poderemos estar cometendo o equívoco do excesso. 

Hoje, a quebra de sigilo não é permitida, por inter
pretações dadas pelo Supremo Tnbunal Federal. Inclusi
ve, na emenda de Reforma Tnbutária do Governo, de 
cuja confecção ~. estabelecemos a possi:Jitidade 
dessa quebra, que é fundamental para a Administração 
T rilutária no Brasil. Isso está garantido no §42 do art. 6'1 
do Projeto da CCJ, do Senador Jefferson Péres, e no 
art. 52 do substitutivo do Senador Vilson Kleinübing. 

No entanto, há um outro dispositivo que, na 
verdade, sem autorização de qualquer natureza, ob
riga a urna informação praticamente completa, por
que inclui, independentemente da regulamentação, 
desde depósitos à vista e a prazo, até operações de 
ouro, corno pagamentos, resgates de contas/depósi
tos, contratos de mútuo e descontos de duplicatas. 
Isso está especificado nos projetas. 

Então, na prática, vamos ter uma informação 
que não foi autorizada pelo Judiciário. Diz-se que 
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isso não vai indicar a origem, nem o destino, mas os 
nomes das empresas ou das pessoas constarão, 
das que emitem o cheque e das que o recebem. Na 
minha opinião, isso é uma concentração excessiva 
de poder e não temos essa tradição. Fala-se dos Es
tados Unidos, mas não creio que esse seja exata
mente o sistema ideal. Mesmo que fosse, os Esta
dos Unidos têm outra tradição nj;lssa área., 

Lembraria que uma senhora chamada Leona 
Helmsley, dona de uma cadeia de hotéis e de um 
tremendo patrimõnio imobiliário, construiu uma pista 
de dança na sua casa de fim-de-semana, lançando 
essa despesa como investimento de uma das suas 
empresas. Essa senhora foi para cadeia; onde ficou 
de três a cinco anos. 

Evidentemente, esse tipo de situação no Brasil, 
nos parãmetros atuais, parece inconcebível. Não es
tamos nos Estados Unidos. Ternos de, realmente, 
organizar esse processo de fiscalização, de quebra 
de sigilo, com um certo gradualismo, com firmeza, 
com aprendizado. Não podemos exagerar nessa 
matéria. 

Estou fazendo um tipo de restrição que pode 
surpreender aqueles que sempre me acompanha
ram nesse tipo de discussão e de propostas, porque 
sempre fui favorável, e continuo sendo, à quebra do 
sigilo, por razões de investigação fiscal. Isto já cons
tava do projeto original do Senador Lúcio Alcântara. 
Apenas foi acrescentado um outro tipo de dispositivo 
que prevê uma informação automática, cujo efeito de 
natureza tributária não é tão óbvio. 

Nos Estados Unidos, o controle, a fiscalização 
e o combate à sonegação se exercem a partir da ob
servação do consumo aparente, das demonstrações 
de riqueza. Basta uma conta de poupança girar qua
tro ou cinco vezes, mudando de banco, que haverá 
um giro muito grande de recursos quando, na verda
de, em termos líquidos, trata-se de algo muito pe
queno. Não é um critério razoável para isso. E de al
guma maneira substitui a autorização que pode ser 
concedida apenas pelo Poder Judiciário. Pondero 
aos relatores e às Sr"s. e aos Srs. Senadores que 
realmente estaremos fazendo algo excessivo. Te
mos que pensar na nossa responsabilidade com re
lação a essa matéria. 

O Sr. Hugo Napoleão (PFL- PI) -V. Ex" per
mite-me uma observação? 
- O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP) - Pois não, 

Senador. 
-~- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã-
es) -Infelizmente o Senador José Serra está justifican
do a emenda, portanto não se trata de discussão. 

Quando chegarmos a fase da discussão, V. Ex"s te
rão oportunidade de discutir. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP) - Sr. Presi
dente, apresentei uma emenda supressiva para esse 
dispositivo. Não creio que o projeto perca a sua fir
meza em matéria de quebra de sigilo. Pode-se dizer 
que esse dispositivo ajudaria a combater a sonega
ção. É possível. Mas temos que pôr na balança e 
vermos de um outro lado as situações negativas que 
poderiam ser provocadas. Não pelas atuais autorida
des econômicas ou autoridades máximas do País, 
que são da maior seriedade - digo isso com muita 
sinceridade ao me referir à Receita Federal, à Fa
zenda e ao Presidente da República. Mas temos que 
pensar em uma lei duradoura. Portanto, faço esse 
alerta aos nobres Pares. Sinceramente, gostaria de 
levantar essa preocupação, aliás, é o meu dever 
fazê-lo baseado na própria experiência que tenho 
tido aqui no Congresso desde à época em que fui 
eleito Deputado, inicialmente corno Relator do Capí
tulo Tributário e Financeiro da Constituição de 1988. 

Um outro aspecto que mereceu, de minha par
te, um destaque supressivo se refere à questão do 
Tribunal de Contas da União. Devo dizer que no 
caso do Tribunal de Contas da União - instituição 
pela qual tenho o maior respeito, pois conheço pes
soalmente vários Ministros, que, diga-se de passa
gem, são da maior competência; no período da 
Constituinte, fui Relator dos dispositivos que trata
ram dos Tribunais de Contas e que ampliaram os 
seus poderes e as suas faculdades - parece-me 
também um excesso permitir ao Tribunal uma que
bra autônoma de um sigilo que só pode ser quebra
do pelo Executivo, com a autorização do Judiciário; 
pelo Legislativo, por intermédio do Plenário ou de 
uma CPI, e, de repente, também pelo Tribunal de 
Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislati
vo. A Constituição estabelece que o Congresso Na
cional faz o controle externo· das contas, auxiliado 
pelo Tribunal de Contas. Caso haja necessidad7. o 
Congresso pode providenciar a quebra de determrna
dos sigilos que o Tribunal de Contas estime necessá
rio. Temos que aplicar essas medidas duras, de re
pressão, de fiscalização, de controle, com firmeza, gra
dualismo e sensatez. Não podemos, de repente, saltar 
do 8 ao 80. Não se tem nada, não se consegue contro
lar nada, e, de repente, passa-se para o outro extremo, 
que, se não cuidarmos, poderemos criar, nesse outro 
extra~ a anarquia e a insegurança, não atingindo 
o objetivo que queremos de controle, fiscalização, 
punição dos sonegadores e daqueles que conspiram 
e cometem crimes contra o Erário. 
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Esses são os motivos, Sr. Presidente. 
Agradeço a oportunidade de poder justificá-los. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Jader Bar
balho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
agradeceria se V. Ex!', considerando a relevância 
desta matéria, pudesse orientar essa discussão ten
do como seu início uma exposição dos dois Relato
res; considerando que os que fazem parte da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania e da Co
missão de Assuntos Económicos tiveram a oportuni
dade e o privilégio de participar dessa discussão; 
considerando que essa matéria está tramitando em 
regime de urgência, creio que seria muito interes
sante se os Senadores Jefferson Péres e Vilson 
Kleinübing pudessem, preliminarmente, antes do de
bate propriamente dito, fazer uma exposição ares
peito das emendas e das modifrcações apresenta
das aos projetes. 

Agradeceria a V. Ex- se isso fosse possível. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Acho que do ponto de vista lógico V. Ex!' tem inteira 
razão. Se o Plenário COJ1CX)n:far, faremos da maneira 
com que solicita o Senador Jader Barballo. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinü
bing, Relator da matéria na Comissão de Assuntos 
Económicos, para prestar esclarecimentos. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL- SC. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Se
nadores, na Comissão de Assuntos Econômicos 
examinamos o projeto, cujo autor é o Senador Lúcio 
Alcântara, e que, na Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania recebeu algumas emendas. 

O projeto, na sua origem, em primeiro lugar, 
estabelece e reconhece o direito ao sigilo bancário. 
Esse projeto oferece as condições para que institui
ções da República possam ter acesso a informações 
sigilosas mediante certas regras que o projeto aqui 
coloca. No projeto original, o sigilo bancário poderia 
ser quebrado pelo Plenário do Senado, pelo Plenário 
da Câmara, através de uma CPI federal -já é assim 
na lei hoje .; e, por intennédio de CPis. municipais ou 
~duais, só com autorização do juiz; mas o projeto 
previa que as CPis dos Estados e Municípios tam
~ poderiam quebrar o sigilo bancãrio. 
-~ O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
(Fazendo soar a c:arllJainha) - Peço ao Plenário que 
preste atenção ao Relator, pois S. ex- estã fazendo uma 

exposição para aqueles que não participaram dos 
debates na Comissão. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL - SC) - O 
projeto era amplo. Poderiam quebrar o sigilo bancá
rio os seguintes órgãos: Congresso Nacional, CPI 
nacional, Tribunal de Contas da União, Tribunal de 
Contas dos Estados, Tribunais de Contas dos Muni
cípios, Assembléias Legislativas, Câmaras de Ve
readores, Ministério Público Federal e Ministério Pú
blico Estadual. 

Por ponderação, na reunião passada, o Sena
dor José Serra elencou algumas providências que 
achava necessárias. Como Relator da Comissão de 
Assuntos Econômicos, restringimos isso; ou seja, 
podem quebrar sigilo bancário, para exercerem sua 
missão constitucional: o Congresso Nacional, uma 
CPI nacional; o Ministério Público, segundo regras 
aqui estabelecidas; o Tribunal de Contas, quando se 
tratar de recursos públicos- é evidente que o Tnbu
nal de Contas só deve ser envolvido quando houver 
recursos públicos, já que é sua missão de trabalho. 
Apenas essas instituições. Retiramos do projeto ori
ginal que Câmaras de Vereadores, Assembléia Le

. gislativa estadual, CPI estadual e CPI municipal, Mi-
nistério Público estadual e Tribunal de Contas de Es
tados e Municípios tivessem acesso à quebra de si
gilo bancário para exercer sua missão. 

Além disso, para o Ministério Público não é o 
Procurador quem quebra o sigilo bancário, precisa 
propor ao Conselho do Ministério Público, o Colegia
da total dos seus procuradores, assim como é feito 
aqui o Plenário do Senado, que tem que aprovar 
quebra de sigilo bancário por intermédio de votação 
da maioria absoluta. Foi feito isso para o Ministério 
Público e para o Tribunal de Contas da União. Este 
o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Eco
nómicos. Esta é a questão que o Senador José Ser
ra está levantando hoje. 

Qual a diferença entre o que o Senador José 
Serra deseja e o que a Coroissão de Assuntos Eco
nômicos aprovou? Ele mantém, na sua proposta de 
emenda, as condições aprovadas na Comissão de 
Assuntos Econõmicos e só retira o Tnbunal de Con
tas da União, que está mantido no projeto, exclusiva
mente para fazer o seu trabalho de auditoria e de in
quéritos em recursos públicos e, para quebrar o sigi
lo bancário, precisa da aprovação do Pleno do Tnbu
nal de Contas. Assim exige o projeto. Esta é a dife
rença. _ 

A segunda questão abordada pelo Senador 
José Serra representa um meio termo do que estava 
estabelecido no projeto original e do que foi aprova-
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do na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, a qual dava à autoridade tributária o poder de 
buscar mensalmente informações sobre movimenta
ção financeira - ainda não falo de quebra de sigilo 
bancário- acima de R$15 mil. A proposta de emen
da aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania foi feita pelo Senador José Eduardo Outra 
e assim foi aprovada. 

Numa reunião da Comissão de Assuntos Eco
nômicos, o Senador José Serra fez algumas ponde
rações sobre essa questão. O Relator da Comissão 
de Assuntos Econômicos ponderou e procurou en
contrar um meio termo entre a posição proposta pelo 
Se.nador José Eduardo Outra e a questão levantada 
pelo Senador José Serra. 

FICa o Poder Executivo autorizado a determinar 
a periodicidade e o limite para que essas informaçõ
es sobre movimentação financeira estejam disponí
veis para a autoridade tributária nacional. Trata-se 
de movimentação financeira e não da origem·do di
nheiro. Se alguém movimentou R$16 mil, a informa
ção a ser dada não se refere à origem ou à destina
ção dada a esse dinheiro; deve-se informar se houve 
movimentação acima de R$16 mil naquele mês e se 
esse foi o limite estabelecido. Baseada nessas infor
mações, a autoridade tributária federal pode, even
tualmente, abrir um inquérito ou um processo de fis
calização e tentar buscar as provas, propondo a 
quebra do sigilo bancário, conforme a lei já estabele
ce hoje. 

Essas são as diferenças abordadas pela Co
missão de Assuntos Econômicos e pelo Senador 
José Serra, entre outras que já foram aproveitadas 
como sugestão dada pelo Senador na Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

s..-s. e Srs. Senadores, há um projeto que foi 
debatido na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania e na Comissão de Assuntos Econômicos 
com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas 
da União, com o Banco Central, com a Receita Fe
deral e com o Ministério da Fazenda. O resumo do 
que hoje estamos colocando em votação é algo per
feitamente viável. 

sras. e Srs. Senadores, se não acreditamos 
nas instituições que criamos, por que mantê-las 
abertas? Criamos o Ministério Público e lhe demos 
poder de fiscalização e de representação da socie
dade. Só o Ministério Público Federal tem o poder 

_çonstitucional de fiscalizar e de abrir inquérito sobre 
Crimes financeiros. Criamos também o Tribunal de 
Contas da União e temos a incumbência de exami
nar os currículos e as qualidades dos seus mem-

bros, para que estes sejam nomeados pelo Presi
dente da República. Ou acreditamos nessas institui
ções, proporcionando-lhes condições mfnimas de 
trabalho, ou, então, será difícil fazer com que o pro
cesso funcione. 

Sr"s. e Srs. Senadores, prestem atenção ao 
fato de que, depois das últimas CPis, o problema do 
sigilo bancário não está mais na conta bancária, mas 
sim em outro lugar. Inclusive, o projeto traz uma ino
vação. Em função da CPI, estamos estabelecendo 
que a Comissão de Valores Mobiliários também 
pode quebrar o sigilo bancário para fazer seus in
quéritos e acompanhamentos, ou seja, pode ter res
ponsabilidade sobre o sigilo bancário. Como vimos 
na CPI, o problema não estava na conta bancária, 
mas sim nas factorings, nas administradoras de 
cartão e na sonegação fiscal. Todas as punições 
possíveis para as irregularidades detectadas pela 
CPI dos Títulos Públicos são de origens fiSCal e tri· 
butária. Para isso, está sendo colocada essa condi
ção. 

Nos Estados Unidos, a lei permite que o FISCO 
tenha conhecimento de movimentação financeira 
acima de US$10 mil. O Senador Romeu Tuma pode 
até me auxiliar nessa questão. 

O Sr. Pedro Simon (PMOB - RS) - A lei não 
permite, mas sim obriga 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL - SC) -
Exatamente. Se houver indício de irregularidade, 
abre-se o inquérito. Posteriormente, pede-se a que
bra do sigilo bancário. 

Essas eram as observações que eu gostaria de 
fazer como Relator, atendendo à proposição do Se
nador Jader Barbalho e também à determinação do 
Sr. Presidente da Casa É evidente que há outros 
pontos fundamentais, mas como parece que estes 
não são polêmicos, procurei apenas esclarecer as 
duas questões levantadas pelo Senador José Serra. 
Penso que deveríamos ouvir também o nosso Rela
tor da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, Senador Jefferson Péres. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, Rela
tordo projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, para prestar esclarecimentos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSOB - AM. 
Sem 1'6\!isão do orador)...,. Sr •. Presidente, sras. e Srs. 
Senadores, creio que esse projeto está suficiente
mente amadurecido nesta Casa Houve um projeto 
original do Senador Lúcio Alcântara, seguido de um 
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outro do Senador José Eduardo Outra e de um ter
ceiro de V. Ex", Sr. Presidente. 

Inicialmente, o projeto do Senador Lúcio Alcân
tara, segundo S. Ex" me informou, foi elaborado com 
o assessoramento do Banco Central. Na medida do 
possível, aproveitei os três projetas e os fundi num 
único substitutivo. Posteriormente, o Banco Central, 
por meio do Senador Vilson Kleinúbing, fez uma sé
rie de sugestões e de reparos ao projeto, apesar de 
tê-lo acompanhado inicialmente. 

O Senador Vilson Kleinúbing elaborou um pri
meiro substitutivo e discutiu comigo a seu respeito. 
Posteriormente, pelo telefone, discutimos sobre esse 
su(?stitutivo com o Tribunal de Contas da União, com 
os Ministros Homero Santos e Humberto Souto, que 
faziam objeçóes a um dispositivo do primeiro substi
tutivo. O Senador Vilson Kleinúbing retirou esse dis
positivo, atendendo às ponderações do TCU. Hoje, 
na Comissão de Assuntos Económicos, o Senador 
Vilson Kleinúbing também acatou alguns pontos do 
meu substitutivo que S. Ex!! havia retirado. Parece
me que, hoje, a Comissão aprovou algo de forma 
consensual. 

Portanto, quanto à ju ridicidade, à ;;onstituciona
lidade e mesmo ao mérito, nada tenho a objetar ao 
substitutivo hoje aprovado na Comissão de Assuntos 
Económicos. Quanto às emendas do eminente Se
nador José Serra, tenho minhas restrições. Não me 
parece, Sr. Presidente, que deve ser retirada de 
duas instituições respeitáveis - o Ministério Público 
Federal e o Tribunal de Contas da União - a incum
bência de fiscalizar. 

Quando da elaboração do meu substitutivo, 
Procuradores da República me pediram a inclusã:, 
do Ministério Público Federal, sem restrições. Obje
tei que eu não gostaria que a movimentação finan
ceira de alguém fosse vasculhada por dezenas ou 
por centenas de Procuradores da República, que es
tão espalhados pelo território nacional. Sem dúvida, 
a grande maioria dos Procuradores é composta por 
pessoas idóneas, mas, como em toda corporação, 
há alguns que não são muito idóneos e uns poucos 
que estão em busca de seus 15 minutos de fama. 
Eu não gostaria de dar este poder a centenas de 
Procuradores, alguns dos quais poderão agir de for
ma irresponSável. 

_ Ponderei que aquilo deveria passar pelo crivo 
de algum órgão dentro da instituição. No meu substi
!JJPvo, esse órgão era uma das Câmaras de coorde

-nação. O Senador Vilson Kleinubing deu essa in
cumbência ao Conselho Superior do Ministério Públi
co, ou seja, ao Colegiado do Ministério Público Fe-

deral, que examinará se i~o ter!ll ou não cabimento, 
se isso tem ou não procedência, se há necessidade 
ou não de solicitar informação. Isso não está ao arbí
trio de qualquer procurador. Tive esse cuidado e o 
Senador Vilson Kleinübing também. 

Quanto às informações à Receita Federal, pe
riódicas e obrigatórias, elas não existem apenas nos 
Estados Unidos; pelo menos em mais um país, a Itá
lia, existem. E não tenho conhecimento de abusos 
que tenham acontecido. Então, vai-se negar ao ór
gão, à administração tributária federal, informações 
sobre o montante da movimentação financeira de 
pessoas, que podem dar ou não motivo para instau
ração de um processo fiscal?! Como negar isso ao 
órgão encarregado de arrecadar tributos federais, 
quando se sabe que este é o País da sonegação? 

No meu substitutivo, acatando a emenda do 
Senador José Eduardo Outra, estabeleci que a co
municação seria automática quando a movimenta
ção ultrapassasse R$15 mil - mais do que os US$1 O 
mil previstos na legislação americana 

A Receita Federal, segundo informou-me o Se
!lador Vilson Kleinübing, argumentou que esse valor, 
R$15 mil, poderia gerar um volume de informações 
tão grande que a Receita Federal talvez não pudes
se digeri-lo. 

Hoje, Senador Pedro Simon, na época da com
putação, do processamento de dados, a administra
ção pública deve aparelhar-se para fazer cumprir a 
lei. Esse argumento não me impressiona muito. Mas, 
enfim, para atender a essa ponderação da Receita, 
o Senador Vilson Kleinübing, em vez de fixar um va
lor, estabeleceu que a Receita Federal, a administra
ção tributária federal estabelecerá o valor e a periori
dicidade - pode ser de três em três meses, pode ser 
a partir de R$50 mil, enfim, jamais será abaixo de 
R$15 mil, porque a própria Receita achou um exage
ro esse valor. 

De forma que, por todas essas razões, data 
venia do eminente Senador José Serra, eu votaria 
pela rejeição de ambas as emendas e pela manuten
ção do texto integral do Substitutivo Kleinübing, 
aprovado hoje na Comissão de Assuntos Económi-
cos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em disc• rssão. Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Simon, para discutir. 

O SR. PEO<tO SIMON (PMDB - RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr!'s. 
e Srs. Senadores, não há dúvida de que vivemos um 
momento importante nesta Casa; não há dúvida de 
que estamos votando e apreciando uma série de 
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matérias envolvendo o campo da ética e a tentativa 
de punir os culpados e isentar os não culpados. 

Mostram isso o seminário que a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania fez com os céle
bres juízes da Operação Mãos Limpas, que vieram 
da Itália; a agilização da participação do Ministério 
Público na instrução processual; a tipificação dos cri
mes de lavagem de dinheiro; a quebra do sigilo ban
cário dos Parlamentares, que já votamos, por unani
midade, e está na Câmara dos Deputados - temos 
autoridade para votar esse projeto, pois, com rela
ção a nós mesmos, fizemos a nossa parle; os Depu
tados, agora, devem votar; se quiserem rejeitar, que 
rejeitem, mas que apreciem! -; a regulamentação do 
número único para o cidadão, que está às véspera 
de ser apreciada, pelo qual cidadão terá um número 
somente - se ele nasce com um nome e morre com 
ele, por que tem trinta números durante a sua vida, é 
para tapear? 

Hoje, temos esse projeto em apreciação aqui. 
Tenho o maior carinho pelo Senador José Serra, não 
há dúvida, e sou testemunha do esforço que S. Ex
fez, na Assembléia Constituinte, com relação a essa 
matéria. No entanto, o que estamos votando aqui é 
algo que tem que ser analisado na sua simplicidade. 

Nos Estados Unidos, um cheque de mais de 
US$10 mil não é pago em lugar algum sem passar 
por uma câmara de compensação que dirá se eu te
nho esse dinheiro, se está em minha conta; senão 
ele não é pago. Lá, essa verificação é automática, é 
obrigatória para todos. 

Aqui, primeiro, o Relator aumentou esse valor 
para R$15 mil, porque houve os que acharam que 
R$10 mil era um valor muito alto; depois, o Relator 
mudou, deixou a critério da Fazenda dizer o quan
tum e a periodicidade em que será exigido. E agora 
querem retirar o item, porque isso não é da nossa 
tradição. 

Que não é da nossa tradição, é verdade. Que 
não é da nossa tradição o cictadão que não paga, 
que comete crime contra o Fisco ser punido, é ver
dade. Que não é da nossa tradição as irregularida
des que acontecem serem punidas, também é ver
dade. Mas estamos mudando. Não estamos mudan
do até o Código de Trânsito? Não estamos fazendo 
uma Lei de trânsito rígida, que pune os irresponsá
veis? Como agora vamos dizer que não é da nossa 
trâdição punir os que são sonegadores, punir aque-
1~ que cometem ilícitos penais? 
-~ O normal é exatamente termos a nossa vida 
aberta permanentemente. Qual é o problema? O que 
temos para esconder? Por que esconder? Repito: nos 

Estados Unidos, do Presidente ao cidadão comum, 
cheques de US$10 mil passam na compensação 
para que se verifique se existe ou não aquele dinhei
ro, se eles podem ou não passar aquele cheque. 

O que o Relator fez com relação ao Tribunal, 
aos Procuradores, cá entre nós, com todo o carinho 
que tenho ao nobre Senador Jefferson Péres, já é 
algo quase desnecessário. S. Exl' quer que haja reu
nião de todo o Conselho para votar caso a caso - e 
mesmo isso, há os que não querem que aconteça. 
Mesmo isso! É preciso que seja um caso ultra-espe
cial, é preciso que se faça reuniões de 15 em 15 
dias, ou mensalmente, é preciso que o conselho dos 
Procuradores dê a autorização. E, mesmo assim, há 
os que acham que não. 

O que está acontecendo com o Tribunal de 
Contas da União? Ele prova, tem conhecimento, tem 
a realidade da corrupção e do fato que foi praticado, 
mas - vamos ser claros aqui - do lado do funcioná
rio, do lado do Parlamentar, do lado do luncionário 
do Ministério, e não do lado da empresa. E na em
presa não se quer que haja verificação. Lá ele não 
pode olhar, mesmo que seja um contrato em que 

· houve urna transação entre a empresa e o Governo, 
fiscalizada pelo Tribunal de Contas. 

Sr. Presidente, vejo esta matéria com muita sin
geleza. Concordo com o Senador José Serra que não 
é nossa tradição. Mas, Senador José Serra, V. Exl' de
veria concordar comigo que é bom sainnos da nossa 
tradição, que não é uma boa tradição, pois por ela só 
vai para a cadeia ladrão de galinha; o negócio é rou
bar bastante, é sonegar bastante, porque não acon
tece nada. Mas que bom, Senador José Serra, mas 
que bom, Sr. Presidente, se daqui a um ano tiver
mos que voltar a nos reunir para dizer que a lei foi rí
gida demais, está sendo dura demais, é complicada 
demais, que não dá para ficar corno é. Que bom se 
pudermos vir aqui para dizer que exageramos, que 
vamos ter que diminuir o rigor da lei. 

Não estamos votando álgo para sempre, o que 
estamos votando não é eterno. Acontece que até 
hoje não há nada. Vamos votar alguma coisa, para 
começar. Se houver exagero, pelo amor de Deus, 
vamos ver depois. 

Quero árzer o meu ponto de vista: fui contra a 
emenda do Líder do PT. Achei-a conservadora, por
que se nos Estados Unidos o valor é US$1 O mil, por 
que aqW. seria R$15 mil? Pois a emenda de S. Ex
foi colocada de lado. De 15 passou-se para o geral: 
a Fazenda escolher a hora, o montante e a quantida
de de vezes. E agora quer-se acabar com isso. 
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Na minha opinião, o ideal seria não apenas re
jeitar o destaque do Senador José Serra, mas tam
bém rejeitar a emenda do Senador Vilson Kleinübing 
e ficar com aquela feita pelo Senador Jefferson Pé
res, que é a original feita pelo líder do PT, em que 
se fixava em AS15 mil a quantia que estabeleceria a 
obrigatoriedade de o Fisco tomar conhecimento. 

Essa é uma matéria importante, Sr. Presidente. 
Vamos votá-la. É uma matéria com a qual somare
mos pontos, com a qual estaremos realmente avan
çando, com a qual estamos tentando dar consciên
cia à nossa gente da responsabilidade que devemos 
ter. 

Não há dúvida alguma de que, em termos fi
naiíceiro e fiscal, este País nunca foi modelo no 
cumprimento de regras ou até mesmo de tê-las. Mas 
um dia isso deveria começar. Parece-me que esta
mos começando a trilhar o caminha da busca de al
gumas normas que fogem da dolorosa tradição de 
não olharmos nada, ou seja, da impunidade total e 
absoluta, para começarmos a olhar com seriedade 
aqueles que cometem o pior dos delitos nos países 
modernos, que é o delito contra o patrimõnio público, 
que é o delito contra o dinheiro que pertence ao 
povo e à sociedade. 

Felicito a Casa por votar esse projeto e, a nós, 
por aprová-lo com a urgência necessária. Contudo, 
faço um apelo para votarmos contra a emenda de 
destaque dessa matéria. 

Se depender de mim, peço destaque para a 
votação da emenda original que estabelece o valor 
em A$15 mil, em vez da emenda aprovada pelo Se
nador Vilson Kleinübing, que deixa para a Receita, 
apenas, a responsabilidade por isso. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o nobre Senador Lúcio Alcãntara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S,«s. e Srs. Senadores, quando Deputado Fe
deral, tive oportunidade de apresentar um projeto 
que tratava da mesma matéria. Porém, como tantos 
projetas, ele acabou se perdendo durante a tramita
ção e foi arquivado. 

Chegando ao Senado, em junho de 1995, 
apresentei esse projeto, para o qual tive a assesso
ria - como naquela época, na Câmara dos Deputa
dês - de um grande profissional, que conhece pro
fundamente essa matéria. Aliás, ele me autorizou a 
colocar o seu nome na minha justificativa, é o Dr. 
Carlos Alberto Hagstron*, do Banco Central, que tra
balhou em caráter particular comigo, e não repre-

sentando a sua instituição. Tanto é assim que só ci
tei o seu nome quando ele me autorizou a fazê-lo. 

Portanto, foi um projeto elaborado para mod
ernizar a legislação que trata dessa matéria, que 
vem toda ela da Lei n2 4.595, de 1964. 

De lá para cá, uma série de aHerações no sis
tema financeiro e no funcionamento das instituições 
financeiras, uma série de escândalos que abalaram 
o País nos mostram claramente que temos que re
formar essa legislação. Mas a proposta está longe 
de representar uma liberação geral, isto é, está lon
ge de ser uma proposta irresponsável, porque enten
demos, como devem entender aqueles que estão 
aqui no nobre mister de fazer leis, que o sigilo ban
cário é um direito do cidadão, um direito individual. A 
regra é o sigilo. O que não aceitamos é, sob o dog
ma do sigilo bancário, não se poder descobrir ilícitos, 
pessoas que enriquecem a partir de atos criminosos, 
que acumulam verdadeiras fortunas e que não são 
alcançadas, porque estão acobertadas pelo princípio 
do sigilo bancário. Portanto, o projeto de lei que 
apresentei foi formulado responsavelmente, inclusive 
com assessoria de aHo nível. 

Havia um projeto de lei anterior, do Senador 
José Eduardo Outra, que tratava basicamente da 
questão da comunicação da movimentação financei
ra acima de um certo valor. Posteriormente, no calor 
das discussões e dos debates, já na fase final da 
CPI dos Títulos Públicos, o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, o nosso ilustre Presidente, indignado 
com os obstáculos e com as átficuldades que havia 
para aqueles que perseguiam a verdade, que busca
vam descobrir e alcançar, para punição exemplar, os 
que haviam cometido atos ilícitos, apresentou tam
bém um projeto de lei, que está apensado. Portanto 
são três projetas que tramitam sobre essa matéria. 

O que reflete logo que há uma preocupação 
justa em defender o legítimo interesse da sociedade. 
O Senador Jefferson Péres foi o Relator, fez o subs
titutivo, colheu material do projeto do Senador Anto
nio Carlos Magalhães, colheu material do meu proje
to, que era o mais longo, como também aceitou uma 
emenda do Senador José Eduardo Outra. 

Posteriormente, o projeto veio ao Plenário, que 
determinou que houvesse audiência da Comissão de 
Assuntos Econõmicos. O Senador Vilson Kleinübing 
fez um substitutivo, modificou o projeto e obteve, 
hoje pela manhã, a sua aprovação no Plenário da
quela Cqmissão. 

Na verdade, em relação ao projeto original, a 
principal modificação do Senador Vilson Kleinübing 
foi a de excluir as Câmaras Municipais e as Assem-
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bléias Legislativas, e os Tribunais de Contas dos Es
tados e dos Municípios, o que estava no meu proje
to, por uma questão de coerência Se vivemos num 
País que é uma Federação, se concedemos deter
minados poderes ao Poder Legislativo Federal, en
tendi que era justo também estendê-los ao Poder 
Legislativo Estadual e ao Municipal. Essa posição 
não prosperou; a grande maioria do Senado enten
deu que era temerário dar essa autoridade ou essa 
faculdade às Câmaras de Vereadores e às Assem
bléias Legislativas, lembrando sempre que, no meu 
projeto original - para não parecer que cometi uma 
irresponsabilidade - o quorum é a maioria absoluta, 
inclusive nos Tribunais de Contas. 

· Em segundo lugar, a Assembléia Legislativa e 
a Câmara Municipal só podiam quebrar o sigilo ban
cário na área de sua juisdição. Isso significa que a 
grande maioria dos Municípios brasileiros, que não 
possuíam sequer uma agência, não podiam quebrar 
sigilo bancário algum, porque não havia instituição fi
nanceira na sede do Município. Por isso incluí as As
sembléias e as Câmaras de Vereadores. 

Ainda temos o preconceito e o mal vezo de 
pensar que tudo que é federal, é melhor do que esta
dual e o que é estadual é melhor do que o municipal, 
inclusive a honradez e o espírito público dos agentes 
políticos envolvidos nessas questões. 

Não penso assim, mas fui vencido e creio que 
precisamos avançar nesta questão. O substitutivo 
elaborado pelo Senador Vilson Kleinübing é cuidado
so. S. Ex- realmente cercou-se de autoridades na 
matéria, ouviu o Ministério da Fazenda, o Banco 
Central e a Receita Federal e elaborou um substituti
vo justo e equilibrado, que merece o nosso apoio. O 
Senador José Serra - por quem tenho grande admi
ração e grande respeito - também preocupou-se 
com a definição das im;tituições financeiras para 
efeito do, salvo engano, art. 12 desta lei. -~ 

o que o Senador Vdson Kleinübing fez foi mui
to importante: incluiu como instituição financeira as 
factorings e também as que são "factoririgs" (entre 
aspas) - nós vimos aqui na CPI d~.[.itulos-Públicos 
o que elas fizeram. Algumas delas movimentaram 
mais .de R$1 bilhão, nunca declararam Imposto de 
Renda, funcionavam em fundo de quintal e assim 
pordiante. · 

Por outro lado, podemos lamentar que o Tnbu
nal de Contas não seja mais o órgão auxiliar do Po-
-~r Legislativo, como estava na Constituição ante
rior. A Carta de 1988 definiu que o Poder Legislativo 
exercerá a fiscalização, o controle externo, com o 
auxílio do Tribunal de Contas. Trata-se de urna im-

portante sutileza de vernáculo. Ser "órgão auxiliar" 
não é o mesmo que prestar •auxílio" para que o Po
der Legislativo, o Congresso Nacional faça essa fis
calização. Por exemplo, na ocasião da CPI dos Pre
catórios, esta Casa contou com o auxílio do Ministé
rio Público, da Receita Federal, do Banco Central e 
nem por isso esses são órgãos auxiliares do Sena
do. Eles. apenas prestaram auxílio. 

Portanto, em matéria de recurso público, é per
feitamente justo e razoável que o Tribunal de Contas 
faça, quando necessário, a quebra do sigilo, em vez 
de mandar a solicitação para que o Congresso Na
cional a aprove, o que seria procrastinar a tramita
ção da questão. 

O Senador Jefferson Péres, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, e o Senador Vil
son Kleinübing, ambos Relatores, tiveram a cautela 
agora de deixar que a quebra de sigilo por parte do 
Ministério Público esteja condicionada a urna deci
são do Conselho Superior do Ministério Público Fe
deral. Então, não se trata de uma decisão isolada de 
um procurador, por mais ilustre que ele seja, mas de 
uma decisão a ser submetida a esse Conselho Su
perior. 

Sendo assim, Sr. Presidente, S~. e Srs. Se
nadores, estou absolutamente convencido de que o 
projeto, se for aprovado, não atemoriza nenhum ci
dadão de bem; ele não é instrumento de vlndita, 
nem de retaliação. Quem está conduzindo-se con
venientemente não tem por que temer que a lei pos
sa atingir sua cidadania 

Sabemos que mesmo nos Estados Unidos, a 
pátria do capitalismo, o sigilo bancário não é um 
dogma. Por que não modernizarmos também a nos
sa legislação? 

A propósito, por paradoxal que possa parecer, 
o projeto estabelece o sigilo bancário do Banco Cen
tral. Vejam .PJ3 senhores: instituições financeiras fis
calizadas e 'sob intervenção do Banco Central ale
gam sigilo bancário em opqsição ao Banco Central, 
ou seja, obstam dificultam, impedem a fiscalização 
do próprio Banco Central sob alegação do sigilo ban
cário. · 

Dessa maneira, não poderemos nunca encon
trar os responsáveis por desmandos, aqueles que 
enriquecem e acumulam fortunas à custa de ativida
des criminosas e ilícitas. 

Portanto, estou absolutamente tranqüBo, segu
ro de qae, com todas essas modificações recebidas 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
na Comissão de Assuntos Econômicos e pelo núme
ro de Senadores que tiveram a oportunidade de par-
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ticipar, de contribuir e de apresentar emendas aos 
relatórios, o projeto é justo, equilibrado. Coloca para 
o Brasil uma legislação modema, capaz de dar os 
instrumentos para combater os que sonegam, os 
que formam quadrilhas para o crime organizado, os 
que estão envolvidos com o narcotráfico ou com for
mas de corrupção e que, acobertados pela institui-

·ção do sigilo bancário, tomam-se inalcançáveis pelo 
braço da lei. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP. Para discutir.) 
- St. Presidente, creio que o debate nos dá a oportu
nidade de esclarecer algumas questões que talvez 
não estejam claras para todos os membros desta 
Casa. 

Em primeiro lugar, quero dizer que as minhas 
emendas. não se referem ao Ministério Público, con
forme já pude esclarecer ao Senador Jefferson Pé
res. Elas não tocam nas atribuições ao Ministério 
Público dadas pelos projetas do Senador Jefferson 
Péres e do Senador Vilson Kleinúbing. 

No caso do Tribunal de Contas, não se trata de 
a decisão de quebrar sigilo ser tornada por um Minis
tro do Tribunal, pelo Plenário ou por alguma Câma
ra. Trata-se de princípio. O Tribunal de Contas é um 
órgão que auxilia o Poder Legislativo no controle ex
temo. Nesse sentido, se o Tribunal de Contas tem 
necessidade de quebra de sigilo, ele a solicitará ao 
Poder Legislativo, que tomará as providências ne
cessárias. 

Insisto que não se trata de nenhuma restrição 
à competência do Tribunal e de seus integrantes, 
mas sim de uma questão de princípio. Não criamos, 
com a Constituição, um outro Poder na República. 
Ao Ministério Público se deu um status mais alto, 
mas não ao Tribunal. Seu papel foi reforçado- e fui 
Relator dessa matéria na ConstitUição -, mas não se 
constituiu um novo Poder que tomará decisões so
bre a quebra de sigilo. Insisto: ele é um órgão auxi
liar do Poder Legislativo. 

Portanto, a resposta do Senador Vilson Kleinú
bing à objeção que fizemos refere-se a urna outra 
questão, ou seja, à escolha do método pelo qual o 
Tribunal decidirá. Mas não estou referindo-me ao 
método, mas sim ao princípio. Não faz sentido que 

_UfJI órgão que auxilia o Poder Legislativo tenha auto
nomia para tomar urna decisão da órbita do Poder 
Judiciário, do Ministério Público ou do próprio Poder 
Legislativo. 

Há um terceiro aspecto, aquele a que se refere 
o Senador Pedro Simon e que diz respeito a nossa 
emenda que suprime o art. 52• É preciso deixar claro 
que o projeto quebra o sigilo bancário por motivos de 
natureza fiscal. Isso -:::d ;:;;;;servado - é o art. 52 do 
projeto do Senador \"!"1.,nn Kleinübing. A nossa res
trição é com relação à autor .. ~~ícidade de informaçõ
es sobre movimentações em contas de todos os ti
pos, feitas periodicamente, mas contendo as movi
mentações de todos os dias, sem que haja qualquer 
espécie de ordem de natureza judiciária ou detibera
ção do Legislativo. 

Diz o meu amigo Senador Kleinübing que, de 
toda maneira, não são identificadas as origens e os 
destinos das operações. Mas são as pessoas ou as 
empresas. Isso é praticamente a mesma coisa. Do 
ponto de vista prático, sem autorização judicial, sem 
que tenha tido início um processo, um inquérito, algo 
parecido, haverá a informação automaticamente. Mi
nha tese é que isso poderá gerar no Brasil abusos. 
Há uma concentração de poder excessiva. 

Estariamos dando um salto do oito para o oiten
ta. E ironiza o Senador Simon o fato, não há no Brasil 
tradição com relação a essas medidas. Não creio que 
devamos deixar de implantar providências novás ape
nas porque elas contrariam a tradição. Não se trata 
disso. Já estamos promovendo a quebra do sigilo e 
uma série de outros mecanismos de controle. Mas 
essa é uma medida que vai além disso. 

O Senador Pedro Simon diz: "No Brasil não se 
punem os sonegadores•. Ora, deixa-se de puni-los 
não pela inexistência de informações sobre movi
mentações financeiras. Na verdade, isso depende 
da nossa legislação, porque todos os dias são captu
rados sonegadores, e ninguém vai para a cadeia. 
Isso não tem a ver com o conteúdo do art. 52• 

O Senador Lúcio Alcântara dá como exemplo 
que empresas investigadas recusam-se a prestar in
formações. Ora, o art. 42 do projeto, que ninguém 
está contestando, já garante. isso: 

·o Banco Central do Brasil, a CVM, 
nas áreas de suas atribuições, e as institui
ções financeiras fornecerão ao Poder Legis
lativo Federal, ao Ministério Público e ao Tri
bunal de Contas da União' - proponho que 
este último seja suprimido - "fornecerão as 
informações dos documentos sigilosos que 
fundamentalmente se fizerem necessários 
.ao exercício de suas respectivas competên
cias constitucionais e legais." 

Essa preocupação, Senador Lúcio Alcântara, 
está resolvida aqui. 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 115 

De repente, parece que não há mais nada no 
projeto, exceto esse item. Quando apresentei as 
emendas, fiz questão de sublinhar que não poderia 
apontar, por questões de tempo, os aspectos positi
vos do projeto. O projeto já é bastante duro, e man
tém-se duro. Apenas estamos propondo a supres
são de um instrumento que pode constituir-se em 
um instrumento de abuso. Sequer temos a quebra 

·de sigilo e, no momento em que a aprovamos, va
mos m1,1ito adiante disso. 

Quero dar ainda um exemplo: suponhamos um 
cidadão que recebe uma indenização trabalhista de 
R$15 mil. Ele aplica esse dinheiro em uma caderne
ta 9e poupança. Após 30 dias, o gerente do banco 
oferece um CDB, com uma taxa atrativa O cidadão, 
então, desloca os seus recursos da caderneta de 
poupança para o CDB, e o dinheiro lá fica aplicado. 
Depois de um tempo, resolve viajar para Miami com 
os filhos e transfere todo o dinheiro para o cartão de 
crédito com receio de assalto, mas uma parte não 
gasta na viagem. Volta, troca os dólares e deposita. 
Pois bem, esse cidadão terá realizado cerca de nove 
operações com a mesma indenização. Eu me per
gunto inclusive qual a utilidade operacional, do ponto 
de vista de receita. Pode-se' questionar como al
guém que ganhava R$2 mil R$3 mil, R$5 mil por 
mês, de repente movimenta nove vezes R$17 mil, o 
que corresponde a R$153 mil. Na verdade, é o mes
mo recurso que andou circulando. Pode-se imaginar 
inclusive a confusão que isso representa. 

Argumenta-se com o exemplo dos Estadas 
Unidos. Já ouvi muito esse argumento aqui no Parla
mento. Em geral, quando algo que é feito nos Esta
das Unidos favorece a tese que se defende, invoca
se o exemplo americano, ao contrário, repudia-se. 
Nos Estados Unidos, não há fundo de garantia, não 
há previdência social do nosso gênero, nem sistema 
de seguro social, a saúde não tem tratamento uni
versal. Nunca vi alguém aqui defender que tais coi
sas não devem existir no Brasil porque não existem 
nos Estados Unidos. São sociedades diferentes. 

Existe uma longa tradição nos Estados Unidos, 
como nos países anglo-saxões em geral, de admi
nistrações tributáricfs duras. Precisamos chegar a 
esse ponto no Brasil. O projeto avança nessa dire
ção e vai além. Mas;-a meü· ver, leva a um ponto em 
q!,!e pode favorecer o abusa e, portanto, a própria 
esterilização do que es~E1mas fazendo pelo abuso 
C!!!e se poderá gerar. Parece-me mais prudente, in
-clusive, que uma Casa como o Senado opte pelo ca
minho da dureza, mas gradual, sensato, analisando 
cada passo que é dado, porque se trata de uma pro-

posta que muda muito, rompe a tradição na vida 
econômico-financeira brasileira. Creio que não se 
pode dar um passo que vai levar à concentração de 
uma massa de poderes de informação que, na mi
nha opinião, hoje, não tem condições de ser proces
sada de maneira correta para o País. 

Insisto num ponto - e os diversos Senadores 
que aqui estiveram presentes na.Constituinte, coma 
Deputados ou como Senadores, sabem disto: sem
pre estive na linha de frente da idéia de quebrar sigi
lo. Creio que o projeto garante isso. Exatamente por 
ter tido essa posição, é que me preocupa que não 
cometamos exageros que terminem comprometendo 
a própria idéia que estamos defendendo. 

O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS- PE)- V. Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Ouça com 
prazer V. Ex". 

O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS - PE) - É 
exatament.,; para estranhar essa posição de V. Ex" 
agora, porque me parece que toda a discussão do 
sigilo é exatamente em relação às autoridades tribu
tárias e Receita Federal parque, quanto ao restante, 
não se precisaria criar toda essa celeuma, e~ridente
mente que teríamos que dar toda a capacidade ao 
Banco Central para fiscalizar. O que se está queren
do, e talvez esse seja o cerne desse projeto, é exa
tamente este art. 52, que é dar à autoridade tributária 
deste País, à Receita Federal, a capacidade de ter 
controle, inclusive sobre alguns impostos que cria
mos aqui. Por exemplo, o Imposto sobre Movimenta
ção Financeira. Um dos grandes dramas, quando se 
queria saber se aquilo estava sendo efetivamente 
aplicado, era porque não tínhamos nenhuma possi
bilidade de saber, já que os bancos, em nome do si
gilo bancário, não forneciam informações à Receita 
Federal. Parece-me que a emenda de V. Ex" desvir
tua completamente o projeto. 

. O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP) -Senador 
f1oberto Freire, não o desvirtua, inclusive nem fazia 
parte do projeto original do Senador Lúcio Alcântara. 
Leio o artigo que garante que o problema a que V. Ex" 
se refere não existirá caso a lei seja aprovada Art. 
62 do Substitutivo do Senador Vilson Kleinübing: 

"As autoridades e os agentes fiscais da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
das Municípios, somente poderão examinar 
.documentos, livros e registras de instituições 
financeiras, inclusive os referentes a contas, 
depósitos e aplicações financeiras, quando 
houver processo administrativo instaurado.• 
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No caso a que V. Ex" se refere, há processo 
administrativo. 

O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS - PE) - Mas 
não estou me referindo ao fato de haver processo 
adminisbativo; o que queremos é exatamente que 
não haja processo adminisbativo, mas informação. 
O processo administrativo já é algo que chama a 
atenção da Receita Federal por alguma irregularida· 
de ou ilícito que foi cometido. O que queremos é que 

· antes deste já se possa ter infonnação, até para que 
se possa instaurar processos administrativos ou in
quéritos judiciais. 

. O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP) - Reco
mendo que V. Ex" leia a página 12, art &',do substi
tutiVo do Senador Vilson Kleiniibing. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- Nobre Senador José Serra, V. Ex" excedeu 
seu tempo. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP)- Vou con
cluir, Sr. P~Y*;idente. 

"Inclusive os referentes a contas, de
pósitos e aplicações financeiras quando 
houver processo administrativo ou procedi
mento fiscal em curso •• 

Tem que haver um procedimento fiscal. 
· ·e tais exames sejam consiperados indispen

sáveis pela autoridade administrativa competente. • 
.. ·. Esse dispositivo resolve o problema. No caso 

do controle de determinada receita, basta iniciar um 
procedimento fiscal a esse respeito. Tanto é assim, 
Senador Roberto Freire, que a informação que seria 
enviada de fonna automática, periodicamente, para 
.ciue seja utilizada, precisaria de autorização judicial. 
De qualquer maneira, precisaria desse artigo. 
· · · Diante de qualquer evidência, iniciado um pro
cedimento fiscal, esse sigilo poderá ser quebrado. 
Esse aspecto, aliás, tem rrierecido debate desde que 
fui Deputado. V. Ex" recordará que a redação desse 
artigo sempre encontrou muita oposição na Câmara 
dos Deputados, mas agora o estamos aprovando 
aqui; aparentemente, de forma consensual. Ninguém 
está levantando nenhum reparo com relação a esse 
artigo. 

Quero agora sublinhar um último aspecto. Não 
é pelo fato ~e que nos Estados Unidos alguma coisa 
funcione de um jeito que aqui deva funcionar da 
~ma forma. Dentro dessa perspectiva, perdere
mos a capacidade de julgar o que é bom e o que 
-~o é. Se for para copiar a experiência de outros 
Pafses, tudo fica muito relativo, fluido, vago, porque 
estamos falando de realidades, de culturas e de an
tecedentes diferentes a respeito. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESJDENTE"(Antonio carJos Magalhães) 

-Com a paiavla o Senador Romeu Tuma. 
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP. Para discu

tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s..-s. e 
Srs. Senadores, atendendo à sugestão do Senador 
Vilson Kleinübing, rapidamente tentarei expor como 
funciona o sistema americano de fiscalização e vigi
lância a respeito de lavagem de dinheiro. 

Aproveitando a presença do Senador Levy 
Dias, preliminarmente eu gostaria de acentuar a se
paração da discussão de dois projetas: o da quebra 
de sigilo e o da lavagem de dinheiro. Embora as ma
térias, em tese, pudessem caminhar juntas, V. Ex" e 
os Srs. Senadores têm mantido as discussões em 
separado, o que julgo importante. Seria objetivamen
te o mesmo sentido da apuração do desvio de di
nheiro que pertenceria ao Estado, desencaminhado 
ou pelos crimes contra a ordem tributária ou pela la
vagem de dinheiro oriundo ·do crime. Como atual
mente o aspecto dos crimes tributários tem uma im
plicação mais administrativa do que criminal, que é a 
s<inegação fiscal, o aspecto do crime fica mais evi
denciado na lavagem de dinheiro originado de ativi-
dades ilfcitas. · 

Há alguma tempo, o Governo americano vinha 
lutando contra o crime organizado, principalmente 
contra o tráfico de drogas. Por uma instrução nonna
tiva do Departamento do Tesouro Americano ou da 
Receita Federal, criou-se o Fincen -Sistema de FIS
calização da Movimentação Financeira, por meio de 
uma inteligência artificial. O sistema tem um progra
ma de computador que acompanha as movimenta
ções acima de US$10 mil, o que não implica, neces
sariamente, uma suspeita sobre a movimentação fi
nanceira. A inteligência artificial cruza dados e, de
pendendo da resposta do programa, a movimenta
ção passa a ser suspeita. Nesse caso, mantido ain
da. o sigilo da investigação, a autoridade fiscal ou os 
componentes do Fincen, qu!=) são membros do DEA, 
da Receita Federal americana e de outros órgãos 
como o Banco Central e o Federal Reserve, assim 
como outros segmentos de interesse no sistema 
econOmico, passam a investigar e a tomar informa
ções, sem a quebra do sigilo dessa investigação. 
Chegando-se a uma suspeita real, abre-se o proces
so e dá-se prosseguimento dentro da legislação 
americana. Como se vê, Senador Kleinübing, não 
signifJCa_que a movimentação é suspeita desde o iní
cio da declaração normal. 

Estou um pouco preocupado, porque, há al
guns meses, quando precisei pagar uma prestação 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 117 

de uma compra, fui ao Banco ltaú, e lá me exigiram 
que eu preenchesse uma declaração informando 
para onde eu estava mandando o dinheiro, uma vez 
que o valor estava acima de R$10 mil. Então, exis
tem dados no banco gerados em virtude de uma le
gislação, mantidos para que se possa prestar uma 
informação futura caso os órgãos fiscalizadores ne
cessitem saber dos caminhos dessa movimentação. 
Não sei se todos os bancos aplicam essa legislação. 

Durante todas as investigações dos precató
rios, sentimos as grandes dificuldades para se identi
ficar o registro. Hoje não há mais a emissão de che
ques ao portador, mas os'criminosos sabem que há 
vários meios de se colocar nomes, tais como pela 
utiliZação de doCumentação falsa ou aproveitando
se de documentos de pessoas que já passaram pela 
vida. Então, essa movimentação provavelmente po
derá ajudar. É claro que exigiremos da autoridade 
que lide com essa· movimentàção a imputação da 
responsabilidade criminal pela quebra do sigilo ante
cipada, ante$ do término da investigação. 

Não sei se essa explicação satisfaz a V. Ex&, 
Senador Kleinúbing. Sei que o Senador Jefferson 
Péres, .quanto aos crimes dedavagem de dinheiro, 
inseriu uma emenda, referindo-se aos crimes .contra 
a ordem tnbutária. Não sei se o Senador Levy Dias 
acatou .a emenda,. mas percebe-se a relação entre 
os dois projetos. A matéria sobre a laYagem de di
nheiro não terá sucesso se o projeto sobre a quebra 
do sigilo não caminhar também com uma estrutura 
que dê, no prolongamento, a investigação e a puni
ção dos responsáveis. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Jader Barbalho. 

O. SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srls. e Srs. Senadores, desejo inicialmente cumpri
mentar o Sr. Presidente, o Senador José Eduardo 
Outra e o Senador Lúcio Alcântara pela iniciativa dos 
projetas que tratam da matéria objeto desta discus
são, e que acabam de ser reunidos num trabalho 
oferecido pelo Senador Vilson Kleinúbing, na Comis
são de Assuntos Econômicos, tendo antes passado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sob a relataria do Senador Jefferson Péres. 

De minha parte, Sr. Presidente, em relação ao 
terna, só tenho elogios pelo fato de estar o Senado 
tratando desse assunto, demonstrando à sociedade 
b@Sileira seu empenho pela transparência, demons
trando que o Poder Legislativo está preocupado em 
armar o Poder Público e suas Instituições de instru
mentos capazes de coibir o crime, o abuso e a cor-

rupção. Entretanto, Sr. Presidente, o que me moti
vou a vir a esta tribuna foram algumas afirmações 
aqui feitas de que o Brasil deve acompanhar os Es
tados Unidos. Ouvi isso com muita insistência, não 
só em relação a este tema, mas em outros também. 

Penso que o Brasil deve se esforçar para 
acompanhar os países que tenham um maior ama
durecimento político, administrativo, científiCO, eco
nõmico, enfim, um amadurecimento em todas as ati
vidades, mas, nestas breves considerações, chamo 
a atenção do Senado Federal para este ponto: a 
questão do direito individual no Brasil nem sempre é 
respeitada como o é nos Estados Unidos. Naquele 
país, se um agente público comete uma violência 
contra um cidadão americano, paga por isso. Neste 
projeto, não há garantia alguma quanto aos direitos 
individuais, nem estou requerendo essas garantias 
dos que argumentam a favor do modelo dos Estados 
Unidos. 

Conhecendo os fatos, Sr. Presidente, preocu
pa-me que não haja determinadas salvaguardas 
para garantir direitos individuais que possam ser 
~gredidos de forma irreparável em nome do interes
se da sociedade, no momento em que se procura fa
zer comparações com os Estados Unidos. Lá. o Po
der Público pode estar amparado por uma legislação 
modema; mas, se um policial cometer uma violência 
contra o cidadão, terá de responder, . tanto· quanto 
um delegado, um prefeito, um governador ou o Pre
sidente da República. 

No Brasil, toleramos a violência das autorida
des constituídas. Isso tem sido parte da nossa histó
ria ao longo do tempo, daí a minha preocupação. 
Este projeto o permite, assim como a legislação 
existente. Por exemplo, o Poder Legislativo poderá 
apreciar a quebra de sigHo bancário de qualquer ci
dadão. A legislação permite e não impede que a re
presália e a picuinha políticas exponham homens 
públicos às vésperas de eleições. Neste País, isto 
acontece com a maior tranqüilidade: joga-se lama na 
honra das pessoas, com o sentimento da impunida
de, fundamentalmente na época das campanhas 
eleitorais. Pode-se propor, no plenário do Senado 
Federal, em nome do Poder Legislativo, a quebra do 
sigilo bancário de alguém; mesmo que ela não ve
nha a ser aprovada, o dano já está consumado. Al
guém do Ministério Público, por interesse confessá
vel ou inconfessável, poderá, da mesma sorte, fazê-lo. 

Não quero, Sr. Presidente, alongar essa polê
mica. Desejo manifestar a minha solidariedade à 
emenda do Senador José Serra. 
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A Receita Federal, com base no art. 62 deste 
projeto, já dispõe de todos os instrumentos capazes. 
Querendo tomar todas as providências no que diz 
respeito ao combate à sonegação, o Poder Público 
tem todos os instrumentos. Votarei com o projeto, 
mas não assinarei um cheque em branco, por meio 
de lei, para que o Executivo - e não o Congresso -
estabeleça os critérios, como determinado no art. 9, 
em nome do combate à corrupção e à sonegação. 
Isso tudo, em discurso, é muito bonito, mas há que 
se ter cautela com a execução da lei num País de di
mensão continental como o Brasil. 

Não posso dar livre-arbítrio à Receita Federal, 
nem listar uma série de relações de natureza finan
ceírà para as quais o Executivo fixará critérios, con
forme estabelece o art. 52• Como disse bem o Sena
dor José Serra, no art. 62, a Receita Federal já tem 
os instrumentos capazes de fazê-lo. Não posso dei
xar vulnerável a maioria da população brasileira, em 
nome da modernidade, alegando que nos Estados 
Unidos se faz assim. Naquele país, responderá o 
agente do Fisco que abusar da lei, cometer uma vio
lência, pressionar politicamente, agir de forma escu
sa; o Estado terá de ressarcir., e o Poder Judiciário 
dará uma resposta imediata ao problema. Esta não é 
a realidade no Brasil, Sr. Presidente. 

Permita o Senador Vilson Kleinübing que eu 
me guie no Senador José Serra apenas neste repa
ro. Determina o caput do art. 52; 

•o Poder Executivo disciplinará, inclu
sive quanto à periodicidade e aos limites de 
valor, os critérios segundo os quais as insti
tuições financeiras informarão à Administra
ção Tnbutária da União as operações finan
ceiras efetuadas pelos usuários de seus ser
viços." 

Portanto, os critérios serão estabelecidos pelo 
Executivo. Não, Sr. Presidente; já existem todos os 
instrumentos, e este projeto os abriga. O Ministério 
Público, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas da 
União e a própria Receita Federal, instaurando pro
jeto próprio, poderão dispor deles. 

Há poucos dias, foi baixada uma medida provi
sória segundo a qual, para se recorrer de uma multa 
da Receita Federal, ter-se-á de recolher 30% do seu 
valor. Isso significa que, se a Receita Federal esta
~lecer a multa em patamar superior ao que a em
presa puder pagar, não haverá possibilidade nenhu
~ de exame do recurso pelo Conselho daquela Ins

tituição. Multa-se na primeira instância; se não depo
sitar os 30"/o, a empresa perderá, conforme consta 
na medida provisória 

Sr. Presidente, com todo o respeito que tenho 
pelo tema, com todos os meus louvores pelo traba· 
lho dos Srs. Relatores, permito-me, neste momento, 
manifestar minha solidariedade à emenda do Sena
dor José Serra em relação a este item. Quanto 
àquele que trata do Tribunal de Contas da União, 
não, porque está claro que se refere a recurso públi
co, e o TCU deve ter os instrumentos. Em relação à 
questão do cheque em branco para o Executivo es
tabelecer os critérios, também não. Não há qualquer 
semelhança entre o Brasil e os Estados Unidos, 
pois, naquele país, quando se ferem direitos e ga
rantias individuais, o Poder Público responde de for
ma imediata pelos danos causados. 

O Sr. Pedro Simon (PMOB-RS) - E, nos Esta· 
dos Unidos, os ricos vão para a cadeia. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Excelência, não pode haver debate paralelo. 

O SR. JADER BARBALHO (PMOB- PA)- Ri
cos, pobres, todos, Sr. Presidente, vão para a ca· 
deia, e a violência cometida pela autoridade é repa· 
rada pelo Poder Público. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-o lerr4X> de v. Ex' está findo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT - SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, acredito que o Senado Federal, diante das 
proposições dos Senadores lúcio Alcântara e José 
Eduardo Outra e do debate que se estabeleceu em 
tomo do trabalho dos Relatores Jefferson Péres e 
Vilson Kleinübing e das emendas de diversos propo
nentes, como os Senadores José Serra, José Eduar
do Outra e outros, chegamos a um projeto que signi
frcará algo muito importante no sentido de as autori
dades poderem examinar quaisquer situações em 
que se exija o conhecimento das movimentações fi
nanceiras. 

Hã um aspecto importante que foi objeto de re
flexão em diálogo com o Relator Senador Vilson 
Kleinübing referente a requerimentos de informação 
do Senado e da Câmara a autoridades, por exemplo, 
do Ministério da Fazenda Muitas vazas a informa
ção nos é negada, especialmente quando o Ministro 
da Fazenda alega sigilo bancário. Imaginamos que 
talvez fosse essa a oportunidade para o esclareci
mento da matéria, uma vez que a Constituição Fede
ral e o Regimento Interno do Senado prevêem que, 
sempre que Senadores ou Deputados apresentem 
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requerimento de informações financeiras, desde que 
aprovado pelo Plenário da Câmara ou pelo Plenário 
do Senado ou por comissões parlamentares de in
quérito, a autoridade fazendária deve prover a infor
mação. Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
,tem ocorrido uma difiCUldade, porque, normalmente, 
quando um Senador apresenta um requerimento de 
'informação, mesmo que ele solicite informação refe
. rente a sigilo bancário, o requerimento é encaminha
do, lido em plenário, de acordo :com o art. 216 do 
Regimento Interno, e despachado à Mesa para deci
são, sem a devida votação pelo Plenário do Senado. 
Surge uma dificuldade: o Ministro da Fazenda rece
be o requerimento, mas como não foi aprovado pelo 
Plenário do Senado, ele não encaminha a informa
ção. 

. Para corrigir esse aspecto objeto do diálogo 
havido hoje de manhã com o Senador Vilson Kleinü
bing resolvemos, ambos, dar entrada a um projeto 
de. resolução que objetiva esclarecer de uma vez por 
todas esse assunto. Por essa razão, Sr. Presidente, 
apresento, em meio à discussão da matéria, como 
parte da finalidade a que se propõe, um projeto de 
resolução que visa superar esse obstáculo. 

. Diz o art. 12 do projeto: ' 

·o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal passa a vigorar com a se
guinte redação: · 

art. 216 ................................................. . 

§ 32 Nos casos em que os requerimen
tos previstos no caput deste artigo envolve
rem informações consideradas sigilosas, a 
Mesa deverá submeter o mesmo ao Plená
rio para aprovação. 

§ 42 Aprovado pelo Plenário, o requeri
mento será encaminhado ao Ministro de Es
tado competente na forma prevista nos inci
sos lV'e V,§§ 11 e 22 deste artigo.' 

Com esse dispositivo, Sr. Presidente, estare
mos esclarecendo definitivamente a questão, e o Mi
nistro da Fazenda não precisará mais recusar as in
formaçõeS. Claro que caberá, conforme previsto nos 
pareceres e no projeto aprovado, ao Senador que 
pedir a inforinação, a responsabilidade de manter o 
siQilo bancário, mas a ele cabe ter o direito à infor
mação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
=-:-Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sr"s. e Srs. Senadores, sou favorável à apuração de 
todo ato ilícito, inclusive mediante suspensão de sigi
lo bancário, ou de outra natureza. Não amplio, po-

, rém, o número dos órgãos que possam declarar sus
pensão de sigilo bancário. No particular, votarei com 
a emenda do nobre Senador José Serra e o faço 
partindo da linha que a própria Constituição adotou 
de respeito à intimidade das pessoas e. à vida priva
da, como está expresso no art. 52, incisos X e XII. 

No primeiro inciso se diz que: 

•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.· 

O segundo inciso estabelece: 

"XII - é inviolável o sigilo da correspon
dência e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefônicas, sal
vo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instru
ção processual penal. • 

A Constituição parte, portanto, da idéia de pro
cedimento correto das pessoas e, prevendo procedi
mento irregular, abre caminho à verifiCação e conde
nação do que for ilícito. 

Por outro lado, o art. 71 estabelece que: 

•art. 71. O controle externo, a cargo do 
Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, 
( ... )". 

Não cabe aqui a discussão, que daria margem 
a muita indagação, sobre se o Tribunal de Contas 
continua ou não como órgão auxiliar do Congresso, 
em sentido amplo. Certo é que, para o efeito do con
trole externo, o que a Constituição declara é que ele 
cabe ao Congresso Nacional, com o auxmo do Tribu
nal de Contas da União. Isso quer dizer que o Tribu
nal de Contas da União, na prática do controle exter
no, é órgão que ajuda, serve ao Congresso Nacio
nal. Se é assim, na hipótese de assunto grave como 
o do sigilo bancário, o órgão que auxilia não deve ter 
a competência de declará-lo. O normal é pedir a 
quem tem a responsabilidade maior do controle, que 
o faça. A responsabilidade, a competência é, mani
festamente, quanto ao controle externo, do Cong~
so Nacional. Se na apuração, portanto, de determi
nado fato, em que o Tribunal de Contas opera como 
órgão auxiliar no Congresso, se verifica a necessida-
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de de suspensão de sigilo bancário, o que cabe 
àquele ~o é pedir ao Congresso, ou a órgão dele, 
que assim decida 

Não encontro outro meio para conciliar o siste
ma da Constituição com a defesa do direito das pes
soas e, ao mesmo tempo, a defesa do interesse pú
blico. Não cabe excluir-se a circunstância de que, no 
caso específico, o Tribunal de Contas opera a servi
ço do Congresso Nacional: dele é órgão auxiliar e 
não pode ler um poder que originariamente cabe ao 
Congresso Nacional ou ao Poder Judiciário. 

Por essas razões, quero assinalar que voto 
com a emenda do Senador José Serra no que diz 
re!!peito à supressão, no dispositivo próprio, da com
petência atribuída ao Tribunal de Contas para decre
tar suspet~são de sigilo bancário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI.. Para dis
cutir.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, ouvi 
atentamente as exposições tanto do Relator na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sena
dor Jefferson Péres, quanto a do Relator na Comis
são de Assuntos Sociais, Senador Vilson Kleinübing, 
e, ainda, as sustentações do Senador José Serra e 
as de todos os Srs. Senadores que discutiram a ma
téria 

Entendo, sem dúvida alguma, que devemos 
manter{) princípio tradicional do sigilo bancário que, 
aliás, não é ferido no projeto. O seu texto estabele
ce, em determinado dispositivo, que não constituem 
violação do sigilo determinadas situações e circuns
tâncias, mas enumera quais as empresas que de
vem ser examinadas e, também, não deixa que se 
expandam em número interminável as possibilidades 
de quebla de sigilo a fim de que se procure manter o 
princípio. 

Entendi muito apropriado o trabalho apresenta
do pelo Senador Lúcio Alcântara, como também os 
dos Refatores já envolvidos. Quero, todavia, sinteti
camente, adstringir-me a algumas circunstâncias. O 
que devemos fazer? Creio que sobre o projeto em si 
não há o que discutir, e a Casa concorda que o arti
go da Constituição Federal, ora em apreciação, seja 
regulamentado por meio de uma legislação comple
mentar que venha a, adequar, de maneira satisfató
riã, os problemas que forem aparecendo no curso do 
processo. 
-~ 

Devemos, então, fazer urna análise das emen
das apresentadas em Plenário. Inicialmente, apre
ciaremos as duas emendas formuladas pelo Sena-

dor José Serra, que já as justificou, num primeiro 
momento, e as discutiu, n1,1m segundo. 

A supressão do art. 5Q do projeto tem funda
mento. Sustenta S. Ex-, com propriedade, que hoje 
sabemos por quem é constituído o Poder Executivo, 
temos plena confiança no Presidente da República e 
no colegiado de Ministros; todavia, não sabemos 
quais serão os futuros presidentes da República 
para lhes dar um verdadeiro cheque em branco, 
transferindo poderes imanentes do Legislativo à es
fera e ao bel-prazer do Executivo. 

Nesses termos, estou inteiramente de acordo 
com o destaque a ser feito, anunciando, todavia, que 
nesta, como nas demais questões, a Bancada do 
Partido da Frente Uberal está inteiramente livre, de 
forma que cada um poderá votar de acordo com 
suas convicções e com seu conhecimento sobre a 
matéria. 

A outra emenda refere-se à supressão do Tri
bunal de Contas da União, na quaf·s;·Ex- procura al
terar o art. 42 do Projeto de Lei n2 219. Eu seguiria o 
raciocínio sempre lúcido do Senador Josaphat Mari
nho quando diz que não tem tendência para ampliar 
o número de órgãos e de instituições que se desti
nem ao exame precípuo dessa matéria e que, em 
sendo, como é, o Tribunal de Contas da União um 
órgão de apoio ao Legislativo, ao Congresso Nacio
nal, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, 
não deve ele ter, por conseguinte, senão a prerroga
tiva de pedir licença ao Congresso Nacional sempre 
que julgar que há necessidade de fazer uma avalia
ção mais concreta. Não nego que há um espírito po
sitivo no projeto porque prevê esse procedimento 
para as contas públicas e não para as particulares 
ou as contas privadas. 

Embora a Mesa não tenha anunciado, porque 
não teve tempo, em função da discussão da matéria, 
já soube que surgiram três outras emendas, conve
nientemente distribuídas ao Plenário. Uma delas, a 
do Senador Odacir Soares,_ propõe a supressão do 
inciso VIl do art. 1Q da Emenda n2 2-CAE. Em verda
de, o que S. Exl' deseja é que tenhamos condições 
de evitar que conste do projeto a expressão "outras 
sociedades que, em razão da natureza de suas ope
rações, assim venham a ser consideradas pelo Con
selho Monetário Nacional". 

A mim me parece, Sri's. e Srs. Senadores, que 
a emenda do Senador Odacir Soares segue a mes
ma linha da do Senador José Serra- que suprime o 
art. 5Q -, entendendo S. Exl'., naturalmente, que o 
art. 6" já oferece as garantias necessárias à plena 
execução da lei. 
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Não quero, contudo, manifestar-me em caráter 
definitivo sem antes ouvir a opinião dos relatores, a 
quem certamente o Presidente vai conceder a pala
vra. 

O mesmo diria eu com relação às Emendas de 
Plenário n"s 4 e 5: a primeira, do Senador José Fo
gaça, diz respeito às empresas de fomento comer
cial ou factoring; a segunda, de autoria do Senador 
Lúcio Alcântara, altera a redação do §42 do art. 42 , 

também no sentido de suprimir o Tnbunal de Contas 
da União, de acordo com a lógica cristalina a que se 
referiu o Senador Josaphat Marinho. 

Finalizaria, Sr. Presidente, dizendo que o sigilo 
deve ser preservado. E, com relação às posturas 
adotadas tanto pelo nosso País, quanto pelos Esta
dos Unidos sobre o sigilo- o que foi muito bem colo
cado pelo Senador Jader Barbalho, eminente Líder 
do PMDB -,eu apenas aduziria que lá o sigilo é sigi
lo mesmo, enquanto que aqui, muitas vezes, no dia 
seguinte a opinião pública toma'conhecimento da
queles elementos que deveriam ser guardados-em 
caráter confidencial. 

Essa é mais uma contribuição que ofereço ao 
argumento do Senador Jade r Barbalho. 

O Sr. Jader Barbalho (PMDB- PA)- V. Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI) - Ouço 
com prazer o Senador Jader Barbalho. 

O Sr. Jader Barbalho_J.PMDB- PA)- Senador 
fiugo Napoleão, sobre a questão do sigilo, gostaria 
de lembrar a V. Ex" a irresponsabilidade que há nes
sa matéria. Todos se recordam que o ex-Deputado 
Carlos Lacerda chegou a ser processado porque tor
nou público o código secreto do ltamaraty. Então, o 
que V. Ex" diz tem a maior procedência. A irrespon
sabifidade com que se filtram para a imprensa dados 
sigilosos e o fracasso em apanhar os responsáveis 
levaram o ex-Deputado Carlos Lacerda a cometer 
esse gesto. E, no final, S. Ex- não foi punido. A pró
pria Câmara dos Deputados o absolveu. Esse episó
dio pertence à História do Brasil. V. Ex" tem a toda 
razão em estar preocupado também com a possibili
dade de se conceder ao Poder Executivo esse che
que em branco para que ele estabeleça os critérios 
de quebra de sigilo justamente no momento em que 
~mos votando uma lei complementar. Tecnica
mente, isso me parece um profundo equívoco - com 
1Q9o o respeito que tenho pelo trabalho realizado 

-que, de modo geral, quanto ao mérito, merece todos 
os nossos elogios. Este é o aparte que dou a V. Ex", 
com os meus cumprimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio carJos Magalhães) 
-Aviso ao nobre Líder que seu tempo está esgotado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Vou 
concluir, Sr. Presidente. 

Senador Jader Barbalho, agradeço-lhe o apar
te. Devo dizer-lhe que o exemplo histórico que traz 
demonstra, à saciedade, a necessidade do resguar
do do sigilo nestas questões. 

O Senador Jefferson Péres se manifesta no 
sentido de um aparte, mas como o Presidente consi
dera o tempo esgotado, vamos cumprir a determina
ção da Mesa. 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio carJos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 
O SR JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -

SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, S~. e Srs. Senadores, não ia participar 
dessa discussão, mas a partir de algumas interven

. ções sinto-me na obrigação de fazê-lo. 
O Senador José Sena disse que o art. S2 nem 

constava do projeto original. Estão em tramitação 
três projetas: um do Senador Lúcio Alcântara, um do 

. Senador Antonio Carlos Magalhães e outro de minha 
autoria 

A prestação de informações da Receita Fede
ral constava do meu projeto, que era mais específi
co, pois tratava exatamente desse assunto, e passa 
a constar do substitutivo de forma extremamente 
amenizada, como já o disse o Senador Pedro Si
mon. O meu projeto falava em vinte mil Ufir, e arre
dondamos para quinze mil, sob o argumento de que 
o valor deveria ser em real, porque deveríamos con
fiar em nossa moeda Toda vez que se quer rejeitar 
uma lei, o caminho mais fácil sempre é o de pinçar 
alguns problemas que, porventura, ela possa gerar 
para, a partir daí, generalizar e desqualificá-la 

Ora, o objetivo desse projeto não é alcançar, 
por exemplo, como disse o Senador José Serra, um 
trabalhador que recebeu quinze mil reais de indeni
zação, movimentou essa quantia e comprou dólares 
ou coisas do gênero; mas, sim, evitar casos corno o 
do Sr. lbraim Borges Filho, que movimentou cento e 
vinte milhões de reais e só foi descoberto porque foi 
instalada a CPI dos Títulos Públicos. Pergunto: 
quantos "ibrains borges filho" continuam existindo no 
Brasil e não podem ser identifiCados pela Receita 
Federal porque ela não tem os instrumentos neces
sários ~mra isso? 

Não é verdade que estamos dando um cheque 
em branco ao Poder Executivo; aí, mais uma vez, é 
pinçado um ponto da lei para a justificativa Não é 



122 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

verdade, como disse o Senador Jader Barbalho, que 
o Executivo vai estabelecer os critérios, porque o ca
put do artigo diz que o Executivo vai disciplinar os 
critérios que estão na lei. O Executivo, na verdade, 
vai regulamentar. Em praticamente todas as leis que 
aprovamos não há um artigo dizendo que caberá ao 
Poder Executivo regulamentar? Quais são os crité
rios? Já está no próprio artigo. O § 22 do art. 52 diz 

· que •as informações transferidas na forma do caput 
desse artigo restringir-se-ão a informes relacionados 
com a identificação dos titulares das operações e os 
montantes globais mensalmente movimentados, ve
dada a inserção de qualquer elemento que permita 
identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a 
partir deles efetuados". 

O § 52 estabelece que não se incluem nessas 
informações as operações financeiras efetuadas 
com prestação direta e indireta. O § 42 diz que, rece
bidas as informações de que trata este artigo, se de
tectados indícios de falhas, incorreções ou omissões 
ou de cometimentos de ilícito fiscal, a autoridade in
teressada poderá requisitar as informações e os dO:. 
cumentos que necessitar, bem como realizar fiscali
zação ou auditoria para adequada apuração dos fa
tos. Diz que basta manter o art. 62, só que este arti
go, quando fala das autoridades e agentes tributá
rios, diz que só se pode pedir informações referentes 
a contas de depósito e aplicações, quando houver 
processo administrativo instaurado ou procedimento 
fiscal em curso. Ora, o art. 52 tem exatamente a fun
ção de dar à Receite Federal elementos mais efi
cientes para a instauração do procedimento fiscal. 

E, por último, não se está estabelecendo que
bra do sigilo bancário, porque essas informações a 
·que a Receita Federal passa a ter acesso passam a 
ser cobertas pelo sigilo fiscal. Aí podem dizer que 
vão ocorrer abusos, mas não podemos legislar pen
sando nos abusos. O próprio Senador Jader Barba
lho deu um exemplo do que pode ser um abuso so
bre um ponto que não foi contestado. A maioria na 
Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, 
pode, por decisão política, aprovar a quebra do sigilo 
de alguém ou até mesmo não aprová-la, mas al
guém pode propor que seja quebrado o sigilo e, 
mesmo que não o seja , como já foi dito, a simples 
proposição já seria um problema político para a pes
soa. 

Ora, mas essa lei não tem como impedir os 
a.Q.usos. Não vamos legislar com base no juízo de 
valor que vamos fazer sobre esse ou aquele agente 
do poder público. Não vamos legislar sobre o juízo 
de valor que fazemos sobre esse ou aquele órgão 

da administração direta ou indireta. Vamos legislar 
do modo que consideramos mais correto, principal
mente, do ponto de vista da evolução do mundo. Por 
que quando é para quebrar monopólio, tratar de 
questões econõmicas ou mudar a Constituição va
lem a globalização e os modelos dos Estados Unl· 
dos, da Itália ou de outros países, mas quandc 
para aperfeiçoar a legislação, não valem? Para c, ... 
tar que isso ocorra alegam que estão em desa::ordo 
com a nossa cultura e que podem gerar abus&.s. É 
lógico que podem gerar abusos, mas não se legisla 
pela exceção, e sim no sentido de aperfeiçoar a le
gislação. Se houver abusos, providenciaremos ins
trumentos para que a administração venha a punir 
os agentes públicos que desrespeitarem a lei, seja 
no que diz respeito ao sigilo bancário, seja no que 
diz respeito ao sigilo fiscal. Não podemos tomar os 
exemplos da exceção para tentar impedir a aprova
ção de um projeto que, em nosso entendimento, 
evolui de maneira substancial em relação à legisla
ção brasileira. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - V. ExA 
concede-me um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) -Sinto pro
funda mágoa ao ver o andamento· desse projeto. Eu 
pensava que hoje de· manhã, na .Comissão de As
suntos Econômicos, havíamos fechado esse projeto 
junto com o que havia saído da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. Sinto um profundo re
ceio após o pronunciamento do meu Líder e do Uder 
do PFL Jamais me ocorreu que o Líder do meu Par
tido teria essas preocupações em uma hora como 
essa, em que, pela primeira vez, estamos tentando 
coibir a impunjjade. Ao longo do tempo, uma série 
de ilicitudes vêm sendo cometidas. Não posso acei
tar as alegações de que nos Estados Unidos pode 
ser, mas aqui não. Estamos aprovando toda a globa
lização, mas na hora em que fazemos uma tentativa 
de começar a combater a impunidade dizem que 
isso dã certo nos Estados Unidos, mas aqui não. 
Nos Estados Unidos qualquer cheque de dez mil dó
lares deve ser compensado para· verificar se o cida
dão tinha ou não dinheiro para garantir aquele che
que. Em primeiro lugar, V. ExA não estabeleceu dez 
mil, mas quinze, o que já considerei errado. Em se
gundo lugar, o Relator na Comissão de Economia se 
equivOCQJJ. S. ExA devia ter deixado a emenda que 
estabelecia quinze mil reais, que saiu da Comissão 
de Finanças, e deu poderes à Fazenda. Agora vem 
o Líder do meu Partido e se diz preocupado com o 
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que a Fazenda vai fazer e com o que pode aconte
cer com aqueles que dão cheques de mais de dez, 
quinze mil dólares. Ora, esse Congresso sempre le
gislou a favor dos que mais têm. Qual é a preocupa
ção? Se acontecer uma violência amanhã, iremos 
tomar alguma providência; se ocorrer algum arbítrio 
dessa natureza, tomaremos alguma providência. 
Contudo, no País da impunidade, onde se faz o que 
se quer, meu Líder está preocupado que possa ha
ver alguma injustiça, algum desvario em relação à 
conta de um Pedro Simon; e, por isso, não podería
mos votar a legislação geral, normal. Diz bem V. Ex
que, em se retirando o art. 52, desapareceria o proje
to, não sendo mais necessário apresentá-lo, porque 
o ar'!. 6" se limita ao art. 52• Ora, se o art. 52, que es
tabelece quais são as normas, desaparece, o art. 6" 
não tem utilidade. Isso me choca profundamente, 
porque eu julgava que havíamos chegado a um meio 
termo. Pensei que V. Ex- havia cedido, indo para 15; 
nós da Comissão de Justiça cedemos, ficando em 
15; na Comissão de Assuntos Econômicos, o Rela
tor cedeu, estabelecendo uma norma geral: deixar 
que a Fazenda faça as normas de acordo com as si
tuações. Agora, nem isso. Na verdade, estamos 
transformando a votação des!se projeto num verda
deiro velório. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Obrigado, Senador Pedro Simon, pelo seu 
aparte. 

Sr. Presidente, realmente transigimos bastante 
no projeto inicial. Inclusive, a partir do relatório do 
Senador Vilson Kleinübing, eu tinha a intenção de 
pedir um destaque na Comissão, para retomar o pa
recer da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania Contudo, já que vi essa resistência até à for
ma mais modérada,-proposta pelo Senador Vilson 
Kleinübing, somei-me a ela, porque entendo que se 
devam garantir esses instrumentos. E gostaria de ' 
dizer para aqueles que estão· entendendo ser um 
cheque em branco, se o Poder Executivo exorbitar 
de suas atribuições, ao disciplinar essa matéria, e 
extrapolar o que está na lei, a ConstituiçãoJ=e'deral 
já prevê um instrumento para isso. O CÔrigresso 
Nacional pode, por meio de um projeto de decreto 
legislativo, re_vogar todas as regulamentàÇões do Po
der Executivo que exorbitem daquilo que está esta
belecido na lei. 

Portanto, Sr. Presidente, S~. e Srs. Senado
r$·,. votamos a favor do Substitutivo do Senador Vil
son Kleinübing na sua totalidade. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, eu ia acompanhar o 
Uder do Bloco de Oposição e também não ia fazer 
nenhuma intervenção. Todavia, em função do deba
te, trago uma preocupação-. 

A sociedade brasileira está acompanhando a 
votação deste projeto como se ele fosse um grande 
avanço na questão do sigilo bancário e na possibili
dade de o Poder Público deste País coibir as ilicitu
des de lavagens de dinheiro, de "laranjas• que aju
damos a expor, com toda transparência, para a so
ciedade nas várias CPis aqui realizadas. 

Este é um projeto que não quebra sigilo, mas 
arma o Poder Público num único artigo que gera 
exatamente toda a polêmica: o art. 52. Os demais ar
tigos são apenas uma melhor regulamentação do 
papel do Banco Central, uma definição das institui
ções financeiras - algumas novas que surgiram na 
sistemática financeira brasileira, os factorings e ou
tros. Todo esse processo que está sendo regula
mentado já existe. Talvez, não tão sistematizado, 
não tão aprofundado e melhor manipulado pelo Po
der Pública na sua fiscalização, por meio do Banco 
Central, das instituições financeiras. 

O que há de novo? É a possibilidade de a Re
ceita Federal ter condições de saber das lavagens, 
dos ilícitos, do que são as finanças deste País, na 
sua legalidade, sem quebra de sigilo, mera informa
ção. Esse é o art. 52 que queremos revogar na pro
posta do Senador José Serra. 

E quais são os ·argumentos? Argumenta-se 
que não pode ter esse poder porque é excessivo e 
abusos podem ser cometidos. Ora, se assim racioci
narmos, vamos revogar tadas as leis de controle, fis
calização, de investigação e até dos típicos penais 
porque abusos podem ser cometidos. Esse raciocí
nio, evidentemente, impede que não se busque uma 
legislação para combater o ilícito, o crime - porque 
abusos podem ser cometidos! 

Neste País é interessante o controle, a fiscali
zação da vida privada do cidadão, da sua renda e do 
seu salário. Nãa há problema, abusos não serão co
metidos. Aceita-se passivamente. Quando se fala de 
banco, de imediato surge a possibilidade de abusos, 
perspectiws de que o Poder Público possa tentar 
utilizar para pressionar, achacar, chantagear, para o 
uso no Poder Público daquilo que não é aconselhá
vel na administração. 
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Sr. Presidente, quando a Receita Federal fixa 
os limites de renda, as deduções, a exposição do 
que cada cidadão brasileiro ganha e gasta, aí nin
guém aqui se levanta, mas a Receita Federal querer 
saber quem movimenta, em instituições financeiras, 
recursos, os quais é preciso que se saiba sua ori
gem, até para coibir a lavagem, o enriquecimento ilí
cito, toda uma sorte de corrupções neste País, aí 
não pode; aí a Receita Federal pode vir a cometer 
abusos e não vamos fixar nenhum controle, nenhu
ma fiscalização. 

Evidentemente, esse é um argumento de quem 
quer manter exatamente a possibilidade de as insti
tuições financeiras deste País serem instrumentos 
fáceis para a lavagem de dinheiro e para encobrir a 
corrupção que existe na sociedade. 

A sociedade brasileira precisa ter a clareza de 
que este projeto existe fundamentalmente pelo art. 
52; o restante é apenas aprimoramento de urna le
gislação que já existe, da fiSCalização do Banco-
Central O que há de novo é a possibilidade de a Re
ceita, as autoridades tributárias deste País terem in
formações, até mesmo para poder combater o ilícito 
penal e toda sorte de corru~o que possa existir na 
sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, eu gostaria apenas de esclare
cer essa questão, senão, talvez, vamos estar come
tendo, para a sociedade brasileira, aquilo que pode
ríamos chamar, sem nenhuma agressão, urna frau
de. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Franceino Pereira. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, s..-s. e Srs. Senadores, convém lembrar, nes
te debate, um episódio ocorrido no Gabinete do Mi
nistro da Fazenda, Pedro Malan, quando a Nação foi 
surpreendida com a publicação de urna medida refe
rente à criação do Proer. 

No dia seguinte, ainda cedo, fomos ao Gabine
te do Ministro para manifestar nossa preocupação 
com uma medida da dimensão dessa do Proer, sem 
qualquer contato com o Congresso Nacional ou com 
suas lideranças na Câmara e no Senado. A verdade, 
disse o Min!stro, é que o Ministério trabalhara até a 
madrugada e ainda, pela madrugada, a infonnação 
v~ou por determinados meios de comunicação, de 
tal fonna que o próprio Ministério estava em dificul

_c;!ade para explicar à Nação o que acontecerá. O 
Congresso manifestou a sua reprovação ao aconte
cimento, mas terminou admitindo que, efetivamente, 
a informação do que acontecera no Gabinete do Mi-

nistro havia sido vazada. Em seguida, o Ministro nos 
fez uma extensa exposição para revelar e, de certa 
forma, fomos surpreendidos, porquanto, embora a 
Nação tivesse o conhecimento de que o Banco Cen
tral dispunha de poderes para fiscalizar as instituiçõ
es financeiras nacionais, dizia-nos S. Ex' que essas 
infonnações eram limitadas apenas a certas reco
mendações expedidas pelo Banco Central e nem 
sempre cumpridas pelos bancos. Naquele momento, 
percebemos que se tomava necessária uma legisla
ção composta de medidas diversas, no sentido de 
que o Banco Central pudesse dispor de poderes 
para coibir os abusos que estavam sendo revelados 
ao País por parte das direções e das próprias corpo
rações financeiras do Brasil. 

Sr. Presidente, agora estamos discutindo uma 
matéria da mais absoluta importância. Primeiro, 
porque estabelecida na Constituição em que se 
determina que a sua regulamentação depende de 
lei complementar. De forma surpreendente, o Se
nador Lúcio Alcântara elaborou um projeto tratan
do exatamente do sigilo bancário, que passou a 
merecer a atenção dos meios financeiros, particu
larmente do Congresso Nacional e particularmente 
do Senado da República. De certa forma, ficamos 
orgulhosos que uma matéria dessa natureza, en
volvendo assunto financeiro, estivesse sendo dis
ciplinada por urna proposição de autoria de um Se
nador da República. O projeto, então, foi ao exa· 
me do Senador Jefferson Péres, que conversou 
com dirigentes do Banco Central~ obteve informa
ções e melhorou o seu texto, e todos nós acolhe
mos a . proposição no pressuposto de que, quer 
pelo seu autor, Senador Lúcio Alcântara, quer pelo 
seu relator, Seni:tdor Jefferson Péres, se tratava 
efetivamente do disciplinamento de uma matéria 
quase que por iniciativa do Poder Legislativo, que 
estava merecendo o. louvor e a própria colabora
ção do Poder Executivo. Depois, o projeto foi às 
mãos e à inteligência do Senador Vilson Kleinü
bing, que, após erítimdimentos .mais detalhados 
com as autoridades monetárias do País, o alterou 
substancialmente. É esse texto que estamos aqui 
discutindo, inclusive com o apoio do autor do pro
jeto, Senador Lúcio Alcântara, e do seu Relator na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ·se
nador Jefferson Péres. 

Ocorre, Sr. Presidente, que, em verdade, há 
necessieade de se aprofundar a legislação para con
ferir poderes e atribuições ao Poder Executivo, parti
cularmente ao Ministério da Fazenda e ao Banco 
Central, para poder fiscalizar as institUições financei-
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ras do País, inclusive quanto ao problema do sigilo 
bancário. 

Ocorre, porém, Sr. Presidente, que nós, do Po
der Legislativo, sob o impacto dessa conveniência 
de conferir atribuições ao Poder Executivo, principal
mente ao Banco Central, para coibir os abusos no 
tocante ao sigilo bancário e à fiscalização financeira, 
não podemos abrir mão das nossas atribuições, por
que a função do Poder Legislativo deve ser preser
vada com todo o nosso esforço e inteligência. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, quero transmi
tir aos Senadores Lúcio Alcântara, Jefferson Péres e 
Vilson Kleinübing os nossos aplausos pela colabora
çãq_.na elaboração desse texto. Efetivamente, quase 
todo o imenso texto decorre da colaboração e da 
própria iniciativa do Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, no art. 12 do projeto de lei, que 
trata das instituições financeiras que conservarão si
gilo em suas operações ativas e passivas de servi
ços prestados, temos de fazer urna· referência ao 
item 7, quando diz que são consideradas instituições 
financeiras para os efeitos dessa lei complementar, 
citando seis itens; o sétimo item diz textualmente o 
seguinte: "Outras sociedades, que, em razão da na
tureza de suas operações, assim venham a ser con
sideradas pelo Conselho Monetário Nacional". 

Para suprimir-se esse item, o Senador Odacir 
Soares apresentou emendas de Plenário para a qual 
eu pediria atenção com vista à supressão do texto. 
Em verdade, se conferirmos a enumeração de ou
tras sociedades ao Conselho Monetário Nacional, 
estaremos apenas abrindo mão do poder do Con
gresso Nacional para o Conselho Monetário Nacio
nal, que, desde a administração do Presidente Ita
mar Franco, é constituído apenas do Ministro da Fa
zenda, do Ministro do Planejamento e Orçamento e 
do Presidente do Banco Central. 

O Conselho Monetário Nacional, que hoje tem 
urna visão quase mítica pela sua importância, em 
verdade é constituído apenas de três personalidades 
públicas da Nação quando, anteriormente, era cons
tituído, também, de representantes das classes em
presarias e sindicais. 

Por isso, Sr. Presidente, peço apoio para a su
pressão desse dispositivo e, ao mesmo tempo, eu 
gostaria de manifestar a minha preocupação com re
lação ao art. 5'1, que deveria, efetivarnente, sofrer 
urna modificação e, na impossibilidade de se alcan-
-~essa alteração, voto pela supressão da extensão 
que ele alcança, prejudicando, portanto, atribuições 
que são do Poder Legislativo e que não podem ser 
conferidas ao Tnbunal. 

Por outro lado, Sr. Presidente, para concluir, 
quero manifestar todo o me1,1 apoio ao dispositivo do 
Parecer Kleinübing que permite que o Tribunal de 
Contas da União possa buscar informações que não 
alcancem os poderes do Poder Legislativo, mas que, 
em verdade, colaborem com o próprio Poder Legis
lativo, na medida em que o Tribunal de Contas tem 
poderes maiores para obter informações junto ao 
mercado financeiro e a outras instituições. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Encenada a discussão. 
Concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinü

bing, Relator da matéria para esclarecimentos. 
O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL- SC. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Se
nadores, vou começar a minha intervenção usando 
um exemplo de algo que assisti numa ocasião, na 
Rua 46, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. 

Depois que deixei o Governo do Estado, fiz 
urna visita aos Estados Unidos e fui à loja de um 
brasileiro comprar um relógio para controlar batimen
to cardíaco, pois, como os Senhores sabem, tenho o 
hábito de fazer minhas caminhadas todas as ma
nhãs. 

Acertado o preço com o brasileiro, proprietário 
da loja, ele foi tirar a nota. Como eu estava com 
pressa, disse que não precisaria da nota e que já iria 
pagá-lo. Porém, o dono da loja disse que tinha de ti
rar a nota e, com todo o detalhe, tirou-a, colocou o 
preço e calculou o imposto com o desconto que tí
nhamos acertado antes. Neste momento, perguntei 
por que ele só fazia assim nos Estados Unidos e no 
Brasil não. Ele respondeu que, se assim não o fizes
se, iria para a cadeia, porque a Receita o pegaria, e 
que não poderia mais abrir nenhum negócio naquele 
país. 

Usarei esse exemplo para fazer duas observa
ções sobre questões aqui postas. 

Não estamos dando ao Tribunal de Contas, por 
essa lei, nenhum poder qué não seja aquele já pre
visto na Constituição, ou seja, o de fiscalizar recur
sos públicos. Ora, se constituímos o Tribunal de 
Contas como órgão auxiliar, por que não dar a ele 
instrumentos para que seja o nosso auxiliar efiCien
te? Qual é o problema? Será que não podemos 
acreditar nas instituições que criamos ou nas pes
soas que selecionamos? Elas passaram pelo crivo 
do Se"ªdo. E ex-colegas nossos lá estão. Ora, se 
eles nãi:i corresponderem a essa confiança, vamos · 
aplicar as outras leis que criamos e cobrar deles por 
improbidade administrativa. 



126 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

Quanto ao art. 52 , a quebra do sigilo está dis
ponível para qualquer fiscal do Banco Central. Nin
guém reclama disso porque o fiscal do Banco Cen
tral não pode transformar isso em imposto. Mas a 
Receita, se detectar algo, pode fazê-lo. Não é que
bra de sigilo informar a movimentação financeira a 
partir de um determinado limite, para que a Receita 
possa trabalhar. Quebrar o sigilo é dar a fonte e o 
destino do dinheiro, é dar a movimentação para que 
eles possam, havendo indícios, iniciar o processo e, 
a partir daí, tentar cobrar o imposto. Este poder qual
quer fiscal do Banco Central tem: ver nossas contas, 
ver nossa movimentação. No entanto, não demos ao 
Banco Central o poder de transformar, eventualmen
te, ·essas informações em imposto. No caso da Re
ceita, estamos dando. 

Têm razão os Senadores quando dizem que, 
se cair o arl 52, a lei praticamente cai. Pesquisei se 
a Receita Federal puniu, nos últimos anos, algum fis
cal que tenha utilizado incorretamente suas informa
ções: dois foram condenados, um está sendo pro
cessado, um está sendo julgado e outro, foragido. E 
esse último é cunhado de um ex-Secretário da Re
ceita Federal. 

Vamos dar a eles os in~trumentos para operar 
e, se não agirem corretamente, aplicaremos as ou
tras leis. Tenho-me batido tantas vezes no Senado 
para não sermos avaliados pelo número de leis que 
fazemos. Fico triste quando chego ao meu Estado, e 
a imprensa pergunta-me: "Quantas leis o senhor 
apresentou?• 

Vamos melhorar as leis de que dispomos e tor
ná-las efetivamente práticas no dia-a-dia 

O que está em jogo hoje, Srs. Senadores, é 
que tipo de procedimento queremos do povo brasi
leiro. Queremos permitir que, em nome do sigilo, 
haja a impunidade? Ou desejamos que o brasileiro 
seja aquele da Rua 46 que fui visitar, com aquele 
tipo de procedimento? Esse é o brasileiro que quere
mos. Esse é o povo brasileiro que é bom, que é 
cônscio dos seus deveres quando existem boas leis 
e quando hã um serviço público que cobre dele sua 
atuação correta. 

Por isso, defendo a manutenção dos dois arti
gos. No caso do Tribunal de Contas, para que, quan
do estiverem envolvidos recursos públicos, ele tenha 
direito de fazer um bom trabalho para o Senado e 
para o Congresso Nacional. No caso da Receita, 
para que ela tenha informações disponíveis. O res

-tante, eu não vou comentar porque o projeto pratica
mente atingiu um consenso, pois foi avaliado tanto 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

quanto na Comissão de Assuntos Sociais e não hou
ve novas observações. . 

Por que retiramos o limite de R$15 mil? Porque 
esse valor pode defasar-se no tempo. Disse bem o 
Senador José Eduardo Outra que o Poder Executivo 
somente pode definir critérios dentro do que está es
tabelecido nesta lei. A única coisa que o Poder Exe
cutivo vai estabelecer é se o valor é de R$15 ou 20 
mil e se a periodicidade é de um mês ou dois meses 
ou três meses. O restante a lei já diz como deve ser. 
Isso foi o que expusemos para chegar a um consen
so sobre o art. 52, para ser utilizado pela Receita fe
deral e para que acabemos com a impunidade quan
do não for efetuado o pagamento de tributos fede
rais. 

Era isso o que queria esclarecer a meus Com
panheiros Senadores e Companheiras Senadoras 
do Senado da República 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votação do substitutivo da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que tem preferência regimental, nos ter
mos do art 300, incisos X e XIV, do Regimento Interno. 

A Presidência esclarece ao Pienãrio que, nos 
termos do disposto no art. 288, inciso III, letra a, do 
·Regimento lr.temo, a matéria depende, para sua 
aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da 
composição da Casa, devendo a votação ser feita 
pelo processo eletrõnico. 

Votação do Substitutivo. 
Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho 

para encaminhar a votação. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na condição de Uder do 
PMDB, libero a votação desta matéria, como tantas 
outras, no seio da Bancada. 

Quere apenas dizer que, há pouco, vim à tnbu
na na condição de Senador para manifestar um pon
to de vista, acompanhando o Senador José Serra, 
longe de imaginar que S. Ex- esteja disposto a de
fender sonegadores ou corruptos no Brasil. Mas ima
ginava que, sendo esta uma Casa de debates, for
mada por democratas, seria fundamental e salutar a 
discordância, principalmente em matéria técnica 

E continuo discutindo tecnicamente o assunto. 
Entendo que esta é uma lei complementar e que 
está sendo transferida ao Executivo a competência 
para disciplinar o assunto. E o Senado não deveria 
fazê-lo. É um ponto de vista técnico. 

Quero dizer ao Senador Pedro Simon - por 
quem tenho grande apreço; cuja luta contra o arbf
trio, contra a ditadura, ao longo do tempo, tive a 
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oportunidade de ~acompanhar; e com quem tenho 
tido a melhor convivência - que respeito seus pontos 
de vista e espero .que S. ~ respeite os meus, mes
mo que eu possa ,estar equivocado, como pode es
tar equivocado o Senador José Serra, como podem 
estar equivocados aquele.~que discorda!Tl da nossa 
discordância. Não há, aí.:nE!nhum des.r~~peito. Nós 
estamos apenas tecnicamente a discorda~;.·,,. ~-. ~~ 

Quando eu estava a finalizar, Sr. Presidente, a 
minha intervenção, o Senador Pedro Simon disse 
que nos Estados Unidos ladrão vai para à êadeia, la
drão pobre vai para a cadeia. Lamento profunda
mente não estar no Senado Federal para ser teste
munha ocular, quando da CP! do PC Farias, da ouvi
da de um empresário de alto cotumo cujo nome não 
'\!OU citar. O fato está nos Anais do Senado. Só falta
ram pedir desculpas por terem convocado o empre
sário para vir aqui, só faltaram pedir desculpas por 
ele ter utilizado o PC Farias. Eu não estava aqui, eu 
.não era Senador. Mas sei que quase pediram des
culpas por tê-lo incomodado, porque ele contratou a 
EPC, do PC Farias, para soltar o dinheiro que estava 
preso no Governo Collor: · 

Não, Sr. Presidente! Conversa fiada comigo 
não, Sr. Presidente! ' 

Respeito o ponto de vista de todo mundo, Sr. 
Presidente. Estou aqui acompanhando um ex-Minis
tro do Planejamento do Brasil num ponto de vista es
sencialmente técnico. Posso estar errado, Sr. Presi
dente, como podem estar errados aqueles que diver
gem. Não vim aqui para defender corrupto, não vim 
aqui para defender sonegador. Se eu estivesse no 
Senado quando o empresário de alto cotumo veio 
aqui por estar envolvido com PC Farias, aí sim, eu 
iria demonstrar que eu era contra a corrupção. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre .Senador Pedro Simon, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, devolvo os elogios ao meu Líder, que 
tem o meu respeito, a quem conheci nas horas mais 
difíceis, naquele pequeno grupo de Parlamentares 
que constituía exatamente o grupo da resistência e 
q!Je depois cresceu e transformou-se naquele grupo 
que trouxe a democracia para este País. 

__ Não faço nenhum juízo de valor que não digni-
fique o Senador Jader Barbalho, bem como o Sena
dor José Serra. Respeito os propósitos de S. Ex-s. 
Não me passa pela cabeça que os que votarem a fa-

vor da emenda do Senador José Serra tenham pro
pósitos que não os melhores. Agora, as conseqüên
cias desse gesto, dessa votação, repito, serão pro
fundamente lastimáveis. 

Estamos aqui diante de uma decisão desta 
Casa, que não é técnica, mas política: se há a dispo
sição de continuar no roteiro que iniciou - de pren
der sonegador, especialmente os grandes, e comba
ter a impunidade - ou de continuar como era, quan
do se.considerava que cadeia era para ladrão de ga
finha. Essa tese, essa proposta, esse projeto de lei 
está num caminho singelo, tremendamente singelo. 
•· Nos Estados Unidos, qualquer cheque de 
US$10 mil passa pela compensação; aqui, o Líder 
do PT quis um de R$15 mil, pois crê que R$10 mil, 
no Brasil, é muito pouco e que deveríamos colocar 
de R$15 mil. O Relator da Comissão de Assuntos 
Econômicos disse que seria melhor deixar que a Re
ceita Federal cuidasse do assunto em casos espe
ciais. 

E nós vamos tirar o art. 52! Vamos deixar claro: 
tirar o art. 52 é tirar o art. 6". Pois o art. S2 é que diz 
como é feita a regulamentação. Aprovar a emenda é 
votar uma lei de mentirinha; é votar apenas para di
. zer que votou. Mas sejamos claros: é votar para di
zer que não vamos votar. Este é um momento de 
decisão muito importante que exige a prudência que 
requer o Senador José Serra e a preocupação que 
manifesta o Líder do meu Partido, o Senador Vilson 
Kleinübing, a que a Comissão de Assuntos Econômi
cos se juntou. É a emenda de S. Ex-. Mas querer 
imaginar que na história, na biografia do Brasil, de 
repente, a Receita Federal abrirá guerra contra o ci
dadão brasileiro .•• 

Ora, Sr. Presidente, poderá até ocorrer que al
guém tenha algum prejuízo, mas estamos aqui, e a 
Justiça também, para fiscalizar isso. 

Acho fantástico, Sr. Presidente. O Líder do 
meu Partido disse que apresentou uma medida pro
visória na qual, para recorrer da multa, tem que pa
gar um percentual dela. Realmente, fazer isso por 
medida provisória é um escândalo, uma imoralidade! 
Mas, na Europa e nos Estados Unidos, é assim, Se
nador. Ali, havendo fraude do Imposto de Renda, ha
verá uma denúncia, o fraudador vai para a cadeia e, 
para sair, tem que pagar primeiro para depois ser 
solto. Pessoas muito importantes, na Europa, frau
dando o Imposto de Renda? Cadeia para elas! E, 
para sair da cadeia, primeiro paga para depois dis
cutir. Essa é a diferença dos países modernos para 
o nosso. Essa é a diferença que faz com que o Bra
sil seja, no mundo, o País que tem a maior diferença 
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entre o que ganha mais e o que ganha menos. Não 
vejo aqui preocupação com as tremendas cruelda· 
des. 

Por que, na semana passada, quando Votamos 
a alteração nos níveis salariais, permitindo que as 
pessoas possam trabalhar sem os direitos que ti
nham, ninguém se preocupou com o que pode acon
tecer de injustiça? Os coitados é que serão demiti
dos ou contratados em condições cruéis, com as in
justiças que serão feitas em termos de lei! Não, essa 
é uma lei que vai facilitar a contratação de emprego. 

Agora, na hora que estamos fazendo o mínimo 
do mínimo, na verdade, estamos dando um pequeno 
pa~, um passo singelo, na tentativa de que, um 
dia, este seja um País onde não haja impunidade. 
-·- Em primeiro lugar, Líder, meu carinho, meu 
respeito, a admiração é recíproca, mas, na verdade, 
seria bom se, dessa vez, com toda a força de sua li
derança, V. Ex" não fosse vitorioso esta tarde. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO)-~·Peço 

a palavra para encaminhar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra, para encaminhar, o Senador Odacir 
Soares. . 

. ' AVISo aos Srs. Senadores que haverá novas 
votações nominais. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB- AO. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
serei breve, porque a matéria jã foi exaustivamente 
debatida. 

Desejo apenas aditar algumas considerações, 
principalmente às observações referentes aos proce
dimentos destacados dos Estados Unidos: a ques
tão da compensação de cheques, da obrigatorieda
de daquele que vai fazer um saque acima de U$10 
mil comunicar à Receita Federal Norte-Americana 
Nada disso é verdade. O Governo americano contro
la a entrada de dinheiro de estrangeiros que chegam 
aos Estados Unidos para efeito de controle da moe
da em circulação no país, mas não hã a obrigatorie
dade de identifJCar·se esse ou aquele valor. Fala-se 
muito aqui em procedimentos usados nos Estados 
Unidos, na legislação americana, mas, às vezes, es
corregamos em informações deturpadas, falsas. 

Na re~lidade, o projeto é muito bom. Gostaria, 
inclusive, de louvar os eminentes Senadores que o 
conceberam e também a iniciativa do Banco Central. 
Não sei por que, Sr. Presidente, e outro dia conver
sava com um Senador sobre esse assunto, o Banco 
Central, que prestou assessoria na elaboração des
se projeto, não teve o cuidado de explicitar de ma
neira melhor o art. 52• Da mesma maneira que os 

outros artigos foram redigidos e explicitados pelo 
Banco Central, este art. 52 também poderia ter rece
bido o mesmo tratamento, de maneira que nós, do 
Congresso Nacional, não estivéssemos delegando 
competência de atnbuições, constitucionalmente 
nossas, ao Banco Central nem ao Conselho Monetã
rio Nacional. 

A respeito disso quero chamar a atenção para 
o inciso VIl do § 12 do art. 12, por meio do qual o 
Congresso transfere uma competência originária sua 
para o Conselho Monetãrio Nacional. Consider:J 
esse dispositivo uma.aberração constitucional, uma 
atitude de subserviência do Poder legislativo brasi
leiro, particularmente do Senado Federal, do qual o 
projeto é originário. 

De modo que o PTB vai votar a favor do proje
to, vai votar com a emenda do Senador José Serra, 
porque a considera pertinente e oportuna 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Lideres jã podem orientar a sua Bapcada. 

Com a palavra o Senador Hugo NapÕieão. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Quero 

declinar o voto do Partido: o PLF vota "sim" ao projeto. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT

SE) - A Liderança do Bloco recomenda o voto "sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, o PTB recomenda o voto "sim". 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP) - Sr. Presi
dente, o PSOB recomenda o voto "sim". 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA)- O 
PMDB recomenda o voto "sim". (Pausa.) 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores jã podem votar. 

Se houver problema, peço que avisem à Mesa 
(Pausa.) 

Peço a gentileza de esperar um pouco. 
A votação será nominal, para evitar qualquer 

erro do computador. (Pausa.). 
O Sr. 12 Secretário, Senador Ronhaldo Cunha 

Lima, procederá à chamada ·nominal 

(Procede-se à chamada nominal.) 

VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto

nio Carlos Valadares- Artur da Távola- Bailo Parga 
- Benedita da Silva - Beni Veras - Berbardo Cabral 
-Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio- Carlos Wílson 
- Casildo Maldaner - Coutinho Jorge-B:Iison lo-
bão - E~uardo Suplicy - Elcio Alvares - Emflía Fer
nandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim -
Esperidão Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo 
- Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
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Gerson Camata- Gilberto Miranda - Guilherme Pal
meira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader 
Barbalho - Jefferson Péres - João França - João 
Rocha - Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro - Josap
hat Marinho - José Agripino - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo Outra - José Eduardo -
José Fogaça- José lgnácio Ferreira - Jospe Rober
to Arruda- José Saad -José Samey- José Serra
Júlio campos - Júnia Marise - Lauro Campos -
Leonel Paiva - Leomar Quintanilha - Levy Dias -
Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda- Na
bar Junior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Oto
niel Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi
na·Assumpção- Roberto Freire- Roberto Requião 
- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião 
Rocha - Teotonio Vilela Filho- Wilson Kleinubing -
Waldeck Omelas. 

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-Votaram SIM 75 Srs. Senadores. 

Não houve abstenção. 
Total: 75 votos. 
Aprovado por unanimidade.' 
Aprovado o Substitutivo da Comissão de As

suntos Econõmicos, ficam prejudicados o projeto, o 
Substitutivo da CCJ e os Projetas de Lei do Senado 
n"s 7, de 1995, e 53, de 1997, Complementares, que 
tramitam em conjunto. 

À Comissão Diretora para redação do vencido 
para o turno suplementar. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação do vencido para o turno suple
mentar, que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador 
Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N.ll 59, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o tumo su
plemelatar, do Substitutivo ao Projeto de Lei 
do SenadG n2 219, de 1995-Con1plemerrv 

A Comissão Diretora apresenta a redaçãô · áe 
vencido, para o ttimo suplementar, do SubstitutiVO 
ao. Projeto cie Lei Õó senado n° 219, de 1995-Com
pl~mentar, que dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituições financeiras e dá outras providências. 
_ Sala de Reuniões da Comissão, 3 de fevereiro 

-de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Emília Fernan-
des - Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N.2 59, DE 1998 

Dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituições financeiras e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 As instituições financeiras conservarão 

sigilo em suas operações ativas e passivas e servi
ços prestados. 

§ 1.2 São consideradas instituições financeiras, 
para os efeitos desta Lei: 

rios; 

I -os bancos de qualquer espécie; 
II- as sociedades: 
a) distnbuidoras de valores mobiliários; 
b) corretoras de câmbio e de valores mobiliá-

c) de crédito, financiamento e investimentos; 
d) de crédito imobiliário; 
e) de fomento comercial ou factoring; 
f) administradoras de cartões de crédito; 
g) de arrendamento mercantil; 
h) administradoras de mercado de balcâo orga

nizado. 
III - as cocperativas de crédito; 
IV - as associações de poupança e emprésti-

mo; 
V - bolsas de valores e de mercadorias e futu-

ros; 
VI - entidades de liquidação e compensação; 
VIl - outras sociedades que, em razão da natu

reza de suas operações, assim venham a ser consi
deradas pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 2º Não constitui violação do dever de sigilo: 
I - a troca de informações entre instituições fi

nanceiras, para fins cadastrais, inclusive por inter
médio de centrais de risco, observadas as normas 
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
Banco Central do Brasil; 

11 - o fornecimento de .informações constantes 
de cadastro de emitentes de cheques sem provisão 
de fundos e de devedores inadimplentes, a entida
des de proteção ao crédito, observadas as normas 
.baixadas .pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
Banco Central doBrasil; 

III - a comunicação, às autoridades competen
tes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, 
abrangendo o fornecimento de informações sobre 
operaç9es que envolvam recursos provenientes de 
qualquer prática criminosa; 

IV - a revelação de informações sigilosas com 
o consentimento expresso dos interessados; 
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V- a prestação de informações nos termos e 
condições estabelecidos nos artigos 22, a•, 42, s•, 6'2, 
7" e 1 O desta Lei. 

Art. 22 O dever de sigilo é extensivo ao Banco 
Central do Brasil, em relação às operações que rea
lizar e às informações que obtiver no exercício de 
suas atnbuições. 

§ 12 O sigilo, inclusive quanto a contas de de
pósitos, aplicações e investimentos mantidos em ins
tituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco 
Central do Brasil: 

I - no desempenho de suas funções de fiscali
zação, compreendendo a apuração, a qualquer tem
po,· de ilícitos praticados por controladores, adminis
tradores, membros de conselhos estatutários, geren
tes, mandatários e prepostos de instituições financei
ras; 

11- ao proceder a inquérito em instituição finan
ceira submetida a regime especial. 

§ 22 As comissões encarregadas dos inquéritos 
a que se refere o inciso 11 do parágrafo anterior po
derão examinar quaisquer documentos relativos a 
bens, direitos e obrigações df'I.S instituições financei
ras, de seus controladores, administradores, mem
bros de conselhos estatutários, gerentes, mandatá
rios e prepostos, inclusive contas correntes e opera
ções com outras instituições financeiras. 

§ a• O disposto neste artigo aplica-se à Comis
são de Valores Mobiliários, quando se tratar de fis
calização de operações e serviços no mercado de 
valores mobiliários, inclusive nas instituições finan
ceiras que sejam companhias abertas. 

§ 42 O Banco Central do Brasil e a Comissão 
de Valores Mobiliários, em suas áreas de competên
cia, poderão firmar convênios: 

I - com outros órgãos públicos, fiscalizadores 
de instituições financeiras, objetivando a realização 
de fiscalizações conjuntas, observadas as respecti
vas competências; 

11 - com bancos centrais ou entidades fiscaliza
doras de outros países, objetivando: 

a) a fiscalização de filiais e subsidiárias de ins
tituições financeiras estrangeiras, em funcionamento 
no Brasil e de filiais e subsidiárias, no exterior, de 
instituições financeiras brasileiras; 

b) a cooperação mútua e o intercâmbio de in
formações para a investigação de atividades ou ope

_@ÇÕes que impliquem aplicação, negociação, oculta
ção ou transferência de ativos financeiros e de valo
res mobiliários relacionados com a prática de condu
tas ilícitas. 

§ 52 O dever de sigilo de que trata esta Lei es
tende-se aos órgãos fiscalizadores mencionados no 
parágrafo anterior e a seus agentes. 

Art. a• Serão prestadas pelo Banco Central do 
Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas 
instituições financeiras as informações ordenadas 
pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigi
loso mediante acesso restrito às partes, que delas 
não poderão servir-se para fins estranhos à lide. 

§ 12 Dependem de prévia autorização do Poder 
Judiciário a prestação de informações e o forneci
mento de documentos sigilos solicitados por comis
são de inquérito administrativo destinada a apurar 
responsabilidade de servidor público por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou que 
tenha relação com as atribuições do cargo em que 
se encontre investido. 

§ 22 Nas hipóteses do parágrafo anterior, o re
querimento de quebra de sigilo independe da exis
tência de processo judicial·em curso. 

§ a• Além dos ~os previstos neste artigo o 
Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores 
Mobiliários fornecerão à Advocacia-Geral da União 
as informações e os documentos necessários à de
fesa da União nas ações de que seja parte. 

Art. 4.2 O Banco Central do Brasil e a Comis
são de Valores Mobiliários, nas áreas de suas atri
buições, e as instituições financeiras fornecerão ao 
Poder Legislativo Federal, ao Ministério Público Fe
deral e, quando se tratar de recursos públicos, ao 
Tribunal de Contas da União as informações e os 
documentos sigilosos que, fundatadamente, se fize
n;!m necessários ao exercício de suas respectivas 
competências constitucionais e legais. 

§ 1. 2 As comissões parlamentares de inquérito, 
no exercício de sua competência constitucional e le
gal de ampla investigação, obterão diretamente das 
instituições financeiras, ou por intermédio do Banco 
Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobi- . 
liários, as informações e documentos sigilosos de 
que necessitarem. 

§ 2. 2 As solicitações de que trata este artigo 
deverão ser previamente aprovadas pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 
suas respectivas comissões parlamentares de inqué
rito, ou do Tribunal de Contas da União, por maioria 
de votos, presente a maioria absoluta de seus mem
bros. 

§ a.• As requisições de que trata este artigo 
quando, formuladas pelo Ministério Público Federal, 
serão previamente aprovadas pelo Conselho Supe
rior do Ministério Público Federal. 
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§ 4. 2 Excetuadas as comissões parlamentares 
de inquérito da Câmara dos Deputados ou do Sena
do Federal, e o tribunal de Contas da União, quando 
envoMdos recursos públicos, o disposto neste artigo 
não abrange: 

I -a revelação de informações: 
a) sobre os locais e as instituições financeiras 

em que se encontrem depositadas ou aplicadas as 
reservas internacionais do País; 

b) sobre operações com as reservas interna
cionais efetuadas hã menos de um ano; 

c) sobre o saldo e a movimentação das contas 
de reservas bancãrias das instituições financeiras; 

.. 11 -o acesso aos sistemas de processamento e 
às bases de dados, consideradas de segurança, ou 
seja, que possibilitem alterações por parte do usuá
rio. 

§ 5.2 As autoridades do Poder e do órgão soli
citante será transferida a responsabilidade pela pre
servação do sigilo das informações e dos documen
tos fornecidos. 

Arl 5.2 O Poder Executivo disciplinará, inclusi
ve quanto à periodicidade e aos limites de valor, os 
critérios segundo os quais as instituições financeiras 
informarão à administração tributária da União as 
operações financeiras efetuadal' pelos usuários de 
seus serviços. 

§ 1.2 Consideram-se operações financeiras, 
para os efeitos deste artigo: 

I - depósitos à vista e a prazo, inclusive em 
conta de poupança; 

11 - pagamento efetuados em moeda corrente 
ou em cheques; 

III - emissão de ordens de crédito ou docu
mentos assemelhados; 

IV - resgates em contas de depósitos à vista 
ou a prazo, inclusive de poupança; 

V- contratos de mútuo; 
VI - descontos de dupliCatas, notas promissó

rias e outros títulos de crédito; 
VIl - aquisições e vendas de títulos de renda 

fiXa ou variável; 
VIII -aplicações em fundos de investimentos; 
IX- aquisições de moeda estrangeira; 
X- conversões de moeda estrangeira em moe

da nacional; 
- XI - transferências de moeda e outros valores 

para o exterior; 
-~ XII- operações com ouro; ativo financeiro; 

XIII- operações com cartão de crédito; 
XIV- operações de arrendamento mercantil; e 

XV - quaisquer outras operações de natureza 
semelhante que venham a ser autorizadas pelo Ban
co Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliá
rios ou outro órgão competente. 

§ 2.2 As informações transferidas na forma do 
caput deste artigo restringir-se-ão a informes rela
cionados com a identificação dos titulares das opera
ções e os montantes globais mensalmente movi
mentados, vedada a inserção de qualquer elemento 
que permita identificar a sua origem ou a natureza 
dos gastos a partir deles efetuados. 

§ 3.2 Não se incluem entre as informações de 
que trata este artigo as operações financeiras efe
tuadas pelas administrações direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios. 

§ 4.2 Recebidas as informações de que trata 
este artigo, se detectado indícios de falhas, incorre
ções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fis
cal, a autoridade interessada poderá requisitar as in
formações e os documentos de que necessitar, bem 
como realizar fiscalização ou auditoria para a ade
quada apuração dos fatos. 
· · § 5.2 As informações a que se refere este artigo 
serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da le
gislação em vigor. 

Art. 62 As autoridades e os agentes fiscais tri
butários da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios somente poderão examinar docu
mentos, livros e registres de instituições financeiras, 
inclusive os referentes a contas de depósitos e apli
cações financeiras, quando houver processo ndmi
nistrativo instaurado ou procedimento fiscal em cur
so, e tais exames sejam considerados indispensá
veis pela autoridade administrativa competente. 

Parágrafo único. O resultado dos exames, as 
informações e os documentos a que se refere este 
artigo serão conservados em sigilo, observada a le
gislação tributária. 

Arl 7'1 Sem prejuízo dq disposto no § 32 do arl 
2", a Comissão de Valores Mobiliários, instaurado in
quérito administrativo, poderá solicitar às instituições 
financeiras informações e documentos relativos a 
bens, direitos e obrigações de pessoa física ou jurí
dica submetida ao seu poder disciplinar. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil e a 
Comissão de Valores Mobiliários, manterão perma
nente intercâmbio de informações acerca dos resul
tados das inspeções que realizarem, dos inquéritos 
que instaurarem e das penalidades que aplicarem, 
sempre que as informações forem necessárias ao 
desempenho de suas atividades. 



132 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

Art.82 O cumprimento das exigências e fonnali
dades previstas nos artigos 42, 6" e 72, será expres
samente declarado pelas autoridades competentes 
nas solicitações dirigidas ao Banco Central do Brasil, 
à Comissão de Valores Mobiliários ou às instituições 
financeiras. 

Art. 92 Quando, no exercício de suas atribuiçõ
es, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valo
res Mobiliários verificarem a ocorrência de crime de
finido em lei como de ação pública, ou indícios da 
prática de tais crimes, informarão ao Ministério Públi
co, juntando à comunicação os documentos neces
sários à apuração ou comprovação dos fatos. 

§ 1!! A comunicação de que trata este artigo 
será efetuada pelos Presidentes do Banco Central 
do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, ad
mitida delegação de competência, no prazo máximo 
de quinze dias a contar do recebimento do processo, 
com manifestação dos respectivos serviços jurídicos. 

§ 22 Independentemente do .disposto no caput 
deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão 
de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos pú
blicos competentes as irregularidades e os ilícitos 
administrativos de que tenham conhecimento, ou in
dícios de sua prática, anexando os documentos per
tinentes. 

Art. 10. Constitui crime, punível com reclusão 
de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa, omitir, retardar 
injustificadamente ou prestar falsamente as informaçõ
es a que se referem os artigos 3", 42, 6" e 72 desta Lei. 

Art. 11. O artigo 18 da Lei n.2 7.492, de 16 de ju
nho de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 18. Violar o dever de sigilo, esta
belecido em lei, revelando informação sobre 
operação de instituição financeira, ou servi
ço por ela prestado, de que tenha conheci
mento em razão de cargo, emprego, ofício 
ou profissão: 

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. 

Parágrafo único. Somente se procede 
mediante representação. • 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 13~ Revogam-se as disposições em contrá
riQ, especialmente o.art. 38 da Lei n.2 4.595, de 31 
de dezembro de 1964. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
-es) - Estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata discussão, em turno suplemen
tar, do substitutivo. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
canamento da discussão. 

Sobre a Mesa emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1. 2 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

São lidas as seguintes. 

EMENDA N .. 2 1-PLEN 

Dê-se ao art. 4.2 do Projeto de Lei n." 219, de 
1995, na forma dos substitutivos aprovados pela 
CAE e CCJ, a seguinte redação: 

"Art. 4." o Banco Central do Brasil e a 
Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas 
de suas atribuições, bem como as instituiçõ
es financeiras, fornecerão ao Poder Legisla
tivo Federal e ao Ministério Público Federal, 
as informações e os documentos sigilosos 
que, fundamentalmente, se fizerem neces
sários ao exercício de suas respectivas 
competências ctinstitucionais e legais. 

§ 1.11 As comissões parlamentares de 
inquérito, no exercício de sua competência 
constitucional e legal de ampla investigação, 
obterão diretamente das instituições finan
ceiras, ou por intermédio do Banco Central 
do Brasil ou da Comissão de Valadares Mo
biliários, as informações e documentos sigi
losos de que necessitarem. 

§ 2.11 As solicitações de que trata este 
artigo deverão ser previamente: 

I -aprovadas pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal ou das 
respectivas comissões parlamentares de in
quérito, por maioria dos votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros, quando 
se tratar de soflcitação do Poder Legislativo 
Federal; ou 

§ 3.R Excetuadas as comissões parla
mentares de inquérito da Câmara dos Depu
tados ou do Senado Federal, o disposto 
neste artigo não abrange: 

1-a revelação de informações: 
a) sobre os locais e as instituições fi

nanceiras em que se encontrem deposita
das ou aplicadas as reservas internacionais 
doPafs; 

b) sobre operações com as reservas 
internacionais efetuadas há menos de um 
ano; 

c) sobre o saldo e a movimentação das 
contas de Reservas Bancárias das institui
ções financeiras; 
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d) sobre operações das instituições fi
nanceiras com seus clientes, salvo em se 
tratando de pessoas físicas ou jurídicas sob 
investigação de comissão parlamentar de in
quérito; 

11 - o acesso a transações de sistemas 
de processamento de dados, consideradas 
de segurança, ou seia, que possibilitem aHe
rações das bases de dados por parte dos 
usuários; 

§ 4.2 As autoridades do Poder e do ór
gão solicitante será transferida a responsabi
lidade pela preservação do sigilo das infor
mações e dos documentos fornecidos. • 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Senador José Serra. 

EMENDA N2 2-PLEN 

Suprima-se o art. 5", e seus parágrafos, do 
Substitutivo aprovado pela CAE (art. &' no Substituti
vo da CCJ). 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Senador José Serra. 

EMENDA N2 S"PLEN 

Suprima-se o inciso VIl do art. 1" da Emenda 
n2 2-CAE. 

Justificação 

Se o substitutivo está elencando e conceituan
do o que são instituições financeiras no parágrafo, 
não tem por que deixar ao Conselho Monetário Na
cional que este, concorrentemente, legisle no lugar 
do Congresso Nacional em matéria de tão grande 
importância e de graves conseqüências para os ci
dadãos e para a estrutura jurfdica do Pars. 

Sala das Sessões, 3 de feveireiro de 1998.
Odacir Soares. 

EMENDAN." 4-PLEN 

Acrescente-se ao art. 1.2 o seguinte parágrafo, 
onde couber: 

(ficando prejudicada a alínea e do inciso 11 do 
referido artigo) 

- As empresas de fomento comercial ou facto
ring, para os efeitos desta lei, obedecerão às nor
mas aplicáveis às instituições financeiras previstas 
nQ parágrafo 1.2 deste artigo. 

Justificação 
-~ 

Busca-se evitar erro conceituai quanto às em-
presas de factoring. 

Brasilia, 3 de fevereiro de 1998-José Fogaça. . 

EMENDA N" 5-PLEN 

AHere-se a redação do § 42 do art. 4" da emen
dan22-CAE. 

"Excetuadas as Comissões Parlamen
tares de Inquérito da Câmara dos Deputa
dos e do Senado Federal, o disposto neste 
artigo não abrange:' 

JustHicação 

O TCU já está contemplado para o recebimen
to de informações sigilosas quando envolvidos recur
sos públicos (art. 42, caput). As excessões do § 4" 
não deveriam ser estendidas a nenhum outro Órgão, 
ressalvando-se, pois, apenas as CPis que tem pode
res de autoridades judiciais, nos termos do art. 58, § 
32, da Constituição. 

Além disso a inclusão do TCU nesse parágrafo 
decorreu do disposto na alínea d do inciso I do mes
mo parágrafo. Como essa alínea foi suprimida pela 
CAE impõe-se a aHeração proposta 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-·em Discussão o substitutivo e as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra aos Srs. Relatores, para proferirem 
pareceres sobre as emendas anteriormente lidas. 

O Senador Jefferson Péres mantém o parecer 
contrário às emendas? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, pela razões expostas, mantenho meu 
parecer contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Qual o parecer do Senador Vilson KJerubing? 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL - SC. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pres~ 
dente, das emendas apresentadas, somente uma 
possui sentido, que é a de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara. Essa emenda altera a redação do § 42 do 
art. 42 da Emenda n2 2 da CAE: "Excetuadas as Co
missões Parlamentares de Inquérito da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, o disposto neste 
artigo não abrange( ..• )." Temos de retirar o Tribunal 
de Contas da União, porque caiu, na Comissão, o 
item d desse parágrafo. Devemos dar nova redação, 
sem o Tribunal de Contas da União, já que, no caso 
das reservas bancárias, somente CPI do Congresso 
Nacional pode ter acesso às informações. 

Dou parecer favorável à emenda apresentada 
pelo Senador Lúcio Alcântara, que melhora a reda
ção do projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-E quanto às demais? 

O SR. VILSON KLEINüBING (PFL - SC) - Às 
demais dou parecer contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Parecer contrário às demais emendas e favorável à do 
Senador lúcio Alcântara, que altera a redação do § 42 

.do art. 42 da Emenda ri> 2 da CAE. 
SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
como V. Ex" possivelmente votará em globo ••• 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Há destaques. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Então, 
por ocasião do destaque da Emenda n2 4, gostaria 
de fazer um encaminhamento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o Substitutivo, em turno suplementar, res
salvadas as emendas. 

Se não houver voto contrário ao Substitutivo no 
turno suplementar, a chamada anterior valerá como 
votação nominal, para economizar tempo, se assim 
entenderem os Srs. Senadores. Ou, então, quem vai 
votar "não" acuse o seu voto, que diminui. Lembro 
que estão ressalvados os destaques. (Pausa.) 

Mantido o Substitutivo aprovado na votação 
anterior. 

Passa-se à votação das emendas. 
Sobre a mesa, requerimentos de destaque que 

serão lidos pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha Uma 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 71, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 01 - Plen; ao Substitutivo apre
sentado ao Projeto de Lei do Senado n2 219, de 
1995- Complementar. 

Sala dÍls Sessões, em 3 de fevereiro de 1998. 
-~osé Serra. 

REQUERIMENTO N2 72, DE 1998 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimen
to Interno, requeiro destaque, para votação em se
parado, da Emenda n2 02 - Plen, ao Substitutivo 

apresentado ao Projeto de Lei do Senado n2 219, de 
1995 - Complementar. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. 
Jose Serra. 

REQUERIMENTO N273, DE 1998 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 4-PLEN ao Substitutivo apresen
tado ao Projeto de Lei do Senado n2 219, de 1995-
Complementar. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votação em globo dos requerimentos de desta
ques que acabam de ser lidos. 

Os Srs. Senadores que os aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovados. 
As matérias destacadas se"ªo votadas oportu

namente. 
Em votação a Emenda n2 5-PLEN, que tem pa

recer favorável da Comissão de Assuntos Econõmi
cos e contrário da Comissão de Constituição, Justiça 
e· Cidadania, cujo autor é o Senador Lúcio Alcântara. 

Os Srs. Senadores que a aprova queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada pela mesma votação. 
Em votação a Emenda n2 3-PLEN de parecer 

contrário, do Senador Odacir Soares. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 

Presidente, peço a palavra para orientar a Bancada 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barba
lho 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores votarei favoravelmente à 
emenda do Senador Odacir Soares, mas a questão 
está aberta no seio da Bancada 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para-encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napo
leão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Pre
sidente, para o PFL a questão está em aberto. O 
meu voto é favorável. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a wtação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
doDutra. 



------------- ----------------------------~----------~===-----==~ 

FEVEREffi.O DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 135 

--
0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

SE) - Sr. Presidente, a Liderança do Bloco reco- Bello Parga - Beni V eras - Bernardo Cabral -
menda o acompanhamento dos pareceres dos Srs. Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio- Edison Lobão-
Relatores, ou seja, o voto contrário. Emandes Amorim - Flaviano Melo - Francelina Pe-

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) reira- Gilberto Miranda - Hugo Napoleão - Humber
to Lucena - Jader Barbalho -Jefferson Péres - Joel 

-Passa-se à chamada nominal. de Hollanda _ Josaphat Marinho _ José Alves - José 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Eduardo - José lg(lácio Ferreira - José Saad - José 

Presidente, peço a palavra pela ordem. Samey - Leonel Paiva - Leomar Quintanilha - Levy 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Dias- Lucíã10 Portella- Nabor Júnior- Ney Suassuna 

-Concedo a palavra a V. Ex-. - Odacir Soares- Ramez Tebet- Regina Assumpção 
- Ronaldo Cunha Lima- T eotônio Vilela Filho. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or- VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, qual Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antõ-
é a.emenda? nio Carlos Valadares - Artur da Távola - Benedita 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) da Silva - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Couti-
- A emenda é a do Senador Odacir Soares, que su- nho Jorge _ Eduardo Suplicy - Élcio.Aivares - Emí-
prime o inciso VIl do art. 12 da Emenda n2 2 da CAE. lia Fernandes- Esperidião Amin -Fernando Bezer-
A justificativa é a de que, se o substitutivo lista e ra- Freitas Neto- Geraldo Melo -Gerson Camata-
conceitua as instituições financeiras no parágrafo, Guilherme Palmeira - João França - João Rocha -
não há por que deixar o Conselho Monetário Nacio- Jonas Pinheiro -José Agripino- José Bianco-José 
nal legislar, em lugar do Congresso Nacional, maté- Eduardo Outra - José Fogaça - José Roberto Arru-
ria de tão grande importância e de graves canse- da _ José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise -
qüências para os cidadãos e Rara a-estrutura jurídica lauro campos - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -
do País. Mauro Miranda- Marluce Pinto - Otoniel Machado -

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC)- Sr. Pre- Pedro Simon - Roberto Freire - Roberto Requião -
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. Romero Jucá - Romeu Tuma - Sebastião Rocha -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Wilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 
-Concedo a palavra ao Relator. o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)-

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC. Para Votaram SIM 32 Srs. Senadores; e NÃO 42; TOTAL 74. 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Rejeitada a emenda. 
Presidente, Srs. Senadores, o que deseja o Senador Emenda n2 1-PLEN, destacada, de autoria do 
Odacir Soares é que não seja o Conselho Monetário Senador José Serra, de parecer contrário. 
Nacional aquele que definirá se uma instituição é fi- o SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Sr. Presi-
nanceira ou não, para os efeitos desta lei, além da- dente, peço a palavra para encaminhar. 
quelas já listadas, que totalizam doze. o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Se surgir algo novo que precise e mereça ser · · - _ -Não. v. Ex- já falou o bastante. 
considerado instituição financeira, deverá o Conse- Em votação. 
lho Monetário definir apenas aquele novo tipo, e não o Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
enviar um projeto de lei para ser votado nas duas Lima, procederá à chamada ~os Srs. Senadores. 
Casas, a fim de que passe a constar da listagem. O 
Conselho Monetário não poderá retirar nenhuma das (Procede-se à chamada nominal.) 

que foram mencionadas, mas poderá acrescentar o Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo 
algo novo, que não esteja previsto na lei. Cunha Lima, procedirá à chamada dos Srs. 

Dei parecer contrário simplesmente para facili- Senadores. 
taro processo de enquadramento na lei. VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Artur da Távola- Bello Parga- Beni Veras-
- -Em votação. Quem vota a favor da emenda vota Carlos Bezerra _ Edison Lobão - Geraldo Melo -
"sim"; quem vota contrário vota "não". Gilberto..Miranda _ Hugo Napoleão- Jonas Pinheiro 
-= o Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha _ Josaphat Marinho_ José Agripino- José Eduardo 
Uma, procederá à chamada dos Srs. Senadores. _ José lgnácio Ferreira - José Saad - José Serra -

(Procede-se à chamada nominal.) Júlio Campos - Leonel Paiva - Levy Dias - Lúdio 
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Coelho - Ney Suassuna - Odacir Soares - Ramez 
T ebet- Romero Jucá -Teotónio Vilela Filho. 

Votam •NÃo• OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antô

nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos Patro
cínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho 
Jorge - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emnia 
Fernandes - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Femado Bezerra- Flaviano Melo- Francelina Perei
ra- Freitas Neto - Gerson Camata - Guilherme Pal
meira - Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jeffer
son Péres- João Rocha- Joel de Hollanda- José Al
ves- José Bianco- José Eduardo Outra- José Foga
ça::. José Roberto Arruda -José Samey- Júnia Mari
se - Laura Campos - Leomar Quintanilha - Lucídio 
Portella - Lúcio Alcântara - Mauro Miranda - Marina 
Silva- Marluce Pinto - Nabor Júnior- Otoniel Macha
do - Pedro Simon - Regina Assumpção - Roberto 
freire- Roberto Requião- Romeu Tuma- Ronaldo 
Cunha Lima- Sebastião Rocha- Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 24; NÃO 50; TOTAL 74. 

A emenda foi rejeitada 
Passa-se à votação da Emenda n2 2-PLEN, 

destacada. 
Como votam os Srs. Lideres? 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 

Presidente, apesar de o Líder votar "sim" à emenda 
relativa ao art. 5", libera a Bancada. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-Pi) - Sr. Pre
sidente, a Liderança do PFL considera a questão 
aberta, mas vota "sim". 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) -Sr. Pre
sidente, o Líder do PTB vota a favor da emenda, 
mas a Bancada está liberada. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE} - Sr. Presidente, a Liderança do Bloco reco
menda acompanhar os dois relatores e votar "não". 

O SR. ESPERIDÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre
sidente, a Liderança do PPB deixa a Bancada livre; 
mas, pessoalmente, acompanharei o lado xiita do 
Governo votando "não". 

O SR. 12 Secretário, Senador Rnnaldo Cunha 
Uma, procederá à chamada nominal. 

· (Procede-se à chamada nominal.) 

VOTAM •stM• OS SRS. SENADORES: 
Artur da Távola - Bello Parga - Beni Veras -

Carlos Bezerra - Edison Lobão - Fernando Bezerra 
-.:Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto 
-Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Hugo Napoleão 
- Jáder Barbalho - Joel de Hollanda- Jonas Pinhei-

ro - Josaphat Marinho - José Agripino - José lgná
cio Ferreira- José Roberto· Arruda- José Saad -
José Serra - Júlio Campos - Leonel Paiva - Levy 
Dias - Lucídio Portella- Mauro Miranda - Nabor Jú
nior - Odacir Soares - Otoniel Machado - Ramez 
Tebet- Romero Jucá- Ronaldo Cunha Uma- Teo
tonio Vilela Filho - Waldeck Omelas. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto

nio Carlos Valadares - Benedita da Silva- Bernardo 
Cabral- Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - El
cio Alvares - Emília Fernandes - Esperidião Amin -
Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Humberto 
Lucena - Jefferson Péres - João Rocha - José Al
ves - José Bianco - José Eduardo Outra- José Fo
gaça- José Samey - Júnia Marise - Lauro Campos 
- Leomar Quintanilha- Lúcio Alcântara- Lúdio Coe
lho - Marina Silva - Marluce Pinto - Ney Suassuna 
- Pedro Simon - Regina Assumpção - Roberto Frei
re - Roberto Requião - Romeu Tuma - Sebastião 
Rocha- Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 34; NÃO 38; TOTAL 72. 

A emenda foi rejeitada. 
Srs. Senadores, ainda teremos outra votação, 

a última. 
Emenda n2 4-PLEN, do Senador José Fogaça. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 

Presidente, peço a palavra para, em três minutos, 
explicar as razões dessa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- lrtelizmente, não será possível porque estamos em 
processo de votação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Não há encaminhamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Sr. Pre
sidente, se eu não explicar ~ emenda, os Srs. Sena
dores não saberão em que votar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Mas já houve a oportunidade em que V. Ex& poderia 
encaminhar. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

o SR. PRESilENIE (Anlcnb Carlos Magahães) -
Pela ordem, V. Ex-1Em um mruto para expi:ara emen:la. 

O .SR. JOSÉ FOGAÇA (PMOB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ten
ta-se evitar aqui confundir empresas de factorlng ou 
de fomento comercial com instituições financeiras. 
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Factoring não é uma instituição financeira. Uma em
presa de factoring não pode operar com títulos pú
blicos, como operou aquela empresa que foi investi
gada pela CPI dos Títulos Públiccs; assim como não 
pode ser banco, nem pode captar poupança. 

No entanto, queremos que as empresas de 
factoring sejam submetidas a todas as regras, nor
mas e exigências que são aqui estabelecidas para 
as instituições financeiras. Por isso, estamos dizen
do em nossa emenda o seguinte: 

As empresas de fomento comercial ou facto
ring, para os efeitos desta lei, obedecerão às nor
mas aplicáveis às instituições financeiras previstas 
no § 12 deste artigo. 

Isso significa suprimir a alínea e do ln-
ciso 11 do referido artigo. 

Sr. Presidente, é essa a razão da emenda. 
Muito obrigado. 
O SR. VILSON KLEitiQBING (PFL - SC) - Sr. 

Presidente, como Relator, peço a palavra para emitir 
parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador Vilson 
Kleinübing. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL- SC. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srls. e Srs. Senadores, tendo em vista a ex
plicação do Senador José Fogaça e como a emenda 
não altera o espírito da lei, meu parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer passou a ser favorável. 

Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a emenda, fica mantida a primeira 

votação do Substitutivo. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere
cendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretá
rio, Senador Ronaldo Cunha Uma 

É lido o seguinte: 

. PARECER N2 60, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação Final do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado n2 219, de 1995 
-Complementar. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n2 219, 

de 1995-Gomplementar, ql!e dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de feveireiro 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães. - Presiden
te, Ronaldo Cunha Lima, Relator -

Marluci Pinto -José Fogaça 

ANEXO AO PARECER Nº 60, DE 1998. 

Dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituições financeiras e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 As instituições financeiras conservarão 

sigilo em suas operações ativas e passivas e servi
ços prestados. 

§ 12 São consideradas instituições financeiras, 
para os efeitos desta Lei: 

rios; 

1-os bancos de qualquer espécie; 
11 -as sociedades: 
a) distribuidoras de valores mobiliários; 
b) corretoras de câmbio e de valores mobiliá-

c) de crédito, financiamento e investimentos; 
d) de crédito imobiliário; 
e) administradoras de cartões de crédito; 
f) de arrendamento mercantil; 
g) administradoras de mercado de balcão orga

nizado; 
III- as cooperativas de crédito; 
IV - as associações de poupança e emprésti-

mo; 
V - bolsas de valores e de mercadorias e futu-

ros; 
VI- entidades de liquidação e compensação; 
VIl -outras sociedades que, em razão da natu

reza de suas operações, assim venham a ser consi
deradas pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 2.2 As empresas de fomento comercial ou 
factoring, para os efeitos qesta Lei, obedecerão às 
normas aplicáveis às instituições financeiras previs
tas no parágrafo anterior. 

§ 3.2 Não constitui violação do dever de sigilo: 
I - a troca de informações entre instituições fi

nanceiras, para fins cadastrais, inclusive por inter
médio de centrais de risco, observadas as normas 
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
Banco Central do Brasil; 

11 ,.. o fornecimento de informações constantes
de cadastro de emitentes de cheques sem provisão 
de fundos e de devedores inadimplentes, a entida'
des de proteção ao crédito, observadas as normas 
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baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
Banco Central do Brasil. 

III - a comunicação, às autoridades competen
tes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, 
abrangendo o fornecimento de informações sobre 
operações que envolvam recursos provenientes de 
qualquer prática criminosa; 

IV - a revelação de informações sigilosas com 
o consentimento expresso dos interessados; 

V - a prestação de informações nos termos e 
condições estabelecidos nos artigos 2.0, 3.0, 4.2 5.2, 

6.0, 7.º e 10 desta Lei. 
Art. 2." O dever de sigilo é extensivo ao Banco 

Ceptral do Brasil, em relação às operações que rea
lizar e às informações que obtiver no exercício de 
suas atribuições. 

§ 1.2 O sigilo, inclusive quanto a contas de de
pósitos, aplicações e investimentos mantidos em ins
tituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco 
Central do Brasil: 

I - no desempenho de suas funções de fiscali
zação, compreendendo a apuração, a qualquer tem
po, de ilícitos praticados por controladores, adminis
tradores, membros de conselhos estatutários, geren
tes, mandatários e prepostos de instituições financei-
ras; 

11 - ao proceder a inquérito em instituições fi
nanceiras submetidas a regime especial. 

§ 2" As comissões encarregadas dos inquéritos 
a que se refere o inciso 11 do parágrafo anterior po
derão examinar quaisquer documentos relativos a 
bens, direitos e obrigações das instituições financei
ras, de seus controladores, administradores, mem
bros de conselhos estatutários, gerentes, mandatá
rios e prepostos, inclusive contas correntes e opera
ções com outras instituições financeiras. 

§ 32 O disposto neste artigo aplica-se à Comis
são de Valores Mobiliários, quando se tratar de fis
calização de operações e serviços no mercado de 
valores mobiliários, inclusive nas instituições finan
ceiras que sejam companhias abertas. 

§ 42 O Banco Central do Brasil e a Comissão 
de Valores Mobifiários, em suas áreas de competên
cia, poderão firmar convênios: 

I - com outros orgãos públicos fiscalizadores 
de instituições financeiras, objetivando a realização 
de fiscalizações conjuntas, observadas as respetivas 
cÕmpetências; 

-=-- 11 -com bancos centrais ou entidades fiscaliza
doras de outros países, objetivando: 

a) a fiscalização de filiais e subsidiários de ins
tituições financeiras estrangeiras, em funcionamento 

no Brasil e de filiais e sub.sidiárias, no exterior, de 
instituições financeiras brasileiras; 

b) a cooperação mútua e o intercâmbio de in
formações para a investigação de atividades ou ope
rações que impliquem aplicação, negociação, oculta
ção ou transferência de ativos financeiros e de valo
res mobiliários relacionados com a prática de condu
tas ilícitas. 

§ 5" O dever de sigilo de que trata esta Lei es
tende-se aos órgãos fiscalizadores mencionados no 
parágrafo anterior e a seus agentes. 

Art. 32 Serão prestadas pelo Banco Central do 
Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas 
instituições financeiras as informações ordenadas 
pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigi
loso mediante acesso restrito às partes, que delas 
não poderão servir-se para fins estranhos à lide. 

§ 1" Dependem de prévia autorização do Poder 
Judiciário a prestação de informações e o forneci
mento de documentos sigilosos solicitados por co
missão de inquérito administrativo destinada a apu
rar responsabilidade de servidor público por infração 

. pr:aticada no exercício de suas atribuições, ou que 
tenha relação com as atribuições do cargo em que 
se encontre investido. 

§ 22 Nas hipóteses do parágrafo anterior, o re
querimento de quebra de sigilo independe da exis
tência de processo judicial em curso. 

§ 3" Além dos casos previstos neste artigo o 
Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores 
Mobiliários fornecerão à Advocacia-Geral da União 
as informações e os documentos necessários à de
fesa da União nas ações de que seja parte. 

Art. 42 O Banco Central do Brasil e a Comissão 
de Valores Mobiliários, nas áreas de suas atribuiçõ
es, e as instituições financeiras fornecerão ao Poder 
Legislativo Federal, ao Ministério Público Federal e, 
quando se tratar de recursos públicos, ao Tribunal 
de Contas da União as informações e os documen
tos sigilosos que, fundame!ltadamente, se fizerem 
necessários ao exercício de suas respectivas com
petências constitucionais e legais. 

§ 1" As comissões parlamentares de inquérito, 
no exercício de sua competência constitucional e le
gal de ampla investigação, obterão diretamente das 
instituições financeiras, ou por intennédio do Banco 
Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobi
liários, as informações e documentos sigilosos de 
que necessitarem. 

§ 22 As solicitações de que trata este artigo de
verão ser previamente aprovadas pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 
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suas respectivas comissões parlamentares de inqué
rito, ou do Tribunal de Contas da União, por maioria 
de votos, presente a maioria absoluta de seus mem
bros. 

§ 32 As requisições de que trata este artigo 
quando, formuladas pelo Ministério Público Federal, 
serão previamente aprovadas pelo Conselho Supe
rior do Ministério Público Federal. 

§ 42 Excetuadas as comissões parlamentares 
de inquérito da Câmara dos Deputados ou do Sena
do Federal, o disposto neste artigo não abrange: 

I - a revelação de informações: 
a) sobre os locais e as instituições financeiras 

em que se encontrem depositadas ou aplicadas as 
reservas internacionais do País; 

b) sobre operações com as reservas interna
cionais efetuadas há menos de um ano; 

c) sobre o saldo e a movimentação das contas 
de reservas bancárias das instituições financeiras; 

11 -o acesso aos sistemas de processamento e 
às bases de dados, consideradas de segurança, ou 
seja, que possibilitem alterações por parte do usuá
rio. 

§ 52 Às autoridades do Poder e do órgão solici
tante será transferida a responsabilidade pela pre
servação do sigilo das informações e dos documen
tos fornecidos. 

Arl 5.2 O Poder Executivo disciplinará, inclusi
ve quanto à periodicidade e aos limites de valor, os 
critérios segundo os quais as instituições financeiras 
informarão à administração tributária da União, as 
operações financeiras efetuadas pelos usuários de 
seus serviços. 

§ 1.2 Consideram-se operações financeiras, 
para os efeitos deste artigo: 

I - depósitos à vista e a prazo, inclusive em 
conta de poupança; 

11 - pagamentos efetuados em moeda corrente 
ou em cheques; 

III - emissão de ordens de crédito ou docu
mentos assemelhados; 

IV - resgates em contas de depósitos à vista 
ou a prazo, inclusive de poupança; 

V- contratos de mútuo; 
VI - descontos de duplicatas, notas promissó

rias e outros títulos de crédito; 
VIl - aquisições e vendas de títulos de renda 

1iia ou variável; 
VIII -aplicações em fundos de investimentos; 
IX-aquisições de moeda estrangeira; 

X - conversões de moeda estrangeira em moe-
da nacional; · 

XI - transferência de moeda e outros valores 
para o exterior; 

XII -operações com ouro, ativo financeiro; 

XIII -operações com cartão de crédito; 
XIV- operações de arrendamento mercantil; e 

XV - quaisquer outras operações de natureza 
semelhante que venham a ser autorizadas pelo Ban
co Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliá
rios ou outro órgão competente. 

§ 2.2 As informações transferidas na forma do 
caput deste artigo restringir-se-ão a informes rela
cionados com a identificação dos titulares das opera
ções e os montantes globais mensalmente movi
mentados, vedada a inserção de qualquer elemento 
que permita identifiCai" a sua origem ou a natureza 
dos gastos a partir deles efetuados. 

§ 3. 2 Não se incluem entre as informações de 
que trata este artigo as operações financeiras efe
tuadas pelas administrações direta e indireta da 
l)nião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios. 

§ 4.2 Recebidas as informações de que trata 
este artigo, se detectados indícios de falhas, incorre
ções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fis
cal, a autoridade interessada poderá requisitar as in
formações e os documentos de que necessitar, bem 
como realizar fiscalização ou auditoria para a ade
quada apuração dos fatos. 

§ 5.2 As informações a que se refere este artigo 
serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da le
gislação em vigor. 

Art. 6. 2 As autoridades e os agentes fiscais tri
butários da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios somente poderão examinar docu
mentos, livros e registros de instituições financeiras, 
inclusive os referentes a contas de depósitos e apli
cações financeiras, quando· houver processo admi
nistrativo instaurado ou procedimento fiscal em cur
so e tais exames sejam considerados indispensáveis 
pela autoridade administrativa competente. 

Parágrafo único. O resultado dos exames, as 
informações e os documentos a que se refere este 
artigo serão conservados em sigilo, observada a le
gislação tributária. 

ArL 7.2 Sem preiuízo do disposto no § 3.2 do 
arl2.2 ; a Comissão de Valores Mobiliários, instaura
do inquérito administrativo, poderá solicitar às insti
tuições financeiras informações e documentos relati-
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vos a bens, direitos e obrigações de pessoa física ou 
jurídica submetida ao seu poder disciplinar. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil e a 
Comissão de Valores Mobiliários, manterão perma
nente intercâmbio de informações acerca dos resul
tados das inspeções que realizarem, dos inquéritos 
que instaurarem e das penalidades que aplicarem, 
sempre que as informações forem necessárias ao 
desempenho de suas atividades. 

Ar!. 8.2 O cumprimento das exigências e forma
lidades previstas nos artigos 4.2, 6.2 e 7.2, será ex
pressamente declarado pelas autoridades compe
tentes nas solicitações dirigidas ao Banco Central do 
Brasil, à Comissão de Valores Mobilários ou às insti
tuiçÕes financeiras. 

Art. 9.2 Quando, no exercício de suas atnbuiçõ
es, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valo
res Mobiliários verifiCarem a ocorrência de crime de
finido em lei como de ação pública, ou indícios da 
prática de tais crimes, informarão ao Ministério Públi
co, juntando à comunicação os documentos neces
sários à apuração ou comprovação dos fatos. 

§ 1}1 A comunicação de, que trata este artigo 
será efetuada pelos Presidentes do Banco Central 
do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, ad
mitida delegação de competência, no prazo máximo 
de quinze dias, a contar do recebimento do proces
so, com manifestação dos respectivos serviços jurí
dicos. 

§ 2.2fndependentemente do disposto no caput 
deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comis.são 
de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos pú
blicos competentes as irregularidades e os ilfcitos 
administrativos de que tenham conhecimento, ou in
dícios de sua prática, anexando os documentos per-
tinentes. . 

Art. 10. Constitui crime, punível com reclusão 
de 2 (dois) a 6 {seis) anos, e multa, omitir, retardar 
injustificadamente ou prestar falsamente as informa
ções a que se referem os artigos 3.2, 4.2, 6.2 e 1.2 
desta Lei. 

Art. 11. O artigo 18 da Lei n.2 7.492, de 16 de ju
nho de 1986, passa a vigotar com a seguinte redação: 

"Art. 18. VIOlar o dever de sigilo, esta
belecido em lei, revelando informação sobre 
operação de instituição financeira, ou servi
ço por ela prestado, de que tenha conheci
mento em razão de cargo, emprego, ofício 

-= ou profissão: 

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. 

Parágrafo único. Somente se procede 
mediante representação. • 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente o art. 38 da Lei n.2 4.595, de 31 
de dezembro de 1964. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o substitutivo e estando a matéria em regi
me de urgência. passa se à imediata apreciação da re
daçãofinal 

Em discussão a redação final. {Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

. O SÁ. PRESIDEim: (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotada a matéria co!JStante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n2 69, de 1998, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Resolução n• 10, de 1998, que au
toriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar tem
porariamente, e em caráter excepcional, o limite de 
endividamento de que trata o inciso 11 do art. 42 da 
Resolução n2 69, de 1995, e a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da .União, junto ao 
Banco Internacional pata Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD, no valor de US$. 60,000,000.00, 
equivaleritàs a R$ 66.300.000,00, destinados ao fi
nanciamento parcial do Programa de Apoio ao Pe
queno Produtor do Estado da Paraíba- PAPP. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aj:)rovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Por acordo de Lideranças, o Projeto de Resolu
ção figurará na Ordem do Dia da sessão deliberativa 
ordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciaçã.o do Requerimento n2 
70, de 1.996, de urgência, lido no Expediente pata o 
Substitulillo da Câmara dos Deputados ao Propto de 
Lei do Senado n2 249, de 1989 (nR 5.43QI90, naquela 
Casa), de autoria do Senador Luiz Viana Filho, que à1te-
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m, atuatiza e consoida a Lei n" 5.988, de 14 de de
zembro de 1973, que regula os direitos auiDrais. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Por acordo de üderanças, o Projeto de Lei do 
Seriado figurará na Ordem do· Dia da sessão defibe
rativa ordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJios Magalhães) 
- Os Srs. Senadores Odacir Soares, EduaJdo ~. 
Humberto Lucena e a s.- Senadora Benecila da Siva 
enviaram à Mesa Projetos de Lei e Requerimentos cuja 
trarTiitação, de acordo com o disposto no Art. 235, Inciso 
III, alínea "A" do Reginento Interno, devem ter infcio na 
hora do expediente. 

As proposições serão lidas na próxima sessão. 

O SR. PRESIDEHTC (AntÇlOio CaJios Magalhães) 
-Não há mais oradores iiSCiitos. 

Os Srs. Senadores Esperidião Amin, Júr10 
Campos, Odacir Soares, Emandes Amorim, Benedi
ta da Silva, Lúcio Alcântara 'e Otoniel Machado en
viaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Exls serão atendidos. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, S~. e Srs. Senadores, tenho aproveita
do constantemente a tribuna desta Casa para defen
der os pleitos dos Prefeitos, quase todos lutando 
com grandes dificuldades apenas para assegurar a 
sobrevivência de seus Municípios. 

Freqüentemente, recebo em meu gabinete inú· 
meras reclamações e inúmeras cartas que relatam 
em detalhes a grave crise que as Prefeituras atra
vessam e a quase impossibilidade de administrá-las. 
Diga-se de passagem, ser Prefeito hoje de qualquer 
lugar no Brasil .significa, na melhor das hipóteses, vi
rar um forte candidato a uma úlcera ou mesmo en
grossar as fileiras dos "hipertensos•, haja vista o ta
manho do estresse, das demandas e das pressões 
que os dirigentes municipais têm de enfrentar em 
seus cotidianos administrativos. O pior de tudo é que 
eles são cobrados diretamente e são colocados con
tra a parede para resolver qualquer problema, não 
infpOrta se é pequeno, grande ou médio. 

_ A bem da verdade, os "administradores munici
-Pais-;· nos dias de hoje, não dispõem dos meios sufi
cientes para satisfaZer as expectativas sociais, que 
são fortes em qualquer comunidade. Quase sempre, 

as cobranças são muit~ maiores do que as reais 
possibilidades do próprio orçamento municipal. 

Infelizmente, em virtude de termos tido uma 
evolução política muito elitista, conservadora e muito 
tumuHuada ao longo de toda a nossa formação his
tórica, prosperou facilmente em nosso meio a faHa 
de seriedade, a faHa de democracia, a impunidade 
do "colarinho branco•, o "jeitinho brasileiro" que nos 
dã uma imagem de pouca credibilidade, enfim, o 
descrédito social em relação às instituições. Em con
trapartida, todos nós sabemos que essas deforma
ções do nosso processo de construção social, além 
de ter levado recentemente o Estado nacional à fa
lência, ainda hoje provoca tremores na sociedade, 
que não acredita nos políticos, não dá muito créálto 
aos administradores efeitos pelo voto e tende a jul
gar os fatos sociais e os personagens pelo lado mais 
negativo e mais pejorativo. No fundo, no fundo, a 
própria população, que sempre foi exclulda das deci
sões e que só é chàmada para opinar no "dia da 
eleição", e depois ainda se depara constantemente 
com escândalos administrativos praticados por cor
ruptos, continua revoHada e comporta-se achando 
-que todos os "homens públicos" sem exceção são 
"farinha do mesmo saco•. Assim, até com muita ra
zão, em meio aos escombros de uma triste herança 
de uma história corrompida que envergonhou o nos
so País até os últimos quatro arws, para o povo exis
te a generalização do comportamento deformado em 
relação à coisa pública, e os Prefeitos Municipais 
são vistos com desconfiança. 

Recentemente, em pronunciamento nesta tri
buna, prestei solidariedade aos Prefeitos Municipais 
da Associação dos Municlpios do Oeste de Santa 
Gatarina - AMOSC, que, em Assembléia Geral Ex
traordinária realizada no final do ano passado, na ci
dade de Chapecó, protestaram contra a queda nas 
transferências do Fundo de Participação dos Municf
pios - FPM e do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços -ICMS.-

Naquele pronunciamento, coloquei claramente 
que os Municfpios brasileiros precisavam de um 
maior apoio, de uma maior ajuda e de uma atenção 
mais especial do Governo Federal, porque não esta
vam conseguindo adaptar-se bem à nova realidade 
econômica nacional que está levando os Governos 
municipais a um esmagamento sem precedentes. 

No.que se refere a todas as Prefeituras, o int!!
resse dos Prefeitos é realmente o de superar, no 
tempo mais rápido possível, a situação falimentar 
que ameaça de grande fracasso as suas gestões. 
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Os Governos municipais estão atolados em dí
vidas impagáveis, comprometidos com compromis
sos quase impossíveis de serem cumpridos e traba
lhando no vermelho sob a égide de taxas de juros 
verdadeiramente absurdas. Dessa maneira, repetin
do o que disse em pronunciamento anterior, a crise 
f"~ e financeira do Setor Público ainda complica 
mais o quadro de dificuldades e acaba contaminan
do 'totalmente as perspectivas de desenvolvimento 
das comunidades interioranas. 

Tomando um exemplo nordestino, segundo da
dos da Superintendência do Desenvolvimento do 
'Nordeste - Sudene, a quase totalidade dos peque
nos Municípios da região está falida. Nesse sentido, 
a "catilinária" é a mesma : as despesas cresceram 
mais do que as receitas, e a média de arrecadação 
não ultrapassa 1 ,6 dólar por habitante, em contraste 
com a média de 205 dólares de uma cidade como 
Recife, que é considerada, em termos urbanísticos, 
cama uma cidade-problema, ou seja, cercada de 
"'mocambos" por todos os "alagados". 

Em ltapoá, no Estado de Santa Catarina, a si
tuação é também muito grave,' segundo correspon
dência que recebi do Sr. Prefeito, Ademar Aibas do 
VaRe. Para se ter uma idéia, dados do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística - IBGE mostram 
que o Município tem a segunda maior taxa de cresci
mento urbano do Estado e esse incremento popula
cional vem inviabilizando completamente as ações 
municipais. 

Assim, as demandas na área de educação au
mentaram 100o/o. A mesma tendência aparece tam
bém na saúde, onde as consuitas médicas triplica
ram e os hospitais não têm mais condições de recn
ber pacientes. O setor de abastecimento de energia 
elétrica já está estrangulado, e hoje, segundo o pró
prio Prefeito, mais de duas mil moradias não contam 
çom atendimento. O mesmo acontece com as liga
Ções de água, esgotos sanitários, enfim, o sanea
mento básico que garante a qualquer comunidade 
condições de vida e de saúde dignas. 

Em meio a esses graves problemas, o Prefeito 
aponta ainda sérias dificuldades para manter, em 
condições de funcionamento, as ruas do Município, 
rios, valetas· e o transporte regional de doentes ne
cessitados para os hospitais. 

Finalmente, reclama que o Governo do Estado, 
-~ hoje, fornece água de péssima qualidade à po
pulação, não atende as necessidades da comunida
de em matéria de energia elétrica e sequer pavimen
tou o acesso a ltapoá. 

A situação de ltapoá é tão grave, que as autori
dades municipais e a própria comunidade já en
saiam um movimento "separatista•, ou seja, come
çam a defender que o Município seja anexado ao 
Estado do Paraná. 

Diante da situação caótica que os Municípios 
brasileiros estão vivendo, termino este pronuncia
mento dizendo ao Governo Federal que socorra a 
Prefeitura de ltapoá e todas as Prefeituras do Brasil 
que não conseguem mais manter as portas abertas. 
Em verdade, as autoridades governamentais preci
sam, mais do que nunca, trocar a política do arrocho 
municipal, que se tomou insuportável, e estabelecer 
uma nova que garanta recursos, investimentos e ad
ministrações eficientes nos milhares de Municípios 
espalhados pelo Brasil. Só assim, estará garantida a 
unidade, a integração e a paz social no território bra
sileiro. Continuar escondendo o problema debaixo 
dos tapetes dos gabinetes é alimentar uma situação 
que se pode tomar insustentável. 

O SR. JÚUO CAMPOS {PFL - MT)- Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, não se pode negar 
qu~ o •custo-brasil" e a má qualidade do produto têm 
sido os principais responsáveis pela falta de compe
titividade da triticuHura brasileira. 

Até 1990, o Governo controlava completamen
te a compra e venda do trigo em grão. Com a sua in
tervenção, adquiria toda a produção nacional e im
portava o que necessitava. Todavia, com a desregu
lamentação do setor e com o funcionamento do Mer
cosul, as importações do produto oriundas principal
mente da Argentina, aumentaram de maneira impor
tante. O resuHado foi que a triticuitura brasileira, tra
balhando com uma relação custo-benefício incompa
ravelmente mais aHa do que na Argentina, tendo de 
concorrer no plano da qualidade e enfrentando con
dições climáticas adversas, entrou em difiCuldades. 

Assim, apesar de podermos colher duas safras 
anuais, o que não deixa de ser uma grande vanta
gem sobre a fértil região qa "pampa húmeda" de 
onde provém o grosso da produção argentina, esse 
privilégio logo perde a sua força quando computa
mos os outros custos de produção. 

Para se ter apenas uma idéia superficial das di
ficuldades que enfrentamos, basta lembrar que a 
qualidade do trigo brasileiro é ruim, a nossa infra-es
trutura é deficiente, e o custo do frete de uma tonela
da de trigo entre '> Paraná e o Estado de São Paulo 
é mais caro do que importar a mesma quantidade do 
Canadá para o porto de Santos. 

Ainda citando a Argentina, é sabido que a sua 
produção sempre foi muito maior do que o consumo 
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interno e que aquele país é um tradicional exporta
dor de cereais de alta qualidade. Em contrapartida, o 
Brasil é um tradicional importador de trigo, a safra do 
ano passado de 3,1 milhões de toneladas não pas
sou da metade colhida em 1987, e, para este ano, a 
previsão é de que não uHrapasse os 2,7 milhões de 
toneladas. 

Como dissemos anteriormente, a qualidade do 
trigo brasileiro é inferior ao argentino, e a produção é 
basicamente realizada em dois Estados, Paraná e 
Rio Grande do Sul, responsáveis por apenas 20% 
do consumo nacional. 

É importante destacar que a área de plantio de 
trigo, este ano no Paraná, deverá ser apenas de 900 
mi( hectares, o que implicará numa redução de 
12,11% em relação à área cultivada no ano passa
do, que chegou a cobrir 1 ,024 milhão de hectares. 
No que se refere à produção estimada, baseada na 
média de produtividade alcançada, deverá ser da or
dem de 1,57 milhão de toneladas, o que -repre
sentará uma queda de quase 20% em relação à sa
fra do ano passado. 

Já apontamos igualmente que a infra-estrutura 
rodo-hidra-ferroviária é bastànte deficiente no Brasil, 
o que não acontece na Argentina, permitindo, assim, 
que o trigo argentino apresente o menor custo mun
dial de transporte entre os produtores e os moinhos. 

Os produtores de trigo no Brasil precisam exigir 
das autoridades governamentais uma política está
vel e duradoura para o setor. Não adianta mais cor
rer atrás de favores e pregar a voHa da proteção do 
Estado. Para garantir a competitividade e a viabilida
de da cuHura do trigo em nosso País, não podemos 
perder de vista alguns aspectos que são da maior 
importância para o estabelecimento de novos parâ
metros. 

Em primeiro lugar, é preciso que o trigo brasi
leiro ganhe prestígio no mercado internacional, como 
aconteceu com a soja. O produto brasileiro não tem 
padrões de concorrência, e, além do mais, sempre 
fomos ao mercado internacional como compradores 
e não na qualidade de vendedores. Por outro lado, o 
produtor local é totalmente dependente do mercado 
interno cujas oscilações são incontroláveis, justa
mente porque não existe uma política segura e durá
vel que garànta a disciplina do setor. 
_ Outro dado importante mostra que mais de 

95% do trigo nacional é produzido no Paraná e no 
Blo Grande do Sul, onde o consumo, juntamente 

-com Santa Catarina, não uHrapassa 23% da deman
da nacional. No que se refere ao custo dos transpor
tes e à questão da infra-estrutura, já vimos que a si-

tuação no Brasil é bastante desvantajosa para o pro
dutor. Repetindo o que já foi dito, é mais caro trazer · 
uma tonelada de trigo do Paraná para São Paulo do 
que da Argentina para Santos. É mais oneroso 
transportar trigo do interior do Paraná para o porto 
de Paranaguá do que da Argentina para qualquer 
porto brasileiro. E para não ficar só no exemplo com 
a Argentina, é mais barato importar trigo do Canadá 
do que pagar frete do Paraná para o Rio. 

Apesar da produção mundial crescente, que já 
atinge quase 600 milhões de toneladas, e da posi
ção Argentina, que é um dos maiores produtores do 
mundo e que se beneficiou ainda mais com os me
canismos do Mercosul; o Brasil, mesmo com os seus 
modestos 2, 7 milhões de toneladas previstos para a 
safra deste ano e com pesquisas pouco importantes 
em busca de uma melhor qualidade de sementes, 
dispõe de todas as condições para superar as difi
culdades que ora se apresentam e passar a compe
tir em pé de igualdade com os grandes do mercado 
internacional. 

Segundo os especialistas em agricuHura, a triti
_cuHura brasileira tem capacidade de produzir, de 
maneira competitiva e sem paternalismos oficiais, 15 
milhões de toneladas anuais. Para atingir esse obje
tivo, é preciso modernizar as vias de escoamento, 
diminuir as pesadas taxas de juros, investir pesado 
em pesquisas de qualidade, abrir linhas de crédito 
realistas e aumentar e modernizar as condições de 
armazenamento. 

Assim, além de produzir para atender comple
tamente as necessidades do mercado interno, que 
são hoje da ordem de 8,5 milhões de toneladas; em 
pouco tempo, o Brasil ganharia também condições 
totais de concorrência no âmbito do Mercosul com a 
Argentina e em outros importantes mercados. Fora 
do cumprimento dessas metas, a triticuHura brasilei
ra continuará sufocada pelas dívidas, pela baixa pro
dutividade, pela fraca competitividade, pela faHa de 
dinamismo, pela qualidade ruim do produto colhido e 
pela insignificância de sua produção anual. Portanto, 
enquanto a produção brasileira é ridícula, dados da 
safra de 1996 nos Estados Unidos mostram que os 
americanos colheram naquele ano 60 milhões de to
neladas e exportaram 34 milhões. 

A dependência brasileira em matéria de trigo é 
exageradamente grande, e as projeções do aumento 
do seu grau são preocupantes. Segundo estudos da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), as 
necessidades brasileiras serão de 11 milhões de to
neladas daqui a apenas dois anos. Levando-se em 
consideração que a nossa safra já foi de 6,1 milhões 
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de toneladas em 1987 e hoje não chega a 3 milhões 
de toneladas, é mais do que um motivo de preocu
pação encarar de frente essa lamentável realidade. 

Finalmente, se produtores e pesquisadores es
tão dispostos a trabalhar para superar o tempo per
dido, espera-se também que o Governo faça a sua 
parte para reorganizar toda a cadeia nacional do tri
go e implantar no Brasil uma política em defesa dos 
nossos interesses. 

Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, novo relatório 
sobre desflorestamento na Amazônia Legal, do lnsti
tutp de Pesquisas Espaciais-INPE, foi liberado no 
dia 26 de janeiro, pelos Ministros da Ciência e da 
Tecnologia, José Israel Vargas e, do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Gustavo 
Krause, em São José dos Campos. 

O relatório aponta o ano de 1995 como o ano 
de destruição da Floresta Amazónica: foram 29.059 
quilómetros quadrados de florestas derrubadas o 
que corresponde a uma extensãp equivalente ao ta
manho do estado de Alagoas num só ano. Cerca de 
11% de toda a devastação da história da região 
ocorreu nos últimos três anos, durante o período do 
governo Fernando Henrique Cardoso. 

As estatísticas oficiais fazem parte de meu dis
curso, sob a forma do ANEXO N2 1 "Taxa Média de 
Desflorestamento Bruto da Amazônia Legal 
(Km2/ANO)" e ANEXO N2 2 • Amazônia Legal Ex
tensão do Desflorestamento Bruto (Km2)". 

. Segundo o ANEXO N2 2 , no período 1978 a 
1996, a Amazônia Legal havia desmaiado 517.069 
km2, incluindo-se o desmatamento antigo de 97.600 
km2 ocorrido nos Estados do Maranhão (57.800 
km2) e Pará (39.800 km2). A área total desflorestada 
na Amazônia é equivalente a 51 milhões de hectares 
de terra ou mais de duas vezes a área de São Paulo. 

No ano de 1995 o desflorestamento na Amazô
nia Legal foi de 29.059 km2, que corresponde ao do
bro do desflorestamento do ano de 1994 (14.896 
km2). Entretanto os dados do INPE mostram que 
também ocorreu uma queda significativa nos anos 
3uintes. Em 1996 foram desflorestados 18.161 
km e, no ano passado - 1997 - as projeções indi
~ que foram desflorestados 13.037 quilómetros 
quadrados. É importante assinalar que o índice mais 
~o de desflorestamento na região foi o atingido no 

-àrio de 1991, com 11.130 km2• 

"Houve queda, mas não ternos motivos para 
comemorar. Os dados são desconfortáveis.", reco-

nheceu o ministro do Meio Ambiente, Gustavo Krau
se, ao participar da divulgação do relatório no dia 26 
de janeiro na sede do INPE, em São José dos Cam
pos. 

Discutir o desflorestamento na Roresta Amazó
nica é relevante porque as florestas têm importância 
enorme nas duas crises ambientais mais expressi
vas que se estão delineando em todo o globo: a per
da da biodiversidade e o aquecimento da terra. Está 
mais do que provado que as florestas são essenciais 
tanto para a manutenção da biodiversidade como 
para a manutenção do clima. 

O dado novo desse relatório, que dá os contor
nos do cenário de destruição da Floresta Amazóni
ca, segundo o presidente do Instituto Brasileiros do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová
veis-IBAMA, Eduardo Martins, é que a maior parte 
do desflorestamento ocorre nas pequenas proprieda
des rurais, situadas em áreas de assentamento do 
programa de reforma agrária. 

Até 1997 a área ocupada por assentamentos 
na Região Amazónica era de 25.542.715 hectares o 
que correspondia a 88,15% da área total dos assen
tamentos do INCRA no Brasil. A região havia assen
tado, até 1997, 272.181 famílias o que correspondia 
a 64% do total de assentamentos. 

O Estado de Rondônia, é frequentemente cita
do como o campeão das derrubadas e queimadas, 
com 48.648 km2 desflorestados, o que corresponde 
a 20,2% da área total do Estado de 243.944 km2. A 
informação reforça a hipótese de trabalho do do pre
sidente do lbama Eduardo Martins; enquanto a Ama
zônia Legal contava com uma área ocupada por as
sentamentos humanos de 25.542.715 hectares e 
uma população assentada de 272.181 famílias, Ron
dônia contava com uma área efetivamente destinada 
aos assentamentos de 4.524.383 hectares e, uma 
população assentada de 58.152 famílias. Quase 
uma quarta parte (21 ,4%) dos assentamentos feitos 
pelo Incra na Amazônia Legal foram realizados em 
Rondônia. 

Porém, é importante referir-se outros fatores 
que contribuíram para o desflorestamento da Rores
ta Amazónica. Refiro-me aos projetas pecuários via 
incentivos fiscais e financeiros, às atividades madei
reiras e ao carvoejamento da área do Projeto Gran
deCarajás. 

Um indicador muito forte para sinalizar as 
áreas desmaiadas na Amazônia é a estatística que 
informa o efetivo do rebanho bovino da região. A as
sociação do desmatamento e a pecuarização se faz 
notar muito mais com a participação das médias e 
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grandes empresas pecuárias não descartando a par
ticipação das pequenas propriedades pecuárias. 

A evolução do rebanho bovino da Região Nor
te, no período 197D-1985, indicava que o efetivo bo
vino evoluíra de 1.706.177 cabeças, em 1970, para 
5.385.578 cabeças em 1986. A Confederação Na
cional da Agricultura, indicava um rebanho de 
24.100.000 dê cabeças no ano de 1995. 

Tomando-se uma relação da capacidade de 
suporte, para as pastagens na Amazônia, de uma 
cabeça/hectare, se poderia concluir, grosseiramente, 
que a Amazônia teria uma área implantada em pas
tagens da ordem dos 24 milhões de hectares. Todo 
esse crescimento foi feito com o apoio do Fundo de 
Investimento da Amazônia-FINAM, destinado a 
apoiar empresas que se instalaram na área de juris
dição da Sudam. 

Outro fator é a axploração madeireira: o declí
nio da produção extrativista da Floresta Amazónica e 
da sua diversificação, é uma fácil constatação, com 
exceção apenas para os produtos madeireiros: a 
madeira em toras teve um dramático crescimento, 
passando de 5.947.762, m, em 1976, para. 
22.238.729 m, em 1986. Produtos. da madeira como 
a lenha e carvão vegetal tiveram também significati
vo crescimento resultante do desmatamento que se 
verificou na região com o crescimento da pecuária 
nas décadas de 70 e 80. 

As empresas madeireiras, notadamente aque
las grandes empresas centradas no Pará, na área 
de Paragominas, como também em Rondônia, tendo 
como epicentro o Município de Ji-Paraná, são as 
responsáveis pelo crescimento rápido dos desmata
mentos. 

A rapidez do crescimento da indústria madei
reira e a liderança do Pará nesse processo são dig
nas de menção. Nos anos 1976 a 1988, a produção 
total de madeira na Região SUl do Brasil (Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul) diminuiu de 15 
milhões de m (47"/o da produção total do país), para 
7,9 milhões de m (17% do total). Durante o mesmo 
período a produção de madeira em toras na Região 
Norte, aumentou de 6,7 milhões de m (21% da pro
dução total do Brasil) para 24,6 milhões de m (54% 
do total do Brasil). 

A exploração de madeira dura, tanto para con-
-~mo interno quanto para o exterior, é seguramente 
o vilão dos desmatamentos. Segundo fonte do IBA
MA, 90% da madeira consumida em todo o país 
saem da Amazônia. 

Hoje, uma ameaça maior está sendo enfocada 
com a presença de madeireiras asiáticas na Amazô
nia. As primeiras iniciativas das madeireiras asiáti
cas, visando explorar a Floresta Amazónica, foram. 
dirigidas ao Suriname e à Guiana, onde se instala
ram. 

Na Amazônia brasileira e particularmente no 
Estado do Amazonas, a presença de madeireiras 
estrangeiras já vem sendo constatada desde 1990. 
A Ghetal Amazonas S/A, com sede em ltacoatiara, 
de capital alemão, possui 125 mil hectares na região 
do Juruá e Purus. A Carolina Indústria e Comércio 
de Madeiras Tropicais Ltda., sediada em ltacoatiara, 
tem capital dos EUA e tem uma área de 184 mil hec
tares em ltapiranga 

Em 1993, a Madeireira ltacoatiara Ltda., de ca" 
pital suíço, instalou-se em ltacoatiara e possui uma 
área de 86 mil hectares naquele município. Em 
1995, a WTK Group of Companies compra a Ama
plac S/A Indústria de Madeira, com sede em Ma
naus. O capital é malaio e tem uma área de 300 mil 
hectares na região do Juruá, em Carauari. 

O ano de 1996 trouxe inúmeras empresas de 
capital asiático: a Tiajin Fortuna Timpre Co.Ltd. com
prou a Companhia Agroindústria Compensa, sediada 
em Manaus, com uma área de 16 mil hectares. A 
empresa chinesa Wang Yanggan compra a Cifec 
Compensados da Amazônia, com sede em Manaus, 
e passa a deter uma área de 90 mil hectares. Ainda 
em 1996, a empresa portuguesa Braspor Madeiras, 
adquire uma área de 5.750 hectares, em ltacoatiara, 
e outros 19 mil hectares no Vale do Uatumã. 

Em 1997, a KTS compra a empresa Carolina e 
outros 400 mil hectares em Uatumã, ltacoatiara e 
Fonte Boa. O capital da KTS é malaio. 

No caso do carvoejarnento para a produ~ de 
ferro gusa é preciso informar que parte do minerio 
de ferro de Carajás deverá ser transformado em fer
ro-gusa por uma série de u_sinas construídas na re
gião do Projeto Grande Carajás. 

Em meados de 1986, o Programa Grande Ca
rajás aprovou incentivos para sete usinas de ferro
gusa, duas de ferro-liga e duas fábricas de cimento, 
todas planejadas para funciónar. com carvão. Essas 
empresas necessitariam de 1,1 milhão de toneladas 
de carvão, anualmente, segundo os cálculos do Pro
grama Grande Carajás. Os financiamento~ não fo
ram efetivados na sua.totalidade. Certa feita o Se
cretário Executivo do Programa Grande Carajás de
clarou que ainda não sabia ao certo, se o carvão se
ria suprido r:.elas plantações de eucaliptus ou pela 
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floresta nativa. /> demanda do mercado para o car
vão vegetal, criada pela implantação do projeto fer
iO-gusa, provavelmente seria forte o suficiente para 
motivar a destruição da floresta nativa (cerrados) 
num raio grande em torno das usinas. Mas não seria 
forte o bastante para justificar os insumos necessá
rios para produzir carvão de forma sustentável. Para 
tomar financeiramente atrativa a produção a partir 
de plantações, o preço do ferro teria, no mínimo, que 
dobrar. 

Assim, o pólo guseiro do Programa Grande Ca
rajás, é, fora de dúvida, um incentivo a mais para a 
corrida para a destruição da Aoresta Amazónica. 

·· Por último, o Programa 'Brasil em Ação' está 
sendo responsabilizado pelo avanço da fronteira 
agrícola e da pecuária, na Região Amazónica. O 
programa reúne 42 projetes prioritários do governo e 
deve ser o carro-chefe da campanha de reeleição do 
presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Pelo menos cinco grandes obras têm como jus
tificativa ofiCial a expansão da agropecuária e o es
coamento da produção, principalmente para o exte
rior. São elas as Hidrovias dos rios Madeira-Amazo
nas, Tocantins-Araguaia, as rodovias BR-364 (Cuia
bá-Porto Velho), BR-174 (Manaus-Roraima-Vene
zuela) e a Ferronorte. 

Os investimentos nessas obras somam 
R$1,799 bilhão, incluindo capital privado e emprésti
mos externos. O INPE e o lbama apontaram como 
principal causa do desmatamento da Amazônia a 
"conversão' da floresta em áreas ocupadas por pas
tagens e lavouras temporárias. 

A expansão do cultivo da soja para os cerrados 
do Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Amazonas e 
Acre foi citada no 'Relatório da Comissão Externa 
Destinada a Averiguar a Aquisição de Madeireiras, 
Serrarias e Extensas Porções de Terras Brasileiras 
por Grupos Asiáticos', da Câmara dos Deputados, 
como um outro fator que contribuiria para o aumento 
dos desflorestamentos. 

Tão sensível é a questão do desflorestarnento 
da Floresta Amazónica que dois Ministros, José Is
rael Vargas· e Gustavo Krause, deslocaram-se para 
a sede do INPE, em São José dos Campos, São 
Paulo, para anunciar os resultados obtidos. 

~ o trabalho do INPE faz do Brasil o único país a 
-rÊlalizar um monitoramento desse porte da floresta 
tropical, com a finalidade de orientar a ação do go
verno. A partir da localização do desflorestamento e 

da identificação de suas causas é possível formular 
medidas de proteção da floresta. 

'Esses eixos de desenvolvimento merecem 
cuidados e podem induzir o desmatamento, se não 
estiverem articulados a uma preocupação ambien
tal', avalia o presidente do IBAMA, Eduardo Martins. 
Os cuidados incluem uma nova definição da política 
de crédito rural na Amazônia e a mudança de crité
rios para assentamentos - medidas em estudo no 
Conselho Monetário Nacional e junto ao Ministro Ex
traordinário de Política Fundiária. 

O lbama anunciou que está apertando a fiscali
zação da região e, no ano passado, chegou a 
apreender 600 mil metros cúbicos de madeira extraí
da ilegalmente e chegou a emitir cerca de R$ 9,8 mi
lhões em multas contra empresas estrangeiras. A 
edição da Medida Provisória 1511 também contri
buiu para a diminuição dos desmatamentos na Ama
zônia, vez que reduziu a área de corte de 50% para 
20% das propriedades slfiiàdas na região. 

Acrescente-se a essas medidas o cancelamen
to de incentivos fiscais para projetas pecuários, o de

. creto que determinou a interrupção temporária de 
novos projetas de extração de mogno e virola e a já 
referida melhoria da fiscalização do lbama. 

Além disso, o Brasil entrará no próximo século 
com alto grau de precisão e sofisticação tecnológica 
na captação de imagens espaciais da Amazônia. 
Está sendo preparada uma série de cinco novos sa
télites de sensoriamente remoto que deverão entrar 
em órbita entre julho de 1998 e o ano 2002. 

O INPE vem desenvolvendo com a Academia 
Espacial Chinesa quatro unidades denominadas Sa
télites Sino-Brasileiro de Sensoriamente Remoto e 
Recursos Terrestres. O primeiro satélite será coloca
do numa órbita equatorial em julho. Os próximos es
tão previstos para os anos de 1999, 2001 e 2002. 

Avalio necessária, indispensável, que o lbama 
seja fortalecido para acompanhar a rapidez dos des
florestamentos, como também para cumprir a nova 
tarefa que lhe recairá sobre os ombros com a apro
vação da lei que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente. Esse será o tema de um 
próximo discurso quando trarei à Casa informações 
sobre a 'Lei Ambiental'. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. OOACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 



ANEXON°0l 

TAXA MÉDIA 

DE DESFLORESTAMENTO BRUTO 
" DA AMAZONIA LEGAL (KM2/ANO) 

Média década 78/88 88/89 89/90 90/91 91192 92/94 

Acre 620 540 550 380 400 482 
Amapá 60 130 250 410 36 o 
Amazonas: 1510 '1180 520 980 799 370 
Maranhão· 2450 ''1420 llOO 670 1135 372 
Mato Grosso 51,40 . 5960 4020 2840 4674 6220 
Pará 6990 5750 4890 3780 3787 4284 
Rondônia 2340 1430 1670 lliO 2265 2595 
Roraima 290 630 150 420 281 240 
Tocantins 1650 730 580 440 409 333 
Amazônia 21130 17860 13810 11130 13786 14896 

~--- --- ---

Fonte: 78/88 a 92/94, INPE. 
95 e 96, "Folha de São Paulo", 27/01/98. 
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ANEXON°02 

ACRE 
AMAPA 
AMAZONAS 

MARANHÃO 

MATO GROSSO 

PARÁ I 

RONDÔNIA 

RORAIMA 

TOCANTINS! 

AMAZÓNIA 
Fonte: 78/~18 a 92/94, INPE. 

AMAZÔNIA LEGAL 

EXTENSÃO DO DESFLORESTAMENTO BRUTO 

(KM2
) 

JANnS ABR/88 AG0/89 AG0/90 AG0/91 AG0/92 AG0/94 AG0/95 
2500 8900 9800 10300 10700 11100 12064 13.306 
200 800 1000 1300 1700 1736 1736 1.782 
1700 19700 21700 22200 23200 23999 24739 26.629 
63900 90800: 92300 93400 94100 95235 95979 97.761 

20000 71500 . 79600 83600 86500 91174 103614 112.150 

56400 131500 139300 144200. 148.000 . 151:987111 160.355 169.007 
.. 

4200 30000 31800 33500 34600 36865 42055 46.152 

100 2700 . 3600 3800 4200 4481 4961 5.124 

3200 21600 22300 22900 23400 23809 24475 25.142 

152200 377500 401400 415200 426400 440186 469978 497.055 

95 e 96, "Folha de São Paulo", 27/01198. 
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. Presidente, Sr!!s. e Srs. 
Senadores, 

Após a última denúncia que fiz a esta Casa, sobre as 
irregularidades no meu Estado, especialmente no tocante aos 
saques do FGTS, das contas de correntistas não optantes, 
solicito a Vossa Excelência que faça constar nos Anais desta 
Casa, a matéria anexa que a Revista ISTOÉ, de 04/02/98, 
publicou a esse respeito, intitulada "Saquearam o Fundo", 
demonstrando a grave situação em que se encontra o 
Governo do Estado de Rondônia face a denúncia que fiz com 
o objetivo de salvaguardar os trabalhadores do meu Estado. 

Muito Obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE Q SR. ERNANDES AMORIM EM 
-~ SEU· DISCURSO: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Saquearam o fundo 
Governo de Rondônia saca dinheiro do FGTS 
de 4.562 servidores do Estado e culpa a Caixa 
ADRIANA cfUARINI 

O vale-tudo por di
nheiro exibido no es
cândalo dos precatóri
os continua fazendo 

das suas. No lance mais recente, em vez 
de títulos públicos e sentenças judiciais, 
a fonte de recursos foi o Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Mesmo sem apresentar a documentação 
exigida na lei do FGT,S, o governo de Ron
dônia sacou R$ 1,9 milhão que estava de
positado na Caixa Econômica Federal em 
4562 contas de servidores do Estado. O 
saldo desses trabalhadores ficou zerado e 
o dinheiro foi parar em três contas do go
verno estadual, duas delas abertas especi
almente para isso pelo chefe da Casa Ci
vil, José de Almeida Júnior, cunhado do 
governador Valdir Raupp (PMDB). Parte 
do dinheiro. R$ 580 mil, foi repassada à 
empresa privada gaúcha Meritum Proje
tos e Organizações Empresariais. "Vamos 
devolver tudo o que for devido aos servi
dores, só não temos prazo determinado 
para isso", disse Raupp a lSTOÉ na quar
ta-feira 28. Àquela altura, o assunto já es
tava sendo investigado pela Polícia Fede
ral, que abriu inquérito na sexta-feira 23, 
e pela Procuradoria Geral do Estado. 

Ao longo da última semana. a situa
ção ficou ainda pior para o governador. 
Candidato à sucessão de Raupp, o sena
dor Emandes Amorim (PPB-RO) entre
gou ao procurador-geral da República, 
Geraldo Brindeiro, uma notícia-crime 
contra Almeida Júnior. "O cunhado do 
governador é o mandante de uma verda
deira quadrilha com gente do Estado e da 
Caixa nessa fraude do FGT,S ", diz o se-

nador. "Amorim acha que batendo em 
mim atinge o governador, mas dessa for· 
ma age contra Rondônia, como se buscar 
dinheiro para o Estado fos~e condenável", 
responde Almeida Júnior. Sobre os meios 
utilizados nesse caso, o chefe da Casa 
Civil admite irregularidades. "Está claro 
que houve fraude, mas foi por parte da 
Caixa. Foi um gerente da Caixa que tro
cou a condição de funcionários que ti
nham FGTS para a dos que não tinham", 
diz Júnior. O governador faz coro. "Não 
houve comportamento incorreto do go
verno, a Caixa é que errou." 

A Caixa assume parte da culpa, mas 
por lá, evidentemente, a visão é outra. 
Apuração sumária concluída na semana 
passada culpa o gerente da agência Ma
deira-Mamoré, Flávio Enderle, por ter 
permitido ao Estado fazer o saque das 
4.562 contas sem provar que tinha direi
to a isso. Em sua defesa, Enderle mos
trou um ofício assinado pelo secretário 
estadual de Administração, José Galdino 
da Silva Filho, em 4 de setembro. O pa
pel informava que as provas de que o 
dinheiro sacado tinha sido depositado por 
engano pelo governo para funcionários 
que não teriam direito ao FGTS estavam 
disponíveis na secretaria. 

"A Caixa garante que os trabalhado
res não serão prejudicados", afirma Edu
ardo Almeida. diretor da estatal. "Mas 
vamos à Justiça cobrar do governo de 
Rondônia se até quinta-feira o dinheiro 
ou a documentação provando o direito 
ao saque não chegarem", diz o diretor de 
Administração e Recursos Humanos da 
CEF, Eduardo Tavares Almeida. Até sex
ta-feira 30 nada tinha acontecido. • 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Sr. Presidente, Sr.~ e Srs. Senadores, a Petrobras 
foi a pioneira na indústria do petróleo no Brasil, e por 
isso enfrentou dificuldades pela falta de infra-estrutu
ra e de tecnologias adequadas. Nos anos 50 e 60, 
com o início das atividades no setor petroleiro no 
País, a empresa precisou construir suas primeiras 
refinarias. A indústria nacional era, então, acanhada, 
e a Petrobras contribuiu, assim, para estimular seu 
crescimento. 

Naquela época, com a necessidade de dotar o 
Brasil de uma infra-estrutura adequada, o Governo 
brasileiro optou pela substituição de importações e 
pelo incentivo a instalação de empresas estrangeiras 
no Brasil. No início da década de 80, este modelo foi 
substituído, na Petrobras, pelo Sistema de Nacionali
zação. Além da substituição da importação de itens 
prioritários, este sistema passou a buscar fornecedo
res alternativos e uma maior autonomia de decisão 
da empresa nos aspectos tecnológicos e industriais. 

No final da mesma década, com a legislação 
que previa a modernização e o aumento da competi
tividade do parque industrial no Brasil, foram criados 
mecanismos de estímulo ao desenvolvimento tecno
lógico. O mercado interno, a esta altura, já atendia a 
94% das necessidades da Petrobras. 

Dessa forma, a indústria naval'no Rio de Janei
ro r-!mpregava, há 15 anos, cerca de 40 mil trabalha
dores. Hoje, este número não chega a dois mil, sem 
falar nas demissões que ocorrem todos os meses. 

Na tarde de hoje, um fato histórico ocorre no 
Estaleiro lVI - Indústrias Verolme lshibrás: Trata-se 
da entrega à Petrobras de uma das últimas enco
mendas do setor naval brasileiro, o navio "Vida! de 
Negreiros", que à imprensa está considerando como 
·um dos últimos suspiros da indústria naval". 

No auge da história da nossa indústria naval, o 
setor já foi o segundo maior do mundo, ao absorver 
mais de 100 mil trabalhadores, envolvendo empre
gos diretos e indiretos. 

Com a falta de incentivo do próprio Governo ao 
setor naval, o que temos na atualidade são poucas 
encomendas em ltajaí, Santa Catarina; em Fortale
za, no Ceará; além de outras não muito signifiCativas 
no Rio de Janeiro, o que resume o total da produção 
naval brasileira. 

Enquanto se abrem as portas de emprego na in
dústria naval no exterior, o contrário ocorre em nosso 
País. O custo de produção de um navio é, portanto, um 
dos principais problemas do setor, pois aqui custa o do
bro do que é fabricado, por exemplo, na Coréia do SuL 

Outro grave problema é a falta de definição do 
governo federal quanto à política a ser adotada para 

_&.indústria naval, bem como sobre a falta de recur
sos e a não-liberação dos poucos que se destinam 
ao Fundo da Marinha Mercante para o financiamento 
de projetas da construção de navios. 

Neste aspecto, é importante fazer uma análise 
no que diz respeito à nova legislação. que vem afetan
do a Marinha Mercante brasileira, participante ativa 
das discussões que levaram à criação do Registro Es
pecial Brasileiro, já sancionado pelo Governo, oriundo 
da Lei n.2 9.432. A nova legislação não está cumprindo 
com sua principal razão de ser. O que a lei propOrcio
nou, até o momento, foram poucos e tímidos avanços. 

Enquanto isso, o número de postos de trabalho 
vem sendo reduzido progressivamente, gerando confli
tos permanentes e problemas sociais cada vez maio
res, com um enonne número de desempregados. 

Concluindo, podemos destacar que o setor na
val aguarda do governo uma melhor política, e, por
que não dizer, uma mudança revolucionária. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, Sr.~ e Srs. Senadores, a Aids talvez 
seja a epidemia que mais traz preocupações no 
mundo de hoje. Desde seu surgimento nos anos 80, 
vem ceifando vidas preciosas, entre as quais talen
tos insubstituíveis do cinema, da tevê, da imprensa, 
da alta costura. 

Contra ela, até o momento, só existe uma 
arma. É a prevenção. Mas evitar o contágio não 
constitui tarefa fácil. Muito pelo contrário. Tropeça 
em muitas barreiras. 

Uma delas é a ignorância. Boa parte dos brasilei
ros não tem infonnações do risco que corre. Algumas 
vezes porque desconhece a existência da doença. Ou
tras porque não sabe como escapar dela. Outras ainda 
por preconceito ou irresponsabilidade. 

Cabe ao Governo, por isso, lançar mão de to
dos os recursos disponíveis para proteger a popula
ção. Campanhas de esclarecimento, distribuição de 
camisinhas, doação de seringas - vale tudo na luta 
pela salvação de vidas. 

Senhor Presidente, 
Apesar do esforço de evitar a propagação da en

fermidade, a Aids vem registrando consideráveis vitórias 
na luta pelo seu controle. É o que os números revelam. 
Antes limitada aos grupos de risco, hoje a doença am
plia seu raio de abrangência, atingindo heterossexuais e 
recém-nascidos, contaminados no útero matemo. 

Dados do Programa Global de Aids, do Minis
tério da Saúde, indicam que o Brasil está entre os 
quatro primeiros países com maior número de casos 
notificados. Nos anos 90, a maior taxa de incidência 
anual concentra-se na Região Sudeste, com cerca 
de 70% dos registros. 

O quadro epidemiológico vem apresentando 
cores diferentes das que lhe eram habituais. O perfil 
da população acometida mudou. Em comparação 
com as vítimas da década passada, percebe-se que 
as dos 61timos anos são mais jovens e mais pobres, 
predominando as do sexo feminino. 

Para fazer frente ao desafio desse preocupante 
quadro, o Ministério da Saúde criou, há exatos 10 
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anos, a Coordenação Nacional de Doenças Sexual
mente Transmissíveis e Aids com o objetivo de to
mar viáveis ações de redução da morbimortalidade 
causada por DST e HIV no Brasil. 

Houve maciços investimentos na prevenção, as
sistência, vigilância, pesquisa e desenvoMmento insti
tucional. Incluiu-se aí o treinamento de pessoal- indis
pensável para o controle e a melhoria da atenção d!S
pensada aos brasileiros contaminados em todo o Pa1s. 

Com o tempo e a disseminação da enfermida
de, foi-se impondo a necessidade de descen!raliza
ção da política de treinamento em DST/HIVIA1ds. As 
universidades, claro, foram chamadas a cooperar. 
Nada melhor que os centros de ensino superior para 
atuar efetivamente na preparação de recursos hu
manos para o setor. 

Ganhou corpo, então, o projeto Universidaids. 
O nome já o define na busca da parceria da universi
dade na luta contra a Aids. 

Alinhado com os pressupostos de descentrali
zação e regionalização das ações _da saúd_!:l ~ com 
os princípios preconizados pelo Sistema Umco de 
Saúde e pelo Ministério da Educação, o Universi
daids visa a aumentar a massa crítica de profissio
nais do SUS capacitados para a prevenção e assis
tência às pessoas com do~nças sexualmente trans
missíveis, especialmente as portadoras do vírus HIV. 

Os objetivos específicos do programa são sete, 
conforme especificou o Ministério da Saúde. Permi
to-me lê-los, Senhor Presidente, para tomá-los de 
todos conhecidos: 

1. Capacitar profissionais da rede de serviços 
do SUS para prevenção e assistência em todos os 
Estados do País mediante treinamentos realizados 
em universidades; 

2. Promover verificação das necessidades de 
treinamento; . 

3. Integrar as universidades com a rede do Sis
tema Único de Saúde; 

4. Promover a descentralização das capacita
ções para o nível local por meio da integração uni
versidade/serviço; 

5. Implantar a revisão e a incorporação de con
teúdos atualizados sobre DST/Aids nos cursos de 
graduação e pós-graduação em saúde; 

6. Implementar a educação continuada em 
DST/Aids nos serviços de saúde; e 

7. Implementar uma sistemática de avaliação con
tínua de treinamento, incluindo a avaliação de impacto. 

Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, 

- Pperdoem-me se me ~endi ~emas~d~en_te. 
A seriedade do tema o exig1u. O projeto Umversidaids 

-parece ser a resposta acertada ao desafio de fazer fren
te ao colossal problema da Aids no País. Prepara profis
sionais capacitados em duas frentes principais. A pri
meira é a da prevenção. A segunda, do tratamento. 

Nossos cumprimentos ao Ministério da Saúde 
pela iniciativa. Ao mesn:to tempo, nossos votos de 
que os instrumentos e estratégias utilizados na im
plementação do programa sejam acertados. Com 
isso, é a população brasileira quem ganha. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB- GO)- Sr. 

Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, mais uma vez, a im
prensa brasileira revela as lamentáveis condições em 
que se encontram nossos hospitais e maternidades pú
blicos. Des1a vez, é, infelizmente, o Estado do Rio de Ja
neiro, que registrou somente no primeiro mês do aiJ? -
pasmem os senhores - 71 casos de morte de recem
nascidos em maternidades, a maior parte deles assistida 
em Unidades de Terapia Intensiva da rede pública. 

Quais seriam as verdadeiras causas de tantas 
mortes? Seria apenas e tão-somente a superlotação 
das UTis, conforme alegação de alguns? Ou seria a 
quantidade insuficiente de leitos disponíveis nessas 
unidades à disposição dos pacientes? Seria, talvez. 
a combinação desses dois fatores, acrescida da im
possibilidade técnica e financeira de ampliar as eq~i
pesque dão assistência aos bebês prematuros? Tena 
ocorrido algum tipo de infringência às responsabifida
des éticas? Seriam insatisfatórias as campanhas sobre 
a importância do acompanhamento médico pré-natal? 

Qualquer que tenha sido a cal!~ de urna só des
sas mortes é motivo sufiCiente para que nos envergo
nhemos. Isto, porque compreendemos que há uma 
enorme distância, entre aquilo que desejam e pregam 
nossas autoridades da saúde, e os fatos negativos que 
se sucedem na assistência médico-hospitalar. Fatos 
negativos que.atingem notada":lente as ca~das so
ciais menos favorecidas da sociedade brasileira. 

Esta vergonha nos atinge a todos, sem exce
ção. Não é possível entender como ainda há qu":m 
pense em Saúde como um setor onde se gasta muito 
o retomo político é pouco. Aqueles que estabelecem 
urna relação entre Saúde e dividendos políticos não 
merecem a menor das considerações da sociedade. 
Agindo assim, agridem o que há de mais precioso em 
todo mundo: a vida. A vida de_ um ser humano •.. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Vossas Excelências já puderam avaliar o meu 

comportamento nesta Casa, através de me~ pronun
ciamentos. Hoje, entretanto, assumo esta tnbuna tra
zendo comigo a maior das indignações. Sou o senador 
indignado. Sou o médico indignado. E sou também o 
cidadão indignado, que não consegue aceitar esse es
tado de coisas, a que chegou a Saúde brasileira. 

Enquanto inocentes e indefesos. recé~-nasc!
dos, morrem devido à falta de uma ass1stêne1a médi
ca adequada, é impossível que permaneçamos «:a:la
dos. Não podemos deixar de exigir as providências 
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que venham corrigir as distorções que existem e que 
todos conhecem. 

No caso específico das UTis pediátricas, nós sa
bemos que os estabelecimentos privados de saúde, 
não têm como mantê-las convenientemente com os 
parcos recursos que lhes são destinados a título de 
pagamento. usa-se um critério que considera todas as 
internações como se elas exigissem um único procedi
mento médico e fixa-se também um único valor para a 
diária. Abre-se exceção administrativa quando o trata
mento indica a necessidade de albumina humana. Ex
ceção administrativa, porque o profissional médico é 
obrigado a justificar administrativamente, sua conduta 
em busca da recuperação do pequeno paciente. 

Se o procedimento médico, indica a necessida
de ae aplicar antibióticos de amplo espectro, portan
to bem mais caros do que a medicação convencio
nal, é o próprio estabelecimento de saúde que deve 
arcar com seus custos, pois é fixo o valor que rece
be pela diária de ocupação de um leito nas UTis. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
A jornalista Dera Kramer, em sua coluna Coi

sas da Política, escreveu no último sábado: (abro as
pas) - ·o caso das mortes dos bebês nas unidades 
de terapias intensivas de matE~midades municipais 
do Rio, produziu o já tradicional jogo de empurra en
tre os poderes municipal, estadual e federal, qual
quer que seja o drama, produziu também providên
cias de emergência - abertura de novos leitos, con
tratação de pessoal - que só servem para mostrar a 
crueldade resultante da indiferença com que se ad
ministra o coletivo quando ele é pobre, sem força e 
sem voz. Primeiro as pessoas morrem, e só então 
alguém se mexe". Fecho aspas. 

Não são esses os caminhos que os homens de 
bom senso, desejam para a assistência médica ofi
cial. O que se exige, é uma restruturação da Saúde 
Pública, o reordenamento das relações entre quem 
tem a obrigação de prestar essa assistência e aque
les que têm direito a ela, rompendo os vícios que se 
interpõem entre ambas as partes. 

Compreendo as boas intenções do Senhor Mi
nistro da Saúde, Carlos Albuquerque, mas creio que 
se deve, entre tantas e indispensáveis reformas, por
que passa o Estado brasileiro, também reformular os 
conceitos e as superadas regras, que regem a assis
tência médica pública. 

É necessário que, em conjun~o. nossas autori
dades de todas as áreas deixem de racionar em ter
mos de custo/paciente como s~ todos os casos fos
sem de uma única natureza. E indispensável que, 
em momento algum, entre a vida e a morte de uma 

..criança, coloquem-se, obstáculos, meramente buro
cráticos, gerados na alegada e incompreensivelmen
te interminável insuficiência de recursos. 

É o que, indignado e amargurado, tenho a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando ao Plenário que a sessão delibe
rativa ordinária de amanhã, às 14h30m, terá a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N2 249, DE 1989 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 70, de 1998- art. 336, b) 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Se
nado nº 249, de 1989 (n2 5.430/90, na Câmara dos 
Deputados), de autoria do Senador Luiz Viana Filho, 
que altera, atualiza e consolida a Lei nº 5.988, de 14 
de dezembro de 1973, que regula os direitos autorais. 

(Dependendo da. leitura de parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Romeu Tuma) 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1998 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 1, de 1998 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu 
Parecer nº 12, de 1998, Relator: Senador Ramez 
Tebet, com voto contrário do Senador Lauro Cam
pos), que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar temporariamente os limites previstos no art. 
42, incisos I e 11, da Resolução nº 69, de 1995, do 
Senado Federal, de forma a permitir que o Estado 
possa realizar operação de crédito junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES, no valor de trinta e oito milhões, seiscentos 
e vinte e nove mil e novecentos reais. 

-3-

MENSAGEM N2 .81, DE 1998 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Cot 
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sob1 
Mensagem nº 81, de 1998 (nº 76198, na origem), P' 
qual o Senhor Presidente da República submete à d€ · 
beração do Senado o nome do Senhor Carlos Alberto 
Pessôa Pardellas, Ministro de Primeira Classe do Quadro 
Especial da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da Bulgária . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mâgalhães) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h 12min.) 
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ATA DA 19• SESSÃO NÃO DELIBÉRATIVA, REALIZADA EM 2 DE 
FEVEREffiO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 3 de fevereiro de 1998) 

RETIFICAÇÃO 

À página n° 02020, I a coluna, na fala da Presidência, 

Onde se lê: 

FEVEREIRO DE 1998 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - A Presidência, em obediência ao 
disposto no art. 2° da Resolução n° I, de 1998-CN, designa os Senadores Ronaldo 
Cunha Lima, Esperidião Amin, Abdías Nascimento, e os Deputados Paulo Gouveia e 
Miro Teixeira para compor o Conselho destinado a proceder à apreciação dos 
trabalhos alusivos à comemoração do centenário de morte do poeta Cruz e Sousa. 

Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência, em 
obediência ao disposto no arL 2° da Resolução n° I, de 1998-CN, designa os 
Senadores RonaÍdo Cunha Lima, Esperiâião Amin, Abdias Nascimento, e os 
Deputados Paulo Gouveia e Miro Teixeira para compor o Conselho destinado a 
proceder à apreciação dos trabalhos alusivos à comemoração do centenàrio de morte 
do poeta Cruz e Sousa. 

10:00 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

03/02/98 
Terça-feira 

- Despacho Interno 

- 11:00 - Diretores da ANEEL· 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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Ata da 21 g Sessão Deliberativa Ordinária 
em 4 de fevereiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Lucídio Portel/a 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Artur da Tavola- Bello Parga- Benedita da Silva
Be.ni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Pe
reira- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cama
ta - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Ja
der Barbalho - Jefferson Pe~ - João França -
João Rocha - joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda -José Saad -José Sarney- José Ser
ra -Júlio Campos - Júnia Marise- Lauro Campos -
Leomar Quintanilha - Leonel Paiva - Levy Dias -
Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda- Na
bar Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Os
mar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ra
mez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros 
- Roberto-Fre.ire~CRoberto Requião- Romero Jucá 
;- Romeu~t!:!~ - Ronaldo Cunha Urna - Sebastião 
Rocha- Sergio Machado- Teotónio Vilela Filho
Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 81 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
_qgr Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguiilf~ 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

MENSAGEM N292, DE 1998 
(N2 127198, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do artigo 123 da Constituição Fe

deral, submeto à consideração de Vossas Excelên
cias o nome do Generakle-Exército José Enaldo 
Rodrigues de Siqueira, para exercer o cargo de Mi
nistro do Superior Tribunal Militar na vaga decorren
te da aposentadoria do General-de-Exército Antonio 
Joaquim Soares Moreira 

Os méritos do Generakle-Exército José Enal
do Rodrigues de Siqueira, que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do anexo curriculum vitae. 

Brasma, 3 de fevereiro de 1998. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
Gabinete do Ministro 

CURRICUWM VITAE 

Gen. Ex. José Enaldo Rodrigues de Siqueira 

1. Dados Biográficos 
* Nome: José Enaldo Rodrigues de Siqueira 
* Posto: General-de-Exército 
*AntigUidade no posto: 25 Nov. 94 
* Data de nascimento: 19 Maio 32 
* Filiação: Júlio Gonçalves de Siqueira e Lydia 

Totta Rodrigues de Siqueira 
* Cidade natal: Rio de Janeiro- RJ 

2. Promoções 
* Praça- 27 Fev. 48 
* Aspirante-a-OfiCial-13 ago. 53 
* 211 Tenente - 25 mar. 54 
* 1~Tenente -25 mar. 56 
* Capitãi> - 25 abr. 59 
* Major- 25 Dez. 59 (Merecimento) 
*Tenente Coronel- 30 abr. 74 (Merecimento) 
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* Coronel - 25 dez. 78 (Merecimento) 
* Gen. Bda Cmb - 31 mar. 86 
* Gen. Div. Cmb - 31 mar. 90 
* Gen. Ex. - 25 nov. 94 

3. Cursos 
a) Secundário 
12Grau no Colégio Pedro 11, no Rio de Janeiro, RJ. 
b) Militares 
1)22 Grau . 
Escola Preparatória de Cadetes de Porto Alegre 
2) Curso Superior 
Academia Militar das Agulhas Negras - Curso 

de Arma de Infantaria concluído em 1953. 
·· 3} Equivalente ao Curso de Pós-Graduação 

Escola de Aperfeiçoamento de Olk:iais - Curso 
de Aperfeiçoamento de Oficiais realizado em 1964, 
que lhe penniliu o acesso· ao posto de Oficial Superior. 

4) Equivalente ao Doutorado 
a) No Brasil 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exérci

to - Curso de Altos Estudos Militares, realizado nos 
anos de 1967, 1968 e 1969, requisito indispensável 
para concorrer ao genaralato ,e integrar- Estados
Maiores de Grandes Uniades e Grandes Comandos 
da Força Terrestre. 

b) No exterior 
Escola uperior de Guerra da França (de 1976 a 

1973) 
5) Curso Civil 
Ciências Administrativas, a Faculdade Moraes 

Junior, no Rio de Janeiro. 

4. Funções Desempenhada 
a) Como Oficial Subalterno 
• Comandante de pelotão no 12 Regimento de 

Infantaria 
* Comandante de pelotão no 12 Batalhão de 

Polícia do Exército 
* Instiutor da Academia Militar das Agulhas Negras. 
b) 
* Comandante de Companhia no 1• Batalhão 

de Polícia do Exército 
* Presidente do Conselho de Justiã do 12 Bata

lhão de Polícia do Exécito. 
* Comandante de Companhia no Regimento 

Escola de liúantaria. 
* Comandante da Companhia do Quartel Ge

neral do I Exército. 

-~ 
* Instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. 
c) Como OfiCial Superior 
* Instrutor da Escola de Comando e Estado

Maior do Exército 

• Adjunto da Seção de Operações do Estado-
Maior do Exército. · 

• Chefe da seção de Operações da lnspetoria
Geral das Polícias Militares 

• Comandante da Escola Preparatória de Ca
detes do Exércto. 

• Subchefe e Chefe do Gabinete da Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

* Chefe da seção de Planejamento Operacional 
do Estado-Maior do Exército. 

d) Como OfiCial Geeral 
• Chefe do Estado-Maior do Comando Militar 

das Amazônia 
• Comandante da 12" Brigada de Infantaria Mo-

torizada 
• Diretor do Ensino Preparatório e Assistencial. 
• Diretor de Formação e Aperfeiçoamento 
• Subcomandante e Subdiretor de Estudos da 

Escola Superior de Guerra 
. • V"ICe-Chefe e Chefe do Departamento de En-

genharia e Comunicações 
• Secretário da Ciência e Tecnologia 

5. Condecorações Nacionais 
• Medalha do PacifiCador 
• Medalha de Mérito Santos Dumont 
• Medalha Mérito Tamandaré 
• Medalha de 40 anos de Bons Serviços com 

Passador de Platina 
• Mealha do Serviço Amazônico com Pasador 

de Bronze 
• Ordem de Mérito Maior- Grã Cruz 
• Ordem do Mérito Naval- Grande OfiCial 
* Ordem do Rio Branco- Oficial 
• Grande Medalha da Inconfidência - Governo 

do Estado de Minas Gerais 
• Ordem do Mérito legislativo - Assembléia 

Leislativa de Minas Gerais 
• Ordem do Mérito Municipal - Câm3ra Munici

pal de Belo Horizonte 
* Medalha Alferes Tiradentes- Polícia Militar de 

Minas Gerais. · 
Brasília, 2 de fevereiro de 1998. - Gen Div. 

Francisco Roberto de Albuquerque, Ssecretário
Geral de Exército. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
diente lido vai à publicação .. 

SQ!>re a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercí
cio, Senador Nabor Júnior. 

É lida a seguinte: 
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 4, DE 1998 

Dispõe sobre a validade interna de 
tratados, convenções, acordos e atos in
ternacionais. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, na fonna do § 32 do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

Artigo único. É acrescentado ao art. 59 um pa
rágrafo, a ser numerado como § 2", passando o 
atual parágrafo único para § 12 , com a seguinte re
dação: 

• Art. 59. . .......••.....•••...•••.....•.•....••.....••. 

§ 22 Os tratados, convenções, acordos 
e outros atas internacionais, quando aprova
dos por três quintos dos membros de cada 
Casa do Congresso Nacional, terão hierar
quia superior às leis, respeitado, confonne o 
caso, o princípio da reciprocidade. 

Justifi~ção 

As novas relações internacionais criaram, seja 
entre as nações ou mesmo envolvendo entidades 
particulares, regras e princípios que necessitam de 
novo ambiente nonnativo que as direcione. Tanto é 
assim que a doutrina já concebe um novo ramo de 
direito, dentro do direito internacional, para dedicar
se ao ramo comunitário ou da integração. 

No Brasil, assim como ainda em outros países, 
persistem dúvidas, para a solução entre conflitos 
nonnativos envolvendo atos internacionais e a legis
lação local de cada país. Este problema subsiste na 
doutrina protegido pela rivalidade entre as teorias 
modistas - que prega um único ambiente nonnativo 
para coexistência - e a dualista - pela qual prevale
cerão os princípios locais relativamente à vigência e 
à eficácia nonnativas. 

Esta proposta parte de uma idéia que é simpá
tica na maior parte da doutrina e atende aos recla
mos desse ramo moderno do direito: o direito da in
tegração, pelo qual se interessa a grande parte de 
nossos jovens estudiosos e acadêmicos. 

Ao conferir status constitucional aos, tratados, 
CQnvenções, acordos e outros atos internacionais, 
após a manifestação de três quintos de ambas as 

_Ç..asas do Congresso Nacional, a proposta dá a le
gislação brasileira uma orientação modema e pró
pria a convivência internacional. Isto é feito sem pre
juízo, é lógico, das chamadas cláusulas imutáveis ou 

pétreas, e ressalvando principias como a reciproci
dade e o poder de denúncia. 

Perante as nossas Cortes especialmente no 
STF, têm sido levados os mais variados conflitos en
volvendo a aplicação de regras de direito local e ou
tras provenientes de atos internacionais dos quais o 
Brasil é signatário. A solução encontrada nem sem
pre é pacífiCa resultando. em prejuízo à nossa convi
vência internacional. 

Casos como a convenção de Santo Domingos 
e a Convenção 158 da ONU têm soluções fora da 
ordem geral específiCa da incidência nonnativa. 

Recentemente quando o Congresso Nacional 
argentino preferiu rejeitar o veto presidencial a proje
to de lei, que sobretaxava o açúcar brasileiro, origi
nando uma crise no Mercosul, a solução local deu
se em sede pretoriana porquanto os tratados e con
venções têm, naquele país, status de nonna consti
tucional, prevalecendo sobre o direito ordinário local. 

O uso das expressões tratados, convenções, 
acordOs e outros atos internacionais resulta da jun
ção dos tennos usados no art. 5", § 2"; 49, I; e, 84, VIII, 
da Constituição Federal, que se refere à matéria 

Buscar uma comunidade internacional ordeira 
e pacífiCa é um dos objetivos da república, certo que 
como expressão dirigida à América Latina, mas deve 
o Brasil estar pronto para uma realidade de um mun
do globalizado. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. -
Ronaldo Cunha Lima - Nabor Júnior - Flaviano 
Melo - Elclo Alvares - Leonel Paiva - Mauro Mi
randa - Otoniel Machado - Ramez Tebet - Júlio 
Campos - Jonas Pinheiro - Epitácio Cafeteira -
BeiJo Parga - José Agriplno - Abdias Nascimen
to- Fernando Bezerra - Carlos Patrocfnlo -João 
Rocha - Levy Dias - Leomar Qulntanllha - José 
Alves - José Eduardo Outra - Sebastião Rocha -
Antonio Carlos Valadares - Esperidlão Amin -
Marluce Pinto - José Bianco - Regina Assump
çio - Coutinho Jorge - Odacir Soares - Humber
to Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 59. O processo legislativo compreende a 
elaboração de: 

I -emendas à Constituição; 
11 -leis complementares; 
III -leis ordinárias; 
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IV -leis delegadas; 
V- medidas provisórias; 
VI- decretos legislativos; 
VIl- resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá so

bre a elaboração, redação, alteração e consolidação 
das leis. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A pro
posta de emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições específiCaS dos arts. 
354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, deven
do ter a sua tramitação iniciada a partir de 16 de fe-
vereiro próximo. · 

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

Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

OFICIO N2 12198- BLOCO 

Brasília- DF, 4 de fevereiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais, indico o Senador Se

bastião Rocha para integrar, como suplente, a Co
missão de Educação, na condição de representante 
do Bloco Parlamentar de Oposição. 

Atenciosamente, - Senador José Eduardo 
Dutra, Uder do Bloco de Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência designa o nobre Senador Sebastião Rocha 
para integrar, como suplente, a Comissão de Educa
ção, de conformidade com os termos do ofício que 
acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor 
Júnior. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N!Z 74, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, com base no 

af!. 50, § 22, da Constituição Federal combinado 
com o art 216 do Regimento Interno do Senado Fe
~ral. que sejam solicitados, ao Secretário de Acom

-panhamento Econômico, através do Ministro da Fa-
zenda, Sr. Pedro Sampaio Malan, as seguintes infor
mações: 

1. Está em andamento ou será feita alguma in
vestigação nos laboratóriÓs que estão praticando 
abusos nos preços dos remédios, acima da inflação? 

2. Se já existe essa investigação, qual o resul
tado e qual a punição para esses laboratórios? 

3. Quantos e quais são os laboratórios que já 
sofrem essas punições? 

Justificação 

O objeto do mesmo é saber as providências 
que estão ou serão tomadas pela Secretaria de 
Acompanhamento Económico contra as indústrias 
farmacêuticas responsáveis por aumentos exacerba
dos dos preços dos remédios. 

Segundo matéria publicada ontem, dia 3 de fe
vereiro, no jornal A Tarde, da Bahia, levantamento 
do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Fede
ral mostra que 87 remédios de uso mais comum fo
ram reajustados, neste início de mês, acima do cus
to de vida, em janeiro. Os casos mais gritantes, se
gundo o conselho, foram o do Amidalin e o do Anar
trit, ambos do laboratório QIF. Entre 12 de janeiro e 
12 de fevereiro, ficaram 30,36% e 29,7% mais caros. 
segundo a Fundação Getúlio Vargas, a inflação de 
janeiro medida pelo IGPM foi de 0,96"k. Ao longo do 
ano passado, o preço do Amidalin já havia subido 
26,6"k e o do Anartrit, 12,7"k. 

Se a comparação for feita com os preços vi
gentes na data de entrada em circulação do real, os 
campeões são o Propanolol, medicamento da San
vai usado por cardíacos, e o Fenergan, antialérgico 
da Rhodia Farma, desde julho de 1994 subiram 
200% e 150% respectivamente. O Presidente do 
conselho elo Distrito Federal, Antônio Barbosa da Sil· 
va, garante que "não houve um mês desde a implan
tação do Real em que não tivesse havido aumento 
de preços•. A inflação acumulada no Real, de acor
do com o IPC da Fipe, foi de 68,08% até o mês pas
sado. 

O Conselho também comparou os preços em 
dólar, já que a indústria farmacêutica costuma argu
mentar que seus custos são tomados em moeda 
americana. Ainda assim há aberrações. O Plasil, da 
HMR, usado contra enjôo, encareceu 97,4% desde a 
adoção da URV, em março de 1994. O Parenzyme, 
antinflamatório da Medley, subiu 52,3% em dólar. 

O que faremos agora? A CPMF, aprovada pelo 
Congresso Nacional, teria como finalidade reforçar 
os recuroos para a manutenção do SUS. Não acon
teceu. Em contrapartida os remédios de uso mais 
comum, subiram mais do que a inflação divulgada 
pela Fundação Getúlio Vargas. 
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Será que não basta! Além do povo brasileiro 
não ter direito a um atendimento público decente este 
ainda conta com o aumento abusivo dos remédios. 

É justo os laboratórios serem punidos apenas 
com a redução de seus preços? Não, não é justo. 
Precisamos de punições mais severas. 

O consumidor merece respeito! 
Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. -

Senador Antonio Carlos Valadares. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 75, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. ExA, com base no § 2!', do art. 50, 

da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 
116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas ao Ministro de Estado as previsões 
de arrecadação dos seguintes tributos para os exer
cícios financeiros de 1998 e 1999: 

a) Imposto sobre Renda e Proventos de Qual
quer Natureza, discriminando a parcela derivada dos 
pagamentos efetuados, a qualquer título, pela União, 
inclusive suas autarquias e fundações; 

b) Imposto sobre Produtos Industrializados. 

Justificáção · 

O presente Requerimento de Informações de
corre da necessidade de elaboração de previsões 
das perdas dos Estados e Municípios com a prorro
gação do Fundo de Estabilização FISCal- FEF, ad
vinda da Emenda Constitucional n217, de 1997. 

Dadas as recentes alterações na legislação do 
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos In
dustrializados, faz-se necessário rever as estimati
vas preliminares dos recursos que deixarão de inte
grar os Fundos de Participação dos Estados e Muni
cípios para comporem as dotações do Fundo de Es
tabilização FISCal. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998.
Senador João Rocha. 

.:r (A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 76, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X, 

e 50 da Constituição Federal combinados com o arti
go 216 do 'Regimento Interno do Senad9,'f'ederal, 
~jam solicitadas ao Mil)istro do Pl;mejame{lto as se-
gu,intes informações: · ·· '"'' 

1. Relação, em meio magnético, contendo, por 
Estado e por Município: sua população, arrecadação 
total, arrecadação média, renda famiflar total, renda •iliar média e renda familiar per capila. 

2. Assinalar na relação solicitada os municípios 
que poderão receber o apoio financeiro da União, já 
no primeiro ano da implementação do programa. 

3. Quais as providências adotadas por esse mi
nistério no sentido de certificar os municípios sobre o 
programa instituído pela Lei n2 9.533 e o que deve
rão fazer para a documentação necessária para se 
habilitar ao Programa. 

Justificação 

Considerando a sanção da Lei n2 9.533 "que 
autoriza o· Poder Executivo a conceder apoio finan
ceira aos Municípios que instituírem programas de 
garantia de renda mínima associados a ações sócio
educativas". 

Sendo que seu art. 12, § 2!', dispõe que o apoio 
financeiro da União •será restrito aos Municípios 
com renda tributária por habitante, incluídas as 
transferências constitucionais correntes, inferior à 
respectiva média estadual e com renda familiar por 
habitante inferior à renda média familiar por habitan
te do Estado". E no art. 82 , § 12, define o ingresso 
gradual ao programa dos municípios selecionados. 
As informações aqui solicitadas são de grande rele
vância para que o Senado Federal possa cumprir 
com suas atribuições constitucionais. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. -
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 77 DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, que sejam 

prestadas pelo Ministro da Saúde as seguintes infor
mações. Qual o impacto para os Municípios do Esta
do do Rio de Janeiro, no que se refere ao repasse 
de verbas orçamentárias deste Ministério, com a in
trodução do Piso de Atenção Básica? Qual o mon
tante total de repasse recebidos pelos Minicípios do 
Estado do Rio de Janeiro em 1997, e qual a previsão 
de repasse para 1998 com a nova sistemática? 

Justificação 

Haja vista, notícia no jornal O Estado de S. 
Paulo do dia 27-1-98, na página A11, que haverá 
um aumento de verba para a saúde, especifiCamen
te no Piso de Atenção Básica, que beneficiará cida
des pequenas de 14 Estados com financiamento de 
aÇões básicas de saúde, pela qual o prefeito recebe
rá l'l$1 0,()() por habitante ao ano. EI'T] face do expos
to, 'solicito informações mais detalhadas para que eu 
poasa exercer a fiSCalização na aplicação dos recur
sos em meu Estado. 

Brasília, 4 de fevereiro de 1998. - Senadora 
Benedlta da Silva, PTIRJ. 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa, para 
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decisão, de conformidade com as disposições do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 30, DE 1998- COMPLEMENTAR 

AHera os critérios de distribuição do 
Fundo de Participação dos Municípios -
FPM, cria as Reservas de Retribuição de 
Desempenho Fiscal-Capitais e de Retri
buição do Desempenho Fiscal-Municí
pios do FPM e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O cálculo e a distribuição dos recursos 

do Fundo de PartiCipação dos Municípios, de que 
trata o art. 159, I, h da Constituição, far-se-ão nos 
termos desta Lei Complementar, consoante o dis
posto no art. 161, 11 da Constituição. 

Art. 22 Dos recursos do Fundo de Participação 
dos Municípios serão atribuídos: 

1-10% (dez por cento) áos municípios das ca
pitais dos estados; 

11 - 90"/o (noventa por cento) aos demais muni
cípios do País. 

Art. 32 A parcela de que trata o inciso I do artigo 
anterior desta lei será ãiStribuída da seguinte forma: 

I - 95% (noventa e cinco por cento), conforme 
disposto no art. 91, § 12, da Lei n2 5.172, de 25 outu
bro de 1966, com redação dada pelo Ato Comple
mentar n2 35, de 28 de fevereiro de 1967. 

11 - 5% (cinco por cento), para a Reserva de 
Retribuição do Desempenho FISC31-Capitais. desti
nada aos municípios das capitais que apresentarem 
coeficiente de desempenho fiscal superior a um. 

§ 12 O coefiCiente de desempenho fiscal para 
cada capital será determinado pela razão entre o va
lor anual da arrecadação tributária própria, obtida 
pelo município, no último exercício, e o apurado no 
exercício imediatamente anterior. 

§ 22 A participação do município da capital nesta 
reserva será diretamente proporcional ao seu coefi
ciente de desempenho fiscal, sem prejuízo quanto ao re
cebimento da parcela prevista no inciso I deste artigo. 

Art. 4" Os recursos do Fundo de Participação elos 
Municípios a que se refere o art. 22, 11, desta lei, serão 
distriluídos de acordo com os seguintes critérios: 

I - 95% (noventa e cinco) proporcionalmente a 
um coeficiente individual de participação, resultante 
_qp produto dos seguintes fatores: 

a) Fator representativo da população, de acor
do com o enquadramento nos limites das faixas de ha
bitantes, estabelecidas no art. 91, §§ 22 e 4", da Lei n2 

5.172, de 25 de outubro de 1966, com redação dada 
pelo Decreto-Lei n2 1.881, ·de 27 de agosto de 1981. 

b) Fator representativo do inverso da renda per 
cspita do estado a que pertence o município, na for
ma estabelecida no art. 90 da Lei 5.172, de 25 de 
outubro de 1966. 

11 - 5% (cinco por cento) para a Reserva de 
Retribuição do Desempenho Fiscal-Municípios, des
tinada aos municípios do estado que apresentarem 
coeficiente de desempenho fiscal superior a um, ex
cluída a capital. 

§ 12 O coeficiente de desempenho fiscal para 
cada município será determinado pela razão entre o 
valor anual da arrecadação tributária própria, obtida 
pelo município, no último exercício, e o apurado no 
exercício imediatamente anterior. 

§ 22 A participação do município na Reserva de 
Retribuição do Desempenho Fiscal-Municípios será 
diretamente proporcional ao seu coeficiente de de
sempenho fiscal, sem prejuízo quanto ao recebimen
to da parcela prevista no inciso I deste artigo. 

§ 32 Para a distribuição do FPM aos municípios 
de que trata o caput deste artigo será mantido o 
atual rateio de participação entre os estados. 

M 52 Pma os efeitos do que dispõem os arts. 22, 
1,-e 32, I, s, desta lei, a revisão das quotas será efe
tuada, anualmente, em consonância com o estabele
cido no art. 91, § 32, da Lei n2 5.172, de 25 de outu
bro. de 1966, com a redação determinada pela Lei 
Complementar n2 59, de 22 de dezembro de 1988. 

Art. 6" Os dados sobre a arrecadação tributária 
própria dos municípios serão fornecidos, anualmen
te, pela Secretaria da Receita Federal ao Tribunal de 
Contas da União, que será responsável pelo cálculo 
da participação dos municípios nas Reservas de Re
tribuição do Desempenho Fiscal - Capitais e de Re
tnbuição do Desempenho Fiscal- Municípios. 

!-rt. 7" Esta lei entra em vigor em 12 de janeiro 
de 1999. 

Art. S2 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

É surpreendente que, desde a promulgação da 
Constituição, que ampliou consideravelmente os re
cursos dos fundos constitucionais para os estados e 
municípios, a questão dos critérios de distribuição do 
Fundo de Participação dos Estados e do DF- FPE e 
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM não 
tenha sido objeto de amplo debate nesta Casa. Ain
da mais porque, de acordo com as Leis Complemen
tares n2 62, de 28 de dezembro de 1989 e n2 71, de 
3 de setembro de 1992, os critérios de distribuição 
desses fundos deveriam ser revistos após a realiZa
ção do eenso de 1991. · 

Temas especfficos, a exemplo da possibilidade 
de redução dos coefiCientes de participação no FPM, 
em decorrência dos resultados do censo de 1991 e 
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do desmembramento de alguns municípios, foram 
abordados. Entretanto, as propostas encaminhadas 
limitaram-se, em sua maior parte, à preocupação 
com essas questões imediatas e visaram a soluções 
provisórias e paliativas. 

Cumpre, sem dúvida, enfatizar a complexidade 
da matéria, e, em particular, as implicações envolvi
das em propostas de modificação. É preciso consi
derar, ainda, que para a fundamentação desse de
bate faz-se necessário analisar as regras atuais, e 
promover ampla avaliação quanto ao atendime~o 
dos pressupostos redistributivo e compensatóno, 
que constituem a justificativa básica para ~ ex~st~n
cia desses fundos. No entanto, em face da •neXJsten
cia de estudos conclusivos dessa natureza, busca
mos em análises de especialistas, corroboradas pela 
nossa experiência, as principais fragilidades verifica
das nos atuais parâmetros de rateio do FPM. 

Nesse sentido, há indicações de que o FPM 
distribuído às capitais, com base no produto de um 
fator diretamente associado à população e de outro 
inversamento proporcional à renda per capita do es
tado, venha cumprindo seu objetivo, apesar de even
tuais distorções, decorrentes do estabelecimento de 
parâmetros mínimos e máxir,nos para a fixação dos 
coeficiêntes. No entanto, quando se trata da distri
buição do FPM aos demais municípios, o critério ba
seado exclusivamente no dado populacional, sem in
cluir qualquer elemento sobre a situação económica 
do município, elimina, praticamente, a dimensão 
compensatória no rateio dos recursos. 

Dessa feita, evidente a necessidade de iniciar 
mudanças na distribuição desses fundos constitucionais, 
visando a que, por meio de sucessivas aproximações se 
adotem soluções mais adequadas e duradouras. 

Com esse objetivo, essa proposição apresenta 
duas inovações essenciais. A primeira refere-se à in
trodução da renda per capita o cálculo de coeficiente 
de rateio do FPM para os demais municípios do esta
do, a exemplo do utilizado para as capitais. A adoção 
desse parâmetro resgata para o conjunto dos municí
pios uma prerrogativa básica dos fundos constitucio
nais, que é a sua função compensatória. O coeficiente, 
antes relacionado apenas ao fator populacional, passa 
a ser ponderado, por um íncfiCe que reflete a situação 
econõmica do estado. Assim, os municípios localiza
dos em unidades federativas mais pobres podem ter 
compensadà sua baixa capacidade de geração própria 
de receita e garantidor um patamar mínimo de recur
sÕs, indispensável à oferta de serviços essenciais às 
r~ comunidades. Ademais, essa sistemáti-

-ca contribui para diminuir a diferença de tratamento 
entre as Capitais e os demais municípios do estado, 
reduzindo as distorções a distribuição do FPM. 

A segunda atende ao requisito não menos im
portante de estimular a arrecadação tributária pró
pria, pelas administrações municipais. É fato que cri
térios compensatórios provocam grande disparida
des na distribuição dos recursos, e embora justifica
dos, podem afetar negativamente o desempenho no 
que se refere à arrecadação fiscal. No caso do FPM 
para as capitais, ocorrem situações como a de Porto 
Alegre, que embora possua uma população correspon
dente a quase seis vezes à de macapá, recebeu em 
1996, exatamente igual volume de recursos do FPM 
atribuído a esta última, situação análoga observou-se 
nos montantes destinados a VItória com relação a Ma
capai, ou a São Paulo versos Teresina. Da mesma for
ma, o emprego desse parâmetro no rateio do FPM 
para os demais municípios poderá provocar disparida
des entre unidades e estados ricos e pobres, ainda 
que possuam contigentes populacionais semelhantes. 
Assim, embora esse efeito compensatório seja o dese
jado é preciso, ao mesmo tempo, estabelecer um me
canismo de favorecimento aos Municípios que em
preendem maior esforço de arrecadação própria, sob 
pena de que essa atuação venha a ser desestimulada. 

Para promovê-la, propõe-se a criação, separa
damente, de uma reserva de Retribuição do Desem
penho Fiscal para os demais municípios, compostas 
por 5% dos recursos do FPM destinados a cada um 
dos grupos. Os recursos de cada reserva serão re
partidos respectivamente, entre os municípios das 
capitais, e entre os demais, apenas para ~quel':s 
que apresentarem incremento de arrecadaçao pro
pria no último exercício, ou seja, coefiCiente de de
sempenho fiscal superior a um. Esse coeficiente será 
definido como a razão entre a arrecadação própria no 
último exercício, e a obtida no exercício imediatamente 
anterior, de modo que os municípios, cujo coeficiente 
seja superior a 1(um), participem, na respectiva reser
va, na proporção direta de seu desempenho fiscal. 

Embora o projeto não tenha, deliberadamente, 
o propósito de abranger outras questões relaciona
das ao FPM, ele tem o méiito de dotar esse fundo 
em sua integridade, de um caráter essencialmente 
distributivo. Ao mesmo tempo, o rateio de parte dos 
recursos, por meio das Reservas de retribuição do 
Desempenho FISCal, passa a constituir um elemento 
de estímulo à atividade econômica, ao premiar o es
forço de arrecadação pelas administrações locais. 

Pelas razões acima, que demonstram, os be
nefícios deste projeto para a população dos diversos 
municípios do País, contamos com o apoio. dos ilus
tres pares para sua aprovação. 

Sala das reuniões, 4 de fevereiro de 1998 Se
nador José lgnáclo Ferreira. 
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Art. 159. A União entregará: 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e 
sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 
rr) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do 
:"!stritc F~d~ral; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das 
Re!,riões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter 
regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi
árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer; 
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos 
Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de 
produtos industrializados. . · 
§ I . o Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, 
excluir-se-à a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza 
pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos 
ar1s. 157, I, e !58, L 
§ 2. o A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do 
montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os 
demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. 
§ 3.0 Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos 
que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, 
parágrafo único, I e II. 
Art. 160. (*) É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos 
atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aosMunicírios, neles 
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 
Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de recursos ao 
pagamento de seus créditos. 
(*)Emenda Ccnstitucional No 3, de !993 

Art. 11. I, Cabe ;i lei complemeuwr: 
I- dc!iríir ,·:lfor adicionado pamlins do disposto no an. 158. p:migmfo único. 1: 
II -.csmi.Jdcccr normns sobre :1 entrega dos recursos de que tr:ua o :1n. 159. especialmente sobre os 
critêrios de mlcio dos fundos prc\'istos cm seu inciso I. objclí,·ando promo\'cr o equilíbrio sócio-.cconõmico 
Cmrc Estados c entre Municípios: 
III -dispor sobre o acompanhamento. pelos bcnctid~irios. do c:íkulo d:1s qnorns c d~J libcr:1ç:io d:1s 
pamcip:~çõcs previstas nos ans. 157. !58 c !59. 
Par:lgrafo único. O Tribunal de Comas da Cni:io cfcumú o cúlcnlo das qnot:ls rclcrcmcs :~os fundos de 
panic1paç:io a que alude o inciso ll. 

··················································································································-~-
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LEI N• 5.172 ~.DI!: 25 DI: Seçll.om 
Otr.l'tmllO DE l966 

Dfspóe sóbre o Sistema Tributar!& 
Nacu:mal e institui normG.$ geraú 
de direito trtbUtárto apltcávei.t á 
União, E.stado3 e Municfpto•. 

cendo·~c os na..·oz ll:ntros na ;:;ropo~'"· 
C:lO do. aumento perce~ttzal daqu~l:~ 
populaçao, por refer€uc1a ao rect-n
fe.uuento de 1960. 

Critério de DlstribÚigão do FUn..a de 
Parl:lcipaçáo . doo MUnic!pio, 

o Presidente da Repúbllca 

Faço saber que o Congresso · NBC!o
, na! decreta. e eu Ji8DciQDO e. seguinte 
lel: 

• § 3ÇI P..os Municlptos resultante. I!$ 

tu.sáo de outras unidades será atrl· 
bu:d:1 quota. eqUivalente à soma d:u 

·quotas individuais dessas unidades 
ttU q1:z Si! cper~ a revisão ;.r,s ano:: 
c!.:: mi1C:::t.r..1os C <zero} e 5 (c!ncc-·a. 

Art, 91. A dlstribU!ç!io do f:undo 
4e ParticipllÇão dos Mun!clp!os, a quo 
•• retere o art, 86, !ar-se·á a.tribuJn 
do, a cada Mun!cf!llo, um coet!clento 
tndividual de participação, estabe!e· 
cido da. .seguinte !arma.: 

Art. 90. O iator represente.tlvo d~ 
laverso da renda :P!'T ~ a que •• 
re!are o laclso l1 do art. 88 será 
estabelecido da segujp.te ·formai 

Inverso do lndÍce relativo a· rena .. 
categoria. do Municfplo segundo 

oeu número de habitantes: 
per capita da ent!dad partlclf>ante: 

Coe!!ciente 
l"ator I - Até 10 .ooo, para cada 

A~ 0,0!145 ............. , •• ; •• . o.~ 
.0,11 
M 

2.000 ou !ração excedente 

1 10 P~ra os efeitos dêste artigo, 
cons!de!"am·se os Municlpios reguiar
mente instalados até 31 de j'tlho do:5 
anos de milésimas O (zero) e 5 <cin· 
co>. atribuindo-se a cada Municip!o. 
:r-.:italado nos anos !nt~cdi.:i:'i.-'l 
wna parcela deduzida das quot!l!'i do' 
Hunicipio.s de que se desmembrarem 
calculada. proporcionalmente ao nú ... 
mt,·o lie h2bita.nt~ das á.reas a êid 
Incorporadas .. 

Acima de 0,004a at.! 0,00511 
Aoima de 0.0055 até 0,0055 
Acima de 0,0065 até 0,0075 
Acima de 0,0075 até O.OOSS 
Acima de 0.0085 até 0.0095 
Acima de 0,0095 até 0.0110 
Ac!m3 de 0,0110 até. 0.0130 
Acima de 0,0130 até o.0150 
Acima de 0,0150 até 0,0170 
Acima de 0,0170 até 0,0190 
Acima de O,Ol!Hl até 0,0220 .. 

II ~ Acima de 10.000 
. 0.7 até 30.0oo: 

a) Pelos primeiros 10.000 0.11 
0.9 
1.0 
i,2 
1,, 
1,6 
1.8 
2.0 
2.5 

l>) Para cada ~-000 ou 
!ração excedente, mais ., 

m- AciDuL de 30.ooo· até 
60.000: , 

a) Pelca prllnelroa 30 .ooo 
l>> · ·Pu4 .. cada 6.000 ou 

Acima. de 0,0220 , • ; ........ . tra~ . ucedente, mala 

1 2• Os !Imites das f3ixas de ntt· 
rueros de habitantes preVistas nesl..l 
lJl'ti~!O serão reajustad~ ~empre qn~ 
IXJl" meio de recenseamentO deolot;dl.
ficc geral. seja conhacida 11fir.ialmPnf11 
u. ·população total do Pais. est.ai.Je1c-

I'\T - Acinia de 60.000 até · 
100.000: Parágrafo único. Para os efeitos 

c..êste artigo, determina-se o fndlce re. 
tativo à renda per eallita da cada en
tidade participante, tomando-se como 
100 <ceml a renda. per capita · médlr. 
do País. 

4) P~os "prllnelros ~~.000 

b) Para cada 8.000 ou 
!ração excedente, mais • 

V - ACima de 100.000 •••• 

ATO COMPLEMENTAR N9 35 

Altera a I~ez nY 5.172. C(! ~5 de outubro de 1900 e legislação posterior ;-::•br'! 
o Sistema Tributário Nado1rat. 

o Presidente da Repút>lica. u.;ando da atribuição que lhe confere ~ ar· 
tlgo 30. do Ato Institucional n9 ~·. de 27 de outubro de 1965, resolve ua\"ar 
o seguinte Ato Complem.,nta!': 

•\rt. !• o art. 91 áa Lei n" 5.172, de 25 de·outubro de 1966, p"->;a a 
vigurar com a ~eguinte redação: 

.. Art. ~1. Do Fundo cie ?anic.ipação dos Municipios a que se refe.&.·": o 
art. 86, sento atribuídos:. 

I - IO':' !dez por cmtvl aos Municipi<JG das Capitais dos Estado:;; 
II -- so:·~ (noventa por cen,<J) aos demais Municípios do Pais. 

§ 1• A parcela de que trz.t« o inciso I será d!str!buld3 proporcionatment.e 
a um coeficiente indi\'idual de r:u-ticipação, resultante do produto do:; se:
g'lintes fatôres: 

aJ fator repres~:~tatiço da rcpulação, assim estabel~cido: 
::. ~ercent,.ml da Pc;>u!ação Cc (ada Município em relação ã. do conJ l'ltO 

das, Capitais: 

eat.o:..r:. 
Até 2~~ ...... 2 

Mo is de 2-:: atê sr:: 
Pelos prJmeiros 2':... . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cada o.s-:; ou fração e'"-=cedf.·nte. mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1).5 
rvtais de 5 .. ; ......•.......•.... ·•·····••·······•······•·••·•·••• ;) 

lJ1 Fa.tor reprfsenta.ti\'O âo i;.;,"t"erso da renda per capita do resp~::;1vo 
Estado. de conft,rmidadr com o ni~posto no :art. 90. -

§' ~- A d~srri!Juição· da !J3tCE ja a' que- Se"" refere o inciso. rr ciêstEf a :·t.ig"O" 
rar-se-:í ntribuindo-~e a cada !\Ihuicipio um cocfi·.:-:-~r-: individual de P~!.r· 
Ucipaç::lo detcu:n!nado na ··ci·ma ~fguinte: 

categoriu. do ~-:unicipio -C:~g":.t.:::.ãc seu numero de habitante~: 

·o~ 

1,0 

0,2 

~· 
9.2 

3,D 

O ;.I 
{,0 
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a1 AtP lO.CJOO. t=::tra cada. ~-IJCD cu fração excejentc ........... . 
]H :'\r;im::t de lO.OOú r..tê 20.0G(': 

!-'elos primeiros lO.OCO .... 
Pnr:t c~cln -~.000 nu !!ao::-ãn r:~·<ectente. -nais ................ . 

c· • Acim::t de SO.OD'O ~té GO.OC<l: 
Peloc; pnn~eiros 2{). 003 ............................•......... 
Pnra cada G.OOO ou frat:ão < =~·.cdente. mais ............. _ .. . 

d' Acima de t:O.OQO at.§ ICIJ .GDO: 
Pelos primetros CO.IY"vO ................................... . 
Para cada 3.C{)0 ::.u ira<Jto t·X"cedentt>. tna;,g ................ . 

r1 Acimn de 100.000 . . . . . . . . . ................. --- ·- ·- · ·- ... -- · 

Coeficir::·nte 
J" 

i..O 
:} • .! 

J.~ 

~ ~r. P~1ra l}S etc: tos C.f:ste ~:- .. 1g0, ccns1deram-sc os .1\iuniclpios re"f..;·t!~:-
:nc-nLe ·nstalad:.:s r·.t.é ::a de ;ur:·:r. dos a.nos ·ntlésimos O <zero1 e 3 <...!tr.c•ll, 
atribuindo-:~c :1. cada N:.uaicipw instalado nos anos interme-dw.rios wEa 
parct~la d:?:..tuz!ria das Quot::ts c~-~ Mun1ciptos de que se de.:membra: r::n, 
calctr.ladn ptcporcionalmtnte 2<.0 !~ú.mero de habitantes das â.reas a ell.! in
c::>-por~d:l5. 

-~ {o? O~ limites das faixas !J:! no.mero de hniJitantes previ.c;:t~s nesro <...r
tlgo s-l'râo !Tnjastados S{"Illp~c qJt> pc-r meio de recenseamento dc.l.r..o·..t''l.~":co 
geral .::eja c:.mhcci<ia ofich:tlm :1He a populaçüo total do Pais, ..:sta!.Je!cc ·:l'.iC
s~ !!(\\"Os limi1.:-s 112. tn:oporção d<· aumento percentual ctaqueJa pCIJt.lt·:ç:i.l\ 
por ri!ferênC'ia ::10 rrc:em.:eamt"ntu de 19CD. 

* 5" A05 ~l-..micipios re~ult:~nt.u de fus-fto de out.ras unidades ser::i. -t.trl
l.Juida quoi.::t. l"qm·;;.tlente à scn~r.. -:!~ quotas individuais dessas untdaJ~s. ai:e 
que s:: opere :J. re\·isão nos ar:os milés!cnos o t:zerol e 5 :c1nco.1. ·· 

... ~t. ~·' O disposto r:o art. r' aplica-se aos totais creditados no e<""'1~·.dú 
de Panicip::t';:lo dos ~:lunicipio:::; :1. partir do mês de fevereiro .. nclusiv~. 

Parft~rafo únict>. Até- IC 1 de-~l de ~;narço. o Tribunal de Contas c:mtU
r:icar:i. ao Banco do Bra..::il S._.;. 0~ no\'OS coeficientt.s a vigorarem thl rti.3-
t.ribuiçtw cln.s quot'1.s devicLas ao"". !\iunícipios, nn fonna dést-e Ato. 

Art. 3'-' A Lei ll0 5.17~~ d~ !::3 ar outubro de 19&5, alterada peJo Decn•t,Q
lei n<> 28. de 1-1 de novemb.ro de 19G6. e pelos Atas Ccmplementares nu.."lteros 
Z7, 31 e 34. r:r.ss~ a v1g.:nar ~·ct.n a~ segumtes alterações: 

Alt~raç:1o P ·- No inciso !V. de. ~ 3°. do art. 52. substit-ua-se a expr~"'s
são ··quaudo ~~dquirido.::; por ter:.:e-:ro.. ... ·· por "quando a.dquiridos de terc~hns". 

Allc!·açáo _::.\ - No 1:1t·iso IV. do § 1°. do axt.. 71. acrescente-se :l cx
pres::~i.v: ":t~s:m como :1.s resp•.n·t:va.~ subcmpr~ita.das. ·· 

Art . .; ' o Ato Comp~~!:::":!~:ar n·~ 3-l pa.:::sa a vigorar corn as ~l"!'g·II!i 1 "'S 

alt.er.ncUes: 
Alte1.ac:w 1:! -· No inc1m n. C:.c1 nrt. 5"}. sui.Jstitua-se a expressão a~>~

t.tnte d•J i:1:~p~.:.-.to a quo: e~rana 'U]C'lto"' por ··rnontante do impõsto ~6/J~\~ 
sen·1c:-o:;. n que L·sm:·ia ~u.:eito. ·· 

.:\Iteração 2':' - AcrrscEntc-s~ ac art. 10, o seguinte inciso: 

"III -- sõbre as maquinas, ~uípamentos e outros bens de pr,JC11~CWJ, 
quando tmponados n&.s cc ndh:ues e para os fins previstos no art. 1 t:, do 
Decicto-lci n• 37, de 18 de nove.nbro de 1966." 

Art. SI? .Q ímpôsto sõbre cirrl.tiaçã.o de mercadorias incidentes ;Obrt· a 
entrada de mercadoria estrat.lge.tlZ €m estabelecimento da F.mpresa :tu-:: a. 
houver importado será calculad<..l sõbre o valor definido para efeito de 
câ.lcub do lmpõsto dE" intpGrta(ac, e o montante. pago em cada op~ ·a~àc. 
~erá registrado, ;Jara efeito de crc.dito-fiscal, no livro corres-pondente -a. en
trada de mercadorias. 

Art. 6<? Os F.slartos, o Di&trito Federal e os Territórios Federais na f.''/en
tualidade de queda da arrecnd9.ç.ãc não compensâ vel pelas quot:l.s do ~·· n~do 
de Pa.rticipn.ção dos Estados, ficam autorizados a reajustar. durante o ~xr:r
cicio de 1967, a aliquota do itn;Jr':lsto sõbre circulação de mercadorias ~f.é ·> 
limite máximo de 18% <dezoit'J por cento). medíante convento cel~bl a.do 
en.Lre as unidade.:; federativas per~.F"ncentes a uma ou mais regiões geo -"':CD· 
núntcas. 

§ 11:1 O limite fixn:io neste attigO engloba a quota de 20'"";. tvin".e por 
centol devida aos Municipios na .1.orma do § 7°, g_p art. 24, da constx:.·J:ç~ât> 
de 24 de janeiro de 1967: 

§ 2'? Os reajustamentos àP aliquotas e!etuados de conformidaae com o 
disposto neste artigo entrarão ea1 "igor na qmnzena seguinte à dat.a .:t~ J.:U
blicação do convénio no Diârit1 O izcial de cada unidade participante. 

FEVEREIRO DE 1998 
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~ 3'=' ~h ;. ::~:·; de tr1nta ciin.s df sua publicação e Eem pre)mzo do dir:
post:J no :::'1.:-:=-;:;:·:-.fr- antenot U3 convénios de que trata êste arugo .;)~..câo 
s'!lb::H'tido:=; (. ~·<:~.ificação da Assen~bléia ~tslativa e, no caso jaqu~l·!.! õ.-s
que partic:n;c: ! 1"r Dl~trito FedHoJ ou os ·Territórios Federais, ta.mu~n do 
CGll~I'CSSO i.'·,:":c.t•\r:11ll1. 

~ 4° A n.ã-0 ro=ttirícação do CIJr..\'ênio por parte do Poder Lcgislacivo de 
umn unidade núo prl."'jt.tdic~ Etm l:~;.ência em relação às do:nais. 

AH. 7? N:>s [('cmcs d<> § 5". d~ art. 24. da Constltulção ctc 24 '1.? ja
nf'it·n de lS!T1, o Hll1Ji:sto sõbre t·!rtUiação de mercadorias n:iu incide :.u!Jr..! 
r.:.·;· produtos. irtdnstnalizmlcs. C:i,m.iaâo. destinados- ao- exterior. · 

; lr:t o di:-ptf:;to nc!:=l~ n1·tl2:•J nPlica.-se à.s mercadorias sujeitas au im
P·~~to sôlH\! produto:.; iadu.;;ui'l!i:~auos~ s~ndo as especificações .:o;~stante.s 
da t;d;t·!~ ~:nr-·-::1. ,; Lei u•J 4:.5C2. 1t:- Z·:> de novembro de lS·S-t, nlt.era:ta :pP.!o 
D~C':Tto-lri n·• ::.:.. :!e 18 da: r:.ov•~mbro de 196-6. 

'S :::·l P;n~: .::-; t!lt.•itos tle aplk:,o:,ão do disposto neste artigo, alc:n da m_p;·

c~cü.1rb. c"J.~f·r. ··1 n:·· operaçfm c!e t?xportaçâo, considera-se destinada \..) e"S.
lC'!'Wr a lt:!ri.l:'i'.i<.': 

I -· :'!..: ·-r-~~t~ .. ,·.::n:::r comi:rciais que operam exclusi\='amentc no ra.tn·_: da. 
e:-::v~l'lrt<;'flo: 

II - a:.>.'> :'rmazén::o bCl"!lis :":if~ndegados. entrepostos aduaneiros e -~··mas 
f!"~\n<"a~: 

III --- ac~:; aürepostos indm.l!"mis de que trata o Decret.o-lt>i n9 .H, d•.! 
1;; ciC' no\·cm·tJl'() de 1965. 

'i :r) Ko C:O.~<) c'lr,s incisos 1. Ii e nr. do parâ.grafo anterÍO[', fíca asseq Jrn.
àlJ ~n ~u,icito :'!.~·: ... c da ob:.-ig:ur.ãv tributária o direito de cobrança de im
pó..~ro rh:vict~ ror motivo da reau~:sa. em relação à mercadoria que Iot re-
in:1o~luzida no mercado intE:rno. :-)(1 pais. · 

~ 4" ;o!ftO se Px=l~irá o t-st(Hl!O do crédito fiscal correspop.dente às nla
tP.r!as.primas e ,cutros be!t~ lli"tl!.':..~.dos na. fabr~cação e embalagem dos pro
<iutr:., c:~ que :rn.ta êstc art.Ig'l . 

. s j, o c:Isr.osto no pa!:igrafc.: anterior não se aplica à.-; ma.térias-.Jr,!r.as 
dt> ~-:·i~·~~n ~nim=tl nu '\e~.etal que ,.fpresentem, individua!mente. mats de 5~'7. .. 
ccl:qtl!':lta p.;;· t~"·nto) do \oalor ac. produto resut~.ute de sun tndustiicli
Z:t!":1:), 

.\rt. S" ~r:~!::rfto ::;cr cobr:!.d::~ no exercício de 1SG7 os tributos "lt1!ni
c:p:w: {'U.i:ls h'!S i'.":nham ~ido p':.l~.icadas atê 14 de março do corrente sno. 
ctc~d>7 q~1c ~;~:.:·C.:.-:r:. confonniàad~ ·com o disposto na Lei n9 5.172, de 25 de 
nu:u~::·o <ie 1:;r:t~ •.: no L>ccreto-·ei n° 28. de 14 de no\·enlbro de 1956~ ru:si.."n 
c:n!no nt•-:tr. :.~· · :· :~'mplemrntar 2 nos de nfuneros 27, 31 e 34. 

:\rt. s·· : .... :; ttú vidas sur~icia:o f'nt decorrência da classificação ou rã;!as
siil(':lc-iio t.l~ prc~;,itos pelo ~ .. iin.t::terio da Agricultura na forma do § "'fi d"J 
an. ~" da L~ i 1l'' ·l. 784. õe 28 óe setembro de 1955, para efeito de oetdlnli
aa~ n cr:mpt>b:!!r-t:~ na r:obranca dt' Impõsto sóbre Vendas e consignaçõP~ e 
nc::: C':1s:ns de :rn.m-terênr..ia de rne1cadorias de u~ Estado para outro, não 
cl:trú" lu~nr a pn:ccs.""...CJS iiscrus Ctsde que o contribuinte haja pa~o "J icn
P'~":;) ct:m lJnsf.' na rc['.!rida c~nn.~úicação ou reclassificação. T:unbem não 
h::t\"t'r:t procr.~!'o fiscal .se. :ncxi.rt:noo classific'1ç..-lo ou reeia!t.c;iflcaçáo, o c"ln
t n!minlc hou1.·er rPcoihido mna \'E'Z o impõslo a um dos Estn.dof da Fe
dr•!:-t:fit"'. 

P:::r:l.!!raro· único. Os proc~~~o.s já instaurados na esfera adrninist;:·?..th•:l. 
ou j•tdH.:i:i.ria serão arqui-..-atir~o.<: ;._ ::equeritncnto do contribuinte, qualqut!r que 
~f' ja :• ín~t:"mcia c'u a fasl de trr...:.-:.ita~ão. 

A ri. trJ. O prt'!;t:::nte Ato Con;plementar entra em Yigor na data -:te sua 
;,:,~:J!:•::lç:i.~. :ic;ando tcvc-r::ados o § 2', do an. 4". do Ato COtnplcmentar n<t-

mero 27, o' a!'ts. 7• c 11 do Ato Complementar n• 34. o parágrafo úni~" do 
art. 95 da Lei n" 5 .172. de 25 d!! c•utubro de 1965 e as demais dlspostçõ~~ em 
contrário. 

l3rasilia. 28 de fe,·éreiro de 1567; 146'1 da Independéncta e 79• da Re
pública. 

H. Co\o;:-~·r,!.O EHANCO 
Car!o;; f;!i;,ddros Sil.1;a 
Oct~th•: r;r,l/tõe::: 
Robc1 :·.; : ::tmr.t~s 
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DECRETO-LEI N? 1.881. DE 27 DE AGCf;TO DE :''~' 

Altpra n Lt-i r.~ 5.1 i2, de ~5 de outubro 
de 1966. crin a li~o;en•s do Fundo de Parti· 
dpaçlfo dos Municipios - F'PM. e dá ou· 
trlts pn,,·idências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 55, item II. da Constituição. 

DE C R E TA: 

Art. I? · Os §§ 2? e 4? do artigo 91 da Lei n? 5.172, de 25 de outubro 
de 1966. com a redação estabelecida pelo Ato Complementar n? 35. de 
28 de fevereiro de. 1967. passam a vigorar com a seguinte redação: 

«Art. 91 

§ 2? A distribuição da parcela a que se refere o item II 
deste artigo. deduzido o percentual referido no artigo 3? do 
Decreto-lei que estabelece a redação deste parágrafo. far-se-á 
atribuindo-se a cada Município um coeficiente individual de 
participação determinado na forma s~guinte: 

Cat<:>goria do Município. segundo seu 
número de habitantes 

ai Até 16.980 

Coefici<:>nt.e 

Pelos primeiros 10.188 0.6 
Para cada 3.396. ou fração excedente. mais 0.2 

f>l Aeima de 16.91!0 até 50.9-1(1 

Pelos primeiros 16.980 1.0 
Para cada 6.792, ou fração excedente, mais 0.2 

cJ Acima de 50.940 até 101.81!0 

P<:>los primeiros 50.940 
Para cada 10.188 ou frac;ãu excedente. mais 

di Acima de 101.880 até 156.216 

Pelos primeiros I 01.1!80 
Para cada 13.584. ou fração excedente. mais 

••I Ac-ima de l!i6.216 

2.0 
0.2 

3.0 
0.2 

·LO 

§ •1:' Os limites das faixas de número de habitantt>s previs
tos no § 2:' deste artigo serão reajustados sempre que. por meio 
de recenseamento demográfico geral. seja conhecida oficialmen
te a população total do Pais. estabelecendo-se no\'OS limites na 
proporção do aumento perct>ntual daquela população. tendo por 
rf'>f<•ri•n<:ia o rece?ro~ea.nltlnto irnediatamente anterior», 

Art. 2:' Fic-a criada a Reserva do Fundo de l'articipnc;ão dos Mu
nicípios - FI'M. destinada, exclusivamente.~os Municípios que se en
quadrem no coeficiente individual de participação ·LO (quatrol. confor
me definido no artigo 91 da Lei n:• fi.l72. de 25 de outubro de 1966. com 
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a reda<;ão alterada pelo Ato Complementar n~ 35. de 28 de fever'!iro de 
1!!67. 

Parágrafo único .• Os Municípios que participarem dos recursos da 
Rese-rva ora criada não sofrerão prejui7.o quanto ao recebilnento da par
cela previ~ta no § 2~ do artigo 91 da Lei n~· 5.172. de 25 de outubro de 
1966. com a n•dricão dada pelo Alo Complementar n~ :15. de 2H de feve· 
reiro de 1967. 

Art. 3~ A Reserva referida no artigo anterior será constituída por 
4.0% (quatro por cento! dos recursos resultantes do disposto no item 11 
do artigo 91 da Lei n~ 5.172. de 25 de outubro de 1966, com a redação · 
dada pelo Ato Complementar n! 35, de 28 de fevereiro de 1967. 

Parágrafo único. A sua distribuição será proporcionalmente a um 
coeficiente individual de participação. resultante do produto dos se· 
guintes fatores: 

a} fator representativo da população. assim estabelecido: 
Percentual da População de cada Município Fator 
beneficiário eín relação à do conjunto 

Até 2% 
Mais de 2% até 5% 
Pelos primeiros 2% 
Cada 0,5%, ou fraç4o excedente, mais 
Mais de,5% 

2 

2 
0.5 
5 

b/ fator representativo do inverso da renda ftper capita~ do res· 
pectivo Estado. de conformidade com o disposto no artigo 
90 da Lei n? 5.172, de 25 de fevereiro de 1966. 

Art. 4~ Este Decreto·lei entrará em vigor na data de sua publica· 
ção. com efeitos a partir de 1982. revogadas as disposiç6es em contrá· 
rio. 

Brasflia. 27 de agosto de 1981; 160~ da Independência e 0'~~ da Re· 
pública. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Delfim Netto 

LEI COMPLEMENTAR N"' !19, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 

Dá 110\õl rcdaç;lo ao§ :l" do art. 91 da Lei li'" 5.172. de 25 de OliiUbro de 1%6 (Código Tributário 
Nacional). 'Jr JUiir-

O PRESIDENTE D,A. REPÚBLICA. làço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono :1 SC!,'Uintc 
Lei Complementar: 

Art. 1° O§ 3° do art. 91 da Lei n• 5.172. de 2S de outubro de 19f!(>. com a rcdação cstabclccicht pelo Ato 
Complementar n• 35. de 28 de fe.vereilo de 1967, passa a ligorar com a seguinte rcdação: 

"Art. 91 ............................... : ...................................... .. 
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~ 3" Parn os efeitos deste artigo. consideram-se os municípios rcgulannentc instalàdos. fazendo-se a 
re\'is.'io das quotas anualmente. a partir de 1989. com base em dados oficiais de populaç:lo produzidos pela 
Fundaçiio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - !BGE." 
Art. 2" Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Re,•ogam-se as disposições em contrário. 
Brasil ia. 22 de dezembro de 1988: !67" da Independência e !00" da República.
JOSÉ SARNEY 
,,;;nison Ferreira da Nóbrega 

LEI COMPLEMENTAR N° 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 

Estabelece normas sobre o cálculo. a entrega e o controle das liberações dos recurso• " 
Participaç;io c dá outras providências. 

····- :;,::!C 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que o Cougrc 
Lei Complementar: 

;~cional decreta e cu sanciono a seguinte 

An. I o O cálculo. a entrega c o controk das liberações dos recursos do Fuuó de Participdçiio dos Estados 
c do Distrito Federal - FP~ c do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. de que tratam as alíneas a c 
b do inciso r do art. 1."'' ':onstituição. far-se-ão nos tennos dcsw Lei Complementar. consoante o 
disposto nos i.,-:· <ia art. !61 da Constituição. 
Parágrafo ,·. '·ara 1! ; do disposto neste artigo. intcgrar:lo a base de cálculo das transferências. além 
do mont;,,::' :!os impostos nele referidos. inclusive os extintos por compensação ou daç;io. os respectivos 
adidonms. Juros e multa moratória. cobrados administrati\"a ou judicialtnen:c. com a correspondente 
atualização monetária paga. · 
Art. 2° Os recursos do Fundo de Panicipação dos Estados c do Dimito Feder~!- FPE serão distribuídos c;. 
seguinte forma: 
I - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades da Federação üaegrantes das regiões Nonc. Nordeste e 
Centro-Oeste: 
li- 15% (quinze por cento) às Unidades da Federação integrante> das regiões Sul c Sudeste. 
~ I o Os coeficientes individuais de participação dos Estados c do Dis:rito Federal no Fundo de 
Panicipaç;1o dos Estados c do Distrito Federal - FPE a sere:;, «pllcados até o exercício de I 99 L inclusÍ\'e. 
s<io os constantes do Anexo Único. que é parte integrante desta Lei Complementar. 
~ 2° Os critérios de rateio do Fundo de Panicipação dos Estados e do Distrito FederaL a vigorarem a partir 
de 1992. serão fixados em lei específica . com base na apuraçilo do censo de I 990. 
~ 3 o Até que sejam definidos os critérios a que se refere o parágrafo anterior. continuarão cm ,·igor os 
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar. 
An. 3° Ficam mantidos. até o exercício de 1991. inclusive. os atuais critérios de dístripuiç.'io dos recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 
Par:ígrafo único. A lei estabelecerá os critérios de rntcio do Fundo de Participação dos Municípios- FPM. 
a \"igornrcm a partir de I 992. com base na apuração do Censo de 1990. 

Art. ~o A Uni:io observará. a partir de março de !990. os seguintes pra..-os máximos na entrega. alra\·és de 
créditos cm contas individuais dos Estados e Municípios. dos recursos do Fundo de P:rnicipaç:io: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o ,·ígéstmo dia: 
H - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia: 
lll - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de c:tda mês: :llé o décimo dia do mês 
subseqücntc. 
§ ! 0 Até a data prevista no caput deste artigo. a União obsemmí os seguintes pmzos m:íximos: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o décimo quinto dia do mês 
snbscqücnte: 
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I: - r=n>os arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o \'igésimo dia do mês 
subscqücntc. 
§ 2° Ficam sujeitos à correção monetária. com base na variação do Bónus do Tesouro Nacional Fiscal. os 
recursos não liberados nos prazos previstos neste artigo. 
Art. 5° O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos Fundos de Participação 
e acompanhará. junto aos órgãos competentes da União. a classificação das receitas que lhes diio origem. 
Parágrafo único. No caso de criação e instalação de Município. o Tribunal de Contas da União fará 
rc\·isão dos coeficientes individuais de participação dos demais Municípios do Estado. a que pertence. 

· reduzindo proporcionalmente as parcelas que a estes couberem. de modo a lhe assegurar recursos do 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 
Art. 6° A União divulgará mensalmente os montantes dos impostos arrecadados c classificados para 
efeitos de distribuição através dos Fundos de Participação e os valores das liberações por Estado e 
Município. além da previsão do comportamento dessas variáveis nos 3 (três) meses seguintes ao da 
di\'Uigação. 
Art. 7° A União. através do Ministério da Fazenda. e o Tribunal de Contas da União baixarão. nas suas 
respectivas áreas de competência. as normas e instrução complementares ncccss.írias ao pleno 
cumprimento do disposto nesta Lei Complementar. 
Art. so Esta Lei Complementar entra em vigor a partir do primeiro mês subscqücntc ao de sua publicação. 
Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília. 28 de dezembro de 1989: 168° da Independência e 10 I o da República. 
JOSF. SARl'<'EY 
Mailson Ferreira da Nóbrega 
João Balista de Abreu 

LEI COMPLEMENTAR N° 71, DE 3 DE SETEMBRO DE 1992 

Dá nova redação ao art. 3° da Lei Complementar n° 62, de 28 de dezembro de 1929, que 
"estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos 
Fundos de Participação e dá outras providências". 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar: 
Art. 1° O art. 3° da Lei Complementar no 62, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Art. 3° Ficam mantidos os atuais critérios de distnõuição dos recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios até que lei específica sobre eles disponh?, com base no resultado 
do Censo de 1991, realizado pela Fundação ffiGE". 
Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir de I o de janeiro de 1992. 
Art._3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 3 de setembro de 1992; 171 o da Independência e I 04° da República. 
FERNANDO COLLOR 
Marcílio Marques Moreira 

(À Comissão de Assuntos Económicos.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 31, DE 1998 

Dá nova redação ao§ 2.2, do art. 15, ela 
Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, que 
"estatui nonnas gerais de Direito Financei
ro para elaboração e controle dos orça
mentos e balanços ela União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O§ 22, do art. 15, da Lei n2 4.320, de 17 

de março de 1964, que •estatui normas gerais de Di
reito Financeiro para elaboração e controle dos orça
mentos e balanços da União, dos Estados, dos Mu
nicípios e do Distrito Federal", passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

• Art. 15. ( ..• ). 
§ 12 ( ..• ). 
§ 22 Para efeito de classificação da 

despesa, considera-se material permanente 
o de duração superior a dois anos, com ex
ceção dos livros e dos meios de registro e 
reprodução magnéticos, integrantes de acer
vos documentais pElrtencentes à administra
ção pública.• 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente Projeto de Lei, ao promover a alte
ração da classificação de despesa com livros e 
meios magnéticos na elaboração e controle dos or
çamentos, tem como objetivo precípuo abrir cami
nhos para a agilização dos mecanismos de com
pra e de conseqüente atualização dos acervos pú
blicos. 

A exclusão dos livros e dos meios de registro e 
reprodução magnéticos da rubrica de material per
manente - como atualmente os classifica a legisla
ção em vigor - propiciará a reposição e a atualiza
ção dos acervos pertencentes à administração públi
ca com maior rapidez e critérios mais flexíveis, per
mitindo a adoção de procedimentos isentos da buro
cracia exigida para a aquisição do material assim 
considerado. 

_ Antiga aspiração dos especialistas do setor, a 
exclusão em causa supre essa reivindicação, que 
jJJI_gamos bastante procedente, com o adequado su

-porte legal. O material documental, pelo simples fato 
de pertencer a acervos franqueados ao público, está 
sempre sujeito a rápida deterioração. Os livros, em 

particular, por conta do freqüente manuseio, solici
tam uma ágil reposição, naturalmente dificultada. 
pela sua classificação como material permanente. 
Da mesma forma, estão os livros, assim como o ma
terial de registro magnético, permanentemente sujei
tos a extravios e furtos, exigindo, com isso, rapidez 
de reposição. 

É conhecida a expectativa de grande parte das 
bibliotecas públicas do País em relação à alteração 
da legislação vigente. A afta demanda de informação 
e a velocidade da produção dos seus meios de divul
gação reclamam uma ordenação legal mais compatí
vel com as práticas atuais. 

Nessa quadra, em que os programas de im
plantação e incremento de bibliotecas e acervos 
públicos têm sido a tônica da política para o setor, 
nada mais pertinente e oportuno que permitir, por 
intermédio da providência que ora adotamos, a 
oportunidade de uma adequada adaptação do con
teúdo da Lei n.2 4.320/64 à realidade do nosso 
tempo. 

Nesse sentido, esperamos que o presente Pro
jeto de Lei mereça acolhimento por parte dos ilustres 
Pares. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NQ 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui Normas Gerais de DlreHo FI
nanceiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe
deral. 

DISPOSIÇÃO PREUMINAR 

Art. 12 Esta lei estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orça
mentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o 
disposto no art. 52, inciso XV, letra b, da Constitui
ção Federal. 
............................................................................. ~ .................... . 

Art. 15. Na lei de Orçamento a discriminação 
de despesa far-se-á (vetado) por elementos. 

1.2 Vetado. 
2.2 Para efeito de classificação ela despesa, 

considera-se material permanente o de duração su
perior a âois anos. 

(A Comissão de Assuntos Económicos 
-decisão terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
H" 32 DE 1998 

AHera a Lei n2 9.250, de 26 de de
zembro de 1996, que dispõe sobre o Im
posto de renda das pessoas físicas e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica acrescentado ao art. 42 da Lei 

n2 9.250, de 26 de dezembro de 1996, o inciso VIl, 
com a seguinte redação: 

• Art.42 ....•.•...••.•...••.•...••....•...•.•.•••.•••••...• 

VIl - a integralidade dos rendimentos 
de que trata o inciso VI, a partir do mês em 
que o contribuinte completar setenta anos 
deidade.• 

Art. 22 O § 12 do art. 82 da Lei nR 9.250, de 26 
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art.Sl! ....•••.••.••••..••..•.•••.•••••••••••••..••••••••• 
••~~·~••••••••••••••n••u•••"'"""""""'"""'"'""""'"'""u•••••••••••• 

§ 12 A quantia correspondente à parce
la isenta dos rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência para 
a reserva remunerada ou reforma, pagos 
pela Previdência Social da União, dos Esta· 
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por qualquer pessoa jurídica de direito públi· 
co interno, ou por entidade de previdência 
privada, representada pela soma dos valo
res mensais computados a partir do mês em 
que o contribuinte completar sessenta e cin· 
co anos ou setenta anos de idade, conforme 
o caso, não integrará a sorna de que trata o 
inciso 1." 

Art. 32 Esta lei entrará em vigor no dia primeiro 
de janeiro do ano subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Constituição de 1988, em diversas passa
gens, revelà preocupação com o idoso, procurando 
l<!nçar as bases para urna política ofiCial adequada. 
Por exemplo, na conceituação da assistência social 
@rt. 203), estabelece corno objetivos, entre outros, a 

-proteção à velhice (inc. I) e a garantia de um salário · 
mínimo mensal ao idoso que comprove não possuir 
meios de prover à sua própria manutenção (inc. V). 

No art. 230, a Lei Maior é clara ao comandar 
que •a tamRia, a sociedade e o Estado têm o dever 
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua digni
dade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida". 

São princípios programáticos, orientadores da 
ação governamental e da sociedade, e que já tive
ram sua. regulamentação intraconstitucional com a 
aprovação da Lei n.2 8.842, de 4 de janeiro de 1994. 

Mais efetivamente e em sintonia com tais prin
cípios, o próprio constituinte determinou, no art. 153, 
§ 2", inc. 11, imunidade do idoso aposentado em rela
ção ao imposto de renda, deixando ao legislador or
dinário a eleição, em cada momento, dos seus ter
mos e limites, tal corno se vê da leitura do citado dis
positivo: 

"Art. 153. Compete à União instituir im
postos sobre: 

11 - renda e proventos de qualquer na
tureza; 

§ 2" O imposto previsto no_ inciso III: 

11 - não incidirá nos termos e limites fi
xados em lei,· sobre rendimentos provenien
tes de aposentadoria e pensão pagos pela 
previdência social da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, a pes
soa com idade superior a sessenta e cinco 
anos, cuja renda total seja constituída, ex
clusivamente, de rendimentos do trabalho." 

A legislação atual estabeleceu a isenção de im
portância mensal equivalente a R$900,00 (novecen
tos reais) estendendo-a aos casos de pagamento de 
aposentadoria e pensão pagos por entidade de pre
vidência privada, a partir do mês em que o contri
buinte completa sessenta e cinco anos de idade. 

O constituinte foi sábio ao deixar para o legisla
dor ordinário os "termos e limites" de desoneração 
das rendas de inatividade. Inúmeros são os fatores 
interferentes na questão e as condições variam com 
a dinâmica econõmica e social. Deflui, do comando 
constitucional, inteira flexibilidade para a caracteriza
ção legal do beneficio. Nada obriga a que haja limite 
único; nada impede que o legislador opte por grada
ção, que contemple, por exemplo, o agravamento 
das condições de sobrevivência do aposentado, com 
o avançar da idade. , 

O limite ck1 isenção atualmente fixado para 
quem entra na faixa etária mínima estipulada pela 
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regra constitucional não é adequado para aqueles 
que uHrapassam a marca dos setenta anos. 

Verdade que, nessa fase, tendem a diminuir os 
encargos de família. Em contrapartida, o idoso en
frenta um sério e irreversível agravamento das con
dições de sua manutenção, em razão de vários fato
res tais como: 

- aviHamento, historicamente reconhecido, dos 
valores dos proventos e pensões; 

- exclusão definitiva do mercado de trabalho, 
impossibilitando o exercício de atividades destinadas 
à complementação de renda; 

- maiores despesas com saúde (médicos, hos
pitais, medicamentos). 

Esse último item é, talvez, o mais característi
co. Na medida em que envelhece, o indivfduo vai 
cambiando da sujeição à incidência de patologias de 
rápido tratamento e cura, para aquelas outras do tipo 
degenerativas e crônicas, demandantes, por nature
za, de tratamentos longos (às vezes permanentes) e 

\caros, com medicação constante e largos períodos 
de hospitalização. 
· Por isso, é de toda conveniência, usando a fle
xibilidade que o constituinte delegou ao legislador or
dinário, criar uma gradação no benetrcio frscal. Ao 
atingir os sessenta e cinco anos, continua o inativo a 
fruir a isenção hoje estabelecida, no limite já mencio
nado; entretanto, ao ultrapassar a marca dos setenta 
anos, a desoneração deve ser total. 

Qualquer perda de receita que advenha da 
aprovação do projeto será sobejamente comPensa
da com a economia em despesas assistenciais. 

O Brasil somente agora começa a tomar cons
ciência da necessidade de se preocupar com a exis
tência e com o bem-estar do contingente de idosos, 
até hoje praticamente relegado ao ostracismo. A in
versão da pirâmide etária, acelerada pela mudança 
nos padrões de natalidade e de mortalidade. de qua
lidade de vida - todos contnbuindo para o alonga
mento da expedativa de vida média- é hoje constata
ção importante para a fonnação de polfticas públicas. 

A proporção de idosos na população está prati
camente dobrando a cada geração. Em menos de 
vinte anos o pafs estará enfrentando o problema de 
conviver e tratar, com a dignidade que eles mere
cem, nada inenos que dez por cento ela população, 
o~ cerca de vinte milhões de idosos. 

Esse fenômeno demográfico será, certamente, 
-~grande problemática social brasileira do infcio do 
milênio. A ampliação da renúncia fiSCal preconizada 
no projeto, em favor do grupo da terceira idade, que 
se compensará com menores exigências de investi-

mento em assistência s~ial específica, ape.;as virá 
como um dos fatores de atenuação da crise que ine- · 
vitavelmente caracterizará o processo. 

Não deve ser ignorado que a explosão do gru
po de terceira idade coincide com uma fase de radi
cais transformações sociais que evidenciam o enor
me despreparo do País para lidar com o problema 
ela forma como ele tradicionalmente foi encarado. 
Por exemplo, são importantes nesse contexto os pa
drões de tamanho e de dinâmica familiar, os padrões 
de relacionamento filhos/país, a profissionalização 
feminina e, até mesmo, as conseqüências do pro
cesso de mudança da sociedade brasileira de corte 
predominantemente rural para urbano. 

Por último, mas não menos importante, ressal
te-se o fato de que a isenção total para os aposenta
dos de avançada idade representa também o reco

. nhecimento da sociedade pela sua contribuição na 
construção da riqueza nacional, enquanto teve força 
e capacidade laborativa. De toda justiça é isentá-lo, 
na fase em que ele mais necessita, em relação aos 
ganhos de proventos para os quais, afinal, ele contri
buiu durante longos e penosos anos. 

Sala das sessões, 4 de fevereiro de 1998. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 9.250- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 

AHera a legislação do Imposto sobre 
a Renda das pessoas físicas, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 411 Na determinação da base de cálculo su
jeita à incidência mensal do Imposto sobre a Renda 
poderão ser deduzidas: 

I -a soma dos valores referidos no artigo 62 da 
Lei n.SI 8.134, de 27 de dezembro de 1990; 

11 - as importâncias pagas a título de pensão 
alimentfcia em face das normas ·do Direito de Famí
lia, qua.nclO em cumprimento de decisão ou acordo ju
dicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais; 

III - a quantia de R$90,00 (noventa reais) por 
dependente; 

IV -as contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nícfpios;. ·. 

V - as contribuições para as entidades de pre
vidência privada domiciliadas no País, CÜjo õnus te
nha sido do contribuinte, destinadas a custear bene-
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fícios complementares assemelhados aos da Previ
dência Social; 

VI - a quantia de R$900,00 (noventa reais), 
correspondente a parcela isenta dos rendimentos 
provenientes de aposentadoria e pensão, transferên
cia para a reserva remunerada ou reforma, pagos 
pela Previdência Social da União, dos Estados, do 
DiStrito Federal e dos Municípios, por q!Jalquer pes
soa jurídica de direito público interno, ou por entida
de de previdência privada, a partir do mês em que o 
contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade. 

Parágrafo único- A dedução permitida pelo inci
so V aplica-se exclusivamente à base de cálculo re
lativa a rendimentos do trabalho com vínculo empre
gâÜcio ou de administradores, assegurada, nos de
mais casos, a dedução dos valores pagos a esse tí
tulo, por ocasião da apuração da base de cálculo do 
imposto devido· no ano-calendário, conforme dispos
to na alínea e do inciso 11 do artigo 8º desta lei. 

Art. 82 A base de cálculo do imposto devido no 
ano-calendário será a diferença entre as somas: 

I - de todos os rendimentlils percebidos duran
te o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tribu
táveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os 
sujeitos a tributação definitiva; 

11 -das deduções relativas: 
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá

rio, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas com exames laboratoriais, 
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próte
ses ortopédicas e dentárias; 

b) a pagamentos efetuados a eStabelecimentos 
de ensino relativamente a educação pré-escolar, de 
12, 22 e 32 graus, cursos de especialização ou profis
sionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, 
até o limite anual individual de R$1.700,00 (um mil e 
setecentos reais); 

c) à quantia de R$1.080,00 (um mil e oitenta 
reais) por dependente; 

d) às contribuições para a Previdência Social 
da União, dos EStados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios; 

e) às contribuições para as entidades de previ
dência privàda domiciliadas no País, cujo ónus tenha 
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios 
Complementares assemelhados aos da Previdência 
Social; 

-=c- f} às importâncias pagas a título de pensão ali
mentícia em face das normas do Direito de Família, 
quando em cumprimento de decisão judicial ou acor-

do homologado judicialmente, inclusive a prestação· 
de alimentos provisionais; 

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, 
previstas nos incisos I a III do artigo 6" da Lei n. 2 

8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de tra
balho não assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos 
titulares de serviços notariais e de registro. 

§ 12 .4. quantia correspondente a parcela isenta 
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e 
pensão, transferência para a reserva remunerada ou 
reforma, pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por qualquer pessoa jurídica de direito público inter
no, ou por entidade de previdência privada, repre
sentada pela soma dos valores mensais computados 
a partir do mês em que o contribuinte completar ses
senta e cinco anos de idade, não integrará a soma 
de que trata o inciso I. 

§ 22 O disposto na alínea a do inciso 11: 
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetua

dos a empresas domiciliadas no País, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas 
e odontológicas, bem como a entidades que assegu
rem direito de atendimento ou ressarcimento de des
pesas da mesma natureza; 

11 - restringe-se aos pagamentos efetuados 
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento .e 
ao de seus dependentes; 

III - limita-se a pagamentos especificados e 
comprovados, com indicações do nome, endereço e 
número de inscrição no CadaStro de Pessoas Físi
cas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes -
CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de do
cumentação, ser feita indicação do cheque nominati
vo pelo qual foi efetuado o pagamento; 

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por 
entidade de qualquer espécie ou cobertas por con
trato de seguro; 

V - no caso de despesas com aparelhos orto
pédicos e próteses ortopéd!cas e dentárias, exige-se 
a comprovação com receituário médico e nota fiscal 
em nome do beneficiário. 

§ 32 As despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante 
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de 
acordo homologado judicialmente, poderão ser de
duzidos pelo alimentante na determinação da base 
de cálculo do Imposto sobre a Renda na declara
ção, ob.servado, no caso de despesas de educa
ção, o limite previsto na alínea b do inciso 11 deste 
artigo. 
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LEI N2 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994 

Dispõe sobre a política nacional do 
Idoso cria o Conselho Nacional do Idoso 
e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPfTULOI 
Da Finalidade 

Art. 12 A política nacional do idoso tem por ob
jetivo assegurar os direitos sociais do idoso,- crian
do condições para promover sua autonomia, integra
ção e participação efetiva na sociedade. 

Art 22 Considera-se idoso, para os efeitos des
ta lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade. 

CAPfTULO li 
Dos Princípios das Diretrlzes 

SEÇÃOI 
Dos Princípios 

Art 32 A política nacional do idoso reger-se-á 
pelos seguintes princípios: , 

I - a família, a sociedade e o estado tem o de
ver de assegurar ao idoso os direitos da cidadania, 
garantindo sua participação na comunidade, defen
dendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

11 - o processo de envelhecimento diz respeito 
à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhe
cimento e informação para todos; 

III - o idoso não deve sofrer discriminação de 
qualquer natureza; 

IV- idoso deve ser o principal agente e o desti
natário das transformações a serem efetivadas atra
vés desta política; 

V - as diferenças econômicas, sociais, regio
nais e, particularmente, as contradições entre o meio 
rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas 
pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, 
na aplicação desta lei. 

SEÇÃO li 
Das Dlretrizes 

Art 42 Constituem diretrizes da politica nacio
nal do idoso; 

I - viabilização de formas alternativas de parti
cipação ocupação e convívio do idoso, que propor
cionem sua integração às demais gerações; 

__ 11 - participação do idoso, através de suas or-
ganizações representativas, na formulação imple
mentação e avaliação das políticas, planos, progra
mas e projetos a serem desenvolvidos; 

III - priorização do atendimento ao idoso atra
vés de suas próprias famílias, em detrimento do 
atendimento asilar, à exceção dos idosos -qÜe não 
possuam condições que garantam sua própria so
brevivência; 

IV- descentralização político-administrativa; 
V - capacitação e reciclagem dos recursos hu

manos nas áreas de geriatria e gerontologia e na 
prestação de serviços; 

VI - implementação de sistema de informações 
que permita a divulgação da política, dos serviços 
oferecidos, dos planos, programas e projetas em 
cada nível de governo; 

VIl - estabelecimento de mecanismos que fa
voreçam a divulgação de informações de caráter 
educativo sobre os aspectos biopsicossociais do en
velhecimento; 

VIII - priorização do atendimento ao idoso em 
órgãos públicos e privados prestadores de serviços, 
quando desabrigados e sem família; 

IX ...: apoio a estudos e pesquisas sobre as 
questões relativas ao envelhecimento. 
. Parágrafo único. É vedada a permanência de 
portadores de doenças que necessitem de assistên
cia médica ou de enfermagem permanente em insti
tuições asilares de caráter social. 

CAPITuLO III 
Da Organização e Gestão 

Art. 52 Competirá ao órgão ministerial respon
sável pela assistência e promoção social a coorde
nação geral da política nacional do idoso, com a par
ticipação dos conselhos nacionais, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais do idoso. 

Art. 62 Os conselhos nacional, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais do idoso serão órgãos 
permanentes, paritários e deliberativos, compostos 
por igual número de representantes dos órgãos e 
entidades públicas e de organizações repre
sentativas da sociedade civii ligadas à área. 

Art 7'2 Compete aos conselhos de que trata o 
artigo anterior a formulação, coordenação, supervi
são e avaliação da política nacional do idoso, no âmbi
to das respeclivas instâncias político-administrativas. 

Art S2 À União, por intermédio do ministério 
responsável pela assistência e promoção social, 
compete: 

I .,..coordenar as ações relativas à política na
cional do idoso; 

11 - participar na formulação, acompanhamento 
e avaliação da política nacional do idoso; 
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III- promover as articulações intraministeriais e 
interministeriais necessárias à implementação da po
lítica nacional do idoso; 

IV- (vetado.) 
V - elaborar a proposta orçamentária no âmbi

to da promoção e assistência social e submetê-la ao 
Congresso Nacional do Idoso. 

Parágrafo único. Os ministérios das áreas de 
saúde educação, trabalho, previdência social, cultura 
esporte e lazer devem elaborar.proposta orçamentá
ria, no âmbito de suas competências, visando ao fi
nanciamento de programas nacionais compatíveis 
com a política nacional do idoso. 

Art. 9~ (vetado.) 
Parágrafo único. (vetado.) 

CAPÍTULO IV 
Das Ações Governamentais 

Art. 10. Na implementação da política nacionai 
do idoso, são competências dos orgãos e entidades 
públicas: · · · · · · · · 

I -na área de promoção e assistência social: 
a) prestar serviços e desenvolver ações voltá~ · 

das para o atendimento das· necessidades básicas 
do idoso, mediante· a participação das famílias, da, . 
sociedade e de entidades governamentais e não-go~ · 
vernamentais. 

b) estimular a criação de incentivos e de alter- · 
nativas de atendimento ao idoso, como centros de· 
convivência, centros de cuidados diurnos, casas-la>· 
res, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos do
miciliares e outros; 

c) promover simpósios, seminários e encontros·· 
específicos; 

d) planejar, coordenar, supervisionar e finan
ciar estudos, levantamentos, pesquisas e publicaç~ · 
es sobre a situação social do idoso; · 

e) promover a capacitação "de recursos pa~· . 
atendimento ao idoso; 

11 - na área de saúde; 
a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos 

diversos níveis de atendimento do Sistema Único de 
Saúde; ·' 

b) :prevenir, promover, proteger e recuperar a 
saúde do idoso, mediante programas e medidas pro
filáticas; 

c) adotar e aplicar normas de funcionamento 
à& instituições geriátricas e similares, com fiscaliza
ção pelos gestores do Sistema Único de Saúde; 

-=c- d) elaborar normas de serviços geriátricos hos
pitalares; 

e) desenvolver formas de cooperação entre as 
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Fede-

ral, e dos Municípios e entre os Centros de Referên
cia em Geriatria e Gerontologia para treinamento de 
equipes interprofissionais. 

f) incluir a Geriatria como especialidade clínica, 
para efeito de. concursos públicos federais, esta
duais, do Distrito Federal e municipais; 

g) rea~zar estudos para detectar o caráter epi
dermiológico de . determinadas doenças do idoso, 
com vistas à prevenção, tratamento e reabilitação; e 

.1:1) c.riar serviços-alternativos de saúde para o 
idoso. 

III - na área de educação: .. 
. . a) adequar currículos, metodologia e material 

didático aos programas educacionais destinados ao 
idoso~ 

· b). inserir nos. currículos mínimos, nos diversos 
níveis d.o ensino formal, conteúdo voltados para o 
processo de envelhecimento, de forma a eliminar 
preconceitos e a produzir conheçimentos sobre .o as
sunto; 

. c) !ncluir a Ge_rontologia e a Geriatria como dis
ciplinas curriculares nos cursos superiores; . . 

d) qeSElnv.olver programas educativos, esPe
cialmente nos meios de comunicação, a fim de infor
mar.a população sobre o processo de envelhecimento; 

e) desenvolver programas que adotem modali
dade~ d~ .~nsino à distância, adequados às condiçõ
es do idoso; 

· · f) aPoiar a criação de universidade aberta para 
a terceira idade, como meio de universalizar"o aces-
so às diferentes formas do sabe·r;· · · · 

· · 1\/.:. na área de trabalho e previdência social: 
a) garantir mecanismos que impeçam a discri

minação do idoso quanto a sua·participação no mer
cado de trabalho, ·no "setor·público e privado; 

b) priorizar o atendimento do idoso nos benefí
cios previdenciário; 

c) criar e estimular a manutenção de progra
mas de preparação para aposentadoria nos setores 
público e privado com antecedência mínima de dois 
anos antes do afastamento; 

V - na área de habitação e urbanismo: 
a) destinar, nos programas habitacionais, uni 

dades em regime de comodato ao idoso, na modali
dade de casas-lares; 

b) incluir nos programas de assistência ao ido
so forma de melhoria de condições de habitabilidade 
e adaptação de moradia, considerando seu estado 
físico e sua independência de locomoção; 

c) elaborar critérios que garantam o acesso da 
pessoa idosa à habitação popular; 

d) diminuir barreiras arquitetõnicas e urbanas; 
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VI- na área de justiça: 
a) promover e defender os direitO! da pessoa 

idosa; 
b) zelar pela aplicação das nonnas sobre o ido

so determinando ações para evitar abusos e lesões 
a seus direitos. 

VIl - na área de cultura, esporte e lazer: 
a) garantir ao idoso a participação no processo de 

produção, reelaboração e fruição dos bens cullwais; 
b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e 

eventos culturais, mediante preços reduzidos, em 
âmbito nacional; 

c) incentivar os movimentos de idosos a de
senvolver atividades culturais; 

d) valorizar o registro da memória e a transmis· 
são de informações e habilidades do idoso aos mais 
jovens, como meio de garantir a continuidade e a 
identidade cultural; 

e) incentivar e criar programas de lazer, espor
te e atividade físicas que proporcionem a melhoria 
da qualidade de vida do idoso e estimulem sua parti
cipação na comunidade. 

§ 12 É assegurado ao idoso o direito de dispor 
de seus bens, proventos, penSões e benefícios, sal
vo nos casos de incapacidade judicialmente compro
vada. 

§ 22 Nos casos de comprovada incapacidade 
do idoso para gerir seus bens, ser-lhe-á nomeado 
Curador especial em juízo. 

§ 32 Todo cidadão tem o dever de denunciar à 
autoridade competente qualquer forma de negligên
cia ou desrespeito ao idoso. 

CAPiTuLO V 
Do Conselho Nacional 

Art. 11. (vetado.) 
Art. 12. (vetado.) 
Art. 13. (vetado.) 
Art. 14. (vetado.) 
Art. 15. (vetado.) 
Art. 16. (vetado.) 
Art. 17. (vetado.) 
Art. 18. (vetado.) 

CAPiTuLO VI 
Das Disposições Gerais 

Art. 19. Os recursos financeiros necessários à 
i!!1J)Iantação das ações às áreas afetas de compe

-fência dos govemos federal, estaduais, do Distrito 
Federal e municipais serão consignados em seus 
respectivos orçamentos. 

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de sessenta alaS, a partir da data de sua 
publicação. 

.Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em conllário. 
Brasília, 4 de janeiro de 1994, 1732 da Inde

pendência e 1Q61! da República.- ITAMAR FRAN· 
CO - Leonor Barreto Franco. 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 153. Compete à União instituir impostos 
sobre: 

I .;.. imporaçãp de. produtos estrangeiros; 
11 - expOrtação, para o exterior, de produtos 

nacionais ou nacionalizados; 
III- renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - prodUtos industrializados; 
V- opetaÇães de crédito, câmbio e seguro, ou 

·· relativas a trtutos ou valores mobiliários; 
VI - propriedade territorial rural; 
VIl - grandes fortunas, nos tennos de lei com

pleme~. 
§ 1v É facultado ao Poder Executivo, atendidas 

as condições e M limiteS estabelecidos em lei, alte
rar as allquotas dos impostos enumerados nos inci
sos I, 11, IV e V. 

§ ·22 O imposto previsto no inciso III; 
1-será infqrmado pelos critérios da generalida· 

de, da universidade e da progressividade, na forma 
da lei; 

11 - não incidirá, nos termos e limites fixados 
em lei, sobre rendimentos provenientes de aposen
tadoria e pensão, pagos pela previdência social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni· 
cfpios ~ pessos com idade superior a sessenta e cin
co anos, cuja renda total seja constitufda, exclusiva
mente, de rendimentos do trabalho. 

§ 3V O imposto previsto no inciso IV; 
I -será seletivo, em função da esssencialidade 

do produto. 
11 -: será não cumulativo, compensando-se o 

que for devido em cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores; 

IJI- não incidirá sobre produtos industrializados 
destinados ao exterior. 

§ 4v O imposto previsto no inciso VI terá suas 
alfquotàS fixadas de forma a desestimular a manu· 
bi"Ção de propriedades improdutivas e não incidirá 
sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, 
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quando as explore, só ou com sua família, a proprie
tário que não possua outro imóvel. 

. § 52 O ouro, quando definido em lei como ativo 
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusi
vamente à incidência do imposto de que trata o inci
so V do ~put deste artigo, devido na operação de 
origem; a alíquota mínima srá de um por cento, as
segurada a transferência do montante da arrecada
ção nos seguintes termos: 

I -trinta por cento para o Estado, o Distrito Fe
deral ou p Território, conforme a origem; 

11'-setenta por cento para o Município de origem. 

. Art. 203. A assistência social será prestada a 
quem dela necessitar, independentemente de contri
buição à seguridade social, e tem por objetivos; 

1-a proteção à família, à maternidade, à infân
cia, à adolescência e à velhice; 

11 - o amparo às crianças e adolescentes ca
rentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de 
trabalho; 

IV - a habilitação e reabirltação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua inte
gração á vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de beneff
cio mensal à pessoa portadora de defiCiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover·à 
própria :manutenção ou de tê-la provida por sua ta~ 
mília, conforme dispuser a lei. 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm 
o dever de amparar as pessoas idosas, asseguran" 
do sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito á 
vida 

§ 12 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. 

(A Comissão de Assuntos Econ6micos 
-decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NR33, DE 1998 

Dá nova redação ao § 511 do art. 511 da 
_,... Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 

que "Dispõe sobre o regime tributário 
das microempresas e das empresas de 
pequeno porte, institui o Sistema Integra-

do de Pagamento de Impostos e Contri
buições das Microempresas e das Em
presas de Pequeno Porte - Simples, e dá 
outras providências. • 

Q Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O § 52, do art 52, da Lei n2 9.317, de 5 

de dezembro de. 1996, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

. "Art.52 ....••.••..••••••...•.••...••••...•.•••. ~ ......... . 

§ 52 A inscrição no Simpl.es veda, para 
a· !Tiicroempresa ou empresa de pequeno 
·porte, a utilização ou destinação de qualquer 
valor a títi.Jió de incentivo fiscal, bem assim a 
apropriação de créditos relativos ao IPI e ao 
ICMS, sendo permitida a transferência de 
créditos;- calculados pela alíquota integral, 
para os adquirentes de seus produtos, des-

. de" que ·sejam contribuintes daqueles impos
. tos e não inscritos no Simples.! 

·~••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arl. Í?." ESta .lei entra em Vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

. . . A instituição do. SIMPLES - Sistema Integrado 
de Pagarilento de rmpóstos e. Contribuições das Mi
~roempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
representou um considerável availço no tratamento tri
bútáriO" õiSpet'ISa.do àquelas unidades empresariais. 

Fora de qualquer dúvida, através da Lei n"9.317, 
de 5 de dezembro de 1966, conseguiu-se, finalmen
te, materializar Uma política de simplifiCaçãO tributá
ria para· as pequenas entidades privadaS produtoras 
e comei-ciaiS, tal como preconizado pelo art; 179 da 
Constituição Federal: 

Art 179. A União, os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios dispensarão às 
microempresas e àS empresas de pequeno 
porte, assim definidas em lei, tratamento ju
rídico diferenciado, visando a incentivá-las 
pela simplificação de suas obrigações admi
nistrativas, tributárias, previdenciárias e cre
ditfcias, ou pela eliminação ou redução des
tas por meio de lei. • 

No cumprimento do mandamento constitucio
nal, a pàncipal inovação introduzida pela referida lei 
o estabelecimento de alfquotas si~ificadas para 
pagamento em conjunto dos il11l05tos e contnbuições 
federais e, dependendo de CQnvênio ~m o Estado e 
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com o Município, também dos impostos de sua com
petência, isto é, do ICMS e do ISS. 

Contribuindo com um detenninado percentual 
sobre sua receita, a micro e pequena empresas es~ 
tarão liberadas de outros pagamentos relativos a Im
posto de Renda das Pessoas Jurídicas, da Contri
buição para o Pis-Pasep, da Contribuição Social so
bre o Lucro Líquido, da Confins, do Imposto sobre 
Produtos Industrializados e das Contribuições para a 
Seguridade Social. 

Dependendo da existência de convênios com o 
Estado e o Município, mediante o acréscimo de al
guns pontos sobre aquele percentual, frearão tam
bém liberadas do pagamento de Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Im
posto sobre Serviços -ISS. 

Para se chegar a essa solução foi necessário 
modifiCar a sistemática de todos os tributos. No que 
respeita aos impostos pessoais, não há problema 
maior. Entretanto, há complicações quando se trata 
de impostos objetivos, cuja sistemática, por força de 
mandamento constitucional, se assenta sobre ~ prin
cípio da não-cumulatividade. 

No mecanismo do Simples, em relação ao IPt' e 
ao ICMS, cuidou-se de substituir a apropriação de 
débito e crédito, para apuração do imposto devido 
sobre o valor adicionado, pela incidência de uma ali
quota menor sobre o valor da receita, o que equivale 
a dizer, sobre o valor total da operação. 

Na prática, em termos de média geral, não há 
prejuízo para a arrecadação nem para os contribuin
tes micro e pequenos empresários. 

Nessa concepção, está correto o § 511 do art. 511 
da Lei n2 9.317,.mencionada, ao vedar, para as em
presas aderentes ao Simples, a apropriação de cré
ditos daqueles impostos, visto que a forma de contri
buir, para elas, não se assenta sobre o mecanismo 
de débito e crédito. · 

Entretanto, há sério equívoco, naquele disposi
tivo, ao se proibir também a transferência de crédito. 
Esse equívoco tem uma conotação jurídica e outra 
económica. 

Do ponto de vista jurídico, inegavelmente está
se diante de uma inconstitucionalidade, em face do 
que dispõem o inciso. 11, § 32, art. 153 (em relação 
ao IPI) e o inciso. I, § 211, art. 155 (em relação ao 
ICMS) da cOnstituição. Federal, verbls: 

"Art. 153. Compete à União instituir im
postos sobre: 

IV- produtos industrializados; 
...................... ; ........................................... . 

§ ae O :mposto previsto no inciso IV: 

11 - ,;erá não-..;umulativo, compell$afl
do-se o qlie for devido em cada operaçãQ 
com o momame cobrado nas anteriores. • 

"Art. 155. Compete aos Estaaos e ao 
Distrito Federal instituir impostos sobre; 

11 - operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre·prestação de serviços 
de transporte interestadual· e intermunicipal 
e de comunicação, airlda que as operações 
e as prestações se iniciem no exterior; 

•••n•••••••ooouooooon•••••••••••••••••••••••••••,•••••••••• 

§ 2!' c imposto previsto no inciso 11 
atenderá ao Rsguinte: · · · · 

I - <:ürá não-cumulativo, compensan
do-se o Ç'? íor dévido em cada operação 
relativa à circulação de mercadoriàs ou pres
tação de ::: ;;-.;iços com o montante cobrado 
nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado 
ou pelo Di:::; dto Federal;" 

Ao longo d•< -:adeia de comercialização, em 
cada operação de compra e venda com o mesmo 
produto, o IPI e o ICMS incidem sobre o valor adicio
nado. Daí resulta que o valor total do produto, em 
eada momento, está integrado também da soma dos 
diversos valores parciais dos referidos impostos. É a 
cadeia de débito/crédito do imposto que possibilita o 
cumprimento da não-cumulatividade. 

O valor da rr.ercadoria já embute as parcelas 
dos impostos. Isso. ;;;esmo que, na últíma etapa 
CÓnsiderada, tenha havido isenção ou, como no 
caso, pagamento (:O r alíquota simplifiCada 

' Selido vedacL. a transferência de crédito, os 
adquirentes das rrt':i!CadC'rias não poderão se· credi
faMD-.imposto cujo •;alar integra seu preço e estará 
quebrada a cadeia de débito/crédito do imposto e 
portanto, ferido o principio constitucional da não-cu
mulalividade. No momento da revenda da mercado
ria, o IPI e o ICMS incidirão sobre seu preço total, de 
sorte que haverá bi;ributação relativamente ao valor 
daqueles impostos que já estavam embutidos nas 
etapas anteriores. 

Do ponto de vista econômico, é clara a consaa
tação de que a vedação de transferência do crécflto 
tira competitividade das empresas aderentes ao 
Simples, indo, assim, contra o objetivo da própria lei 
instituidora. 

ACOntece que as empresas não inscritas no 
Simples, ao adquinr mercadorias das micro e peque
nas empresas im:c' :u::s, para revenda, não recebem 
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o crédito do imposto, embora o valor dele esteja em
butido no preço da mercadoria 

Ao revender a mercadoria, as empresas não 
inscritas são obrigadas, por isso, a pagar o imposto 
sobre o valor total da mercadoria e não apenas so
bre o valor adicionado. 

Pela pura lógica de mercado, evidentemente 
tais emprasas evitarão comprar de micro e peque
nas empresas inscritas no Simples, dando preferên
cia às não inscritas, que possam lhe transferir o cré
dito do IPI e do ICMS, pois isso significará um dife
rencial de preço importante, muitas vezes da ordem 
de vinte por cento, ou mais. 

Este projeto, que apresento à elevada conside
raÇão dos ilustres pares, tem o objetivo de corrigir a 
grave inconstitucionalidade do retrocitado dispositivo 
da Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e de 
possibilitar às microempresas e empresas de peque
no porte atuarem nonnalmente no mercado, sem 
perda de competitividade. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre o regime tributário das 
microempresas e das empresas de pe
queno porte, institui o Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribui
ções das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei: 

Art. 52 O valor devido mensalmente pela micro
empresa e empresa de pequeno porte, inscritas no 
Simples, será determinado mediante a aplicação, so
bre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes 
percentuais: 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 153. Compete à União instituir impostos 
sobre: 
••••••••••••••••u•••••••••noeoooonoooooooooooon•••nooooonooooo•••••••••••••••• 

-?- § 32 O imposto previsto no inciso IV: 
I - será seletivo, em função da essencialidade 

do produto; 

11 - será não cumulativó, compensando-se o 
que for devido em cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores; 

Art. 155. (*) Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal instituir: 

§ a~ O imposto previsto no inciso I, b, atenderá 
ao seguinte: 

I - será não cumulativo, compensando-se o 
que for devido em cada operação relativa à circula
ção de mercadorias ou prestação de serviços com o 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou ou
tro Estado ou pelo Distrito Federal; 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios dispensarão às microempresas e 
às empresas de pequeno porte, assim definidas em 
lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incenti
vá-las pela simplificação de suas obrigações admi
nistrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 
pela eliminação ou redução destas por meio de lei. 

(A Comissão de Assuntos Económicos 
-decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 34, DE 1998 

Devolve à Universidade Federal do 
Rio de Janeiro sua denominação primiti
va de Universidades do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A Universidade Federal do Rio de Janei

ro passa a denominar-se Universidade do Brasil. 
Art. 22 Esta lei entra em vigor 120 (cento e vin

te) dias a partir da data de sua publicação. 
Ar!. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As primeiras iniciativas para a instalação de 
uma universidade no Brasil remonta aos primórdios 
do período colonial. Os Jesuítas encetaram, então, 
os pioneiros esforços neste sentido. No entanto, a 
solicitação de aprovação do pleito de fundação da 
chamada "Universidade do Brasil" foi negado pelo 
Papa, em 1592. A colônia não poderia ser guindada 
de sua condição de submissão intelectual. Súditos 
incultos não se organizam, nem questionam injusti
ças sociais. Posteriormente, à época da invasão ho
landesa fói aventada, e apenas aventada, a possibili- , 
dada de estabelecimento de uma universidade no 
País pelo príncipe Maurício de Nassau. No entanto, 
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somente duzentos anos após a primeira iniciativa 
dos Jesuítas, quando o Brasil já contava com cida
dãos educados na Europa e influenciados pelas 
idéias dos iluministas franceses e dos filósofos da in
dependência dos Estados Unidos, uma ex-colônia 
em condições semelhantes às nossas, é que, no 
bojo das intenções da Conjuração Mineira, de 1789, 
encontrou-se o projeto de fundação de uma "univer
sidade como a de Coimbra". 

A invasão da Península Ibérica pelas tropas de 
Napoleão teve, em verdade, auspiciosos reflexos so
bre a intelectualidade brasileira, pois a elevação de 
nosso País à condição de Reino Unido de Portugal e 
Algarves por D. João VI, traduziu, claramente, a ava
liação e a expectativa da nobreza portuguesa quanto 
ao longo período de exílio forçado a que se veriam 
submetidos. Assim, seria necessário dotar o País 
com as facilidades e confortos da matriz. Destarte, 
coube ao Cirurgião-Mar do Reino - Dr. José Correia 
Piranço - a oportunidade de sugerir ao Príncipe Re
gente a fundação de um curso pioneiro de medicina 
na ex-colônia Desta forma, em 18 de fevereiro de 
1808 era instituída, através da carta Régia, a Escola 
de Anatomia e Cirurgia da Bahia, tendo como primei
ros lente de cirurgia e anatomia os "cirurgiões-apro
vados", Manuel José Estrada e José Soares de Cas
tro. Estava, portanto, estabelecida a pedra inaugural, 
da Universidade Brasileira. Com a transferência da 
capital do Reino para o Rio de Janeiro, o Regente 
fundou, em seguida, a 2 de abril de 1808, a Escola 
Anatómica do Rio de Janeiro, que se constituiu no 
primeiro curso de futura Universidade do Brasil. Por
tanto, neste ano de 1808, com diferença de dias, o 
Príncipe Regente concretizou um alentado sonho de 
libertação intelectual que se encontrava em oculta 
ebulição por mais de duzentos anos. E este fato his-
1órico, pela sua inquestionável relevância para evolu
ção intelectual do Pafs, deve ser preservado em 
seus aspectos históricos como forma de, através do 
conhecimento e do respeito aos fatos positivos e re
levantes do nosso crescimento enquanto nação, in
cutir na juventude brasileira o espírito de identidade 
nacional. Não é justificável que, à guisa da uniformi
zação administrativa, simplesmente se destrua todo 
um acervo históriccH:ultural. Em verdade, estas ati
tudes que· cultivam a amnésia nacional quanto às 
!i!Ua5 origens e a sua história, têm o sub-reptício ob
jetivo de pulverizar o sentimento de nacionalidade e 

_ Ae orgulho pátrio. Devemos, isto sim, nos mirar em 
·exemplos de outros países, que tratam as suas uni
versidades com indisfarçável carinho, pela sua anti
güidade e tradição. Devemos seguir, no mínimo, o 

exemplo dos Estados Uniçlos que impedem todas as 
modificações da imagem histórica de universidades 
tradicionais como a de Harvard, fundada em 1686. A 
busca do moderno não deve implicar o desrespeito 
ao nosso patrimônio histórico. 

Estas razões da apresentação da presente pro
posição que esperamos seja aprovada por nossos 
ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998.
Senador Odacir Soares. 

(A Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 35, DE 1998- COMPLEMENTAR 

Constitui a Região de Desenvolvi
mento da Fronteira Oeste, elege seus Ins
trumentos de planejamento e governo e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A União articulará sua ação, no comple

xo econômico e social da fronteira oeste do Pafs, na 
fÓrma do disposto no art. 43 e seus parágrafos da 
Constituição da República Federativa do Brasil, no 
âmbito administrativo da Região de Desenvolvimen
to da Fronteira Oeste. 

Art. 22 Constituem a Região de Desenvolvi
mento da Fronteira Oeste, e como tal, entes ativos e 
passivos de programas e projetas de desenvolvi
mento e redução das desigualdades sociais: 

1-os municípios do Estado de Rondônia; 
11 -os municípios do Estado do Acre; 
III - os municípios ocidentais do Estado do 

Amazonas, admitido como limite regional direito o 
meridiano GW 652, ou seja, da confluência dos rios 
Juruá e Solimões. 

Art. 32 A integração regional, acima definida, 
em organismo regional de desenvolvimento, tem por 
finalidade: 

I - a articulação das Btividades administrativas 
federais num mesmo complexo geoeconômico e so
cial, representativo de identificação cultural, capaz 
de obter economias de escala e ganhos de produtivi
dade; 

11 - o planejamento integrado, em que serão 
consideradas as variáveis regionais homogéneas; 

III - a proteção à fronteira oeste do País, por 
razões_de segurança externa e de interesses multi
nacionais. 

IV - o correto manejo das populações aut~
nes, com vistas à absorção funcional daqueles gru;, 
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pos étnicos, à defesa das reseJVas e à preseJVaç.ão 
da vida selvagem; 

V - a exploração econômica conjunta de recur
sos naturais renováveis e não renováveis; 

VI - o aproveitamento dos rios e outras mas
sas de água, inclusive subterrãnea, no interesse da 
produção e do bem-estar das populações; 

VIl - a coordenação das ações públicas de 
saúde e educação, conduzidas pelo Poder Público 
Federal, e disposições quanto ao mesmo objetivo 
com relação aos entes constituintes da região; 

VIII - estudos de mão-de-obra e mercado de 
trabalho, de maneira a compatibilizá-los com o nível 
d~. produção e do emprego, adaptando-se a eles as 
estruturas de saúde e formação profissional; 

IX -a defesa da memória histórica e da cultura 
regional e local, dos ataques dos agentes peJVersos 
da defonnação ambiental; 

X - a recuperação de terras áridas e a irriga
ção com a finalidade econômica 

Art. 42 Para ordenar as ações, com vistas aos 
objetivos desta lei, fica criada a Gerência do Desen
volvimento Regional da Fronteira oeste, cuja estrutu
ra, meios e recursos operacionais serão propostos 
pelo Poder Executivo e aprovados pelo Congresso 
Nacional, a Gerência será subordinada à Secretaria 
de Organismos Regionais da Presidência da Repú
·blica 

§ 12 Os quadros administrativos da Gerência 
serão providos, exclusivamente, por funcionários pú
blicos federais, ressalvada a cessão de servidores 
dos entes constituintes, hipótese em que correrão ás 
suas expensas, todas as despesas de vencimento e 
representação. 

§ 2" O Poder Executivo providenciará a extin
ção das atuais delegacias dos ministérios e autar
quias, no território dos entes, conduzindo comando 
único, na gerência do que trata o caput deste artigo, 
todas as atividades econômicas, sociais e políticas 
do Governo Federal para o complexo da fronteira 
oeste. 

§ 32 O Banco do Brasil implantará subsistema 
de crédito regional e articulará sua ação com os ban
cos oficiais estaduais, de forma a obter maior renta
bilidade econômica, eliminar a superposição de 
agentes financeiros, e ao mesmo tempo, obter maior 
abrangência e economicidade à assistência aos se
tores produtivos regionais. 

_ Art 52 O Congresso aprovará, periodicamente, 
-~planos diretores de desenvolvimento, mediante pro

posta da Gerência de Desenvolvimento Regional da 
Fronteira Oeste. Ditos instrumentos de trabalho con-

terão, obrigatoriamente, os. recursos e meios para 
sua execução. 

Parágrafo único. O I Plano Diretor será editado 
dentro de 6 (seis) meses, a partir da promulgação 
desta lei, e conterá, obrigatoriamente, disposições 
sobre: 

a) objetivos a curto, médio e longo prazo; 
b) esquema de juros fornecidos. e empreendi

mentos que destaque; 
c) isenções, reduções ou diferimento temporá

rio de tributos federais devido por pessoas físicas ou 
jurídicas; 

d) prioridades para utilização de recursos hídri
cos minerais e florestais, com respectivas respostas 
presumidas; 

e) metas, quanto possível, quantificadas, e res
pectivos cronogramas de execução; 

f) contribuição dos entes constituintes para o 
alcance d~ objetivos e metas; 

g) contribuição da União, sob forma física ou 
pecuniária, para a implantação do Plano. 

Art. 62 Haverá um Conselho Deliberativo, para 
governo superior da Gerência, composto por: 

I - Secretaria de Organismos Regionais da 
Presidência da República. 

11 - Secretaria Nacional do Meio Ambiente da 
Presidência da República. 

III - Ministério da Fazenda; 
IV- Ministério do Planejamento; 
V- Ministério do Trabalho; 
VI - Ministério da Previdência e Assistência 

Social; 
VIl- Ministério da Saúde; 
VIII - Ministério da Educação; 
IX - Estado Maior das Forças Annadas; 
X - Gerência do Desenvolvimento Regional da 

Fronteira Oeste; 
XI- Governo de Rondônia; 
XII -Governo do Amazonas; 
XIII -Governo do Acre. 
§ 12 O Conselho Deliberativo será convocado e 

reunir-se á: 
a) Eventualmente, para aprovar o Plano Diretor 

e os planos plurianuais de desenvolvimento; 
b) Anualmente, para aprovar as contas da Ge

rência e o programa calendário de atividades. 
§_2" A Presidência do Conselho Deliberativo 

será exercida pela Secretaria de Organismos Regio
nais da Presidência da República e sua secretaria
executiva será provida pela Gerência. 
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§ 32 O Conselho poderá convocar, para infor
mar seus estudos, ministérios e agências federais 
não-membros. 

§ 4° Das decisões do Conselho Deliberativo, 
cabe recursos ao próprio conselho e/ou à Secretaria 
de Organismos Regionais. 

§ 52 As despesas com o funcionamento even
tual do Conselho serão empenhadas pela Secreta
ria- Presidência, serão indenizadas à Gerência e de
las prestar-se-ão contas aos órgãos de fiscalização. 

Art. 72 Os Planos, programas e projetos pro
postos, aprovados e executados na região, com vis
tas a seu desenvolvimento, deverão observar o prin
cípio diretor dos incentivos regionais, estabelecidos 
no.·§ 22, inciso I do art. 43 da Constituição de 1988. 

Art. 82 Nenhuma ação pública será concentra
da, no âmbito regional, com recursos fiscais ou in
dustriais do Estado, que levem à concentração de 
renda, ao aumento das desigualdades ou ao pereci
mento do esforço nacional para melhoria da qualida
de devida. 

Art. 9" A sede da Gerência do Desenvolvimen
to Regional da Fronteira Oeste será a cidade de Por
to Velho, capital do Estado de ,Rondônia 

Art. 10. O Gerente da Região de Desenvolvi
mento da Fronteira Oeste será, sempre, escolhido 
pelo Presidente da República, dentre lista sêxtupla, 
oferecida pelos Governadores e Assembléias Legis
lativas, um para cada, dos Estados-Membros e com
posta por técnicos de reconhecida competência, 
oriundos das áreas universitárias de economia, ciên
cias sociais ou administração. 

Arl 11. Esta lei entrará em vigor no 12 dia do 
exercício fiscal que seguir ao da sua aprovação. 

Arl 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Constituição da República Federativa do Bra
sil, promulgada em 5 de outubro de 1988, reconhe
ceu o princípio da articulação das atividades da 
União, dentro do mesmo complexo geoeconõmico e 
social. 

Assim diz a Carta Magna: 

"Ar!. 43. Para efeitos administrativos, a 
União poderá articular sua ação em um 
mesmo complexo geoeconômico e social, vi
sando seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais." 

~ Um país como o Brasil, por suas dimensões 
-~continentais, jamais poderia apresentar um facies 

de igualdade, além do que o desenvolvimento eco
nómico é feito de desequilíbrio, de unbalance situa-

tlon, cabendo ao planejador reconduzir o país ou re
gião a um mosaico cada Vez mais próximo de confi
guração equilibrada, certo de que novos parâmetros 
definidos levarão a nova situação que exija correçõ
es de tiro. 

Em seus mais de 8 milhões de quilómetros 
quadrados, ocupando grande parte do continente 
sul-americano, e atravessando por dois círculos geo
gráficos, é-nos defeso imaginar uma igualdade e 
conformidade mesmificante. Apresentando manchas 
industriais significantes - como a de São Paulo - ao 
lado de vazios geográfiCOs - como o grande Norte -
é impossível pensar-se em termos de equilíbrio so
cioeconômico e da repartição de renda social homo
gênea 

Por força disto, surgiu, em 1958, um movimen
to visando contribuir para a dimensão das desigual
dades regionáis. Os estudos concluíram pela criação 
da Sudene, através da Lei n° 3.692, de 15 de de
zembro de 1959, aperfeiçoada, seguidamente, por 
copiosa legislação federal. 

Assim dispôs aquele diploma legal: 

"Art. 2" A Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste tem por finalidades: 

a) estudar e propor diretrizes para o 
desenvolvimento do Nordeste; 

b) supervisionar, coordenar e controlar 
a elaboração e execução de projetas a car
go de órgãos federais na região e que se re
lacionem especificamente com o seu desen
volvimento; 

c) executar, diretamente ou mediante 
convênio, acordo ou contrato, os projetas re
lativos ao desenvolvimento do Nordeste; 

d) coordenar programas de assistência 
técnica ..• ao Nordeste." 

Na esteira da Sudene, vieram a Sudam, a Su
desul e a Sudeco, todas com o mesmo propósito de 
ajudar, através de disposições específicas a vencer 
o profundo caos de qualid11de de vida humana que 
dilaceram o corpo nacional. 

Através de instrumentos creditfcios e de incen
tivos fiscais, igualmente, Sudene e Sudam injetaram 
nas regiões Nordeste e Norte recursos forâneos e 
autogerados que constituíram substancial contributo 
para a geração de riquezas local e sua apropriação 
pelos cidadãos do complexo geoeconómico. 

Tais mecanismos foram preservados, nas re
centes_modificações administrativas, visando à mo
dernidade da ação de Governo, no âmbito Federal. 
Justo porque, sob o manto protetor da Sudene, intro
duziram-se profundas modificações na paisagem in-
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dustrial e, mesmo, agropastonl, em uma região se
guidamente afetada por fenômenos climáticos. 

A lógica que preside a eleição de complexos 
geoeconõmicos, para submetê-los à ação específica 
do Poder Público é a de estimular o surgimento de 
agentes modernos de desenvoivimento; de mobilizar 
as forças dispersas da atividade privada; de romper 
com a cultura de conformismo e passividade; de in
tegrar a ação pública na região, com economias de 
custo, modernização dos instrumentos e ganhos de 
rentabilidade social. 

A esta mesma lógica a que faço apelo, através 
deste projeto de lei, que pretendo ver aprovado pela 
coJ.enda Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Por outro lado a Lei Complementar n2 41, que 
criou o Estado de Rondônia estabeleceu que a 
União, no prazo de 6 (seis) anos, implementaria um 
programa de desenvolvimento no Estado. O que não 
se deu, todavia, até agora, um total desapreço à so
lução da problemática advinda das modifiCaçõeS ad
ministrativas numa unidade federada nova. A auto
nomia estadual, é, sempre, acompanhada por crises 
e acidentes de percurso. Necessário se faz a ado
ção de instrumental anticíclico•que colime a solução 
dos problemas in casu e a diminuição das desigual
dades regionais. 

O Estado de Rondônia emergiu de uma situa
ção de Território Federal. A um tempo em que levas 
de migração interna complicaram o modelo económi
co de agricultura familiar, a capitalização do campo 
levou a uma exploração intensiva, com a formação 
de lavouras de trigo e soja, em grand!l escala Sem 
o débito das geadas que infelicitam, tantas vezes, os 
trigais sulinos, a atividade primária pode tomar-se 
exuberante e crescer signifiCativamente, o produto 
territorial bruto. 

A exploração mineira, também precisa ser or
ganizada, em bases modernas. A extrativa mineral 
pode gerar divisas e externas economias industriais, 
levando o Brasil a assenhorar-se de seu exuberante 
subsolo, redistribuindo renda e contribuindo para 
melhor repartição de renda social. 

Por fim, há que dizer-se algo da recente expan
são da malha rodoviária. A BR-364 encurtou os ca
minhos entre os campos de produção e os centros 
de convergência e o porto de embarque. A extensão 
d~ seu traçado até Rio Branco, no Estado do Acre, 
terá o condão de incorporar, definitivamente, o anti
gp Território Federal ao complexo económico produ-

-tivo. 
Fala-se, com grande ênfase, na ligação com o 

Pacífico. Seja a partir de Rio Branco, e pela Amazô-

nia Peruana, seja por Cruzeiro do Sul, através de 
Pucalpa e o antiplano incaíeo, a BR-364 projeta uma 
ponta-de-lança brasileira, em direção do Sudeste 
Asiático.· Os custos totais das exportações rondo
nienses e acreanas seriam mais baixos, permitindo 
atingir o Japão e, por meio deste, meio mundo, sem 
as aluais deseconomias das exportações. 

Ao lado dessas razões, e sem hierarquizá-las, 
estão as motivações de ordem administrativa. Mas, 
há que se pouparem dispêndios resultantes de su
perposições e pluralidade de comandos, nas ativida
des das diferentes Agências Federais. É o que pre
tendo conjurar, por meio do art. 32, inciso I deste 
projeto. Digo, mesmo, que a Sudene não refugiu a 
essa problemática, remanescendo, no Nordeste, or
ganismos paralelos de ações públicas. A exemplo do 
SUS, também pretendo que se articulem ações pú
blicas· dos EStados-Membros com a Gerência de que 
trata o art. 4". Haveria, assim, urna ação integrada 
dos entes constituintes, por exemplo, no campo da 
educação - pública e privada - em que se somariam 
esforços, no sentido de alcançar metas, claramente 
definidas. Os esforços seriam, desse modo, conver
gentes, evitando-se as naturais disfrações dos com
portamentos diversos. 

·Chamo a atenção para o disposto no § 2" do 
referido art. 42• Representa não só a unidade de co
mando que leva à ação mais rápida e efiCiente, bem 
corno mais que sugere a eliminação de custos e re
dução do défiCit público. 

Desde o início, o novo organismo gestor da 
Região de Desenvoivimento da Fronteira Oeste 
aluará por meio de planos diretores. Estes resumirão 
as atividades federais articuladas no complexo geoe
conômico do território abrangido. 

Os planos diretores serão propostos pelo con
selho deliberativo, o qual colocará, lado a lado, as 
agências federais designadas no art. 6" deste proje
to e os governos estaduais que representam os mu
nicípios abrangidos pela região. A aprovação desses 
instrumentos pelo Congresso Nacional é imprescin
dível para estabelecer o consenso nacional, no to
cante às prioridades estabelecidas nesta lei. A cons
ciência da sociedade brasileira da urgência em in
corporar as áreas atrasadas aos processos econó
micos e culturais e dotá-las de mecanismos capa
zes de produzir a necessária alavancagem, carac
terizará o novo instrumento corno bem público de 
nature;m relevante. A destinação de recursos ~PÚ
blicos especiais, para tanto, representará a preo
cupação da União com a redução das desigualda
des regionais. 
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Especial cuidado tive em vedar a concentração 
de rendas, o aumento das desigualdades e a das
qualidade de vida, através dos programas e projetos, 
executados com dinheiro público, sejam quais forem 
os agentes econõmicos que o executem. É o que 
dispõem os arts. 72 e 82 do projeto ora oferecido. 

Como não poderia deixar de ser, dada sua im
portância relativa na regiâo, elejo Porto Velho, capi

. tal de meu Estado, como sede da Gerência de De
senvolvimento Regional da Fronteira Oeste. A partir 
deste centro dinâmico e de modernidade socioeco
nõmica, será desfechada a luta pela integração re
gional. Aspiro a que Porto Velho venha a ser, no es
paçp temporal mais curto, pólo de desenvolvimento 
do oeste novíssimo desse País. 

Humildemente, submeto esta proposição ao 
exame e contribuições de meus ilustres Pares, que, 
por certo, a farão bem melhor que eu que a elaborei. 

Sala das. Sessões, 4 de fevereiro de 1998.
Sanador .Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃOIV 
Das Regiões 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União 
poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconõmico e social, visando a seu desenvolvi
mento e à redução das desigualdades regionais. 

§ 12 Lei complementar disporá sobre: 
I - as condições para integração de regiões em 

desenvolvimento; 
11 - a composição dos organismos regionais 

que executarão, na fonna da lei, os planos regionais, 
integrantes dos planos nacionais de desenvolvimen
to econõmico e social, aprovados juntamente com 
estes. 

§ 2" Os incentivos regionais compreenderão, 
além de outros, na fonna da lei:l - igualdade de tari
fas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços 
de responsabilidade do poder público; 

11 -juros favorecidos para financiamento de ati
~dades prioritárias; 

III - isenções, reduções ou diferimento tempo
__@rio de tributos federais devidos por pessoas físicas 

- -óu jurídicas; 

IV - prioridade para o aproveitamento econó
mico e social dos rios e das massas de água repre-

sadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, 
sujeitas a secas periódicas. 

§ 32 Nas áreas a que se refere o § 2", IV, a 
União incentivará a recuperação de terras áridas e 
cooperará com os pequenos e médios proprietários 
rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de 
fontes de água e de pequena irrigação. 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

LEI N23.692, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1959 

Institui a Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste e dá outras 
providências. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os pro
jetos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes, tendo as suas tramitações iniciadas a 
partir de 16 de fevereiro do corrente ano. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
· Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 78, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. ex-, nos termos regimentais, 

seja transcrito nos Anais do Senado Federal, o artigo 
de autoria do Jornalista Hélio Fernandes, sob o título 
O Bravo Barbosa Urna Sobrinho- 101 anos de vida, 
101 anos de luta, 101 anos de patriotismo lúcido e 
decidido, publicado na edição de 22 de janeiro últi
mo, da Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1998. -
Senador Humberto Lucena. 

(A Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em 
confonnidade com o art. 210, § 12, do Regimento ln
temo, o requerimento que acaba de ser lido será 
submetido ao exame da Comissão Diretora e poste
riormente inclufdo em Ordem do Dia 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É rido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 79, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno 

do Senado Federal, solicito a tramitação em conjun-



--------------- ----

FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 185 

to do Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1997, com 
o Projeto de Lei da Câmara rf> 32, de 1995, em virtu
de de regularem a mesma matéria. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. -
Senador Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento que acaba de ser lido será publicado e 
"posteriormente incluído em Ordem do Dia, a partir 
do dia 16 de fevereiro. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 

da Silva. S. Ex!' dispõe de vinte minutos para o seu 
pronunciamento. 

. A SRA. BENEDil'A DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, en
vio à Mesa requerimento de pesar pelo passamento 
de Silvio Caldas, ocorrido ontem em Atibaia, São 
Paulo, empobrecendo a música popular brasileira. 

carioca do Largo da Cancela, Silvio, que nas
ceu Narciso de Figueiredo caldas, no ano da graça 
de 1908, era filho do afinador de piano Antônio Nar
ciso Caldas e de Alcina Rgueiredo Caldas. 

Ainda criança. o meninÓ Silvio, pela afinação 
de sua voz, recebeu o apelido de 'Rouxinol', numa 
antevisão de sua futura vocação, que. o tornou um 
dos maiores cantores do cancioneiro popular brasi
leiro. 

Antes de se dedicar integralmente à música, 
Silvio Caldas foi mecânico. A trajetória artistica do 
'Caboclinho Querido', como passou a ser chamado, 
desenvolveu-se entre o Rio de Janeiro e São Paulo, 
levando a música popular a todos os veículos de di
vulgação: rádio, disco, teatro, cinemas, shows e te
levisão, numa atividade incessante, que durou até 
meados dos anos 80. 

Silvio Caldas foi um compositor fecundo, autor, 
sozinho ou em parceria, de vãrias pérolas da canção 
popular brasileira. Impossível falar de Silvio Caldas 
sem nos lembrarmos imediatamente do antológico 
'Chão de Estrelas', versos inspirados de Orestes 
Barbosa, primorosamente musicados e interpretados 
pelo cantor, que o transformaram, definitivamente, 
num dos maiores mitos da cultura musical popular 
do Brasil. 

O poeta Manuel Bandeira considerou o verso 
'tu pisavas nos astros distraída' como dos mais be
los da literatura brasileira. Agora, com a partida de 
Silvio Caldas, resta-nos plagiã-lo na mais famosa de 

-suas canções: 'E hoje, quando· do sol a claridade 
forra meu barracão, sinto saudade do Gaboclinho' 
que se foi'. 

Presto aqui a minha homenagem não apenas a 
um compositor- aliãs, ele'sempre dizia que era um 
cantor e não um compositor- mas a um grande bra
sileiro, que também nasceu no chão do Rio de Ja
neiro, em São Cristóvão, que conheço muito bem. 
Mas, apesar de ter nascido no Rio, Silvio Caldas vi
veu seus dias finais em São Paulo. Para ele, sempre 
foi importante essa relação Rio/São Paulo, que sou
be trabalhar muito bem. Ele ia e vinha, o 'Seresteiro 
do Brasil', o 'Rouxinol', o 'Titio', o 'Caboclinho' e 
tantos outros apelidos que a própria história não re
gistrou. 

Quando jovem, ele pôde, como mecânico, ga
nhar o seu pão de cada dia, sempre com o desejo 
interior de fazer algo mais além de exercer aquele 
ofício. E, ao cantarolar entre amigos, reconhecia-se 
que ele era um verdadeiro talento. Nessas indas e 
vindas, Silvio Caldas, convidado por Antônio Gomes, 
o Milonguita, termina por estrear na Rãdio Mayrink 
Veiga, levando a música popular a todos os veículos 
de comunicação. 

Ele não só cantava, era um poeta. Fez uma 
verdadeira peregrinação por todas as capitais e Es
tados, porque acreditava naquilo que fazia, sonhava. 
Daí ser considerado ·o Seresteiro do Brasil'. 

Poucos conseguem, como Silvio, não apenas 
ter uma grande penetração junto ao público, mas, 
em face dos grandes enlatados, ter preservado o va
lor da cultura popular, da música brasileira, susten
tando, consistentemente, que ternos uma reserva 
muito grande do conhecimento musical, instrumen
tal. Sem nenhum bairrismo ou regionalismo, a músi
ca popular brasileira tem lugar em todo o mundo. 

O Sr. Francelina Pereira (PFL- MG)- V. Ex& 
me permite um aparte? 

A SRA. BENEDrrA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
-Com muita honra, nobre Senador Francelina Pereira. 

O Sr. Francelino Pereira (PFL - MG) - Sena
dora Benedita, esta é uma tarde de tristeza com a 
comunicação que V. Ex& faz .à Casa. Ao mesmo tem
po, registro que ninguém melhor do que a Senadora 
Benedita da Silva, carioca, Representante do Rio de 
Janeiro no Senado da República, para expressar o 
sentimento brasileiro e o sentimento carioca pela 
morte desse grande cantor. Silvio Caldas está na 
nossa infância, nos corações de todos, na alma e no 
sentimento dos brasileiros, e a sua morte -confesso 
a V. Ex&- vai causar muita tristeza a todo o tecido 
da sociedade deste País. Quero transmitir a sua fa
mília, através de V. Ex&, Senadora Benedita da Sil
va, o nosso sentimento de pesar, não apenas de Mi
nas Gerais e dos mineiros, mas do Brasil inteiro, 
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sentimento que V. Ex" traduz com muita proprieda
de. Se fico triste, por um lado, pela morte de um 
grande cantor; fico contente, por outro, pelo fato de 
esta homenagem ter sido iniciada pela palavra e 
pela sentimento de V. Ex', Senadora Benedita da 
Silva Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
·- Agradeço o aparte de V. Exl', Senador Francelina 
Pereira A homenagem que V. Ex!', neste momento, 
presta a Sílvio Caldas tem o mesmo sentimento que 
me traz a esta tribuna. V. Ex", com o seu bom gosto, 
sabe que houve sempre qualidade. 

Trata-se da perda de um grande amigo do Bra
sil, _!Jm grande companheiro da cultura e da música 
popular brasileira Sabemos que ele não ficou ape
nas na música, mas teve também a sua participação 
no teatro - era um homem das artes também - e no 
cinema Aliás, é bom que se diga que ele participou 
de um dos filmes de Humberto Mauro, chamado "Fa
vela dos meu Amores•, que, mais tarde- quando 
nasci ele já existia e tinha o seu espaço e sucesso 
garantido -, até me inspirou em um determinado mo
mento de minha vida para f<Uíer uma poesia ares
peito da favela. Como título, usei para a minha poesia 
o mesmo título do filme 'Favela dos meus Amores'. 

Também no Carnaval nós tivemos a sua pre
sença marcante corno o primeiro Cidadão Morno do 
Rio de Janeiro. 

Seus discos, suas músicas, suas produções 
serão sempre lembradas em nossos corações. 
'Chão de Estrelas' é uma das suas grandes obras. 
É exatamente essa música que todos nós, hoje, ao 
sabermos de sua partida, estamos cantarolando no 
nosso interior. Rquei pensando nessa música o tem
po inteiro, porque ela tem muito a ver comigo. Os 
versos dessa música me trazem uma esperança de 
luz, de paz, de alegria e de prazer. 

O Sr. Eduardo Suplícy (Bioco/PT- SP)- Per
mite-me V. Exl' um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
-Concedo o aparte a V. Exl', Senador Eduardo Su
plicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) - De
sejo solidarizar-me com V. Exl', Senadora Benedita 
da Silva, nessa manifestação de pesar pelo faleci
mento de s·ilvio Caldas, o maiór seresteiro do Brasil, 
cwe tantas vezes elevou o bom nome da música bra
sileira. Conforme V. Exl' acabou de dizer, Silvio Cal
~. juntamente com Orestes Barbosa, escreveu -uma das mais belas músicas e poesias da Literatura 
brasileira, 'Chão de Estrelas', observando como o 
luar, trespassando os buracos do telhado do barra-

co, salpicava de estrelas o chão dos que moravam 
naquela favela. Muitas vezes, esse verso foi consi
derado um dos mais belos da música brasileira. 
Como V. Exl' disse, todos nós estamos cantando 
essa música tão bonita de Silvio Caldas. Prestamos 
a nossa solidariedade nessa passagem e expressa
mos o pesar de todos que admiravam e apreciavam 
a música de Silvio Caldas. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT- RJ) 
-Agradeço o aparte de V. Exl', que, juntamente co
migo, assina o requerimento do voto de pesar por 
ocasião dessa passagem de tão ilustre figura popu
lar brasileira. 

Cada vez que alguém fala, realmente viajo em 
meus pensamentos, porque essa música mexe de
mais com o meu interior. Reporto-me, não com sau
dades, já que foram dias difíceis, ao fato de que co· 
nheci muito bem - Sílvio Caldas poeticamente can
tou esta r~alidade - o que é 'o luar penetrando por 
um telhado de zinco perfurado e enchendo de estre
las o nosso chão'. 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB - AC) - Permite
me V. Exl' um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
-Concedo o aparte a V. Ex!'. 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB - AC) - Nobre Se
nadora Benedita da Silva, também desejo associar
me às manifestações de pesar que, na tarde de 
hoje, V. Exl' está formulando da tribuna do Senado 
Federal, pela morte do grande seresteiro e cantor 
brasileiro Silvio Caldas. V. Exl' se reportou às diver
sas atividades que ele exercia, não só as de cantor, 
como também as de compositor e de ator. Inclusive, 
ele participou do filme 'Favela dos Meus Amores em 
Preto e Branco•, a que assisti quando criança, na 
época em que morava em Manaus. Be era novinho 
e trajava uma camisa listrada. Esse filme foi rodado 
numa das favelas do Rio de Janeiro, cujos hábitos e 
costumes ele sabia tão bem cantar. Ele se sobres
saiu exatamente por ser U!11 grande divulgador da 
música popular brasileira. Lamentamos a sua morte, 
sobretudo quando , se está escasseando, cada vez 
mais, o rol daqueles cantores românticos que existi
ram no passado, como Francisco Alves, Orlando Sil
va e tantos outros que souberam realmente exaltar a 
Música Popular Brasileira. Quero associar-me a es
sas manifestações justas que V. Exl' está prestando 
a esse grande brasileiro, Silvio Caldas, que, por 
meio d!! sua música, soube divulgar nossos costu
mes. Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA \Bioco/PT- RJ) 
-Agradeço o aparte de V. Exl', que também consta-
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rá desta manifestação, pelo fato de estarmos repro
duzindo ao vivo, neste momento, um sentimento que 
é do povo brasileiro. 

Quando V. Ex& falou do filme "Favela dos Meus 
Amores em Preto e Branco•, realmente nos senti
mos muito saudosistas. Trabalhando no cinema, Sil
vio Caldas se revela como ator. Mais adiante, ele 
àcumula todo esse talento. Tudo isso se passou no 
Estado do Rio de Janeiro, onde, sem dúvida, há um 
grande acúmulo de pessoas talentosas. Esse Esta
do deve orgulhar-se dessa reserva. 

Como eu, V. Ex& tem lembranças, ainda como 
jovem, desse homem que pôde viver quase um sé
culo e que deixou, nos nossos corações, tanta sau
dade e, ao mesmo tempo, tanta tristeza pela sua 
perda! 

Sr. Presidente, antes de concluir esta homena
gem, com um profundo sentimento por essa perda, 
não posso deixar de registrar aquele acontecimento, 
ocorrido ontem, às 18 horas e 30 minutos, que con
sidero trágico e que nos chocou profundamente. Es
perávamos que aquela moça. Carla Tucker, fosse 
perdoada. Não desejamos, RUra e simplesmente, 
deixar à solta alguém que tenha cometido um crime 
bátbaro. Não desejamos, pura e simplesmente, dei
xar passar a idéia de que devemos conviver natural
mente com marginais e com a marginalidade. Mas 
qualquer povo, qualquer nação, qualquer comunida
de tem as suas normas, as suas leis, a sua Carta 
Magna elaborada. 

Os acontecimentos dos últimos dias têm cha
mado a atenção da população dos Estados Unidos e 
do resto do mundo. O primeiro desses acontecimen
tos, sobre o qual me recuso a fazer qualquer comen
tário, diz respeito ao Presidente Bill Clinton. 

Já a trágica morte de Carla me chamou a aten
ção, pois acredito na recuperação do ser humano. A 
morte dessa moça nos leva a fazer uma profunda re
flexão. Não quero interferir nas leis e nas ações dos 
Estados Unidos. Apenas quero dizer que ela era 
uma ré confessa e, como tal, tinha a consciência de 
que, além de estar recuperada, também tinha a res
ponsabilidade de reconhecer o seu ato. Ao mesmo 
tempo, ela declarou que era uma viciada e que nes
se estado cometeu aquele crime. 

Não eStávamos presentes no momento em que 
aquela moça, juntamente com seu namorado, come
têu aquele bárbaro crime. Podemos até dizer que ela 
estava inconsciente, porque estava drogada. Será 

-que não estamos cometendo uma grande injustiça? 
Essa moça, durante todo esse período, teve a opor
tunidade de recuperar-se, de reconhecer o seu erro 

e de considerar-se cidadã, chegando a constituir um 
casamento com aquele paStor. Essa moça reformu
lou a sua vida durante o tempo em que esteve pre
sa, mas as leis, os homens e a sociedade não foram 
capazes de lhe dar a clemência necessária, ou seja, 
a prisão perpétua. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - V. Ex& 
me concede um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
-Concedo o aparte a V. Ex&. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Sena
dora Benedita da Silva, o que aconteceu com aquela 
moça, executada no Texas, reforçou minha convic
ção contra a pena de morte. Sem dúvida, ela come
teu um crime bárbaro ao matar duas pessoas à pica
reta, talvez até sob o efeito de drogas, mas parecia 
sinceramente arrependida. Senti na carne a cruelda
de extrema de se submeter uma pessoa a essa tor
tura de saber o dia e a hora em que irá morrer. Pen
·so que nenhum ser humano merece isso. Duvido 
que o Estado, seja qual for, tenha o direito de fazer 
isso. Ontem, tive certeza também de que jamais a 
~na de morte vingaria no nosso Pafs. Uma corte de 
jufzes friamente recusou a revisão daquela pena, e o 
governador daquele estado dos Estados Unidos re
cusou o perdão àquela moça. Em frente à prisão, um 
grupo protestava. outro aprovava a execução, e ou
tro estava indiferente, conforme divulgou a imprensa 
No Brasil, creio que difiCilmente uma Corte e um Go
vernador seriam tão insensíveis. Duvido que houves
se alguém aplaudindo aquele · ato de crueldade. 
Meus parabéns pelo seu discurso. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
-Agradeço a V. ExA pelo aparte. O episódio de on
tem foi realmente chocante. V. ExA me toma as pala
vras quando aborda a frieza com que foram tratados 
os apelos do Papa, de pastores, de religiosos, de 
servidores. Até mesmo as pessoas que com ela con
viviam, enxergando seu arrependimento, pediram 
que lhe fosse dada mais uma oportunidade de recu
peração. Vimos que se tratáva de apenas uma pala
vra, uma única palavra, mas que não foi dada. O Go
vernador nem sequer fez como Pilatos, que lavou as 
mãos. Não; ele foi firme, frio, proferiu aquela senten
ça. Lamento profundamente. 

Espero em Deus que aquela sociedade possa 
refletir sobre a necessidade de renovação, de mu
dança; espero que possa compreender os cristãos 
que, ali_presentes, colocaram-se diante de Deus e 
dos hómens, dizendo que temos fé na vida, que 
Deus veio na pessoa também de Jesus Cristo para 
que tivéssemos vida e a tivéssemos com abundân-
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cia. Sempre defenderei a vida. Tal como V. Ex", sou 
contrário à pena de morte. 

Obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira, 
por vinte minutos. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, permito-me, nesta tarde, tra
tar de um assunto que despertou o interesse de vá
rios países do mundo: a crise financeira da Ásia. 
Vou também abordar temas do interesse do meu Es
tado, particularmente da capital Belo Horizonte. 

. A crise financeira e cambial que varre a Ásia e 
anieaça contaminar os mercados de todo o mundo 
não tem data para acabar. E mais: seus desdobra
mentos são ainda imprevisíveis. Pelo menos foi o 
que concluíram os líderes mundiais que se reuni
ram em Davos, na edição 98 do Fórum Econômi
co Mundial. 

Essa cidade suíça acolhe, a cada ano, cerca 
de mil personalidades mundiais da administração e 
das finanças, para uma discussão conjunta dos pro
blemas econômicos e mundiais. Chefes de Estado e 
de Governo, ministros, acadêmicos, economistas e 
emPresários de renome mundial expõem suas an
gústias e preocupações e fazem propostas. 

Este ano o Brasil foi representado pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, a quem coube a 
tarefa ingente de defender o Real, a política de esta
bilidade econômica do Brasil, garantindo a política 
cambial que estamos exercitando. 

O Presidente garantiu que o Brasil ficará a sal
vo do furacão que varreu as economias asiáticas. 
Mesmo assim, todos sabemos que, no auge da cri
se, em apenas 48 horas perdemos 9 bilhões de dó
lares de reservas. 

Chamou minha atenção, Sr. Presidente, a soli· 
tária presença do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso em Davos, na Suíça. Enquanto outros go
vernantes compareceram com sua equipe econômi
ca, em atenção ao momento crucial que vivemos, o 
Presidente brasileiro teve de se desdobrar para 
atender aos compromissos junto ao fórum e à mídia. 

Em Davos - a imprensa registrou -o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso reclamou da ausên
cia dos ministros da área econômica. Mesmo isola
do, teve a coragem, ou melhor, a ousadia de por o 
dedo na ferida. Defendeu uma regulação internacio-

-n-al do fluxo de capitais especulativos, para prevenir 
ataques às finanças e às moedas das nações. Tal 
regulação é tanto mais necessária em face da globa-

lização dos mercados, que possibilita a movimenta
ção de trilhões de dólares pela via eletrônica, em 
tempo real. 

É essa aldeia financeira global que faz com 
que a queda da bolsa na distante Malásia possa re
percutir imediatamente no bolso das pessoas do 
Brasil e de outros países do mundo. A contaminação 
é instantânea, corno as mais severas pragas já en
frentadas pela humanidade. E ainda serve de pretex
to para especuladores inescrupulosos tentarem au
mentar os preços dos seus produtos por conta da 
crise. A regulação pretendida pelo Brasil não pressu
põe o engessamento do mercado financeiro interna
cional. Apenas a definição de regras e salvaguardas 
capazes de impedir que uma crise localizada, resul
tante de uma situação específica de determinado 
país, possa produzir um verdadeiro efeito dominó. 

E estamos no caminho certo. 
O Brasil será um dos convidados da reunião de 

ministros das finanças dos países industrializados e 
das economias emergentes, que está sendo articula
da pelo G- 7, o grupo dos sete países mais desen
volvidos. Será o palco ideal para que a idéia dare

. gulação internacional do fluxo de capitais seja lança
da e possa tomar forma. E, quem sabe, transformar-
se em realidade mais cedo do que se imagina. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, coinci
dindo com a presença do Presidente na Suíça, o De
partamento de Estado americano divulgou seu infor
me anual sobre direitos humanos, dedicando um ca
pítulo ao Brasil. 

Trata-se de um relatório envolvendo 194 paí
ses, elaborado a partir de informações obtidas junto 
às respectivas embaixadas americanas. Os dados 
são coletados junto ao próprio governo local, organi
zações não-governamentais e representações da 
sociedade. O propósito do documento é orientar as 
relações norte-americanas com cada país e informar 
ao congresso americano na hipótese de alguma de
cisão envolvendo determinado país. No capítulo des
tinado ao Brasil, o relatório-do Departamento de Es
tado aborda principalmente: 

- a violência policial; 
- a exploração do trabalho infantil; 
-a discriminação racial; 
-os elevados níveis de analfabetismo; 
- a violência sexual; 
- o reduzido salário mínimo como desrespeito 

aos direitos humanos; 
-a ineficiência da justiça; e 
-os altos índices de criminalidade. 
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As iradas reaçóes de funcionários do Governo 
e até mesmo as críticas do Presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso não conseguem escon
der a dura realidade. 

É impossível tapar o sol com uma peneira. 
Somos, de fato, a oitava economia do mundo. 

Mas somos também a quadragésima oitava nação 
em matéria de indicadores sociais negativos. 

Estamos mais próximos dos países mais po
bres da América Latina e da África. É evidente que 
R$120,00 são insuficientes para o sustento de uma 
família. Todos reconhecem isso. São escassos e de 
má qualidade o serviço de saneamento - água, es
goto, segurança, saúde pública e educação. Bolsões 
dé pobreza na periferia das grandes cidades e no 
Nordeste desafiam os políticos e os governantes. A 
sociedade já não suporta conviver com indicadores 
sociais tão degradantes. 

É verdade que o quadro está se modificando, 
que a política económica e social do Governo, com o 
apoio da sociedade, está conquistando novos pata
mares no sentido da melhoria das condições de 
vida. Mas é preciso registrar que a situação social do 
País é realmente difícil e exige dos Governos mu
danças efetivas no quadro social e não reações a 
verdades amargas, mas a declarações que repre
sentem efetivamente a verdade. 

Sr. Presidente, desejo agora fazer um registro 
de interesse do meu Estado. O Prefeito de Belo Ho
rizonte, Célia de Castro, está em Brasília Reunimo
nos, nesta manhã, com integrantes da Bancada mi
neira no Senado e na Câmara, para discutir um as
sunto da maior importância para a capital mineira: a 
renegociação de sua dívida contratual de apenas 
R$196 milhões, nas mesmas condições com que o 
Governo Federal negociou a dívida mobiliária dos 
Estados e Municípios, ou seja, 30 anos de prazo e 
juros de 6% ao ano mais a correção pelo IGP da 
Fundação Getúlio Vargas. 

A dívida contratual é aquela resuHante de ope
rações financeiras junto a bancos estatais. Não se 
trata de exagero, os 5.506 Municípios brasileiros car
regam uma dívida contratual de R$4 bilhões, portan
to, a de Belo Horizonte representa menos de 5% do 
total, e a Capital do meu Estado merece não esse 
privilégio mas essa cooperação do Governo Federal. 

A bela cidade do meu coração e dos meus me
lfiores sentimentos chega ao seu primeiro centenário 
enfrentando o desafio de progredir e de crescer or

-'Oenadamente. 
Primeiro Município brasileiro a calcular o seu 

Produto Interno Bruto, Belo Horizonte registra uma 

expansão do seu produto bem acima da média na
cional. O PIB de Belo Horizonte cresceu 7,29% em 
1974, e 12,51% em 1995. Apesar das medidas de 
saneamento financeiro adotadas pelo Prefeito Célia 
de Castro, Belo Horizonte enfrenta ainda o déficit or
çamentário de R$110 milhões; reduzi-lo à metade é 
o objetivo do Prefeito, plenamente alcançável se as 
condições atuaís de pagamento da dívida contratual 
forem flexibilizadas. 

A mobilização da Bancada mineira, numa ação 
multipartidária, reflete o nosso firme compromisso 
com o desenvolvimento e o progresso de Belo Hori
zonte. Pode o Prefeito Célia de Castro contar com a 
nossa entusiástica cooperação. 

Sr. Presidente, há ainda um assunto de grande 
relevância do qual quero dar conhecimento a esta 
Casa. Trata-se da instalação, nesta manhã, da Fren-

. te Parlamentar pela Livre Iniciativa, cujo propósito é 
lutar em defesa da economia de mercado, da justiça 
social, da geração de emprego e da distribuição de 
renda. 

A Frente, criada a partir da iniciativa do Depu
tado mineiro Francisco Horta, resultou da união de 
três frentes parlamentares associadas à agricultura, 
ao cooperativismo e à microempresa. Nosso propó
sito é trabalhar pela modernização da Nação e do 
Estado. Vamos denunciar e combater os excessos 
da burocracia Vamos apoiar firmemente as refor
mas estruturais de que tanto o Estado necessita. 
Combateremos fortemente a política de juros altos, o 
verdadeiro freio ao crescimento económico. O de
semprego, revelado pelas pesquisas como a princi
pal preocupação nacional, receberá da Frente uma 
atenção especial, com vistas a identificar as suas 
causas e propor soluções. Pretendemos enfatizar a 
importância da educação, da gestão competente, da 
qualidade e da produtividade como elementos indis
pensáveis ao verdadeiro desenvolvimento. Denun
ciaremos a situação desfavorável imposta às empre
sas brasileiras diante da glo_balização. 

Sr. Presidente, a Frente Parlamentar pela Livre 
Iniciativa, a qual tenho a honra de integrar, não fica
rá apenas no papel. Vamos nos reunir com lideran
ças dos vários segmentos sociais e emp;esariais de 
todo o País. Pretendemos debater com especialistas 
e autoridades as grandes questões de interesse na
cional. Estaremos em permanente cantata com auto
ridades públicas, com vistas à promoção e à consoli
dação ® ações em defesa da livre iniciativa. Preten
demos estabelecer uma fonte geradora de projetas a 
serem submetidos ao Congresso Nacional, com o 
mesmo objetivo. 
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A prestação de melhores serviços a preços 
adequados não é um favor, mas uma obrigação do 
Estado para com a sociedade, em especial os contri· 
buintes. E a sociedade tem o direito de exigir o fim 
do Estado inchado, inefiCiente e paquidérmico, que 
avança nas áreas reservadas à iniciativa privada, re
legando a plano secundário suas obrigações com a 

·população. 

Não por acaso, o Brasil registra degradantes 
indicadores sociais, só comparáveis com os existen· 
tes nos países mais pobres da América Latina e da 
África. 

Chegou a hora áe dar um basta a tudo isso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário, Senador Ronaldo Cunha Uma 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO w,so, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi
mento Interno, a inserção em ata de voto de pesar 
pelo falecimento, ocorrido ontem, dia 3 de fevereiro, 
no município pa•dista de AtJbaia, do cantor e compo
sitor brasileiro Sílvio Caldas, bem assim a apresen
tação de condolências à família do "Caboclinho Que
rido", como era carinhosamente chamado pela le
gião de seus admiradores. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. -
Senadora Benedita da Silva, PT - RJ - Senador 
Eduardo Suplicy, PT- SP. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Esse 
requerimento depende de votação, em cujo encami
nhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Se
nadores que assim o desej~.rem. (Pausa) 

Em votação o requerimento. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - CorJCe
do a palavra ao Senador Romeu Tuma, para enca
minhar. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, S~. e Srs. Senadores, subscrevo o reque-

rimento e digo à Nação brasileira que, por coincidên
cia, iremos votar a lei de direitos autorais hoje. 

Creio que seria uma homenagem ao nosso Ca· 
boclinho o Plenário votar favoravelmente a esse pro
jeto. Seria uma homenagem àquele que foi a nossa ale
gria quando jovens, nas serenatas das madrugadas. 

Sr. Presidente, lamento que o Senador Ronal
do Cunha Uma não se encontre presente no plená
rio- S. Ex& está na Secretaria-, para que declamas
se uma poesia, referindo-se ao nosso grande cantor. 
Envio minhas condolências à familia do cantor. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
Sobre a mesa, projeto de resolução que será 

lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Uma. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N215, DE 1998 

Altera o art. 216 do Regimento Interno. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 O artigo 216 do Regimento Interno do 

Senado Federal passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art.216. 

§ 32 Nos casos em que os requerimen
tos previstos do caput deste artigo envolve
rem informações consideradas sigilosás, a 
Mesa deverá submeter o mesmo ao Plená
rio para aprovação, 

§ 42 Aprovado pelo Plenário, o requeri
mento será encaminhado ao Ministro de Es
tado competente, na forma prevista nos inci
sos IV e V e parágrafo 12 e 22 deste artigo.• 

Justificação 

Vários requerimentos de informações não são 
respondidos pelo Poder Executivo sob alegação de 
que as-informações solicitadas estão protegidas pelo 
instituto do sigilo bancário ou fiScaL Isso constitui-se 
em óbice ao desempenho das funções fiscalizadoras 
do Senado Federal. · 
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• Por outro lado, o PLS 219/95, aprovado recen
temente por esta Casa, prevê a transferência do sigi
lo relativo a operações financeiras ao Congresso Na
cional, quando a solicitação for aprovada pelo Plená
rio da Câmara ou do Senado. Para compatibilizar a 
regulamentação relativa a informações sigilosos com 
~ prerrogativas do Senado Federal e seu Regimen
to Interno, propõe-se esse projeto de resolução. 

Senador Eduaro Supllcy - Senador Wllaon 
Kleinübllng. 

LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N2 93, DE 1970 

Texto editado em conformidade com a Reso
lução n2 18, de 1989, consolidado com as altera
ções decorrentes das Resoluções posteriores, até 
1994. 

Art 216. Os requerimentos de informações es
tão sujeitos às seguintes no~: 

I - serão admissíveis para esclarecimento de 
qualquer assunto submetido à apreciação do Sendo 
ou atinente a sua competência fiscalizadora; 

11 - não poderão conter pedido de providência, 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre 
propósito da autoridade a quem se dirija; 

III -lidos na Hora do Expediente, serão despa
chados à Mesa para decisão; 

IV - se deferidos, serão solicitadas, ao Ministro 
de Estado competente, as informações requeridas, 
ficando interrompida a tramitação da matéria que se 
pretende esclarecer. Se indeferido, irá ao arquivo, 
feita comunicação ao Plenário; 

V- as informações recebidas, quando se desti
narem à elucidação de matéria pertinente a proposi
ção em curso no Senado, serão incorporadas ao 
respectivo prócesso. 

§ 12 Ao fim de trinta dias, quando não haja sido 
prestadas as informações, o Senado reunir-se-á, 
dentro de setenta e duas horas, para declarar a 
ocorrência do fato e adotar as providências decor
rentes do disposto na Constituição, art 50, § 211 

~~211 Aplicam-se, no que couber,as áiSposições 
do parágrafo anterior ao caso de fornecimento de in
formações falsas. 

-=::-..---·-·····-···--·······-···--·---·---·--
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O proje

to que acaba de ser lido será publicado e, após a pu-

blicação, permanecerá sobre a mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, de acordo com 
o art. 401, § 12, do Regimento Interno. 

Fmdo esse prazo, a matéria, anexada ao pro
cesSado do Projeto de Resolução n• 66, de 1995, 
será despachada à Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido pelo Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha lima. 

É fido o seguinte: 

PROJETO DE LB DO SENADO~ 36, DE 1998 

Proíbe a exportação de madeira em 
tora,_ prancha, ou não acabada e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° FJCa proibida a exportação de madeira 
em tora, prancha, ou não acabada, extraída da Ama
zônia Legal. 

· Art. 211 FJCam fixados os seguintes percentuais 
fimites da exportação de que trata o art 12 , para 
cumprimento desta lei: 

I - no primeiro ano, após a entrada em vigor 
desta lei, poderão ser exportados os mesmos quanti
tativos de madeira referentes ao ano anterior; 

11 - no segundo ano, a exportação não poderá 
ultrapassar setenta por cento do que foi exportado 
no primeiro ano; 

III - no terceiro ano, quarenta por cento do pri-
meiro ano; 

IV- no quarto ano, dez por cento; e 

V-a partir do quinto ano, a proibição será total. 

Arl 3" Aos infratores, pessoas físicas ou jurídi· 
cas, será aplicada a maior multa prevista na legisla
ção pertinente, sem prejuízo da apreensão da ma
deira e da ação penal a que responderão os respon
sáveis pela exportação ilegal. 

Art. 42 Esta lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo, no prazo de cento e vinte dias após a sua 
entrada em vigor. 

Art. SO Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art6" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os nfveis de desmatamento das florestas na· 
cionais atingiram patamares insustentáveis e inad· 
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missíveis, e, em grande parte, podem ser creditados 
àação nefasta das madeireiras, principalmente inter
nacionais, que, se aproveitando da vulnerabilidade 
do Poder Público para combatê-las, têm promovido 
a destruição de nossas florestas, sem dó nem pie
dade, de modo crescente e galopante. Registre
se, inclusive, que é inquietante, nesse quadro e 
.com o beneplácito de alguns estados da região, a 
instalação de empresas asiáticas, que, além dessa 
devastação, terminam por propiciar a criação de 
empregos em outros países, sobrando para o Brasíl 
apenas a poluição, as alterações climáticas e a de
saprovação internacional pelo desmatamento. 

.. Esta situação prejudica nosso meio ambiente, 
dilapida nossas riquezas vegetais e aumenta, ainda 
mais, a cobiça pela Amazônia e o desejo dos países 
ricos em internacionalizá-la. 

Outrossim, é um absurdo que, às vésperas do 
século XXI, nosso País não tenha uma política coe
rente de extração madeireira na região amazônica, 
capaz de propiciar a proteção dessa dádiva da natu
reza, que deve ser preservada e, concomitantemen
te, explorada de modo a ge~ riqueza, emprego e 
respeito internacional. Enfim, uma política de desen
volvimento auto-sustentado, consentânea com os 
nossos tempos. 

Preocupado com tais condições tão desfavorá
veis, tenho a honra de submeter à apreciação de 
meus ilustres Pares projeto de lei que proíbe a ex
portação da madeira em tora, prancha, ou não aca
bada, ao mesmo tempo em que dispõe sobre a puni
ção dos responsáveis pela exportação defesa. 

Entendemos que esta é a única forma possível 
de coibir, definitivamente, a exploração descontrola
da da flora amazônica, que traz graves conseqüên
cias ambientais, econômicas, sociais e políticas ao 
nosso País. 

Por outro lado, o projeto fiXa o prazo de cinco 
anos para que se cumpra o objetivo proposto, e que, 
tenho certeza, se transformado em lei, dará um bas
ta a esta espoliação à riqueza nacional. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997. -
Senador Romero Jucá. 

. (As Comissões de Assuntos Econômí
cos e de Assuntos Sociais, cabendo a esta 
última -decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O proje
-tb será publicado e remetido às Comissões compe
tentes, devendo a sua tramitação iniciar-se em 16 de 
fevereiro. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra, por vinte minutos, ao Se

nador Joel de Hollanda 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, compareço 
à tribuna do Senado, nesta tarde, para fazer um re
gistro relativo a uma decisão da maior importância 
do ponto de vista econômico e social. Refiro-me, Sr. 
Presidente, à decisão do Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, executada através do 
Conselho lnterministerial do Açúcar e do Álcool -
Cima, de autorizar a aquisição, pela Petrobrás, de 
90.000m de álcool etnico carburante, que se encon
trava excedente nos estoques dos produtores do 
Norte e Nordeste. 

Essa decisão tem um alcance social extrema
mente signifiCativo, porque propiciará a retomada da 
produção de diversas destilarias do Nordeste e do 
Norte do País, as quais já estavam com a sua capa
cidade de armazenamento totalmente esgotada e a 
ponto de paralisarem as suas atividades produtivas 

· em razão de não mais terem onde estocar o álcool 
que estavam a produzir. 

Isso significa dizer que milhares de empregos, 
nessas duas regiões, foram mantidos, uma vez que 
essa aquisição autorizada pela Cima, através da Re
solução n2 1, datada do dia 30 de janeiro último, 
possibilitará que esses estoques sejam diminuídos e 
que a normafidade volte ao setor sucro-alcooleiro do 
Norte e Nordeste brasileiros. 

Quero, sobretudo, salientar que agiu muito 
bem o Conselho lnterministerial do Açúcar e do Ál
cool- CIMA, órgão que, em boa hora, foi criado para 
coordenar as ações relacionadas à produção e co
mercialização do açúcar e do álcool e que, nessa 
sua primeira decisão do ano de 1998, dá uma res
posta a todos aqueles que estavam preocupados 
com o grande volume de álcool estocado no País, o 
qual já estava a trazer prejuízos para os trabalhado
res em função do desemprego que começava a 
ameaçá-los. 

Paulatinamente, o Brasil vai se conscientizan
do de que é preciso implementar uma política de va
lorização do álcool, de tal forma a tomá-lo um ele
mento expressivo na nossa matriz energética, sobre
tudo pela grande contribuição que está dando - e 
que ainda poderá dar-, com mais ênfase, ao desen
volvimento do nosso País. 

O álcool, Sr. Presidente, gera empregos, me
lhora o -nosso meio ambiente, gera divisas, desen-
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volve tecnologias e, por isso mesmo, precisa de po
líticas efetivas para o seu incentivo e o da sua pro
dução, de maneira tal que possamos preservar os 
enormes benefícios econômicos e sociais que.ele pro
porciona 

No Nordeste, essa atividade produtiva é res
Ji!Onsável por mais de 100 mil empregos só no Esta
do de Pernambuco, sem falar dos empregos gera~ 
dos nos demais Estados nordestinos. No País intei
ro, mais de 1,2 milhões de pessoas dependem, dire
ta ou indiretamente, da produção de álcool. Conse
qüentemente, é importante preservar esses empre
gos e até ampliá-los, uma vez que se trata de uma 
en~rgia renovável, não poluente, de uma energia 
que substitui o petróleo, o que signifiCa dizer que 
gera divisas para nosso País. 

Hoje, a produção nacional de álcool já repre
senta o equivalente a quase 200 mil barris/dia de pe
tróleo, uma grande contnbuição que esse setor vem 
dando à geração de uma energia limpa, renovável e 
que tantos empregos preserva no setor rural, sobre
tudo junto à população que não tem outra alternati
va, que não tem outra habilitação a não ser cultivar a 
terra e dela produzir a cana necessária à produção 
do açúcar e do álcool. 

Portanto, Sr. Presidente, s..-s. e Srs Senado
res, quero, neste momento, congratular-me com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e com os in
tegrantes do Cima: Ministros Francisco Domelles, da 
Pasta da Indústria, do Comércio e do Turismo; Pe
dro Malan, da Fazenda; Antonio Kandir, do Planeja
mento e Orçamento; Arlindo Porto, da Agricultura e 
do Abastecimento; Raimundo Brito, de Minas e 
Energia; Gustavo Krause, do Meio Ambiente, Recur
sos Hídricos e da Amazônia Legal; Luiz Felipe Lam
preia, Ministro das Relações Exteriores; José Israel 
Vargas, Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; 
Clóvis Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, que teve um pa
pel extremamente importante de coordenação dos 
demais Ministérios para a decisão de se adotar essa 
resolução do Cima; e, finalmente, o Ministro Ronaldo 
Sardenberg, Secretário de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República. 

Esses dez representantes do Governo Federal, 
Sr. Presidente, assinaram essa resolução do Cima, 
publicada hoje no Diário Oficial, trazendo esperan
ças para o setor produtivo de álcool do nosso 

-'País, que agora vê de forma efetiva o Governo 
adotar uma medida, não de subsídio, não de qual
quer benesse para o setor, apenas antecipando 

uma compra de parte dos :9xcessivos estoques de 
álcool hoje existentes no nosso País, cuja aquisição 
será custeada com recursos do próprio sistema de fi
nanciamento do álcool e da gasolina. Portanto, Sr. 
Presidente, trata-se de uma medida apenas de estí
mulo, de incentivo aos produtores de álcool para 
que, diminuindo seus estoques, retomem a produção 
e assegurem os milhões de empregos espalhados 
por essas regiões, sobretudo as do Norte e do Nor
deste. 

Quero também dizer, Sr. Presidente, que esta 
foi uma providência solicitada por todos os produto
res de álcool do Norte e Nordeste, envoivendo tam
bém os trabalhadores do campo, os fornecedores, 
os prefeitos, os vereadores, as lideranças empresa
riais, todos, enfim, reconhecendo que era uma medi
da urgente, emergencial e capaz de desafogar as di
ficuldades financeiras que o setor vinha atravessan
do em função dos elevados estoques que estava 
mantendo nas suas indústrias. 

Quero também salientar, Sr. Presidente, S~. 
e Srs. Senadores, que tenho certeza de que outras 

. medidas de apoio à política nacional de produção de 
álcool brevemente serão adotadas pelo Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Creio que já está bastante maduro no âmbito 
do Governo Federal o pensamento de ampliar a par
ticipação do álcool dos atuais 22% para 24% na ga
solina automotiva, aumentando, assim, a demanda 
por esse combustível. 

Brevemente o Cima se manifestará sobre a 
mistura do álcool ao diesel, melhorando a combus
tão do diesel e contnbuindo, sobretudo, para a me
lhoria das condições do meio ambiente. 

A criação da "frota verde" é outra iniciativa que 
já está em exame aqui no Congresso Nacional e que 
objetiva fazer com que todos os veículos leves do 
setor púbrJCO, do Governo Federal, dos Estados e 
Municípios, sejam preferencialmente veículos movi
dos a álcool, movidos a essa energia renovável que 
tantos empregos gera no campo. Trata-se de um 
projeto que já está em tramitação na Câmara dos 
Deputados e breve estará sendo remetido aqui para 
o Senado Federal, o qual merecerá o apoio desta 
Casa. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
parabenizar o Governador Mário Covas que, de for
ma pioneira, já se antecipou ao próprio Governo Fe
deral, Põis no dia 2 do corrente mês baixou um de
creto estabelecendo a "frota verde" do Estado de 
São Paulo, ou seja, estabelecendo que todos os 
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veículos de pequeno porte a serem adquiridos daqui 
por diante pela administração direta e indireta do 
Governo do Estado de São Paulo serão movidos a 
álcool. Igualmente, o aluguel de veículos daquele 
Estado será feito preferencialmente levando em 
conta aqueles movidos a álcool. Portanto, o Go
vernador Mário Covas já dá exemplo da sua sensi
bilidade e presta a sua contribuição para diminuir 
os elevados estoques que o álcool hoje apresenta 
no País inteiro e que tantos problemas está trazen
do para o setor industrial produtivo. Espero que o 
Cima se debruce sobre essas medidas e brevemen
te decida sobre elas, assim, cada vez mais, o nosso 
País marchará na direção do aumento da produção 
de 11m combustível renovável, o álcool, que - como 
disse anteriormente - gera empregos, tecnologia, di
visas e propicia melhorias no meio ambiente. 

Tenho certeza de que, da mesma forma que o 
Cima adotou essa medida, hoje publicada no Diário 
Oficial, de, em caráter emergencial, adquirir mais 90 
mil metros cúbicos de álcool, brevemente estará de
cidindo sobre essas outras sugestões, a exemplo do 
que já estão fazendo os Estados Unidos, a Suécia, a 
França e outros países da Europa; que estão estu
dando o uso intensivo do álcool como combustível 
no âmbito dos ônibus e dos automóveis e como for
ma de, sobretudo, gerar empregos e preservar o 
meio ambiente. 

Sr. Presidente, destaco que, para a obtenção 
desta decisão técnica do Cima, de autorizar essa 
aquisição, muito contribuiu a participação de várias 
entidades espalhadas por todo o Norte e Nordeste, 
mas gostaria de salientar a Associação Brasileira da 
Indústria e do Álcool - Alco, presidida pelo Dr. Gus
tavo Maranhão, que tem um papel decisivo, promo
vendo as articulações técnicas e o debate político e 
sensibilizando as áreas do Governo Federal para a 
adoção dessa importante e urgente providência. 
Destacaria, também, a participação do Presidente da 
Feplana - Federação dos Plantadores de Cana do 
Brasil, Antônio Celso Cavalcanti de Andrade, que 
teve uma participação também muito signifiCativa 
nesse esforço; José Aanulfo da Costa Queiroz Neto, 
Presidente do Sindicato do Açúcar e do Álcool de 
Pernambuco; e Dr. Gerson Carneiro leão, Diretor
Presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana 
do Estado de Pernambuco. Eles mantiveram fre
qüentes reuniões coin o Vice-Presidente da Repúbli
ca, Marco Maciel - aliás, um dos maiores incentiva-

-àõres do Conselho lnterministerial do Açúcar e do 
Álcool - Cima, um dos responsáveis pela sua cria
ção-, que ouviu durante várias oportunidades o piei-

to dos Governadores dos Estados do Norte e Nor
deste, dos industriais do "álcool, dos prefeitos e das 
lideranças dessas Regiões. Ao Vice-Presidente, 
Marco Maciel, portanto, fica a nossa gratidão pela 
sua sensibilidade, pelo apoio a essa iniciativa e, so
bretudo, pela contribuição que deu para que hoje 
fosse criado o Conselho lnterministerial do Açúcar e 
do Álcool, que é o fórum apropriado e adequado para 
discutir alternativas para a política do álcool brasileiro. 

Sr. Presidente, registro também a participação 
dos prefeitos, das lideranças do meu Estado na área 
canavieira, que nos procuraram, discutiram o proble
ma e contribuíram para que, hoje, tivéssemos este 
momento de satisfação, ao ver publicada a decisão 
do Cima, concretizando uma decisão do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso de socorrer o setor, 
através dessa medida emergencial da compra de ál
cool combustível. 

O setor de álcool do Brasil está buscando qua
lidade, produtividade, sendo objeto, inclusive, de vi
sitas de autoridades de outros países, que estão vin
do ao nosso País verificar como estamos avançando 
na produtividade e na qualidade da produção desse 
importante combustível. Tenho certeza que, com o 
apoio do Governo Federal, através de medidas 
como essa do Cima, esse setor ainda dará uma con
tribuição maior ao nosso País, quer gerando mais 
empregos no campo e no setor industrial, quer eco
nomizando a importação de petróleo, quer desenvol
vendo um combustível que contribui para a melhoria 
do meio ambiente e também para o próprio desen
volvimento da ciência e da tecnologia em nosso 
País. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, estou otimista 
com relação ao futuro do álcool em nosso País. 
Esse programa estava desacreditado e, talvez, con
denado à extinção. Agora, com medidas como essa 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do 
Cima, como a do Governador Mário Covas criando a 
"frota verde" e outras, que _espero sejam adotadas 
por outros governadores e prefeitos, não tenho dúvi
da que voltaremos a produzir cada vez mais álcool, 
gerando, como disse, benefícios econômicos e so
ciais para o nosso País. 

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

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 81, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 336, alínea b, do Regi
mento Interno, requeremos urgência para o. Proje
to de Lei da Câmara n2 66, de 1997 {n2 2.688196, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que dispõe sobre os crimes de "lavagem• ou 
octiltação de bens, direitos e valores; a prevenção 
da utilização do sistema financeiro para os ilícitos 
previstos nesta lei; cria o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF, e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. -
Epitacio Cafeteira - Élcio Álvares- José Eduardo 
Outra -Jefferson Péres - Hugo Napoleão - Jáder 
Barbalho- Odacir Soares. 

REQUERIMENTO ~ 82, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento 
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n2 2, de 1998 (n2 3.097/97, na Casa de 
origem), de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
que cria, transforma e extingue cargos e funções no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribu
nal Federal, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. -
Élclo. Alvares- Jáder Barbalho - Jefferson Peres 
§:1fú' . ~leão. 
w· ~-' .. , 
~ ! 0 C 3r'!-í •. 

n• O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esses requerimentos serão votados após a Ordem 
do Dia, corno preceitua o Regimento Interno da 
Casa. 

A Presidência recebeu, nesta data, parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania so
bre as emendas de n2s 1 a 26, de Plenário, ofereci
das à Proposta de Emenda à Constituição n2 41/97, 
(n2 173175~ na Câmara dos Deputados), que versa 
sobre:à kforma adminiStrativa e comunica ao Plená
rio qtê á matéria constará da Ordem do Dia da ses-

-oSã.o deliberativa do próximo dia.10, telç9.-feira, p~ 
votação em primeiro turno. 

É o seguinte o parecer recebido: 

PARECER N261, DE 1998 

Da ComissãO de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre as Emendas nos 1 a 
26 ele Plenário, oferecidas em primeiro 
turno à Proposta ele Emenda à Constitui
ção n2 41, de 1997 (n2173195, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presi
dente da República que "modHica o regi
me e dispõe sobre princípios e normas 
da Administração Pública, servidores e 
agentes políticos, controle de despesas e 
finanças públicas, e custeio de atividades 
a cargo do Distrito Federal, e dá outras 
providências". 

Relator Senador Romero Jucá 

1-Relatório 

Retoma à análise desta Comissão, para exame 
das emendas à ela oferecidas em Plenário, a Pro
posta de Emenda à Constituição n2 41, de 1997 que 
"modifiCa o regime e dispõe sobre princfpios e nor
mas da Administração Pública, servidores e agentes 
políticos, controle de despesas e finanças públicas, 

· e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e 
dá outras providências. • 

A proposta recebeu 26 emendas, das quais 
nove de redação, as de n"s 6,7,8,9,13,14,16, 18 e 
20, e dezassete de mérito, de n"s 1, 2, 3, 4, 5, 10, 
11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24,25 e 26, relatadas 
na forma do quadro anexo. 

li-Voto 

Conforme já disséramos quando da apreciação 
desta matéria nesta Comissão, a presente Proposta 
de Emenda à Constituição constitui-se no primeiro 
passo rumo à solução da crise que abate sobre a 
Administração Pública brasileira E, para_ a sua efiCá
cia, é fundamental que esse primeiro passo seja 
dado o mais rapidamente possível. 

Nesse sentido, acreditamos estar a presente 
proposição em condições de ser aprovada por esta 
Casa, sem qualquer alteração em seu conteúdo, ra
zão pela qual votamos pela rejeição das emendas 
de mérito a ela apresentadas, acolhendo, apenas, as 
emendas de redação que, mediante alterações for
mais, aperfeiçoam o texto. 

Assim, pelas razões expostas acima e no ane
xo, manifestamo-nos pelo acolhimento das emendas 
n"s 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18 e 20, de redação, e pela 
rejeiçãÕ das de n2s 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 
19, 21, 22, 23,.24, 25 e 26. 

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 1998. -
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EMENDAS DE PLENÁRIO APRESENTADAS À PEC N• 41, DE 1997 

1\'0 da Art.. CF/ Primeiro Tipo Conteúdo Parecer Justificação 
Emenda PEC Si::=;natário 

01 

02 

03 

04 

os 

06 

07 

08 

09 

39, § 
s•, 135 
e 144 
§9" 

135 

169 

206, v 

21, 
XN 

22, 
XXVII 

37 

37; 
XV 

37,§ 
3' 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

Sen. Esperidião 
Amin 

Sen. Gilvan Borges 

Sen. Romeu Tuma 

Sen. Júnia Marise 

Sen. Júnia Marise 

Sen. Elcio Alvares 

Sen. Elcio Alvares 

Sen. Elcio Alvares 

SP Suprime os dispositivos da PEC que 
determinam a remuneração de diversas 
categorias de servidores públicos 
mediante subsidio. 

SP Suprime os dispositivos da PEC que 
instituem a avaliação de desempenho do 
servidor e a possibilidade de perda do 
cargo por insuficiência de desempenho. 

M Inclui os delegados de polícia entre as 
categorias remuneradas mediante 
subsídio. 

R 

R 

R 

M Altera a redação do §2° e suprime os §§ R 

M 

M 

M 

M 

4°, 5°, 6° e 7° da PEC para detenninar a 
suspensão apenas das transferências 
voluntárias na hipôtese do ente 
federativo extrapolar os limites legais de 
gastos com folha de pessoal e para 
eliminar a redução de pessoal em 
decorrência de tal situação. 

Modifica a redação do inciso V dO art. R 
206 para detennina.r a instituição de 
regime jurídico único para os 
profissionais de ensino de todas as 
instituições mantidas pela. União. 

Emenda que visa a aperfeiçoar a A 
redação do dispositivo. para aclarar que 
a prestação de assistência financeira da 
União ao DF far--se-A mediante fundo 
próprio. 
Emenda de redação que visa. a 
aperfeiçoar o dispositivo. Retira do 
texto a expressão "nas diversas esferas 
de govemo ... considerada n!o técnica .e 
substitui por Uni!o~ Estados, DF e 
Municfoios. 
Emenda de redação que visa a 
aperfeiçoar o dispositivo. ao substituir a 
expressão •qualidade do serviço 
prestado~ por 'eficiência•. 

A 

A 

Sen. Elcio Alvares M Emenda de redação que visa a A 

Sen. José Eduardo 
Outra 

M 

aperfeiçoar o dispositivo, ao determinar r 
que o subsidio e os vencime'nistos J 
pertencem aos ocupantes e não a s 
ca~"Jtos. 

Altera a redação do §3° do art. 37 para 
definir que lei complementar 
disciplinará as forças de participação do 
usuário na administração pitblica. 

R 

I 

A remunerat;:OO mediante subsídio 
c"ontribui para a transparência da politica 
remuneratória, em beneficio da 

. administracão e do servidor. 
j Os dispositivos que se quer suprimir 

I 
fazem parte do núcleo central da 
proposição. Sua exclusão implicaria a 

I 
manutenção do atual sratus quo 
administrativo. que se tem revelado 
incapaz de proporcionar a sociedade 

J servico oúblico de Qualidade. 

I
. O art. 135 refere-se exclusivamente aos 

advogados da União e defensores 
públicos. A inclusão de delegados de 

I polícia entre os servidores remunerados 
por subsidio é proporcionada pelo §9<> do 
art. 144. 
A redução de pessoal na hipótese do art. 

1

169, assim como a suspensão das 
transferências ao ente federativo que 
superar o limüe legal de gastos com o 
funcionalismo são essenciais para a 
feforma da administração pública e a 
redução dos dêficits orç:amentârios de 
Estados e Municípios. requisito da 
ampliação da capacidade de 
investimento. 
A proposta, ao detenninar o fim d~ 
regime jurídico único dos servidores 
públicos. possibilita a instituição de 
rCgime jurídicos apropriados aos 
contexto administrativo concreto. O 
mesmo se aplica aos profissionais de 
ensino. 
Trata-se de alteração formal que 
aprimora a redação do dispositivo. 

Trata-se de alteração formal que 
aprimora a redaç:ão do dispositivo. 

Trata-se de alteração formal que 
aprimora a redação do dispositivo. Com 
efeito. confonne assinala a doutrina e 
mesmo a experiência constitucional e 
administrativa de outros paises 
"'eficiência.. é o princípio a que se 
relaciona a ··qualidade do serviço 

I nrestado'. 
Trata-se de alteração formal que 
aprimora a redação do dispositivo. 

A matéria. a nosso juizo. não exige 
disciplinamento por lei com tal 
hierarquia. 
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N°da Art. CF/ Primeiro Tipo Conteúdo Parecer .Tustiftcação 
Emcnd:l PEC" · Si~natário 

11 41,§ CF Scn. José Edwudo M Altera a redaçlo do inciso m do §I' do R Trata-se de proposição cuja viabilização 
1', III Outra art. 41 para determinar ' participaçlo do concreta é extremamente complexa. Por 

usuário' no processo de avaliaçlo de outra parte, n!o está o legislador 
desempenho do servidor. ordinário, ao regulamentar esta matéria, 

impedido de determinar medidas nesse 
sentido. 

12 41,§ CF Scn. Ronaldo M Exclui, dos servidores que podem ser R O servidor que ocupa carreira típica de 
3• Cunha Lima cofoca.dos em disponibilidade, com Estado é contemplado com critérios e 

remuncraçlo proporcional, os ocupantes gM~ntias especiais quanto à perda de 
de carreiras Upicas de Estado. cargo por insuficiência de desempenho. 

Quanto à disponibilidade~ parece-nos não 
haver motivação para diferenciá-los dos 
demais servidores. 

13 96, b CF Sen. Elcio Alvares M Emenda de redação que visa • A Trata-se de alteração fonnal que 
aperfeiçoar o dispositivo, pois não se aprimora a redaçlo do dispositivo. 
trata de criar ou extinguir subsidios, mas 
de fixar~lhes o valor. 

14 169, § CF Sen. Elcio Alvares M Emenda. de redaçllo que visa a A ,Trata-se de alteração formal que 
3' aperfeiçoar o dispositivo, uma vez que a aprimora a redação do dispositivo. 

explicitação da data que define os 
servidores. n!o abrangidos pela 
estabilização excepcional do art. 19 do 

I AOCT é matéria tnuasitória e nilo deve 
constar do corpo permanente da 

I'") Constituiclo. 
15 169,§ CF Sen. José Eduardo M Determina que as normas gerais sobre a R Nilo há justificativa para a exigência de 

7" Outra penda do cargo por """""" de quadros lei complementar para a disciplina da 
' pelo servidor estivei sejam matéria, nada impedindo que seja feito 

estabelecidas por lei complementar pÕr lei ordinária. 
16 169,§ CF Sen. Elcio Alvares M Emenda de redaçlo que visa • A Trata .-se de alteração formal que 

7" aperfeiçoar o dispositivo, conquanto a aprimora a redaç!o do dispositivo. 
penda do cugo na hipólese n!o 
configura a pena de demisslo. 

17 30 PEC Sen. Carlos A Institui adicior11l de 200/e para o R Além da mati:ria ser estranha à presente 
Patrocínio servidor que, mesmo após cumprir as PEC, o assunto já m=u 

cxig&cias pua aposenllldoria, regulamentaÇllo quando da votação da 
permaneça. em exercício Reforma Previdenciária que concedeu 

isenção de contribuição aos servidores 
nessa situac!o 

18 33 PEC Sen. Elcio Alvares M Emenda de redaçllo que visa a A Trata~se de alteração formal que 
aperfeiçoar o dispositivo. já que se trata aprimora & redação do dispositivo. 
de dispositivo pennanente e n!o 
transitório. 

19 33, § PEC Sen. Ronaldo M Estabelece que • demissio por R A demissão por insuficiência de 
único Cunha Lima insuficiEncia de desempenho não poderá desempenho será. uma conseqilência de 

ter lugar nos seis meses anteriores e três um processo longo de avaliação~ não se 
oosteriores às eleiçlles. I justificando a restrição proposta 

20 33 PEC Sen. Romlldo M Emenda de redaçlo que visa a A Trata-se de alteração formal que 
Cunha Lima aperfeiçoar o dispositivo. corrigindo aprimora a redação do dispositivo. 

erro de concordância. 
21 48, CF Sen. Antônio SP Suprime o dispositivo R O subsídio dos Ministros do STF passa a 

XV Carlos Yaladares ser o- teta remuneratório para os três 
' Poderes, dai a necessidade da iniciativa 

/] ,, conjunta, que. em absoluto~ não diminui 
o Prelório Excelso, ou lhe tira a 
autonomia. 

22 49,1X CF Sen. Antônio A Detennina que a fixaçlo do subsidio dos R Nlo há porque modificar a. situação 
Carlos Valadares Ministros do STF seja de compet!ncia. disciplinada pela presente Carta, que 

exclusiva do Congresso Nacional exige que a fixaçlo da remuneração dos 
Ministros do STF seja feita por lei 

- formal. A situação atual, mantida pela 
PEC i: corolário dos freios e contrn:pesos 
entre os Poderes. 

23 93, v CF Sen~ Edison Lobão. M Suprime; o-_ limite_ máximo de áez . por R O· texto- da- PEC apenas· estabelece os 
cento para o escalonamento dos parâmetros básicos da remuneração da 
subsidies dos membros da magistratura. magistratura, cabendo à lei 

comolementar fixar os números. 
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Legenda- Tipo: SP =emenda supressiva; SB =emenda substitutiva; M ""'emenda modificativa; A= emenda aditiva; SG =substitutivo global 
Legenda- Parecer: A= acolhida; AP =acolhida pan:ialmente; R= rejeitada" 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu a Mensagem n2 91, de 
1998 (n° 125/98, na origem), de 3 do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República encaminha, 
nos termos do inciso 11 do art. 72 da Lei n2 9.069, de 
i 995, o demonstrativo das emissões do real referen
te ao trimestre outubro-dezembro 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 (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu, do Banco Central do Bra
sil, o Ofício n2 S/12, de 1998 (n2 279/98, na origem), 
de .. 3 do corrente, sobre o contrato e termo aditivo de 
confissão, promessa de assunção, consolidação e 
refinanciamento de dívidas, celebrado com a União, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Rscal dos Estados, no valor total de um bi
lhão, noventa milhões, trezentos e quatorze mil, cen
to e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos; 

O expediente vai ~ ·issão de Assuntos 
Económicos, que tP~:' , cie quinze dias para 
sua apreciação, r-- . . ·~mos · d Resolução nº 70, de 
1995, com a reú.::;::.o dada pela Resolução nº 12, de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu, do Banco Central do Bra
sil, o Ofício n2 S/13, de 1998 (n2 280/98, na origem), 
de 3 do corrente, sobre contrato de abertura de cré
dito e de compra e venda de ativos, celebrado entre 
a União, o Estado de Mato Grosso e o Banco do Es
tado de Mato Grosso S.A.- BEMAT, no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, no valor de duzentos e oitenta e 
quatro milhões e seiscentos e trinta e dois mil reais. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Económicos, que terá o prazo de quinze dias para 
sua apreciação, nos termos da Resolução n2 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução n2 12, de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu, do Banco Central do Bra
sil, o Ofício nº S/14, de 1998 (n2 281/98, na origem), 
de 3 do corrente, sobre proposta de aquisição pela 
Caixa Ecoriômica Federal - CEF, de débitos do Es
tado de Mato Grosso, junto a seis instituições finan
éeiras, no âmbito do Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total 

--de duzentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e 
sessenta e nove mil, cinqüenta e dois reais e cin
qüenta e um centavos. 

O expediente vai a Comissão de Assuntos 
Económicos, que terá o prazo de quinze dias para 
sua apreciação, nos termos da Resolução n• 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução n2 12, de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.463-22, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o 
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Prev:
dência Social, altera alíquotas de contribui-:-':-> para a 
Seguridade Social e institui contrii-· · • ,;ara os ser
vidores inativos da Uniií"' 

De ac.r~ ....... as inaicações das lideranças, e 
no~ • ""' dos §§ 4º e 52 do art. 2º da Resolução 
nº 11:··;-GN, !ica assim constituída a Comissão Mista 
incumL!cla de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Francelino Pereira 
Waldeck Omelas 

Jader Barbafho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Supiel'!!:s,; 

JoséBianco 
Vilson KieinüiJirog 

Gerson CaiT'"~a 
Carlos Be7-:-~;-a 

Geraldo Melo Líiéio ~uemo 
Sio;:;o Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José =:..:.:uarón Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Oaacir Soares Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

José Carlos Aleluia Vilmar Rocha 
João Mellão Neto Saulo Queiroz 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Sandro Mabel Albérico Filho 
Nelson Harter Jorge Wilson 

PSDB 
Nelson Otoch Adroaldo Streck 

·Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Benedito Domingos 

PSB 
Ricarao Heráclio 
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De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 4-~-38 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
à admissibilidade 

Até 13~2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 2fl-2-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- o Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.469-27, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que 'Autoriza a utiliza
ção de recursos do Fundo da Marinha Mercante -
FMM, em favor da Companhia de Navegação Uoyd 
Brasileiro - LLOYDBRÁS, 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 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Agripino 
Bernardo Cabral 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Geraldo Melo 
Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Roberto Pessoa Rubem Medina 
José Carlos Coutinho José Carlos Aleluia 

Bloco (PMDB/PSDIPRONA) 
Antônio Brasil Paulo Lustosa 
Rélio Rosas Mauro Lopes 
IT'c - PSDB 
Jovair Arantes Adelson Ribeiro 

Bloco (PT/PDTIPC do 8) 
JÕsé Machado Alcides Modesto 

PPB 
- bprovita Vieira · · 

Pl 
Pedro Canedo 

., 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte"calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98- designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nl! 1.475-36, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que 'Altera as Leis 
n2s 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de24 de 
julho de 1991, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 22 da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplente 

JoséBicano 
José Alves 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Jefferson Peres Carlos Wilson 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSB!PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplente 
PFL 

César Bandeira Antônio Geraldo 
Ursicino Queiroz Augusto Viveiros 

Bloco (PMDB/PSDIPRONA) 
Udia Quinan Saraiva Felipe 
Elcione Barbalho Teté Bezerra 

PSDB 
Sebastião Madeira Márcia Marinho 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

José lii'ihares 
PPB 

PPS 
Sérgio Arouca 
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De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-0 Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.477-45, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
diâ 30 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o 
valor total anual das mensalidades escolares 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 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Guilherme Palmeira 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL' 

PMDB 

PSDB 

Suplente 

João Rocha 
RomeroJucá 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Artur da Távola 
Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplente 
PFL 

Paes Landim Betinho Rosado 
José Lourenço Marilu Guimarães 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
lvandro Cunha Uma Oscar Goldoni 
Zé Gomes da Rocha Marquinho Ch~id 

PSDB 
Marisa Serrano Osmânio Pereira 
_ Bloco (PTIPDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

-=- PPB 
Fausto Martello 

PMN 
Bosco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13·2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 28·2-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.479-37, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o 
pagamento dos servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fun
dações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista, 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
êumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

Gilberto Miranda 
José Alves 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplente 

Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José lgnácio Ferreira Lúcio Alcântara 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

rrtulares Suplente 
PFL 

Arolde de Oliveira Roberto Pessoa 
Costa Ferreira Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDB/PSD/PRONA) 
José Aldemír Noel de Oliveira 
Hélio Rosas Albérico Filho 

PSDB 
Edson Silva Marinha Raupp 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 
José Machado Alcides Modesto 
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Jair Bolsonaro 
PPB 

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 4-2-98 - designação da Comissão Mista 

Dia 5-2-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98 -prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98 -prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.480-39, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que "Altera dispositivos 
da Lei n• 8.911, de 11 de julho de 1994, 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: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 
.. losé Bianco José Alves 
Vilson Kleinübing Francelino Pereira 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior ~·Carlos Bezerra 

· · PSDB .. 
Jefferson Peres .,,, Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

DEPUTADOS 
i-

PFL 
Suplentes 

Ciro Nogueira Roberto Pessoa 
.Carlos Magno Raimundo Santos 

Bloco (PMDBIPSD/PRONA) 
_,.laire Rezende Pedro lrujo. 

Marcos Uma Orcino Gonçalves 
PSDB 

:.t-r-:ns Vicente Adroaldo Streck 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Adhemar de Barros Filho 

PSTU 
Undberg Farias 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98- designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98 -prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.482-45, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre as 
alfquotas de contribuição para o Plano de Segurida
de Social do servidor público civil ativo e inativo dos 
Poderes da União, das autarquias e das fundações 
públicas, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução 
n• 1/89-CN, fiCa assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

JoséBianco 
Freitas Neto 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelino Pereira 
Hugo Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Artur da Távola Jefferson Peres 
Bloco Oposição (P.TIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

PFL 
Jairo Carneiro Laura Carneiro 
Marilu..Guimarães SérgiQ Barcellos 

Bloco (PMDBIPSD/PRONA) 
Saraiva Felipe Lídia Quinan 
José Costa Regina Uno 
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PSDB 
Raimundo Gomes de Matos Candinho Mattos 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Nilton Baiano 

PTB 
Roberto Jefferson 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98- instalação da Comissão Mista 

·· Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.512-19, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, RUe "Dá nova redação 
aos arts. 22 da Lei nR 9.138, de 29 de novembro de 
1995, e 12, 22 e 32 da Lei n2 8.427, de 27 de maio de 
1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessão de subvenção econõmica 
nas operações de crédito rural". 

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: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 
Jonas Pinheiro Júlio Campos 
Joel de Hollanda Freitas Neto 

PMDB 
Jader Barbalho GersonCamata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
Lúdio Coelho Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitácio Cafeteira Leornar Quintanilha 

DEPUTADOS 
_ ;muJares Suplentes 

PFL 
Hugo Rodrigues da Cunha 
José Rocha 

Adauto Pereira 
Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Silas Brasileiro Oscar Goldoni 
Moacir Micheletto Valdir Colatto 

PSDB 
B. Sá Ezídio Pinheiro 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Mário Cavallazzi 

PSB 
Gonzaga Patriota 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98- designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.535-14, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o 
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central 
do Brasil, 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 

Carlos Patrocínio 
Bernardo Cabral 

Jader Barbalho. 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Edson Lobão 
Bello Parga 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson José lgnácio Ferreira 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSB!PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Titulares 

Saulo Queiroz 
Manoel Castro 

PTB 
Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Augusto Viveiros 
Euler Ribeiro 
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Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Gonzaga Mota Djalma de Almeida César 
Dejandir Dalpasquale Barbosa Neto 

PSDB 
Ademir Lucas Candinho Mattos 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Fetter Júnior 

PL 
Luiz Buaiz 

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98 -prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da Repúbfica enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.549-39, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e dos Mi
nistérios, 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 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Bianco 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Joel de Hollanda 

GersonCamata 
Garfos Bezerra 

Artur da Távola Teotonio Vilela Filho 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Epitácio Càfeteira 

Titulares 

Mendonça Filho 
Vilmar Rocha 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

César Bandeira 
Alexandre Ceranto 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Gonzaga Mota lvandro Cunha lima 
Genésio Bernardino Confúcio Moura 

PSDB 
Roberto Santos Franco Montoro 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Fefipe Mendes 

PPS 
Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nll 1.554-24, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que "Altera os arts. 2º, 
32, 4°, 52, 6", 7º ego da Lei n2 8.745, de 9 de dezem
bro de 1993, que dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender à necessidade tem
porária de excepcional interesse público, e dá outras 
providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Francelina Pereira 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Agripino 
João Rocha 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Beni V eras 
_Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Jose Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Odacir Soares Regina Assumpção 
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DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Osvaldo Coelho Raimundo Santos 
Marcos Vinícius de Campos 

Bloco (PMDB/PSDIPRONA) 
Paulo Ritzel Noel de Oliveira 
Orcino Gonçalves Albérico Filho 

PSDB 
Anivaldo Vale Roberto Rocha 

Bloco (PT/PDT/PC do 8) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
W19berto Tartuce 

PMN 
Bosco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-GN; 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98 - designação ela Comissão Mista 
Dia 5-2-98 - instalação ela Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista ,emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98 -prazo final ela Comissão Mista 
Até 28-2-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1-559-22, 
adotacla em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ar.o, que "Altera a legisla
ção do imposto de renda e ela contnbuição social so
bre o lucro•. 

De acordo com as indicações elas 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 

João Rocha 
José Alves 

Jader Barbalho 
Nabor JúniÓr 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

canos Patrocínio 
José Bianco 

GersonCamata 
canos Bezerra 

Coutinho Jorge Lúcio Alcântara 
_ Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

-José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epítácio cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Tltulareft Suplentes 
PFL 

Osório Adriano Aroldo Cedraz 
Eliseu Resende Mussa Demes 

Bloco (PMDBIPSDI.PRONA) 
Hermes Parcianello Paulo Lustosa 
Antônio do Valle José Costa 

PSDB 
Firmo de Castro Roberto Brant 

Bloco (PTIPDT/PG do 8) 
José Machado Alcides Modesto 

PPB 
Julio Redecker 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-GN, 
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98- instalação ela Comissão Mista 
Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.567-12, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a 
regularização, administração, aforamento e aliena
ção de bens imóveis de domínio ela União, altera dis
positivos dos Decretos-Leis n% 9.760, de 5 de se
tembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 
1987, regulamenta o§ 2" do art. 49 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, e dá outras 
providências". 

De acordo com as indjcações elas lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2" da Resolução 
n2 1/89-CN, fiCa assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

RomeuTuma Francefino Pereira 
EdisonJ..obão Gilberto Miranda 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Garfos Bezerra 
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PSDB 

Lúdio'Coelho Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

PTB 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 
Titulares 

Valdomiro Meger 
Paulo Gouvêa 

PFL 

Sebastião Rocha 

Odacir Soares 

Suplentes 

Ademir Cunha 
Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Rita .Camata 
Edison Andrino 

PSDB 

Udson Bandeira 
Hélio Rosas 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 .do art. 2° da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo.Napoleão Francelino Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

osmarDias Carlos Wilson 

Bloco Opos_ição (PTIPDTIPSB.iPPS) . 

José Eduardo Outra · Sebastião-Rocha 
FeuRosa Alzira Ewerton · PPB 

Bloco (PTIPDT!f':C do B) 

José Machado Alcides Modesto 

!'.'' PPB 

Pedro Corrêa 

PSTU 

Undberg Farias 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98-designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98- instalaçãó da Comissão Mista 
Até 4-2-98 -prazo p~ra;r~bimento de emen

das e para a Comissão Mistá emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 80 

. 

Até 13-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98 - prazo no Congresso Nacignal 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional r a Medida Provisória· n2 1.586-5, 
adotada erri 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
d~ 30 do •mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a 
recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do 
ln,c>tituto Nacional do Seguro Social - INSS e a utili-

-zação de Títulos da Dívida Pública, de responsabili
dade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos 
com o INSS, e dá outras providências". 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanílha 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

PFL 

Saulo Queiroz Magno Bacelar 
Jaime Martins Lt.iiz Braga 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Paulo Lustosa 
Cleonàncio Fonseca 

Roberto Rocha 

PSDB 

lvandro Cunha Uma 
Mauro Lopes 

Ezídio Pinheiro 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB 

Celso Russomanno 

PTB 
Philemon Rodrigues 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para.a trami
tação dã matéria: 

Dia 4-2-98- designação da Comissão Mista 
Dia 5-?_-98- instalação da Comissão Mista 
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Até 4-2-98 - prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.591-4, 
adotada em 29 de janeiro de 1998 e publicada no 
dia 30 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a 
qualificação de entidades como organizações so
ciais, a criação do Programa Nacional de Publiciza
ção, a extinção do Laboratório Nacional de Luz Sfn
cmtron e da Fundação Roquette Pinto e a absorção 
de suas atividades por organizações sociais, 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-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

RomeroJucá 
Júlio Campos 

Jader Barbalho 
NaborJúnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Waldeck Omelas 
Vilson Kleinübing 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Lúcio Alcantâra 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PT8 

Odacir Soares Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Rubem Medina Vanessa Felippe 
Robson Turna Marcos Vinfcius de Campos 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

lvandro Cunha Uma 
_:Ana Catarina 

Alberto Goldrnan 

PSDB 

Pedro lrujo 
Ricardo Rique 

Antônio Garfos Pannunzio 

Bloco (PT~DTIPC do B) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB 

Ricardo Barros 

PSB 

Raquel Capibenbe 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-2-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-98- instalação da Comissão Mista 
Até 4-2·98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 13-2-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à: 

ORDEM DO DIA 

-Item 1: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2 249, DE 1989] 
[(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 70, de 1998- art. 336, b)] 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n2 249, de 1989 (nR 5.430190, 
na Câmara dos Deputados), de autoria do 
Senador Luiz V18.118 Filho, que altera, atuali
za e consolida a Lei n1 5.988, de 14 de de
zembro de 1973, que regula os direitos auto
rais. 

(Dependendo da leitura de parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, Relator: Senador Romeu Tuma) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, do Relator Senador Ro
meu Turna, que será rido pelo Sr. 12 Secretário, Se
nador Ronaldo Cunha Uma, encontlando-se tam
bém à-disposição dos Srs. Senadores nos Awlsos 
da Ordem do Dia da presente sessão. 

É lido o seguinte: 
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PARECER N2 62 DE 1998 

Da Comissão de ConstHuição, Justi
ça e Cidadania do Senado, ao Substituti
vo apresentado pela Câmara dos Deputa
dos ao Projeto de Lei n.11 249 de 1989, (n.R 
5.430190, naquela Casa) que •altera, atua
liza e consolida a Lei n.2 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, que regula os direitos 
autorais". 

Relator: Senador Romeu Tuma 

1- Relatório 

O presente projeto de lei, de autoria do saudo
so Senador Luiz Vianna Filho, tem por escopo alte
rar, atualizar e consolidar 'a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências'. 

Nesta Casa, a iniciativa foi aprovada com 
emendas, enviada após à Câmara dos Deputados 
para apreciação, onde recebeu Substitutivo que, em· 
bora tenha mantido a intenção e os parâmetros ini
ciais, inseriu muitas modifiCações à proposta origi
nal, ora acrescentando dispositivos, ora modificando 
o teor de muito deles. 

Passemos, então, a apresentar o relatório do 
Substitutivo, em suas linhas gerais. 

Seu arl 12, que constitui a tônica e a base de 
toda a proposição, mantem-se como a versão origi
nal, estabelecendo que 'esta lei regula os direitos 
autorais, entendendo-se sob esta denominação os 
direitos de autor e os que lhe são conexos'. 

O art. 2" assegura os estrangeiros domiciliados 
no exterior a proteção estabelecida nos acordos, 
convenções e tratados em vigor no Brasil. E o seu 
parágrafo único, que constitui novidade em relação 
ao projeto original, determina que 'aplica-se o dis
posto nesta lei aos nacionais ou pessoas domicilia
das em país que assegure aos brasileiros ou pes
soas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na prote
ção aos direitos autorais ou equivalentes'. 

O art 32, repetindo disposição da Lei n.2 

5.988/73, considera os direitos autorais, para 'os 
efeitos legais', bens moveis'. 

Segundo seu arl 42, 'interpretam-se restritiva
mente os negócios jurídicos sobre os direitos auto
rais·. 

O art. ·52 define, 'para os efeitos desta lei' os 
termos publicação, transmissão ou emissão, retrans
missão, distribuição, comunicação ao público, reprodu
ç?o. contratação, obra, fonograma, editor, produtor, ra-

-aiocflfusão, e artistas, intérpretes ou executantes. 
O art. 62 reza que 'não serão do domínio da 

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Muni-

cípios as obras por eles simplesmente subvenciona
das'. 

O arl 72 define o que são obras intelectuais 
protegidas. 

O art. 82 relaciona o que não será objeto de 
proteção na condição de direitos autorais. 

O arl 92 determina que 'a cópia de obra de 
arte plástica feita pelo próprio airtor é assegurada a 
mesma proteção de que goza a original'. 

· De acordo com o art. 10, 'a proteção à obra in
telectual abrange o seu título, se. original ou incon
fundível, com o de obia do mesmo gênero, divulga
da anteriormente por outro autor'. 

O Capítulo 11 do Titulo 11 do Substitutivo trata da 
'autoria das obras intelectuais', do arl 11 ao arl 17. 
Assim, entre outras coisas, define o que é autor, tra
ta da co-autoria da obra; e versa sobre as participa
ções individuais em obras coletiva5. 

O Capítulo III,- do art. 18 ao 21, trata o 'registro 
das obras intelectuais'. 

O Capítulo I do Título III trata das disposições 
preliminares dos direitos do autor, estabelecendo, 

.· em seu arl 22, que 'pertencem ao autor os direitos 
morais e intelectuais sobre a obra que criou'. 

De acordo com o arl 23, 'os co-autores da 
obra ·intelectual exercerão, de comum acordo, os 
seus direitos, salvo convenção em contrário. 

O Capítulo 11 do Título III versa sobre os direi
tos morais do autor, do arl 24 ao 27. Assim, define 
desses direitos, estabelecendo, entre outras coisas 
que 'os direitos morais do autor são inalienáveis e ir
renunciáveis'. 

O Capítulo III trata 'dos direitos patrimoniais do 
autor e sua duração'. Com efeito, seu arl 28 reza 
que 'cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir 
e dispor da obra literária, artística ou científiCa'. 

O arl 29 relaciona os casos em que a utiliza
ção da obra depende de autorização prévia. O capí
tulo termina no arl 48, tratando, também, dos direi
tos dos co-autores e dos contratos de produção das 
obras intelectuais e das produzidas por encomenda 
e, ainda, em cumprimento do dever funcional. 

O Capítulo IV, trata 'das limitações aos direitos 
autorais'. Tal capítulo vai do arl 49 ao arl 51. No 
primeiro deles, relaciona o que não constituirá ofen
sa aos direitos autorais. 

O Capítulo V versa sobre a 'transferência dos 
direitos de autor', do art. 52 ao 55. O Título IV trata 
da 'util~ção das obras intelectuais e dos fonogra
rnasw: seu Capítulo I versa sobre a 'ediçãow, do àrt. 
56 ao 70, detenninando, em seu primeiro artigo," que 
'mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se 
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a reproduzir e a diwlgar a obra literária, artística ou 
científica, fica autorizado, em caráter de exclusivida
de, a pubfiCá-la e a explorá-la pelo prazo e nas con
dições pactuadas com o autor". 

o Capítulo .11 trata da "comunicação ao públi
co", do art. 71 ao 79, estabelecendo entre outras coi
sas, que "sem. prévia e expressa autorização do au
tor ou titular, não poderão ser utilizadas obras tea
trais, composições musicais, ou !itero-musicais e fo
nogramas, em representações e execuções públi
cas" (art. 71), e ainda, que "é impenhorável a parte 
do produto dos espetáculos reservadas ao autor e 
aos artistas". 

O Capítulo UI trata "da utilização da obra de 
parte plástica", nos seus arts. 80 e 81. 

O Capítulo IV ver sobre a "utilização da obra 
fotográfica", no seu art. 82. 

O Capítulo V, no art. 83, trata da "utilização de 
fonograma•. 

O Capítulo VI, que vai do art. 84 ao 89, trata da 
"utilização·da obra audiovisual". No seu primeiro arti
go, detennina que "a autorização do autor e do intér
prete de obra literária, artística ou científiCa para pro
dução audiovisual implica. salvo disposição em contrá
rio, consentimento para sua utilização em contrário". 

O capítulo VIl, no seu art. 90, versa sobre a 
"utilização de base de dados". 

O Capítulo VIII, no seu art. 91, trata da "utiliza
ção da obra coletíva". 

O Título IV, respeitante aos "direitos conexos•, 
estabelece, no seu art. 92 (Capítulo I), que •as nor
mas relativas aos direitos de autor apfiCarll-se, no 
que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou 
executantes, dos produtores fonográfiCOS e das em
presas de radiodifusão". 

O Capítulo 11 versa sobre os "direitos dos artis
tas intérpretes ou executantes", começando no art. 
93 e tenninando no 95. 

o Capítulo III trata dos "direitos das empresas 
de radiodifusão", no seu art. 98, e o Capítulo V, no 
seu art. 99, trata da "duração dos direitos conexos•. 

O Título VI refere-se às "associações de titula
res de direitos de autor e dos que lhes são conexos•. 
Começa no art. 1 00 e tennina no 103. 

O Título VIII trata "das sanções às violações 
dos direitos autorais". No seu art. 104 (Capítulo I), 
áetermina que "as sanções civis de que trata este ca
pítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis". 

-=co- O Capítulo 11 versa sobre as "sanções civis" 
(art. 105 ao 113), e o Capítulo III sobre a "prescrição 
daação". 

O último Título, Título IX, trata das disposições 
finais e transitóriais. 

Entre as muitas modificações sofridas por oca
sião de sua apreciação na Câmara dos Deputados, 
citamos a mudança da expressão "obra em colabo
ração" por "obra em co-autoria", constante do art. 52 
(inciso VIII letra a no Substitutivo e inciso VI letra a 
na proposta original, mudança que se repete no art. 
15, segundo o qual "a co-autoria da obra é atribuída 
àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal con
vencional for utilizada". 

O Parágrafo único do art. 11 do Substitutivo 
constitui novidade em relação ao Projeto aprovado 
na Casa de origem. É o seguinte seu teor: 

"Art. 11 ............................................... . 
Parágrafo único. A proteção concedida 

ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídi
cas nos casos previstos nesta Lei. • 

O art. 25 do Substitutivo, que corresponde ao 
art. 26 da proposta original, determina que "cabe ex
clusivamente ao diretor o exercício dos direitos mo
rais sobre a obra audiovisual". A alteração consiste 
·na: exclusão da exigência de que ele, diretor, só pos
sa impedir a sua utilização "após sentença judicial 
passada em julgado", como constava inicialmente. 

Alteração relevante ocorreu também com os 
arts. 37 e 38 do projeto inicial, correspondentes aos 
arts. 36, 37 e 38 do Substitutivo. Apresentamos, 
abaixo, um quadro comparativo destes preceitos 
para melhor demonstrar os pontos modificados: 

Proposta original, art. 37: 
• Na obra intelectual, produzida em 

cumprimento a dever funcional ou a contrato 
de trabalho ou prestação de serviços, os di
reitos patrimoniais de autor, salvo conven
ção em contrário, pertencerão ao comitente 
para as finalidades estipuladas no contrato 
ou, inexistentes estas, para as finalidades 
que constituam o objeto principal das ativi
dades do comitente:• 

Este dispositivo corresponde ao art. 36 do 
Substitutivo, que assim enuncia: 

"Art. 36. Na obra literária, artística ou 
científica, produzida em cumprimento a ck.ver 
funcional ou a contrato de trabalho ou a p.as
tação de serviços, os direitos patrimoniais de 
autor, salvo convenção em contrário, perten-

_cerão ao empregador ou comitente exclusiva
mente para as finalidades pactuadas ou, na 
omissão do contrato, para as finalidades que 
constituam o objeto de suas atividades. • 
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O art. 37. do Substitutivo não encontra paralelo 
na proposta original. São esses os seus termos: 

• Art. 37. Na obra literária, artística ou 
científica, produzida por encomenda, os di
reitos patrimoniais de autor, salvo conven
ção em contrário pertencerão ao comitente, 
exclusivamente para as finalidades pactua
das ou, na omissão do contrato, para as fi
nalidades que constituam o objeto de suas 
atividades. • 

O § 12 do art. 37 do projeto original correspon
dente ao§ 12 do art. 37 do Substitutivo, que mantém 
o mesmo teor, com apenas pequena diferença reda
cional: 

• Art. 37: ............................................ . 
§ 12 Conservará o comissário seus di

reitos patrimoniais com relação às demais 
formas de utilização da obra, desde que não 
acarretem prejuízo para o comitente na ex
ploração da obra encomendada." 

O substitutivo, basicamente, somente troca o 
termo "comissário" por •autor". 

O § 2º do art. 37 da proposta original também 
corresponde ao mesmo dispositivo do Substitutivo. 
Transcrevemos um e outro, abaixo, respectivamente: 

•o comissário recobrará a totalidade 
de seus direitos patrimoniais, não sendo ob
rigado a restituir as quantias recebidas, sem
pre que sua retribuição for condicionada ao 
êxito da exploração econômica da obra e 
esta não se iniciar dentro do prazo de um 
ano de sua entrega. • 

•o autor recobrará a totalidade de seus 
direitos patrimoniais, não sendo obrigado a 
restituir as quantias recebidas em adianta
mento, sempre que sua retribuição for condi
cionada ao êxito da exploração econômica 
da obra e esta não se iniciar dentro do prazo 
de um ano de sua entrega, salvo convenção 
em contrário." 

O § 3º da proposta original corresponde tam
bém ao mesmo dispositivo do Substitutivo. São eles, 
respectivamente: 

"Nos demais casos, não existindo esti
pulação contratual, o comissário recobrará a 
plenitude de seus direitos patrimoniais sobre 
a obra, se o comitente não a publicar no pra
zo de dois anos da entrega, desobrigado o 
autor de restituição. • 

"Nos demais casos, não existindo esti
pulação contratual, o autor recobrará a pleni
tude de seus direitos patrimoniais sobre a 

obra, se o comiten!e não a publicar no prazo 
de um ano de entrega, desde que restitua o 
que já recebeu, salvo convenção em contrá
rio: 

Desse modo, além da ressalva final, difere o 
Substitutivo do projeto original no que concerne à 
obrigação de o autor restituir o que já recebeu, con
forme reda@o da Câmara, em contraposição à reda
ção aprovada pelo Senado. 

O § 42 do art. 37 do Substítutivo também coin
cide com a redação dada pela Câmara a este dispo
sitivo, exceto quanto à cláusula de "salvo convenção 
em contrário". Eis as duas redaÇões, a original e a 
da Câmara, respectivamente: 

•o autor terá direito de reunir, em suas 
obras completas, a obra encomendada, 
após um ano da entrega da e~menda.. • 

·o autor terá direito de reunir, em suas 
obras completas, a obra encomendada, após 
um ano da entrega da encomenda, salvo 
convenção em contrário. • 

O § 52 do art. 37 do Substitutivo não encontra 
similar na proposta original. É o seguinte o seu 
enunciado: 

"Não havendo termo f001do para entre
ga da obra, entende-se que o autor pode en
tregá-la quando lhe convier, podendo o co
mitente fixar-lhe prazo razoável, consoante a 
natureza daquela, com a cominação de res
cindir o contrato." 

O art. 38 da proposta original assim se expressa: 
• Art. 38. Salvo convenção em contrá

rio, no contrato de produção os direitos patri
moniais sobre a obra audiovisual pertencem 
ao seu produtor. • 

O seu correspondente no Substitutivo da 
Câmara enuncia que "pelo contrato de produ
ção audiovisual, salvo convenção em contrá
rio,. presumem-se transferidos ao produtpr os 
direitos patrimoniais sobre as obras audiovi
suais, ressalvado o disposto no art. 89". 

Estes são alguns exemplos de alterações que 
o projeto sofreu por ocasião da sua apreciação pela 
Câmara dos Deputados. 

É o relatório. 

II-Voto 

O substitutivo aprovado pela Câmara dos Depu
tados aQ. Projeto de Lei do Senado n.• 249189 merece 
ser aprovadO por esta Casa, por aperfeiÇoar a proposi
ção inicial sem desvirtuar-lhe a finalidade, que vem a 
ser a proteção dos direitos dos criadores intelectuais. 
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As alterações apresentadas guardam fidelida
de com a razão de ser de iniciativa com execução 
das alterações nos arts. 37 e 38 da proposta original, 
consubstanciadas nos arts. 36, 37 e 38 do Substituti
vo, acima reproduzidos. 

Com efeito, os três preceitos contemplam mui
to mais os direitos do empregador do que os direitos 
-do autor, levando-se em conta que este é que vem a 
ser o objeto principal da proposição, o elemento vi
sado para ser protegido e amparado por uma legisla
ção mais. aprimorada e, ao mesmo tempo, mais 
atualizada em face dos novos rumos do progresso 
tecnológico no terreno da criação humana e suas 
conseqüências jurídicas e patrimoniais. 

O art. 11 do mesmo substitutivo reza que •au
tor é a pessoa física criadora da obra literária, artísti
ca ou científica". Estabelece, pois, a regra geral no 
terreno do direito autoral, ou seja, em primeiro lugar 
deve vir a proteção à pessoa criadora da obra inte
lectual, e, em segundo plano, conforme se de
preende do parágrafo único do mesmo artigo, a 
proteção concedida ao autor poderá apücar-se às 
pessoas jurídicas nos casos pr~os nesta lei". 

Note-se que o parágrafo único citado usa o termo 
"poderá". em contraposição ao caráter imperativo dado 
à regra do caput do artigo, de que o autor "é a pessoa 
física criadora( .•• )". Tal fato afJCerça ainda mais a tese 
da supremacia de que deve se revestir a proteção con
cedida preponderantemente ao autor da obra. 

Ora como a lei não é o texto, mas o contexto, 
segundo milenar lição de direito, resta-nos analisar 
os arts. 36, 37 e 38 em consonância com o art, 11 
do texto da Câmara, buscando corrigir qualquer in
congruência que possa tomar o diploma legal eivado 
de vício e carente de lógica. Se uma lei deve consti
tuir um todo orgãnico, deve haver coerência em to
das as suas células, como, de resto, deve ocorrer no 
ordenamento jurídico de uma Nação. 

Assim, devem todos os preceitos serem anali
sados no seu conjunto, pois, uma lei, para ter plena 
eficácia. há de não conter contradições e nem "pala
vras inúteis", na douta lição de Carlos Maximiliano. 

Os arts. 36, 37 e 38 do Substitutivo, quando 
utilizam a expressão "salvo disposição em contrário", 
estabeleceÕt, como regra que os direitos patrimo
niais de autor pertencerão ao empregador comitente, a 
este e ao produtor, nas hipóteses ali mencionadas, con
~ao espírito norteador da proposta do Substi-

-tutivo sob exame, no seu citado art. 11 , e 1al1tlém, no 
seu art. 22, seguncb o qual "pertsncem ao autor os direi
tos morais e patrimoniais sobre a obra que criou•. 

Assim, é de boa e salutar hermenêutica verifi
car-se a preponderância áa proposição principal, no 
texto da lei. De maior valor, portanto, a regra geral, o 
princípio maior, nunca a restrição. 

Ante o exposto, concluímos pela aprovação do 
Substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputa
dos ao PLS n2 249/89, e deixamos de acolher, pelas 
razões supracitadas, apenas os preceitos contidos 
nos seus arts. 36, 37 e 38, ficando o texto com a se
guinte redação: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N.2 249, 1989 

(N.2 5.430190, naquela Casa) 

Altera, atualiza e consolida a legisla
ção sobre direitos autorais e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 12 Esta Lei regula os direitos autorais, en
tendendo-se sob esta denominação os direitos de 

· autor e os que lhes são conexos. 
Art. 22 Os estrangeiros domiciliados no exterior 

gozarão da proteção assegurada nos acordos, con
venções e tratados em vigor no Brasil. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta lei 
aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que 
assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no 
Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos auto
rais ou equivalentes. 

Art. 32 Os direitos autorais reputam-se, para os 
efeitos legais, bens móveis. 

Art. 42 Interpretam-se restritivamente os negó
cios jurídicos sobre os direitos autorais. 

Art. 52 Para os efeitos desta lei, considerar-se: 
I - publicação -o oferecimento de obra literária, 

artística ou científica ao conhecimento do público, com 
o consentimento do autor, 0!1 de qualquer outro titular 
de direito de autor, por qualquer forma ou processo; 

11 - transmissão ou emissão - a difusão de 
sons ou de sons e imagens, por meio de ondas ra
dioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro con
dutor; meios óticos ou qualquer outro processo ele-
tromagnético; .. 

III - retransmissão - a emissão simultânea de 
uma empresa por outra; 

IV..- distribuição- a colocação á disposição do 
público do original ou cópia de obras literárias, artís
ticas ou científicas, interpretações ou execuções fi
xadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou 
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qualquer outra forma de transferência de proprieda
de ou posse; 

V - comunicação ao público - ato mediante o 
qual a obra é colocada ao alcance do público, por 
qualquer meio ou procedimento e que não consiste 
na distribuição de exemplares; 

VI - reprodução - a cópia de um ou vários 
· exemplares de uma obra literária, artística ou científi
ca ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, 
incluindo qualquer armazenamento permanente ou 
temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro 
meio de fixação que venha a ser desenvolvido; 

VIl- contratação- a reprodução não autorizada; 
VIII-obra: 
a) erri é:o-autoria- quando é criada em comum, 

por dois ou mais autores; 
b) anônima- quando não se indica o nome do 

autor, por sua vontade ou por se desconhecido; 
c) pseudônima - quando o autor se oculta l:;Ob 

nome suposto; 
d) inédita- a que não haja sido objeto de publi

cação; 
e) póstuma - a que se .publique após a morte 

do autor; 
f) originária- a criação primígena; 
g) derivada - a que, constituindo criação intelec

tual nova, resuita da transformação de obra originária; 
h) coletiva- a criada por iniciativa, organização 

e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, 
que a publica sob seu nome ou marca e que é cons
tituída pela participação de diferentes autores, cujas 
contribuições se fundem numa criação autônoma; 

I) audiovisual - a que resulta da fixação de 
imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de 
criar, por meio de sua reprodução, a impressão de 
movimento, independentemente dos processos de 
sua captação, do suporte usado inicial ou posterior
mente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados 
para sua veiculação; 

IX -fonograma - toda fixação de sons de uma 
execução ou interpretação ou de outros sons, ou de 
uma representação de sons que não seja uma fixa
ção incluída em uma obra audiovisual; 

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual 
se atribui o ·direito exclusivo de reprodução da obra e 
o dever de divulgá-la, nos limites previstos no con
trato de edição; 

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que 
-lõma a iniciativa e tem a responsabilidade econõmica 

da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovi
sual, qualquer que seja a natureza do suporte utirlzado; 

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, in
clusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das 
representações desses, para recepção ao público e a 
transrllssão de sinais coãlficados, quando os meios de 
decodificação sejam oferecidos ao público pelo organis
mo de radiodifusão ou com seu consentimento; 

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos 
os ateres, cantores, músicos, bailarinos ou outras pes
soas que representem um papel, cantem, recitem, de
clamem, interpretem ou executem em qualquer forma 
obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore. 

Art. 6" Não serão de domínio da União, dosEs
tados, do Distrito Federal ou dos Municípios as 
obras por eles simplesmente subvencionadas. 

TITULO 11 
Das Obras Intelectuais 

CAPfTULO I 
Das Obras Protegidas 

Art. 72 São obras intelectuais protegidas as 
criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
çonhecido ou que se invente no futuro, tais como: 

I - os textos de vbras literárias, artísticas ou 
cientfficas; 

· 11 - as conferências, alocuções, sermões e ou
tras obras da mesma natureza; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográfiCas e pantomímicas, 

cuja execução cénica se fixe por escrito ou por outra 
qualquer forma; 

V - as com~!pOSIÇOf!S~-...,-;;.,., musicais, tenham ou não le1ra; 

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou 
não, inclusive as cinematográficas; 

VIl - as obras fotográficas e as produzidas 
por qualquer processo análogo ao da fotografia; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, 
escultura, litografia e arte cinética; 

IX - as ilustrações, cartas geográfiCaS e ou
tras obras da mesma natureza; 

X - os projetes, esboços e obras plásticas 
concernentes à geografia, engenharia, topografia, 
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

XI - as adaptações, traduções e outras trans
formações de obras originais, apresentadas cerno 
criação intelectual nova; 

XII - os programas de computador; 
XIII - as colelãneas ou COI11lilações, antologias, 
~. dicionários, bases de dados e outras 
obras, que, por sua seieção, organização ou disposição 
de seu conteúdo, constituam urna criação intelectual. 
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§ 12 Os programas de computador são objeto 
de legislação especifir.a, observadas as disposições 
desta lei que lhes sejam aplicáveis.' 

§ 2" A proteção concedida no inciso XIII não 
abarca os dados ou materiais em si mesmos e se 
entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais 
que subsistam a respeito dos dados ou materiais 
I<Ontidos nas obras. 

§ 32 No domínio das ciências, a proteção recai
rá sobre a forma literária ou artística, não abrangen
do o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo 
dos direitos que protegem os demais campos da 

· propriedade imaterial. 
Art. 82 Não são objeto de proteção como direi

tos autorais de que trata esta lei: 
I - as idéias, procedimentos normativos, siste

mas, métodos, projetas ou conceitos matemáticos 
como tais; 

11 - os esquemas, planos ou regras para reali
zar atas mentais, jogos ou negócios; 

III - os formulários em branco para serem 
preenchidos por qualquer tipo de informação, cientí
fiCa ou não, e suas instruções; 

IV - os textos de tratados ou convenções, 
leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e de
mais atas oficiais; 

V - as informações de uso comum tais como 
calendários, agendas, cadastros ou legendas; 

VI - os nomes e títulos isolados; 
Vil - o aproveitamento industrial ou comercial 

das idéias contidas nas obras. 
Art. 92 À cópia de obra de arte plástica feita 

pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção 
de que goza o original. 

Art. 1 O. A proteção à obra intelectual.abrange o 
seu título, se original e inconfundível com o de obra 
do mesmo gênero, divulgada anteriormente por ou
tro autor. 

Parágrafo único. O título de publicações perió
dicas, inclusive jamais, é protegido até um ano após 
a saída do seu último número, salvo se forem 
anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois 
anos. 

CAPíTULO 11 
Da Autoria das Obras Intelectuais 

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de 
obra literária, artística ou científiCa. 

Parágrafo único. A proteção concedida ao au
-tor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos 

previstos nesta lei. 
Art. 12. Para se identificar como autor, poderá 

o criador da obra literária, artística ou científiCa usar 

de seu nome civil, completo ou aureviado até por 
suas iniciais, de pseudônimà ou qualquer outro sinal 
convencional. 

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, 
não havendo prova em contrário, aquele que, por 
uma das modalidades de identificação referidas no 
artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, in
dicada ou anunciada essa qualidade na sua utiliza
ção. 

Art. 14. É titular de direitos de autor quem 
adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no 
domínio público, não podendo opor-se a outra adap
tação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se 
for cópia da sua 

Art. 15 A cc-autoria da obra é atribuída àqueles 
em cujo nome, pseudónimo ou sinal convencional for 
utilizada 

§ 12 Não se considera cc-autor quem simples
mente auxiliou o autor na produção da obra literária, 
artística ou científiCa, revendo-a, atualizando-a, bem 
como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apre
sentação por qualquer meio. 

§ 2" Ao cc-autor, cuja contnbuição possa ser 
utilizada separadamente, são asseguradas todas as 
faculdades inerentes à sua criação como obra indivi
dual, vedada, porém, a utilização que possa acarre
tar prejuízo à exploração da obra comum. 

Art. 16 São cc-autores da obra audiovisual o 
autor do assunto ou argumento literário, musical ou 
lítero-musical e o diretor. 

Parágrafo único. Consideram-se cc-autores de 
desenhos animados os que criam os desenhos utili
zados na obra audiovisual. 

Art. 17 É assegurada a proteção às participa
ções individuais em obras coletivas. 

§ 12 Qualquer dos participantes, no exercício 
de seus direitos morais, poderá proibir que se indi
que ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem pre
juízo do direito de haver a remuneração contratada 

§ 22 Cabe ao organizador a titularidade dos di
reitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva. 

§ 3!1 O contrato com o organizador especificará 
a contribuição do participante, o prazo para entrega 
ou realização, a remuneração e demais condições 
para sua execução. 

CAPíTULO III 
Do Registro das Obras Intelectuais 

Art. 18 A proteção aos direitos de que trata 
esta lei.[ldepende de registro. 

Art. 19 É facultado ao autor registrar a sua obra 
no órgão público definido no caput e no § 12 do art. 
17 da Lei n.R 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 
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Art. 20. Para os serviços de registro previstos 
nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e pro
cesso de recolhimento serão estabelecidos por ato 
do titular do órgão da administração pública federal a 
que estiver vinculado o registro das obras intelec
tuais. 

· Art. 21 Os serviços de registro de que trata 
·esta lei serão organizados conforme preceitua o § 22 
do art. 17 da Lei n.2 5.988, de 14 de dezembro de 
1973. 

TITULO III 
Dos Direitos do Autor 

CAPfTuUJI 
Disposições Preliminares 

Art. 22 Pertencem ao autor os direitos morais e 
patrimoniais sobre a obra que criou. 

. Art. 23 Os co-autores da obra intelectual exer
cerão, de comum acordo, os seus direitos,· salvo 
convenção em contrário. 

CAPITULOU 
Dos Direitos Morais do Autor 

Art. 24 São direitos morais do àutor: 
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria. 

da.obra; 
11 - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

convencional indicado ou anunciado, como sendo o. 
do autor, na utilização de sua obra; 

III-o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, 

opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de 
atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou 
atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 

V - o de modifiCar a obra, antes ou depois de 
utilizada; 

VI- o de retirar de circulação a obra ou de sus
pender qualquer forma de utilização já autorizada, 
quando a circulação ou utilização implicarem afronta 
à sua reputação e imagem; 

VIl - o de ter acesso a exemplar único e raro 
da obra, quando se encontre legitimamente em po
der de outrem, para o fim de, por meio de processo 
fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preser
var sua memória, de forma que cause o menor in
conveniente possível a seu detentor, que, em todo 
caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo 
que lhe seja causado. 
~ § 12 Por morte do autor, transmitem-se a seus su

- -Cessares os <fll'eitos a que se referem os incisos I a IV. 
§ 22 Compete ao Estado a defesa da integrida

de e autoria da obra caída em domínio público. 

§ 32 Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam
se as' prévias indenizaçõeS a terceiros, quando cou
berem. 

A:t. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exer
cício dos direitos morais sobre a obra audiovisual. 

Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de 
projeto arquitetõnico alterado sem o seu consenti
mento durante· a execução ou após a conclusão da 
construção. 

Parágrafo único. O proprietário da construção 
reSponde pelos· danos que causar ao autor sempre 
que, após o repúdio, der como sendo daquele a au
toria do projeto repudiado. 

Art. 27. Os direitos morais do autor são inalie
náveis e irrenunciáveis. 

CAPITuLO III 
· Dos Direitos Patrimoniais do 

Autor e de sua Duração 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de uti
üzar, fruir e 'dispor da obra literária, artística ou cien
tífica. 

Art. 29. Depende de autorização prévia e ex
. presSa do autor a utilização da obra, por quaisquer 

modalidades, tais como: 
I -a reprodução parcial ou integral; 
11 -a edição; 
III -a adaptação, o. arranjo musical e quaisquer 

outras transfonnações; 
IV- a tradução para qualquer idioma: 

· · V - a inclusão em fonograma ou produção au
diovisual; 

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao 
contrato firmado pelo autor com terceiros para uso 
ou exploração da obra; 

VIl - a distribuição para oferta de obras ou pro
duções metliante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 
qualquer outro sistema que permita ao usuário reali
zar a seleção da obra ou produção para percebê-la 
em um tempo e lugar previamente determinados por 
quem formula a demanda, e nos casos em que o 
acesso às obras ou produções se faça por qualquer 
sistema que importe em pagamento pelo usuário; 

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra li-
terária, artística ou científica, mediante: 

a) representação, recitação ou declamação; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistemas aná

logos; 
d}. radiodifusão ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão em 

locais de freqüência coletiva; 
f) sonorização ambiental; 
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g) a exibição audiovisual, cinematográfiCa ou 
por processo assemelhado; 

h) emprego de satélites artifiCiais; 
i} emprego de sistema óticos, fios telefónicos 

ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comuni
cação similares que venham a ser adotados. 

j) exposição de obras de artes plásticas e figu
ràtivas; 

'IX - a inclusão em base de dados, o armaze
namento em computador, a microfilmagem e as de
mais formas de arquivamento do gênero; 

X - quaisquer outras modalidades de utilização 
~ntes ou que vehham a ser inventadas. 

Art. 30. No exercício do direito de reprodução, 
o titular dos direitos autorais poderá colocar à dispo
sição- do público a obra, na forma, local e pelo tempo 
que desejar, a título oneroso ou gratuito. 

§ 12 O direito de exclusividade de reprodução 
não será aplicável quando ela for temporária e ape
nas tiver o propósito de tomar a obra, fonograma ou 
interpretação perceptível em meio eletrõnico ou 
quando for de natureza transitória e incidental, des
de que ocorra no curso do uso devidamente autori
zado da obra, pelo titular. 

§ 2f2 Em qualquer modalidade de reprodução, a 
quantidade de exemplares será infonnada e contro
lada,. cabendo a quem reproduzir a obra a responsa
bilidade de manter os registras que permitam, ao au
tor, a fiscalização do aproveitamento econOmico da 
exploração. 

Art. 31. As diversas modalidades de utilização 
de obtas literárias, artísticas ou cientificas ou de fo
nogramas são independentes entre si, e a autoriza
ção concedida pelo autor, oü pelo produtor, n;ispec:ti
vamente, não se· estende a quaisquer das demais. 

Att. 32. Quando uma obra feita em regime de 
cc-autoria não for divisível, nenhum dos cc-autores, 
sob pena de resÍJOnder por perdas e danos, poderá, 
sem consentimento dos demais, publicá-la ou autori
zar-'he a publicação, salvo na coleção de suas obras 
completas. · 

§ 12 Havendo divergência, os cc-autores deci
dirão por maioria 

§ 22 Ao cc-autor dissidente é assegurado o di
reito de não contribuir para as despesas de publica
ção, renunciando a sua parte nos lucros, e o de ve
dar que se inscreva seu nome na obra 

-:v- § 32 Cada cc-autor pode, individualmente, sem 
aquiescência dos outros, registrar a obra e defender 
os próprios direitos contra terceiros. 

Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não 
pertença ao domínio público; à pretexto de anotá-la, 
comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. 

Parágrafo único. Os comentários ou anotações 
poderão ser publicados separadamente. 

Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação 
está conãrcionada à permissão do autor, poderão 
ser juntadas como documento de prova em proces
sos administrativos e judiciais. 

Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, 
tiver dado à obra versão definitiva, não poderão seus 
sucessores reproduzir versões ai'rteriores. 

Art. 36. O direito de utilização económica dos 
escritos publicados pela imprensa, diária ou periódi
ca, com exceção dos assinados ou que apresentem 
sinal de reserva, pertence ao eãrtor, salvo conven
ção em contrário. 

Parágrafo único. A autorização para utilização 
econOmica de artigos assinados, para publicação em 
diários e periódicos, não produz efeito além do prazo 
da periodicidade acrescido de vinte dias, a contar de 
sua pubfiCação, findo o qual recobra o autor o seu di
reito. 

· Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou 
de exemplar, não confere ao adquirente qualquer 
dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção 
em contrário entre as partes e os casos previstos 
nesta Lei. 

Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e 
inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento 
sobre o aumento do preço eventualmente verificável 
em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, 
sendo originais, que houver alienado. 

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o 
seu direitO de seqüência no ato da revenda, o ven
dedor é considerado depositário da quantia a ele de
vida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, 
quando será este o depositário. 

Art. 39. Os direitos patrimoniais do autor, exce
tuados os rendimentos resultantes de sua explora
ção, não se comunicam, salvo pacto antenupcial em 
contrário. 

Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseu
d6nima, caberá a quem publicá-la o exercfcio dos di
reitos patrimoniais do autor. 

Parágrafo único. O autor que se der a conhe
cer assumirá, o exercício dos direitos patrimoniais, 
ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. 

Act. 41. Os direitos patrimoniais do autor perdu
ram por setenta anos contados de 12 de janeiro do 
ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida 
a ordem sucessória d.a lei civil. 
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Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas 
o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo. 

Art 42. Quando a obra literária, artística ou 
científica realizada em co-autoria for indivisível, o 
prazo previsto no artigo anterior será contado da 
morte do último dos co-autores sobreviventes. 

Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos so
·breviventes os direitos do co-autor que falecer sem 
sucessores. 

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de prote
ção aos direitos patrimoniais sobre as obras anónimas 
ou pseudônimas, contado de 12 de janeiro do ano ime
diatamente posterior ao da primeira publicação. 

. Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art 
44 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der 
a conhecer antes do termo do prazo previsto no ca
put deste artigo 

Art 44. O prazo de proteção aos direitos patri
moniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será 
de setenta anos, a contar de 12 de janeiro do ano 
subseqüente ao de sua divulgação. 

Art. 45. Além das obras em relação às quais 
decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimo
niais, pertencem ao domínio publico: 

1-as de autores falecidos que não tenham dei
xado sucessores; 

11 - as de autor desconhecido, ressalvada a pro
teção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. 

CAPíTULO IV 
Das ümitações aos Direitos Autorais 

Art 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
1-a reprodução: 
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia 

ou de artigo infonnativo, publicado em diários ou pe
riódicos, com a menção do nome do autor, se assi
nados, e da publicação de onde foram transcritos; 

b) em diários ou periódicos, de discursos ;•;I'OrttJn
ciados em reuniões púbfiCCIS de qualquer natureza; 

c) de retratos, ou de outra forma de repre
sentação da imagem, feitos sob encomenda, quando 
realizada pelo proprietário do objeto encomendado, 
não havendo a oposição da pessoa neles repre
sentada ou de seus herdeiros; 

d) de obras literárias, artísticas ou científiCas, 
para uso eicdusivo de deficientes visuais, sempre 
que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita 
níediante o sistema Braille ou outro procedimento 
em qualquer suporte para esses destinatários; 

_,.,. 11 - a reprodução, em um só exemplar de pe-
quenos trechos, para uso privado do copista, desde 
que feita por este, sem intuito de lucro; 

III - a citação em livros, jornais, revistas ou 
qualquer outro meio de comunicação, de passagens 
de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou po
lêmica, na medida justificada para o fim a atingir, in
dicando-se o nome do autor e a origem da obra; 

IV - o apanhado de lições em estabelecimen
tos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, 
vedada sua publicação, integral ou parcial, sem au
torização prévia e expressa de quem as ministrou; 

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou 
científiCas, fonogramas e transmissão de rádio e te
levisão em estabelecimentos comerciais, exclusiva
mente para demonstração à dientela, desde que es
ses estabelecimentos comercializem os suportes ou 
equipamentos que permitam a sua utilização; 

VI - a representação teatral e a execução musi
cal, quando realizadas no recesso famirlar ou, para fins 
exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de en
sino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 

VIl - a utilização de obras literárias, artísticas 
ou científiCas para produzir prova judiciária ou admi
nistrativa; 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de 
pequenos trechos de obras preexistentes, de qual
quer natureza, ou de obra integral, quando de artes 
plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o 
objetivo principal da obra nova e que não prejudique 
a exploração normal da obra reproduzida nem cause 
um prejuízo injustifiCado aos legítimos interesses 
dos autores. 

Art 47 São livres as paráfrases e paródias que 
não forem verdadeiras reproduções da obra originá
ria nem lhe implicarem descrédito. 

Art 48 As obras situadas permanentemente 
em logradouros públicos podem ser representadas 
livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotogra
fias e procedimentos audiovisuais. 

CAPITULO V 
Da Transferência elos Direitos de Autor 

Art. 49 Os direitos de autor poderão ser total ou 
parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por 
seus sucessores, a título universal ou singular, pes
soalmente ou por meio de representantes com pode
res especiais, por meio de licenciamento, conces
são, cessão ou por outros meios admitidos em Direi
to, obedecidas as_seguintes limitações: 

I - a transmissão total compreende todos os di
reitos de. autor, salvo os de natureza moral e os ex
pressamente excluídos por lei; 

11- somente se admitirá trausm"ssão to1al e defini
tiva dos direitos mediante ~o contJatual escrita; 
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III -na hipótese de não haver estipulação con
tratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; 

IV - a cessão será válida unicamente para o 
país em que se firmou o contrato, salvo estipulação 
em contrário; 

V - a cessão só se operará para modalidades 
de utilização já existentes à data do contrato; 

VI - não havendo especificações quanto à mo
dalidade de utilização, o contrato será interpretado 
restritivamente, entendendo-se como limitada ape
nas a uma que seja aquela indispensável ao cumpri
mento da finalidade do contrato. 

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos 
de .. autor, que se fará sempre por escrito, presume
se onerosa. 

§ 12 Poderá a cessão ser averbada à margem 
do registro a que se refere o art. 19 desta lei, ou, não 
estando a obra registrada, poderá o instrumento ser 
registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 

§ 22 Constarão do instrumento de cessão como 
elementos essenciais seu objeto e as condições de 
exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 

Art. 51 A cessão dos direitos de autor sobre 
obras futuras abrangerá, no máximo, o período de 
cinco anos. 

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco 
anos sempre que indeterminado ou superior, dimi
nuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado. 

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co
autor, na diwlgação da obra não presume o anoni
mato ou a cessão de seus direitos. 

TITuLO IV 
Da Utilização de Obras IntelectuaiS e 

dos Fonogramas 

CAPITuLO I 
Da Edição 

Art. 53 Mediante contrato de edição, o editor, 
obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literá
ria, artística ou científica, fica autorizado, em caráter 
de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo 
prazo e nas condições pactuadas com o autor. 

Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o 
editor mencionará: 

I -o título da obra e seu autor; 
11 - no caso de tradução, o título original e o 

rfome do tradutor; 
III- o ano de publicação; 

_::;---- IV- o seu nome ou marca que o identifique. 
Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obri

gar-se à feitura de obra literária, artística ou científi-

caem cuja publicação e divulgação se.E!Ínpenha o 
editor. · 

Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedi
mento do autor para concluir a obra, o editor poderá: 

I - conservar resolvido o contrato, mesmo que 
tenha sido entregue parte considerável da obra; 

11 - editar a obra, sendo autônomo, mediante 
pagamento proporcional do preço; 

III - mandar que outro a termine, desde que 
consintam os sucessores e seja o fato indicado na 
edição. 

Parágrafo unico. É vedada a publciação par
cial, se o autor manifestou a vontade de só publicá
la por inteiro ou se assim o decidirem seus sucesso
res. 

Art. 56. Entende-se que o contrato versa ape
nas sobre uma edição, se não houver cláusula ex
pressa em contrário. 

Parágrafo único. No silêncio do contrato, consi
dera-se que cada edição se constitui de três mil 
exemplares. 

Art. Sl. O preço de retribuição será arbitrado, 
com base nos usos e costumes, sempre que no con

. tràto não a tiver estipulado expressamente o autor. 
Art. 58. Se os originais forem entregues em de

sacordo com o ajustado e o editor não os recusar 
nos trinta dias seguintes ao do recebimento ter-se
ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. 

Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do 
contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o 
exame da escrituração na parte que lhe correspon
de, bem como a informá-lo sobre o estado da edi
ção. 

Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da ven
da, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embara
çar a circulação da obra. 

Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas 
mensais ao autor sempre que a retribuição deste es
tiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo 
diferente houver sido convencionado. 

Art. 62. A obra devérá ser editada em dois 
anos da celebração do contrato, salvo prazo diverso 
estipulado em convenção. 

Parágrafo único. Não havendo edição da obra 
no prazo legal ou contratual, poderá,.ser·rescindido o 
contrato, respondendo o editor por·danos causados. 

Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições 
que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor 
de sua_gbra, cabendo ao editor o ônus da prova. 

§ 12 Na vigência do contrato de edição, assiste 
ao editor o direito de exigir que se retire de circula
ção edição da mesma obra feita por outrem. 
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§ 2" Considera-se esgotada a edição quando 
restarem ·em estoque, em poder do editor, exempla
res em número inferior a dez por cento do total da 
edição. 

Art. 64. Somente decorrido um ano de lança
mento da edição, o editor poderá vender, como sal
do, os exemplares restantes, desde que o ator seja 
notificado de que, no prazo de trinta dias, terá priori
dade na aquisição dos referidos exemplares pelo 
preço de saldo. 

Art. 65. Esgotada a edição, e o editor, com di
reito a outra, não a pubficar, poderá o autor notificá
lo a que a faça em certo prazo, sob pena de perder 
aquele ãir.eito, além de responder por danos. 

·· Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edi
ções sucessivas de suas obras, as emendas e alte
rações que bem lhe aprouver. 

Parágrafo único. O editor poderá opor-se às al
terações que lhe prejudiquem os interesses, ofen
dam sua reputação ou aumentem sua responsabili
dade. 

Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for im
prescindível a atualização da obra em novas ediçõ
es, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela pode
rá encarregar outrem, mencionando o fato na edi
ção. 

CAPÍTULO 11 
Da Comunicação ao Público 

Art. ~- Sem prévia e expressa autorizçaão do 
autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras tea
trais, composições musicais ou lítero-musicais e fo
nogramas, em representações e execuções públi-
cas. 

§ 12 Considera-se representação pública a utili
zação de obras teatrais no gênero drama, tragédia, 
comédia,. ópera, opereta, balé, pantominas e asse
melhaclas,, musicadas ou não, mediante a participa
ção de artistas, remunerados ou não, em locais de 
freqüêllcia coletíva ou pela radiodifusão transmissão 
e exibição cinematográfica. · 

§ ~ Considera-se execução pública a utiliza
ção de composiç9es musicais ou lítero-musicais, 
mediante a participação de artistas, remunerados ou 
não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovi
suais, em locais de freqüência coletiva, por quais
quer proceSsos, inclusive a radiodifusão ou transmis
são por qualquer modalidade e a exibição cinemato
gráfica 
~ § 3" Consideram-se locais de freqüência coleti

- ·va os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, 
boates, bares, clubes ou associações de qualquer 
natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e in-

dustriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, ho
téis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da 
administração direta ou indireta, fundacionais e esta
tais meios de transporte de passageiros terrestre, 
marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se rep
resentem, executem ou transmitam obras literárias, 
artísticas ou científiCas. 

§ 42 Previamente à realização da execução pú
blica, o empresário deverá apresentar ao escritório 
central, previsto no art. 102, a comprovação dos re
CQihimentos relativos aos direitos autorais. 

§ 52 Quando a remuneração depender da fre
qüência do público, poderá o empresário, por convê
nio com o escritório central, pagar o preço após a 
realização da execução pública 

§ 62 O empresário entregará ao escritório cen
tral, imediatamente após a execução pública ou 
transmissão, relação completa das obras e fonogra
mas utilizados, indicando os nomes dos respectivos 
autores, artistas e produtores. 

§ 72 As empreS&S cinematográficas e de radio
difusão manterão à imediata disposição dos interes
sados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou 
acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disci
plinando a remuneração por execução pública das 
obras musicais e fonogramas contidas em seus pro
gramas ou obras audiovisuais. 

Art. 69. O autor, observados os usos locais, no
tificará o empresário do prazo para a representação 
ou execução, salvo prévia estipulação convencional. 

Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à 
representação ou execução que não seja suficiente
mente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para 
isso, livre acesso durante as representações ou exe
cuções, no local onde se realizam. 

Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a 
substância, sem acordo com o empresário que a faz 
representar. 

Art. 72. O empresário, sem licença do autor, 
não pode entregar a obra a pessoa estranha à repre
sentação ou à execução. · 

Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores 
de orquestras ou coro, escolhidos de comum acordo 
pelo autor e pelo produtor, não podem ser substituí
dos por ordem deste, sem que aquele consinta. 

Art. 7 4. O autor de obra teatral, ao autorizar a 
sua tradução ou adaptação, poderá fiXar prazo para 
utilização dela em representações públicas. 

Parágrafo único. Após o decurso do prazo a 
que se refere este artigo, não poderá opor-se o tra
dutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou 
adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua 
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Art. 75. Autorizada a representação de obra 
teatral feita em co-autoria, não poderá qualquer dos 
cc-autores revogar a autorização dada, provocando 
a suspensão da temporada contratualmente ajusta
da. 

Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos 
espetáculos reservada ao autor e aos artistas. 

CAPITULO III 
Da Utilização da Obra de Arte Plástica. 

Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor 
de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que 
ela se materializa, transmite o direito de expô-la, 
mas não transmite ao adquirente o direito de repro
duZi-la. 

Art. 78. A autorização para reproduzir obra de 
arte plástica, por qualquer processo, deve se fazer 
por escrito e se presume onerosa 

CAPITuLO IV 
Da Utilização da Obra Fotográfica 

Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito 
a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as 
restrições à exposição, reprodução e venda de retra
tos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a 
obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. 

§ 12 A fotografia, quando utilizada por terceiros, 
indicará de forma legível o nome do seu autor. 

§ 2" É vedada a reprodução de obra f<.tográfica 
que não esteja em absoluta consonância com o ori
ginal, salvo prévia autorização do autor. 

CAPITULO V 
Da Utilização de Fonograma 

Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor 
mencionará em cada exemplar. 

I -o título da obra incluída e seu autor; 
11 -o nome ou pseudônimo do intérprete; 
III -o ano de publicação; 
IV- o seu nome ou marca que o identifique. 

CAPITULO VI 
Da utilização da Obra Audiovisual 

Art. 81. A autorização do autor e do intérprete 
de obra literária, artística ou científica para produção 
audiovisual implica, salvo disposição em contrário, 
consentimento para sua utilização econõmica 
_ § 12 A exclusividade da autorização depende 
de cláusula expressa e cessa dez anos após a ceie-

- ,.ttração do contrato. 
- § 22 Em cada cópia da obra audiovisual, men-
cionará o produtor. 

I -o título da obra audiovisual; 

11 - os nomes ou pseudõnimos do diretor e dos 
demais co-autores; 

III - o título da obra adaptada e seu autor, se 
foro caso. 

IV- os artistas intérpretes; 
V- o ano de publicação; 
VI -o seu nome ou marca que o identifique. 
Art. 82. O contrato de produção audiovisual 

deve estabelecer. 
I - a remuneração devida pelo produtor aos cc

autores da obra e aos artistas intérpretes e execu
tantes, bem como o tempo, lugar e forma de paga
mento; 

11 -o prazo de conclusão da obra; 
III - a responsabilidade do produtor para com 

os cc-autores, artistas intérpretes ou executantes, no 
caso de cc-produção. 

Art. 83. O participante da produção da obra au
diovisual que interromper, temporária ou definitiva
mente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta 
seja utilizada na obra nem a que terceiro o substitua, 
resguardados os direitos que adquiriu quanto à parte 
já executada. 

Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da 
obra audiovisual dependa dos rendimentos de sua 
utilização econômica, o produtor lhes prestará con
tas semestralmente, se outro prazo não houver sido 
pactuado. 

Art. 85. Não havendo disposição em contrário, 
poderão os cc-autores da obra audiovisual utilizar
se, em gênero diverso, da parte que constitua sua 
contribuição pessoaL 

Parágrafo único. Se o produtor não concluir a 
obra audiovisual no prazo ajustado ou não iniciar 
sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua 
conclusão, a utilização a que se refere este artigo 
será livre. 

Art. 86. Os direitos autorais de execução musi
cal relativos a obras musicais, !itero-musicais e fono
gramas incluídos em obras audiovisuais serão devi
dos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais 
ou estabelecimentos a que alude o § 32 do art. 71 
desta lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de te
levisão que as transmitirem. 

CAPITULO VIl 
Da Utilização de Bases de Dados 

Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre 
urna base de dados terá o direito exclusivo, a respei
to da .!erma de expressão da estrutura da referida 
base, de autorizar ou proibir. 

I - sua reprodução total ou parcial, por qual
quer meio ou processo; 
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11 - sua tradução, adaptação, reordenação ou 
qualquer outra modificação; 

III- a distribuição do original ou cópias da base 
de dados ou a sua comunicação ao público; 

IV - a reprodução, distribuição ou comunicação 
ao público dos resultados das operações menciona
das no inciso 11 deste artigo. 

CAPÍTULO VIII 
Da Utilização da Obra Coletiva. 

Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organiza
dor mencionará em cada exemplar. 

1-o título da obra; 
11 - a relação de todos os participantes, em or

dem alfabética, se outra não houver sido convencio
nada; 

III -o ano de publicação; 
IV-o seu nome ou marca que o identifique. 
Parágrafo único. Para valer-se do disposto no 

§ 12 do art. 17, deverá o participante notifrcar o orga
nizador, por escrito, até a entrega de sua participa
ção. 

TÍTULO V 
Dos Direitos Conexos 

CAPÍTULO! 
Disposições Preliminares 

Art. 89. As normas relativas aos direitos de au
tor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artis
tas intérpretes ou executantes, dos produtores fono
gráficos e das empresas de radiodifusão. 

Parágrafo único. A proteção desta lei aos direi
tos previstos neste artigo deixa intactas e não afeta 
as garantias asseguradas aos autores das obras lite
rárias, a artistas ou científicas. 

CAPÍTULO 11 
Dos Direitos dos Artistas Intérpretes 

ou Executantes 
Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante 

o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, 
autorizar ou proibir. 

1-a fixação de suas interpretações ou execuções; 
11 - a reprodução, a execução pública e a loca

ção das suas interpretações ou execuções fixadas; 
III - a. radiodifusão das suas interpretações ou 

execuções, fixadas ou não; 
IV - a colocação à disposição do público de 

suas interpretações ou execuções, de maneira que 
_fWalquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo 
e no lugar que individualmente escolherem; 

V - qualquer outra modalidade de utilização de 
suas interpretações ou execuções. 

§ 1° Quando na interpretação ou na execução 
participarem vários artist~. seus direitos serão exer
cidos pelo diretor do conjunto. 

§ 2" A proteção aos artistas intérpretes ou exe
cutantes estende-se à reprodução da voz e imagem, 
quando associadas às suas atuações. 

Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão 
realizar fixações de interpretação ou execução de ar
tistas que as tenham peiTTlhido para utilização em 
determinado número de emissões, facultada sua 
conservação em arquivo público. 

Parágrafo único. A reutllização subseqüente da 
fixação, no País ou no exteiior, somente será lícita 
mediante autorização escrita dos titulares de bens 
intelectuais incluídos no pnigrama, devida uma re
muneração adicional aos tiiulares para cada nova 
utilização. 

Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos mo
rais de integridade e paternidade de suas interpreta
ções, inclusive depois da cessão dos direitos patri
moniais, sem prejuízo da redução, compactação, 
edição ou dublagem da obra de que tenham partici
pado, sob a responsabilidade do produtor, que não 
poderá desfigurar a interpretação do artista. 

Parágrafo único. O falecimento de qualquer 
participante de obra audiovisual, concluída ou não, não 
obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem 
exige autorização adicional, sendo a remuneração 
prevista para o falecido, nos termos do contrato e da 
lei, efetuada a favor do espólio ou dos sucessores. 

CAPITuLO III 
Dos Direitos dos Produtores Fonográficos 

Art. 93. O Produtor de fonogramas tem o direito 
exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar
lhe ou proibir-lhes: 

I - a reprodução direta ou indireta, total ou pan:ial; 
11 - a distribuição por meio da venda ou loca

ção de exemplares da reprodução; 
III - a comunicação ao público por meio da 

execução pública, inclusive pela radiodifusão; 
IV - todas as utilizações a que se refere o art. 

29 desta lei a que se prestem os fonogramas; 
V - quaisquer outras modalidades de utiliza

ção, existentes ou que venham a ser inventadas. 
Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber 

dos usuários a que se refere o art. 71, e parágrafos, 
desta lei os proventos pecuniários resultantes da 
execução pública dos fonogramas e reparti-los com 
os artistas, na forma convencionada entre eles ou 
.s.uas _a~iações, 
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CAPíTuLO IV 
Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão 

Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o 
direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmis
são, fixação e reprodução de suas emissões, bem 
como a comunicação ao público, pela televisão, em 
locais de freqüência coletiva, sem prejuízo dos direi
" tos- dos titulares de bens intelectuais incluídos na 
pro_gramação. 

CAPÍTULO V 
Da Duração dos Direitos Conexos 

Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção 
aos direitos conexos, contados a partir de 1." de ja
neiro do ano subseqüente à fucação para os fonogra
mas, à transmissão, para as emissões das empre
sas de radiodifusão,. e à execução e representação 
pública, para os demais casos. 

TÍTULO VI 
Das Associações de Titulares de Direitos de 

Autor e dos que lhes são Conexos 

Art 97. Para o exercício e defesa de seus direi
tos, podem os autores e os titulares de direitos cone
xos associar-se sem intuito de lucro. 

§ 1." É vedado pertencer a mais de uma asso
ciação para a gestão coletiva de direitos da mesma 
natureza 

§ 2.2 Pode o titular transferir-se, a qualquer mo
mento, para outra associação, devendo comunicar o 
fato, por escrito, à associação de origem. 

§ 3.2 As associações com sede no exterior far
se-ão representar, no Pafs, por associações nacio
nais constituídas na fonna prevista nesta Lei. 

Art 98 Com o ato de filiação, as associações 
tornam-se mandatárias de seus associados para a 
prática de todos os atos necessários à defesa judi
cial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem 
como para sua cobrança 

Parágrafo único. Os titulares de direitos auto
rais poderão praticar, pessoalmente, os atos referi
dos, neste artigo, mediante comunicação prévia à 
associação a que estiverem filiados. 

Art 99 As associações manterão um único es
critório central para a arrecadação e distribuição, em 
comum, dos direitos relativos à execução pública 
d_as obras musicais e literomusicais e de fonogra
mas, inclusive por meio de radiodifusão e transmis-
-~o por qualquer modalidade, e de exibição de obras 

audiovisuais. 
§ 1." O escritório central organizado na fonna 

prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e 

será dirigido e administrad9 pelas associações que o 
integrem. 

§ 2.2 O escritório central e as associações a 
que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele 
em seus próprios nomes como substitutivos proces
suais dos titulares e eles vinculados. 

§ 3." O recolhimento de quaisquer valores pelo 
escritório central somente se fará por depósito ban
cário. 

§ 4.2 O escritório central poderá manter fiscais, 
aos quais é vedado receber do empresário numerá
rio a qualquer título. 

§ 5.2 A inobservância da norma do parágrafo 
anterior tornará o faltoso inabilitado à função de fis
cal, sem prejuízo das sanções civis e penais cabí
veis. 

Art100. O sindicato ou associação profiSsional 
que congregue não menos de um terço dos filiados 
de urna associação autoral poderá uma vez por ano, 
após notifiCação, com oito dias de antecedência, fis
calizar, por intermédio de auditor, a exatidão das 
contas prestadas a seus representados. 

TíTuLO VIII 
Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais 

CAPITuLO I 
Disposição Preliminar 

Art 101. As sanções civis de que trata este Ca
pítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis. 

CAPITULO 11 
Das Sanções Civis 

Art 102. O titular cuja obra seja fraudulenta
mente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma 
utilizada, poderá requerer a apreensão dos exempla
res reproduzidos ou a suspensão da divulgação, 
sem prejuízo da indenização cabível. 

Art 103. Quem ditar obra literária, artística ou 
científiCa, sem autorização do titular, perderá para 
este os exemplares que se apreenderem e pagar
lhe-á o preço dos que tiver vendido. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número 
de exemplares que constituem a edição fraudulenta, 
pagará o transgressor o valor de três mil exempla
res, além dos apreendidos. 

Art 104. Quem vender, expuser a venda, ocul
tar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar· 
obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a 
finalidade de vender, obter ganho, vantagem, provei
to, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, 
será "solidariamente responsável com o contrafator, 
nos termos dos artigos prececlentes, respondendo 
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como contrafatores o importador e o distribuidor em 
caso de reprodução no exterior. 

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por 
qualquer meio ou processo, e a comunicação ao pú
blico de obras artísticas, literárias e científiCaS, de 
interpretações e de fonogramas, realizadas median
te violação aos direitos de seus titulares, deverão ser 
imediatamente suspensas ou interrompidas pela au
toridade judicial competente, sem prejuízo da multa 
diária pelo descumprimento e das demais indeniza
ções cabíveis, independentemente das sanções pe
nais aplicáveis, caso se comprove que o infrator é 
reincidente na violação aos direitos dos titulares de 
direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá 
ser ·aumentado até o dobro. 

Art. 106. A sentença condenatória poderá de
terminar a destruição de todos os exemplares ilíci
tos, bem como as matrizes, moldes, negativos e de
mais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, 
assim como a perda de máquinas, equipamentos e 
insurnos destinados a tal fim ou, servindo eles unica
mente para o fim ilícito, sua destruição. 

Art. 107. Independentemente da perda dos 
equipamentos utilizados, responderá por perdas e 
danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da 
aplicação do disposto no art. 106 e seu parágrafo 
único, que: 

I - alterar, suprimir, moãlfiCélr ou inutilizar, de 
qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos 
nos exemplares das obras e produções protegidas 
para evitar ou restringir sua cópia; 

11 - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer 
maneira, os sinais codificados destinados a restringir 
a comunicação ao público de obras, produções ou 
emi:::sões protegidas ou a evitar a sua cópia; 

III - suprimir ou alterar, sem autorização, qual
quer informação sobre a gestão de direitos; 

IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, 
comunicar ou puser à disposição do público, sem au
torização, obras, interpretações ou execuções, exem
plares de interpretações fiXadas em fonogramas e 
emissões sabendo que a infonnação sobre a gestão 
de direitos, sinais codificados e áiSpoSitivos técnicos 
foram suprimidos ou alterados sem autorização. 

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer mo
dâlidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de 
anunciar, como tal o nome, pseudônimo ou sinal 

-cOnvencional do autor e do intérprete, além de res
ponder por danos morais, está obrigado a diwlgar
ii-.es a identidade da seguinte forma: 

I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no 
mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por 
três dias consecutivos; 

11 - tratando-se de publicação gráfica ou fono
gráfica, mediante inclusão de errata nos exemplares 
ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunica
ção, com destaque, por três vezes consecutivas em 
jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, 
do intérprete e do editor ou produtor; 

III - tratando-se de outra forma de utilização, 
por intermédio da imprensa, na forma a que se refe
re o inciso anterior. 

Art. 109. A execução pública feita em desacor
do com os arts. 71, 100, 101 e 102 desta ILei sujeita
rá os responsáveis a multa de vinte vezes o valor 
que deveria ser originariamente pago. 

Art. 11 O. Pela violação de direitos autorais nos 
espetáculos e audições públicas, realizados nos lo
cais ou estabelecimentos a que alude o art. 71, seus 
proprietários, diretores, gerentes, empresários e ar
rendatários respondem solidariamente com os orga
nizadores dos espetáculos. 

CAPfruLO 11 
Da Prescrição da Ação 

Art. 111. Prescreve em cinco anos a ação civil 
por ofensa a direitos autorais, contado o prazo da 
data da ciência da infração. 

TITuLO IX 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 112. Se uma obra, em conseqüência de ter 
expirado o prazo de proteção que lhe era anterior
mente reconhecido pelo § 22 do art. 42 da Lei n.2 

5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio 
público, não terá o prazo de proteção dos direitos 
patrimoniais ampliado por força do art. 44 desta Lei. 

Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras 
audivisuais sujeitar-se-ao a selos ou sinais de identi
ficação sob a responsabilidade do produtor, distribui
dor ou importador, sem ônus para o consumidor, 
com o fim de atestar o cumprimento das normas le
gais vigentes, conforme dispuser o regulamento. 

Art. 114. Esta Lei entra em vigor cento e vinte 
dias após sua publicação. 

Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 
1.346 a 1.362 do Código Civil e as Leis n.2s 4.944, 
de 6 de abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, eicetuando-se o art. 17 e seus §§ 12 e 22; 
6.800, de 25 de junho de 1980; 7.123, de 12 de se
tembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 1995, e 
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demais disposições em contrário, mantidos em vigor 
as Leis n."s 6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, 
de 16 de dezembro de 1978. 

É o voto. 
Sala da Comissão, 3 de fevereiro de 1988. 

EXPEDIENTE 

Ref. PLS N.g 249/89 

Senhor Presidente do Senado Federal: 
Solicito à V. Ex.• que, no texto a ser remetido à 

sanção presidencial, sejam procedidas as seguintes 
ratificações de remissões: 

Art. 43. . .......•......•....•....•.•..............•........•..•....... 
Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 

41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der 
a conhecer antes do termo do prazo previsto no ca
put deste artigo. 

Art. 68. . .••••..••••...•••••.•••.•••..••••..•••..•••••.•..••••••••..•. 
§ 4g Previamente à realização da execução pú

blica, o empresário deverá apresentar ao escritório 
central, previsto no art. 99, a comprovação dos reco
lhimentos relativos aos direitos autorais. 

Art. 86. Os direitos autorais de execução musi
cal relativos a obras musicais, litero-musicais e fono
gramas incluídos em obras audiovisuais serão devi
dos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais 
ou estabelecimentos a que alude o § ~ do art. 68 
desta lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de te
levisão que as transmitirem. 

Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber 
dos usuárioS a que se refere o art. 68, e parágrafos 
desta Lei os proventos pecuniários resultantes da 
execução pública dos fonogramas e reparti-los com 
os artistas, na forma convencionada entre eles ou 

-suas associações. 
Art. 107. Independentemente da perda dos 

equipamentos utilizados, responderá por perdas e 

danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da 
aplicação do disposto no· art. 103 e seu parágrafo 
único, quem ( .•. ): 

Art. 109. A execução pública feita em desacor
do com os artigos 68, 97, 98 e 99 desta Lei sujeitará 
os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que 
deveria ser originariamente pago. 

Art. 110. pela violação de direitos autorais nos 
espetáculos e audições públicas, realizados nos lo
cais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus 
proprietários, diretores, gerentes, empresários e ar
rendatários respondem solidariamente com os orga
nizadores dos espetáculos. 

Art. 112. Se uma obra, em conseqüência de ter 
expirado o prazo de proteção que lhe era anterior
mente reconhecido pelo§ 2 2 da Lei n.2 5.988, de 14 
de dezembro de.1973, caiu no domínio público, não 
terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais 
ampliado por força do art. 41 desta lei. 

Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer conclui favoravelmente ao Substitutivo 
da Câmara, deixando de acolher apenas os disposi
tivos constantes dos arts. 36, 37 e 38, na forma do 
texto consolidado que encaminha. 

Em discussão o Substitutivo da Câmara, em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A Presidência esclarece, nos termos do art. 
287 do Regimento Interno, que o Substitutivo da Câ
mara ao projeto do Senado será considerado uma 
série de emendas e votado separadamente por arti
gos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em corres
pondência aos do projeto emendado, salvo aprova
ção de requerimento para votação em globo ou por 
grupos de dispositivos. 

Nesse sentido, a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania encaminhou requerimentos para 
apreciação em globo e dispõsitivo. 

Sobre a Mesa requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 83, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a votação 

em glotl.o dos dispositivos de n. ,s 1 a 35 e 39 a 118, 
de parecer favorável, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n.2 249, de 1989 (n.2 

5.430/89, na Câmara dos Deputados), que altera, 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 84, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a votação 

em globo dos artigos 36, 37 e 38, de parecer contrá
rio, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado n2 249, de 1989 (n2 5.430/89, na Câmara 
dos Deputados), que altera, atualiza e consolida a 
Lei n2 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regu
la os direitos autorais. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1998. 

-= .J•ttou:~e ~ 

-:::-· .. ~ 
-/-....~. ;.:.;:..1 ~t. '- L ' • 

-=-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

As Sr"s. e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, passa-se à vota

ção em globo dos arts. 12 a 35, 39 a 118, que têm 
parecer favorável. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Fogaça, para 
encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, essa é uma ma
téria que tramita longamente no Congresso Nacio
nal. O autor é o Senador Luiz Viana Filho, falecido e 
saudoso biógrafo de Rui Barbosa, Senador baiano 
da maior respeitabilidade, e que tem esse seu proje
to de lei já comemorando sete anos no Congresso 
Nacional. 

Recentemente a matéria foi retomada na Câ
mara e transformada em substitutivo, que lá foi apro
vado. Agora, chega ao Senado. 

Quero, aqui, Sr. Presidente, fazer um registro: 
embora reconheça a eficiência e a celeridade com 
que a matéria foi aqui apreciada e está sendo vota
da, embora reconheça que o Senado é extremamen
te diligente sob a condução de V. ExA, acredito que 
este tema mereceria maior reflexão, possivelmente 
uma audiência mais ampla e mais consistente aos 
diversos interesses que estão em jogo na aprovação 
desta matéria 

Nossa área de atuação, neste momento, é mui
to limitada. É uma matéria que está voltando da Câ
mara emendada Em sendo assim, o Senado não 
pode · aditar emendas, não pode introduzir texto 
novo, não pode acrescentar modifiCações; tão-so
mente suprimir texto original da Câmara ou então 
restaurar o texto original do Senador Luiz Viana. 

É importante reconhecer que esta proposta 
moderniza a instituição do direito autoral no Brasil. 
Vamos votar favoravelmente. 

Também é importante ressaHar, Sr. Presidente, 
que nesta lei faHou uma contemplação mais adequa
da, mais restritiva e detalhada das cuHuras regio
nais. O~- 102 do Projeto unifica a arrecadação dos 
direitos autorais e a sua distribuição e a centraliza. O 
Ecad, em Brasília, é o órgão que arrecada e distribui 
e é sustentado e organizado pelas sociedades arre-
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cadadoras. Ocorre que esta centralização acaba por 
esmagar, por desconhecer e por praticamente elimi
nar a presença das obras artísticas regionais no con
texto da arrecadação e da distribuição. 

Ontem recebi um fax de uma sociedade arre
cadadora do Rio de Janeiro, esclarecendo serem os 
artistas do Rio de Janeiro contrários a qualquer mo
.dificação. É evidente que os artistas do Rio de Janei
ro e de São Paulo têm que ser contrários a qualquer 
modificação, porque a unificação favorece essa cen
tralização, que é absolutamente aplastadora das cul
turas regionais. E, Sr. Presidente, reconheço que 
não se pode modificar, porque se nós simplesmente 
suprimíssemos a estrutura que aí está, ficaria sem 
nada e se estabeleceria a desordem, o que seria, 
evidentemente, pior do que isso que está aí- que é 
muito ruim - mas viria o pior! Emendar com texto 
novo não é possível, porque Se trata de matéria já 
em terceira fase de votação no Senado Federal. 

Sr. Presidente, quero fazer o registro dessa pi
râmide de arrecadação que se dá em todos os Esta
dos brasileiros. É preciso ressaltar que o Ecad é efi
cientíssimo no que diz respeito à arrecadação em 
cada recanto deste País; busca aquilo que lhe é de 
direito sim, em defesa dos artistas sim, nos locais 
mais longínquos e recônditos do Brasil. Tem uma ar
recadação volumosa, considerável. No entanto, na 
hora de distribuir, parte de um critério de aferição 
que é rigorosamente injusto e que condena as cultu
ras regionais ao absoluto empobrecimento, ao abso
luto isolamento. A aferição é baseada apenas em rá
dios FM do Rio de Janeiro, de São Paulo e das capi
tais. 

Se no interior da riquíssima cultura de Pernam
buco, se no interior da riquíssima cultura do Ceará, 
se no interior da riquíssima cultura de Minas Gerais, 
se no interior do Paraná ou da riquíssima cultura 
gaúcha há autores que são executados diariamente 
em rádio e televisão, o Ecad os desconhece para 
fins de distribuição; só os reconhece para fins de ar
recadação. Portanto, trata-se de uma pirâmide que 
engorda os que estão no topo e que são beneficia
dos por essa aferição distorcida, incorreta e cultural
mente antidemocrática e que, infelizmente, Sr. Presi
dente, é sustentada pelas sociedades arrecadado
ras, cujos àssociados estão concentrados no Rio de 
Janeiro e São Paulo. Não tenho dúvida alguma dis-
so. 
_ Recebi um fax com a crítica de que eu queria 

-voltar a um sistema antigo, que há duas sociedades 
arrecadadoras funcionando paralelamente. Não que
ro duas formas competitiVas de arrecadação; esta 

continuará sendo feita pelo Ecad. Quero uma aferi
ção correta, abrangente, ·que assimile aquilo que 
acontece no chão da cultura brasileira, onde ela nas
ce, onde é produzida com a alma e a força que corre 
no sangue do Brasil. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, realmente 
não há como modificar essa situação, porque, cada 
vez que alguém tenta fazê-i!;>, surge um consagrado 
intérprete ou compositor, qt!e tem sede no Rio de 
Janeiro ou em São Paulo, :e dá uma opinião que 
acaba por derrubar esses pobres marginalizados, 
criadores culturais das regiõé"s brasileiras. 

Lavro, portanto, este :protesto; registro esta 
grande insatisfação com o C:Omportamento do Ecad 
e das elites que desrespeitam a cultura regional bra
sileira. Faço-o em nome daqueles que aqui não po
dem falar. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, para encaminhar a votação. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre

. sidente, Srs. Senadores, estou solidário com o Se
nador José Fogaça pelas razões expostas. Porém, 
hoje, a centralização é normal; o gerenciamento da 
instituição de um conselho central de arrecadação já 
é universalmente reconhecido. O escritório central 
das entidades é que tem de definir o procedimento 
no que diz respeito à arrecadação, à distribuição e à 
aferição. A lei não impõe nenhum sistema próprio de 
aferição do valor das músicas e de como esses valo
res seriam cobrados e distribuídos. Essa decisão é 
de caráter privado; portanto, vai. depender, sem ne
nhuma dúvida, das associações que definirão o 
comportamento do Ecad no escritório central: 

Solicito ao Senador José Fogaça que discuta
mos esse tema mais profundamente. Se houver cri
me, como as denúncias que têm ocorrido, o Ministé
rio Público tem a obrigaçã9 de apurá-lo e punir os 
responsáveis 

Sr. Presidente, o substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado rt2 249 de 1989, que está 
sendo levado hoje à soberana decisão deste Plená
rio, representa duas importantes conquistas: a pri
meira é o atendimento de uma antiga aspiração de 
todos que vivem, de alguma forma, do produto do 
seu trabalho intelectual, seja na literatura, na músi
ca, nas..artes plásticas, nas atividades audiovisuais, 
enfim, em todos os campos onde o criador e o difu
sor da arte deve gozar da proteção legal. Em segun
do lugar, não posso deixar de destacar que a vota-
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ção de hoíe, qualquer que seja o resultado, vem con
firmar as declarações do nosso nobre Presidente, 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Ao rebater os 
críticos que resistem em reconhecer o valor do Le
gislativo, s_ ExA mostrou que, no atual período de 
convocação extraordinária, esta Casa, pelo volume 
de matérias apreciadas, vem fazendo o "trabalho de 

·s_eis meses·. 
Com a decisão de hoje, o Senado coloca um 

ponto final na longa tramitação do projeto de lei de 
autoria do saudoso Senador Luiz Vianna Filho, desti
nado a alterar, atualizar e consolidar a legislação so
bre direitos autorais. Afinal, quase dez anos sepa
rar!} a apresentação do projeto de lei original do 
substitutivo, que está sendo levado agora à aprecia
ção dos nobres Senadores e Senadoras presentes 
neste Plenário. 

O Brasil não pode f~ear à margem da tendência 
internacional de proteger a obra e seu criador. A Or
ganização Mundial de Propriedade Intelectual, no pre
fácio do Guia da Convenção de Berna, destaca que: 

O direito do autor, pelo que lhe respei
ta. é, com efeito, um ,dos elementos essen
ciais no processo desse desenvolvimento. A 
experiência prova que o enriquecimento do 
patrimônio cultural nacional depende direta
mente do nível concedido às obras literárias 
e artísticas; quanto mais esse nível é eleva
do, mais os autores são encorajados a criar; 
quanto mais criações intelectuais existem, 
mais se amplia o esplendor do país; quanto 
mais produções no domínio literário e artísti
co existem, mais aumenta a importância dos 
auxiliares dessas produções, que são as in
dústrias do espetáculo, do disco e do livro; 
e, afinal, o encorajamento da criação intelec
tual constitui uma das primeiras condições 
de qualquer promoção social, econômica e 
culturaL 

A questão dos direitos autorais não pode ser 
postergada por mais tempo. Urge que se dote o nos
so País de uma legislação modema e que propon::ione 
efetiva proteção aos criadores de •obra literária, artísti
ca ou científiCa Aliás, o jurista Eduardo Pimenta, res
peitado especialista na matéria, destaca que: 

O direito autoral dá ao seu criador dois 
direitos: o moral e o patrimonial. Direito mo
ral é o de reivindicar a paternidade da obra e 
opor-se a toda mutilação ou deformação, 
prejudiciais à honra e à reputação- Enquanto 
que o patrimonial é o direito à reprodução, à 

tradução, à execução e à representação pú
blica, à radiodifusão ou à reprodução por 
meios mecânicos. • 

Nesta Casa tive a honra de ser indicado Rela
tor do substitutivo ao projeto original, o que me trou
xe a satisfação de travar contato com a classe artís
tica. Trve oportunidade de participar de várias reu
niões, nas quais os artistas colocaram suas reivindi
cações, sempre de uma maneira elegante, sem 
pressões de qualquer forma. Procuraram apenas de
fender seus pontos de vista, através da apresenta
ção de documentos e opiniões de especialistas em 
direito autoral. 

A principal reivindicação era relativa à supres
são dos artigos 36, 37 e 38 do Substitutivo, que, na 
visão dos artistas, retiram do titular do direito autoral 
ou do direito a ele conexo o benefício legal exclusivo 
de utilizar-se dele_ Da forma posta- explicaram-, 
dar-se-ia proteção ao empregador, pois este, para 
celebrar contrato de trabalho, poderia compelir o au
tor ou o artista, o criador intelectual, a ceder de ante
mão os direitos patrimoniais sobre a obra ou repre
sentação dramática, propiciando que fosse reprodu
Zida quantas vezes se quisesse, sem qualquer paga
mento aos seus criadores. 

Temiam que somente aqueles que cedessem 
os direitos sobre suas criações intelectuais seriam 
contratados. Caso fosse mantida a redação dada 
pelo Substitutivo aos referidos artigos- e v_ ex-, Sr. 
Presidente, na primeira hora, convenceu-me da sua 
supressão -, em situação ainda mais desvantajosa 
estariam os iniciantes e artistas menos famosos para 
negociar seus contratos com gravadoras, editoras, 
empresas de radiodifusão e produtoras de cinema. 

Com efeito, como destaquei em meu voto, os 
três preceitos contemplam mais os direitos do em
pregador do que os direitos do autor, levando-se em 
conta que este é que vem a ser o objeto principal da 
proposição, o elemento visado para ser protegido e 
amparado por uma legislaç&o mais aprimorada e, ao 
mesmo tempo, mais atualizada em face dos novos 
rumos do progresso tecnológico no terreno da cria
ção humana e suas conseqüências jurídicas e patri
moniais. Quero, também, reconhecer a elegância 
dos empresários que nos procuraram, que foram 
compreensivos e complacentes, realmente enten
dendo a importância da votação e aprovação desse 
projeto.. ·· ·-

Os. cidadãos dispõem de uma crescente facili
dade tecnológica para construir seus próprios acer
vos culturais, atropelando, muitas vezes, o preceito 
legal ao optarem pelo caminho da pirataria. 
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Por certo, o presente Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n2 249/89, mesmo aca
tadas as modificações propostas, encontrará críti
cas, o que é próprio de uma sociedade democrática. 

Neste ponto, faço um esclarecimento sobre o 
ECAD. 

Por isso, Sr. Presidente, esgotado o meu tem
po, quero cumprimentar os artistas que aqui se en
contram, que prestam homenagem ao Senado Fe
deral. Pacífica e tranqüilamente, aguardo o resultado 
da votação, que, diante da grandiosidade e da im
portância do projeto, espero tenha aprovação unâni
me deste Plenário. 

.. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
sr-s. e Srs. Senadores, em primeiro lugar faço ques
tão de repetir que essa é uma forma imprecisa de le
gislar. O projeto de autoria do Senador Luiz Viana 
Filho, que morreu já há tanto tempo, ficou na gaveta 
do plenário da Câmara dos Deputados durante anos 
e anos. Depois, sem mais nem menos, de uma hora 
para outra, foi aprovado. Os Parlamentares com 
quem falei a respeito, depois que fui procurado por 
alguns artistas, que me chamaram a atenção para o 
assunto, não sabiam de sua aprovação, que ocorreu 
sem discussão, sem debate, sem absolutamente 
nada. Agora, ele está aqui. E não temos alternativa 
senão votar o projeto do Senador Luiz V.ana Filho, 
de décadas passadas, ou o projeto atual. 

Sr. Presidente, essa não é a maneira normal, 
racional, eu diria até parlamentar - legislativa! - de 
votar. A Câmara não pode engavetar um projeto por 
anos a f10, tirá-lo da gaveta sem mais nem menos e 
votá-lo sem nenhuma discussão! Mas foi o que fez. 
Agora, temos que votar esse projeto sem modifica
ção alguma, a não ser a retirada de alguns itens. 

Felizmente, e aqui faço justiça, V. Exll, o Sena
dor Tuma e vários Parlamentares - eu, inclusive -, 
apresentaram emendas suprimindo artigos. 

Fui procurado por alguns artistas, que me mos
traram o absurdo do que estaríamos votando agora. 
Por exemplo: se um artista tem um programa numa 
emissora de TV e, terminado o contrato, muda-se 
para outra emissora, pode ter seus programas repe
tidos pela empresa em que deixou de trabalhar, du
rãnte o tempo que ela quiser, o que desmoraliza o 
.E.rograma novo, sendo que o artista não recebe nada 

-Pelo programa antigo. 
Isto é tão irracional, é tão absurdo, que me pa

rece que a unanimidade encontrada aqui na rejeição 

merece mérito, porque fomos acordados a tempo 
para esse debate. 

Lamento, Sr. Presidente, que esta matéria seja 
votada no Senado em regime de urgência urgentíssi
ma, quando poderia ter havido um debate maior, 
uma discussão melhor, e poderíamos ter ouvido pes
soas que têm muito a dizer. ii/ias ela vai ser votada, 
pois os Líderes decidiram que se trata de urgência 
urgentíssima, sem mesmo ouvirem pessoas que 
achávamos necessário fossem ouvidas. 

O que o Senador José Fogaça lembrou não 
tem solução. Infelizmente, essa questão deverá ser 
fruto de uma lei posterior e, no que tange às músicas 
e culturas regionais, vamos ter que apresentar um 
outro projeto, para tentar amenizar os equívocos do 
que está aqui. 

Votaremos favoravelmente, Sr. Presidente. Fe
lizmente, uma parte do problema estamos reparan
do. Votaremos favoravelmente, mas a V. Ex", que 
está presidindo a Casa, solicitamos que mantenha 
entendimento com o Presidente da Câmara. Há um 
prazo normal. Quer-se votar a favor, vote-se a favor; 
quer-se rejeitar, rejeite-se; quer-se alterar, altere-se; 
·quer-se apresentar substitutivo, que seja apresenta
do. Mas deixar o projeto durante dez anos na gaveta 
e de lá tirá-lo e votá-lo correndo, como fizeram, não 
é maneira de legislar, Sr. Presidente! 

Voto favoravelmente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- V. EJtll tem razão quanto ao tempo e quanto à de
mora. Entretanto, posso afiançar-lhe que muitos dos 
interessados estiveram, ativamente, no Senado, tra
tando desse assunto e debateram com os Srs. Se
nadores. Daí por que acho que o procedimento do 
Senado, no caso, é correto. 

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, 
para encaminhar. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
sr-s. e Srs. Senadores, nãõ sei se o projeto contém 
imperfeições, mas sei que deve ter muitos aspectos 
positivos. Sei que ele deve servir à causa daqueles 
que têm inspiração, que conseguem compor, que 
conseguem levar alegria ao povo, que deixam escri
tos e legados para gerações, que fazem História. 

Senador Pedro Simon, como disse o nosso 
Presidente, V. Exl' tem razão quanto à demora, mas 
eu queria ressaltar aqui uma grande coincidência. 
Vamos -votar uma matéria que garante os direitos 
autorais no instante em que o País _Jofre a perda ir
reparável de um dos seus maiores artistas, o grande 
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cantor e compositor Silvio Caldas, que morreu antes 
de completar 90 anos. 

Silvio Caldas levou alegria a multidões, espe
cialmente aos nossos patrícios, os brasileiros. E 
morreu com uma biografra rica na arte. Sua biografia 
é rica no amor que o povo lhe dedicou, e que ele re
tribuiu através dos seus versos musicais e da sua 
voz inconfundível. 

Mas, Sr. Presidente, SI%. e Srs. Senadores, a 
sua biografia registra que, apesar de morrer no auge 
da sua carreira, sempre cantado em prosa e verso, 
sempre homenageado, ele morreu pobre. A sua bio
grafia registra que ele foi mecânico, cozinheiro e mo
torjsta de caminhão. E li nos jornais de hoje que re
centemente ele recebeu uma importância insignifi
cante de uma organização, nestes últimos meses de 
sua vida, cinco reais, em direitos autorais. E falo de 
Silvio Caldas, que morreu percebendo uma aposen
tadoria de apenas setecentos reais. 

Sr. Presidente, mesmo com as imperfeições 
que possa conter, voto favoravelmente a esse proje
to, aproveitando a oportunidade - e creio que o Se
nado inteiro pensa assim - para que o meu voto e a 
aprovação sejam consagrados' àquele que cantou 
centenas e centenas de músicas para várias geraçõ
es de brasileiros. Morreu, Sr. Presidente, o autor de 
Chão de Estrelas, música de minha preferência, e 
que, por si só, o imortalizaria. 

Sr. Presidente, o meu voto, portanto, eu o dedi
co a Silvio Caldas, e creio que a aprovação desse 
projeto pelo Senado também deveria ser dedicada a 
ele. No fundo da nossa consciência e do nosso cora
ção creio que a dedicamos a Silvio Caldas e aos 
seus familiares. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães) 

- Com a palavra a Senadora Emília Fernandes. 
A SRA. EMIUA .FERNANDES (Bioco/PDT- RS. 

Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, estamos votan
do nesta tarde um projeto de autoria do Senador 
Luiz Viana Filho, que tramita no COngresso Nacional 
há aproximadamente dez anos. Ele foi aprovado na 
Câmara e agora retoma ao Senado. Sem dúvida ele 
traz várias alterações positivas, algumas talvez sem 
suficiente esclarecimento ou debate, e outras contra
ditórias. 

Sr. Presidente, o parecer favorável do Senador 
J;.!omeu Tuma, em primeiro lugar, buscou retirar do 

--texto os arts. 36, 37 e 38, que, de fato, na nossa 
avaliação, afrontavam o direito dos artistas, músicos, 
escritÓres, intelectuais, cientistas e compositores. 

Diz o art. 36, por exemplo: 

Na obra literária, artística ou científica, 
produzida em cumprimento a dever funcio
nal ou a contrato de trabalho ou de presta
ção de serviços, os direitos patrimoniais de 
autor, salvo convenção em contrário, perten
cerão ao empregador ou comitente exclusi
vamente para finalidades pactuadas ou, na 
omissão do contrato, para as finalidades que 
constituam o objeüvo das atividades. 

E nos arts. 37 e 38 também há problemas. Es
tabelece o art. 38: 

Pelo contrato de produção audiovisual, 
salvo convenção em contrário, presumem
se transferidos ao produtor os direitos patri
moniais sobre as obras audiovisuais ••• 

A vigência desta tese, caso permanecesse, se
ria, em última instância, uma violência contra o cria
dor de uma obra, especialmente contra aqueles, in
clusive, com menores condições de negociação de 
seus interesses junto aos produtores, empresários 
do. setor e grandes corporações. 

Sr. Presidente, Sr!ls. e Srs. Senadores, votarei 
favoravelmente à matéria. Mas considero importante 
que se registre que, se esta questão foi superada, 
graças ao entendimento e à mobilização dos artistas 
e também à sensibilidade dos Senadores, ainda res
tam algumas preocupações, que mobilizam, em par
ticular, os autores musicais no que se refere aos as
pectos da lei que tratam da co-autoria de uma obra. 

A preocupação dos autores tem por base a au
sência da expressão "original" no texto da lei, quan
do se trata de obra em co-autoria, e a combinação 
de determinados artigos que definem as diversas 
modafKfades de obras, especialmente em co-autoria 
e coletiva. 

No art. 511, V, •a•, consta: 

Para os efeitos desta Lei, considera-se 
obra em co-autoria a que é criada em co
mum por dois ou mais autores. 

E a alínea h do mesmo artigo e do 
mesmo inciso diz : 

Considera-se obra coletiva a criada por 
iniciativa, organização e responsabilidade de 
uma pessoa física ou jurídica, que as publica 

_sob seu nome ou marca e que é constituída 
pela participação de diferentes autores, cu
jas contribuições se fundem numa contribui
ção autônoma. 
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Além disso, se observamos o art. 15, ele atribui 
a cc-autoria àqueles em cujo nome, pseudõnimo ou 
sinal convencional - chamo a atenção para a ex
pressão "sinal convencional" -for utilizada. 

O parágrafo único do art. 11 afirma que a pro
teção concedida ao autor poderá apfrcar-se às pes
soas jurídicas, nos casos previstos nesta lei. 

Apesar de, no caput do art. 11, o autor ser de
finido como "pessoa física criadora de obra literária, 
artística ou científica", a ausência da expressão "ori
ginal", quando se trata de cc-autoria, segundo os au
tores musicais, abriria a possibilidade para as produ
toras musicais - que sabemos grandes corporações, 
cartelizadas até - possam fazer jus à condição de 
co-'autores. 

Infelizmente, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Sena
dores,_ como já foi dito por Senadores que me ante
cederam, este projeto sofre do mesmo mal de tantos 
outros, em relação à sua tramitação, à urgência, que 
impedem que sejam apresentadas emendas, a não 
ser supressivas. 

Nesse sentido, acredito que pela necessidade 
de se regulamentar essa questão, importante para a 
cultura nacional, esse projetá precisa ser votado. 

Sr. Presidente, voto favoravelmente, fazendo a 
ressalva de que, oportunamente, devemos aperfei
çoá-lo no que diz respeito à questão dos autores e 
cc-autores musicais. 

Para encerrar, Sr. Presidente, saúdo todos os 
artistas - muitos dos quais estão presentes, assistin
do a nossa sessão - que se mobilizaram em defesa 
de seus direitos, o que confirma a tradição de luta e 
de compromisso da classe no País, não apenas 
quando se trata de interesses específiCOS, mas, es
pecialmente, quando se trata de interesses do Brasil 
e, particularmente, da sua cultura, o que, a meu ver, 
ocorre neste debate. 

O que está em jogo não é o interesse de um ou 
de outro artista, de um ou de outro setor, mas sim o 
interesse colativo da cultura nacional, que precisa 
ser valorizada, protegida e prestigiada, o que se faz, 
em primeiro lugar, respeitando o direito de criação 
de cada um de seus artistas, independentemente de 
sua importância ou fama. 

Este era o registro que tínhamos a fazer, Sr. 
Presidente; 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
~Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arru
da 

_,.... O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr's. e Srs. Senadores, no dia 15 de janeiro 

encaminhei ao Senador Romeu Tuma um expedien
te com três emendas súpressivas, solicitando ao Re-· 
lator da lei dos direitos autorais a supressão dos 
arts. 36, :Y e 38. 

O art 36 diz que na obra literária ou artística 
produzida em cumprimento a um determinado con
trato, os direitos patrimoniais do autor, salvo conven
ção em contrário, pertencerão ao empregador. Este 
também é o espírito dos arts. 37 e 38. 

A argumentação que apresentamos é muito 
clara A convenção, em contrário, deve gerir a exce
ção, e a exceção é o autor de uma obra intelectual 
ou artística abrir mão da sua autoria, essa nunca 
pode ser a regra 

A supressão desses três artigos, Sr. Presiden
te, além de reparar urna flagrante injustiça, repara 
também urna inconstitucionalidade do projeto. 

O art 5" da Constituição Federal dispõe, no 
seu Item XXVII: 

"XXVII -Aos autores pertence o direito 
exclusivo de utilização, publicação ou repro
dução de suas obras, transmissível aos her
deiros pelo tempo que a lei fiXar;". 

Votada e promulgada esta lei sem a supressão 
desses três artigos, ela teria urna flagrante inconsti
tucionalidade, além de ser notoriamente injusta ao 
autor da produção intelectual artística. 

A Senadora Benedita da Silva apresentou três 
emendas na mesma linha, e o próprio Presidente da 
Casa revelou a sua posição favorável a essa supres
são. 

Quero declarar, Sr. Presidente, que voto favo
ravelmente ao relatório do Senador Romeu Tuma, 
agradecendo o Relator por ter aceito as nossas 
emendas supressivas. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcân-
tara ~' , .. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, gostaria 
apenas de registrar que a aprovação da Lei de Direi
tos Autorais, de alguma maneira, se insere no esfor
ço de modernização que o País vem fazendo em 
amplos setores da economia e da vida em socieda
de. CaCa uma com a sua especificidade, leis recen
temente aprovadas, como a Lei de Patentes, a Lei 
de Cultivares, a Lei do Software, da propriedade in-
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telectual em programas de computadores, e, agora, 
a Lei de Direito Autoral, fazem parte de um conjunto 
de leis que serve para atualizar a posição brasileira 
em relação a essas questões, que é uma exigência 
do próprio processo de globalização, de integração 
das economias e respeito ao processo criativo. 

Enfim, temos que saudar a aprovação desse 
projete como mais um passo que o Brasil dá no ca
minhe. :>a modernidade, no caminho da sua integra
çiio )~mto a outros países, o que fazemos com gran
de esi.:>rryo, porque temos que superar dificuldades 
internas, vencer resistências e hábitos há muito sedi
mentados na nossa sociedade, no nosso povo. 

_, É dentro desse contexto que saúdo a aprova
ção desse projeto, não sem antes dizer que, nos de
bates na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania e agora no Plenário, o Senador José Fogaça 
teve oportunidade de alertar para uma questão que, 
se não está diretamente relacionada com essa lei, 
demanda o nosso interesse e a nossa atenção. Na 
verdade, aparentemente, há uma distribuição abso
lutamente injusta dos resultados auferidos a partir da 
utilização dessas obras de arte, da reprodução de 
fonogramas em emissoras de tádio, por ocasião de 
festas e celebrações pelo Brasil afora. Isso inclusive 
contribui para limitar, para circunscrever, para debili
tar mesmo as culturas regionais. 

No Nordeste, principalmente o Estado do Cea
rá, são inúmeros os artistas, os grupos musicais 
que, sem ter expressão nacional, têm uma grande 
presença regional. No entanto, pouco ou nada rece
bem da distribuição feita pelo Ecad em decorrência 
da reprodução das suas criações nas emissoras de 
rádio ou por ocasião de festas, inclusive as popula
res lá celebradas. 

Há pouco, conversávamos com os Senadores 
Roberto Freire e José Fogaça e manifestávamos o 
interesse em debruçarmo-nos sobre esta questão. 

Twe ainda a oportunidade de mencionar, por 
ocasião dos debates na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, a apreensão de certos setores, 
principalmente os responsáveis pela realização de 
obras de referência - enciclopédias, dicionários e 
outros semelhantes -, quanto à questão da retirar.!;:, 
desses artigos. Os responsáveis por verbetes, que 
demandam mais de um ano para a conclusão do 
material, e depois disso ainda é necessário mais do 
que isso para que esses dicionários ou enciclopé
dias sejam editados, poderão, eventualmente, sofrer 

--prejuízos e terão que se limitar a contratos firmados 
entre editores irresponsáveis pelas publicações e os 
autores dos verbetes ou tftulos a eles confiados. 

Quero, portanto, saudar a aprovação dessa 
matéria como um sinal de que continuamos na mar
cha pela modernização das nossas leis e das nos
sas instituições, para que o Brasil possa se ajustar 
aos,novos tempos que estamos vivendo. 

Muito obrigado. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)- Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da Ta
vala. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem-revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sfls. e Srs. Senadores, com a votação 
desta matéria, hoje, chamo a atenção da Casa para 
um circuito que se fecha e que é de alta relevância e 
pouco observado em conjunto como mérito do Con
gresso Nacional. 

Há cerca de um ano e meio, votamos a Lei de 
Patentes. Votamos um pouco antes, na Legislatura 
passada, a Lei da Informática, que abriu caminho 
para todo um novo campo de expansão da informáti
,ca: no Brasil. Votamos, há dias, a lei que regula o Di
reito Autoral nos softwares, já, portanto, entrando 
na matéria do Direito Autoral na profundidade de seu 
uso pela informática; e agora votamos esta lei que 
regula o Direito Autoral no Brasil. 

Neste momento em que um acordo nesta Casa 
se faz em tomo do lúcido parecer do Senador Ro
meu Tuma, quero ressaltar certos aspectos históri
cos que precisam ser lembrados no momento da vo
tação de uma lei. Talvez aqui o Senador Bernardo 
Cabral, então Deputado e Relator à época da Cons
tituinte, possa se recordar com precisão desse capí
tulo, de vez que S. Ex" passou pela comissão onde 
eu era relator e o ratificou, como relator geral. 

Diz a Constituição Federal de 1988 ertt seu Ca
pitulo I - poucas pessoas reparam ou lembram este 
dispositivo -, 'Dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos', portanto, cláusula pétrea da Constituição 
Federal, inamovível; 

'Art.Sll Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
[ ... ]a inviolabilidade do direito à vida, à liber
dade, à igualdade, à segurança e à proprie
dade, nos termos seguintes: 

_ XXVII - aos autores pertence o direito 
exclusivo de utilização, publicação ou repro
dução de ~uas obras, transmissível aos her
deiros pelo tempO que a lei fixar; 
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XXVIII - são assegurados, nos tennos 
da lei: 

a) a proteção às participações indivi
duais em obras coletivas e à reprodução da 
imagem e voz humanas, inclusive nas ativi
dades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aprovei
tamento econômico das obras que criarem 
ou de que participarem aos criadores, aos 
intérpretes e às respectivas representações 
sindicais e associativas. 

XXIX - a lei assegurará aos autores de 
inventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das mar
cas, aos nomes das empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País;• 

Quero ressaltar neste momento, apenas como 
um registro de natureza histórica, que o Legislador 
de 1988 - de uma década ati is, portanto - vislum
brou a possibilidade que agora está a concretizar-se 
com a votação desta lei. Esía é uma das matérias de 
mais difícil regulamentação no mundo inteiro, porque 
o direito autoral hoje penetra em fonnas de autoria 
novas. inusitadas, inesperadas, tendo em vista os 
avanços tecnológicos e a possibilidade multiplicado
ra destas. E o Legislador de então - e presto uma 
homenagem ao Senador Bernardo Cabral, Relator
Geral da Constituição- vislumbrou, em 1988, algo 
que está a concluir-se nesta lei: o direito de autor ga
nha conotações novas, na medida em que, preser
vado o direito da autoria, é cláusula pétrea da Cons
tituição do nosso País •a proteção às participações 
individuais em obras coletivas" - isso não havia na 
legislação brasileira- •e à reprodução da imagem e 
voz humanas, inclusive nas atividades desportivas". 

É um avanço de nossa Constituição. 
Recordo que, à época, inclusive por setores ra

dicais, fomos severamente acusados de estar a pre
judicar algo. Mas, ao contrário, vislumbrando o futu
ro, rasgamos a possibilidade de hoje votannos, nes
te magnífiCo acordo, uma lei que vai ter que ser me
xida e mudada pennanentemente, porque já vai lon
ge o tempb em que as leis estavam libertas da tec
nologia e podiam durar um século. 
- Ao tempo da tecnologia, possivelmente, as leis 
têm uma duração muito menor, porque todas elas são 

-"Subordinadas a um avanço inimaginável nessa ordem. 
O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - V. ExA 

me pennite um aparte, Senador Artur da Tavola? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Infelizmente, não pode haver aparte, porque é en" 
caminhamento de votação. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Pensei 
que fosse discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Mas V. Ex" pode encaminhar com muito brilho, 
como faz sempre. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Peço a 
palavra, então, Sr. Presidente, já que fui citado. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) -
Concluindo, não há melhor fonna de encerrar o dis
curso do que ser &.'Cedido pelo Senador Bernardo 
Cabral. Obrigado, Sr. Presidente. 

Era o reg!<5tro que €!'.! (jueria fazer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra, o Senador Bernardo Cabral, para 
encaminhar a votação. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~. e Srs. Senadores, V. Ex"s sabem o 
quanto sou cauteloso no uso desta tribuna; sobretu
do quando a inteligência dos que me antecederam já 
fez vários registras. Tenho horror a parecer que aqui 
seria uma palavra de simpatia para os intere~dos 
na matéria. Mas é que o Senador Artur da Ta1ivia fez 
um registro histórico. 

Da minha parte, tenho sempre em mente a fra· 
se: "não espere reconhecimento dos seus .-~~:tem
porâneos, mas justiça dos pósteros". E vejo que, dez 
anos depois, neste registro histórico, o Senador Ar
tur da Tavola, que foi o Relator na comissão temáti
ca- ~u apenas tive a possibilidade, senão a felicida
de, de acolher os seus argumentos -. lembra aquilo 
que o Legislador Constituinte fez. A Constituição é 
tão apedrejada e fazem tantas restrições a ela, mas, 
hoje, aqui, só é possível este acordo de ordem geral 
porque há um texto constitucional a dar-lhe respaldo. 

Esse era o registro, Sr. Presidente, que eu ti
nha a fazer, até porque eu ·não gostaria de ficar com 
meu silêncio. O Senador Artur da Tavola me lembra 
um aspecto: ninguém jamais atravessa a água de 
um rio no mesmo lugar; ela é sempre renovada. É 
bom que S. ExA renove sempre esses argumentos 
em favor de uma classe tão sofrida, que é a classe 
artística. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação os art. de n"s 1 a 35, e de n"s 39 a 
118, de pareceres favoráveis. 

Os Srs. Senadores que os aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovados por unanimidade. 
Passa-se à votação, em globo, dos artigos com 

pareceres contrários 
Em votação os art. de n"s 36, 37 e 38. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com 

os pareceres contrários queiram permanecer senta
dps. (Pausa.) 

Rejeitados. 

São os seguintes os artigos rejeitados: 

Art. 36. Na obra literária, artística ou científica, 
produzida em cumprimento a dever funcional ou a 
contrato de trabalho ou de prestação de serviços, os 
di.yitos patrimoniais de autor, salvo convenção em 
contrário, pertencerão ao empregador ou comitente 
exclusivamente para as finalidades pactuadas ou, na 
omissão do contrato, para as finalidades que consti
tuam o objeto de suas atividades. 

Art. 37. Na obra literária, artística ou científica, 
produzida por encomenda, os direitos patrimoniais 
de autor, salvo convenção em contrário, pertencerão 
ao comitente, exclusivamente para as finalidades 
pactuadas ou, na omissão do c<;mtrato, para as finali
dades que constituam o objeto de suas atividades. 

§ 1~ Conservará o autor seus direitos patrimo
niais com relação às demais modalidades de utiliza
ção da obra, desde que não acarretem prejuízo para 
o comitente na exploração da obra encomendada 

§ 2" O autor recobrará a totalidade de seus di
reitos patrimoniais, não sendo obrigado a restituir as 
quantias recebidas, em adiantamento, sempre que 
sua retribuição for condicionada ao êxito da explora
ção económica da obra e esta não se iniciar dentro 
do prazo de um ano de sua entrega, salvo conven
ção em contrário. 

§ 32 Nos demais casos, não existindo estipula
ção contratual, o autor recobrará a plenitude de seus 
direitos patrimoniais sobre a obra, se o comitente 
não a publicar no prazo de um ano da entrega, des
de que restitua o que já recebeu, salvo convenção 
em contrário. 

§ 42 O autor terá direito de reunir, em suas 
obras comple!as, a obra encomendada, após um 
ano da entrega da encomenda, salvo convenção em 
contrário. 

§ 52 Não havendo termo fixado para a entrega 
da obra, entende-se que o autor pode entregá-la 
quando lhe convier, podendo o comitente fixar-lhe 
-Rrazo razoável, consoante a natureza daquela, com 

--a cominação de rescindir o contrato. 
Art. 38. Pelo contrato de produção audivisual, 

salvo convenção em contrário, presumem-se trans-

feridos ao produtor os direitos patrimoniais sobre as 
obras audiovisuais, ressalvado o disposto no art. 89. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria vai à sanção, nos termos do texto apre
sentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, como conclusão de seu parecer, dispen
sada, pois, a redação final, nos termos do parágrafo 
único do art. 317 do Regimento Interno. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N2 249, 1989 

AHera, atualiza e consolida a legisla
ção sobre direitos autorais e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

TiTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 12 Esta Lei regula os direitos autorais, en
tendendo-se sob esta denominação os direitos de 
autor e os que lhes são conexos. 
· · Art. 2.2 Os estrangeiros domiciliados no exterior 
gozarão da proteção assegurada nos acordos, con
venções e tratados em vigor no Brasil. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei 
aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que 
assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no 
Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos auto
rais ou equivalentes. 

Art. 3.2 Os direitos autorais reputam-se, para os 
efeitos legais, bens móveis. 

Ar!. 4. 2 Interpretam-se restritivamente os negó
cios jurídicos sobre os direitos autorais. 

Art. 5.2 Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - publicação - o oferecimento de obra literá

ria, artística ou científica ao conhecimento do públi
co, com o consentimento do autor, ou de qualquer 
outro titular de direito de autor, por qualquer forma 
ou processo; 

11 - transmissão ou emissão - a difusão de 
sons ou de sons e imagens, por meio de ondas ra
dioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro con
dutor; meios óticos ou qualquer outro processo ele
tromagnético; 

III - retransmissão - a emissão simultânea da 
transmissão de uma empresa por outra; 

1\l..- distribuição - a colocação à disposição do 
público do original ou cópia de obras literárias, artís
ticas ou científiCas, interpretações ou execuções fi
xadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou 
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qualquer outra fonna de transferência de proprieda
de ou posse; 

V - comunicação ao público - ato mediante o 
qual a obra é colocada ao alcance do público, por 
qualquer meio ou procedimento e que não consista 
na distribuição de exemplares; 

VI - reprodução - a cópia de um ou vários 
exemplares de uma obra literária, artística ou científi
ca ou de fonograma, de qualquer forma tangível, in
cluindo qualquer armazenamento permanente ou 
temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro 
meio de fixação que venha a ser desenvolvido; 

VIl - contratação - a reprodução não autoriza-
da~ 

VIII-obra: 
a) em cc-autoria - quando é criada em comum, 

por dois ou mais autores; 
b) anônima - quando não se indica o nome do 

autor, por sua vontade ou por ser desconhecido; 
c) pseudônima - quando o autor se oculta sob 

nome suposto; 
d) inédita- a que não haja sido objeto de publi

cação; 
e) póstuma - a que se' publique após a morte 

do autor; 
f) originária- a criação primígena; 
g) derivada - a que, constituindo criação inte

lectual nova, resulta da transformação de obra origi
nária; 

h) coletiva - a criada por iniciativa organização 
e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, 
que a publica sob seu nome ou marca e que é cons
tituída pela participação de diferentes autores, cujas 
contribuições se fundem numa criação autónoma; 

i) audiovisual - a que resulta da fixação de 
imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de 
criar, por meio de sua reprodução, a impressão de 
movimento, independentemente dos processos de 
sua captação, do suporte usado inicial ou posterior
mente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados 
para sua veiculação; 

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma 
execução ou interpretação ou de outros sons, ou de 
uma representação de sons que não seja uma fixa
ção incluída em obra audiovisual; 

X - eétitor - a pessoa física ou jurídica à qual 
se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e 
o- dever de divulgá-la, nos limites previstos no con
trato de edição; 

-"'"' XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que 
toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômi
ca da primeira fixação do fonograma ou da obra au-

diovisual, qualquer que .seja a natureza do suporte 
utilizado; • 

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, in
clusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou 
das representações desses, para recepção ao públi
co e a transmissão de sinais codificados, quando os 
meios de decodificação sejam oferecidos ao público 
pelo organismo de radiodifusão ou com seu consen
timento; 

XIII - artistas intérpretes ou executantes - to
dos os atares, cantores, músicos, bailarinos ou ou
tras pessoas que representem um papel, cantem, re
citem, declamem, interpretem ou executem em qual
quer forma obras literárias ou artísticas ou expressõ
es do folclore. 

Art. 6.0 Não serão de domínio da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as 
obras por eles simplesmente subvencionadas. 

TÍTULO 11 
Das Obras Intelectuais 

CAPÍTULO I 
Das Obras Protegidas 

Art. 72 São obras intelectuais protegidas as 
criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 

I - os textos de obras literárias artfsticas ou 
científicas; 

11 - as conferências, alocações, sermões e ou
tras obras da mesma natureza; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográficas e pantomínicas, 

cuja execução cênica se fixa por escrito ou por outra 
qualquer forma; 

V - as composições musicais, tenham ou não 
letra; 

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou 
não, inclusive as cinematográficas; 

VIl - as obras fotográficas e as produzidas por 
qualquer processo análogo ao da fotografia; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, 
escultura, litografia e arte cinética; 

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras 
obras da mesma natureza; 

X - os projetes, esboços e obras plásticas con
cernentes à geografia engenharia, topografia, arqui
tetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

XL- as adaptações, traduções e outras trans
formações de obras originais, apresentadas como 
criação intelectual nova; 

XII -os programas de computador; 
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XIII - as coletâneas ou compilações, antolo
gias, enciclopédias, dicionários, bases de dados ·e 
outras obras, que, por sua seleção, organização ou 
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação 
intelectual. 

§ 12 Os programas de computador são objeto 
de legislação específica, observadas as disposições 
desta lei que lhes sejam aplicáveis. 

§ 22 A proteção concedida no inciso XIII não 
abarca os dados ou materiais em si mesmo e se en
tende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais 
que subsistam a respeito dos dados ou materiais 
contidos nas obras. 

§ 32 No domínio das ciências, a proteção re
cairá sobre a forma literária ou artística, não abran
gendo o seu conteúdo científiCo ou técnico, sem pre
juízo dos direitos que protegem os demais campos 
da propriedade imaterial. 

Art. 82 Não são objeto de proteção como direi
tos autorais de que trata esta lei: 

I - as idéias, procedimentos normativos, siste
mas, métodos, projetas ou conceitos matemáticos 
como tais; 

11 - os esquemas, planos ou regras para reali
zar atas mentais, jogos ou negócios; 

III - os formulários em branco para serem 
preenchidos por qualquer tipo de informação, cientí
fica ou não, e suas instruções; 

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, 
decretos regulamentos, decisões judiciais e demais 
atas oficiais; 

V - as informações de uso comum tais como 
calendários, agendas cadastros ou legendas; 

VI- os nomes e títulos isolados; 

VIl - o aproveitamento industrial ou comercial 
das idéias contidas nas obras. 

Art. 92 À cópia de obra de arte plástica feita 
pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção 
de que goza o original. 

Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o 
seu título, se original e inconfundível com a de obra 
do mesmo gênero, divulgada anteriormente por ouro 
ãutor. 

_,.,.. Parágrafo único. O título de publicações perió-
dicas, inclusive jamais, é protegido até um ano após a 
""ida do seu último número, salvo se forem anuais, 

· .:·., an que esse prazo se elevará a dois anos. 

CAPITULO 11 
Da Autoria das Obras Intelectuais 

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de 
obra literária, artística ou científiCa. 

Parágrafo único. A proteção concedida ao au
tor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos 
previstos nesta lei. 

Art. 12. Para se identificar como autor, Po<ierá 
o criador da obra literária, artística ou científica usar 
de seu nome civil, completo ou abreviado até por 
suas iniciais, de pseudõnimo ou qualquer outro sinal 
convencional. 

Art. 13. Considera-se. autor da obra intelectual, 
não havendo prova em contrário, aquele que, por 
uma das modalidades de identifiCação referidas no 
artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, in
dicada ou anunciada essa qualidade na sua utiliza
ção. 

Art. 14. É titular de direitos de autor quem 
adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no 
domínio público, não podendo opor-se a outra adap
tação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se 
for. cópia da sua 

Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída aque
les em cujo nome, pseudõnimo ou sinal convencio
nal for utilizada. 

§ 1" Não se considera co-autor quem simples
mente auxiliou o autor na produção da obra literária, 
artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem 
como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apre-
sentação por qualquer meio. · 

§ 2" Ao cc-autor, cuja contribuição possa ser 
utilizada separadamente, são asseguradas todas as 
faculdades inerentes à sua criação como obra indivi
dual, vedada, porém, a utilização que possa acarre
tar prejuízo à exploração da obra comum. 

Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o 
autor do assunto ou argumento literário, musical ou 
lítero-musical e o diretor. 

Parágrafo único. Corll!ideram-se co-autores de 
desenhos animados os que criam os desenhos utili
zados na obra audiovisual. 

Art. 17. É assegurada a proteção às participa
ções individuais em obras coletivas. 

§ 1" Qualquer dos participantes, no exercício 
de seus direitos morais, poderá proibir que se indi
que ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem pre
juízo do direito de haver a remuneração contratada. 

§~ Cabe ao organizador a titularidade dos di
reitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva. 

§ 3" O contrato com o organizador especificará 
a contribuição do participante, o prazo para entrega 
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ou realização, a remuneração e demais condições 
para sua execução. 

CAPITuLO III 
Do Registro das Obras Intelectuais 

Art. 18. A proteção aos direitos de que trata 
esta lei independe de registro. 

Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua 
obra no órgão público definido no caput e no§ 12 do 
art. 17 da Lei n.2 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

Art. 20. Para os serviços de registro previstos 
nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e proces
so de recolhimento serão estabelecidos por ato dÓ ti
tular do órgão da ádministração púbr~ea federal a que 
eStiver vinculado o registro das obras intelectuais. 

Art. 21. Os serviços de registro de que trata 
esta lei serão organizados conforme preceitua o § 2:!1 
do art. 17 da Lei n." 5.988, de 14 de dezembro de 
1973. 

TITULO III 
Dos Direitos do Autor 

CAPITuLO I 
Disposições P~iminares 

Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais 
e patrimoniais sobre a obra que criou. 

Art. 23. Os cc-autores da obra intelectual exer
cerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo 
convenção em contrário. 

CAPITULO 11 
Dos Direitos Morais do Autor 

Art. 24. São direitos morais do autor: 
I -o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria 

da obra; 
11 - o de ter seu nome, pseudónimo ou sinal 

convencional indicado ou anunciado, como sendo o 
do autor, na utilização de sua obra; 

III- o de conservar a obla inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, 

opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de 
atos que. de qualquer forma, possam prejudicá-la ou 
atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;; 

V - o de modifiCar a obra, antes ou depois de 
utilizada; 

VI - 9 de retirar de circulação a obra ou de sus
pender qualquer forma de utilização já autorizada, 
.quando a circuíação ou utilização implicarem afronta 
à sua reputação e imagem; 

_,.,. VIl- o de ter acesso a exemplar único e raro 
da obra, quando se encontre legitimamente em po
der de outrem, para o fim de, por meio de processo 
fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, presar-

var sua memória, de forma .que cause o m.,.ior in
conveniente possível a seu detentor, que, em todo 
caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo 
que lhe seja causado. 

§ 12 Por morte do autor, transmitem-se a seus 
sucessores os direitos a que se referem os incisos I 
aiV. . 

§ 2:!1 Compete ao Estado .. a defesa da integrida
de e autoria da obra caída em domínio público. 

§ 32 Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam
se as prévias indenizações a terceiros, quando cou
berem. 

Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exer
cício dos direitos morais sobre :a obra audiovisual. 

Art. 26. O autor poderá 'repudiar a autoria de 
projeto arquitetônico alterado sem o seu consenti
mento durante a execução ou após a conclusão da 
construção. 

Parágrafo único. O proprietário da construção 
responde pelos danos que causar ao autor sempre 
que, após o repúdio, der como sendo daquele a au
toria do projeto repudiado. 
. Art. 27. Os direitos morais do autor são inalie-
náveis e irrenunciáveis. 

CAPITULO III 
Dos Direitos Patrimoniais do 

Autor e de sua Duração 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de uti
lizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou cien
tífica. 

Art. 29. Depende de autorização prévia e ex
pressa do autor a utilização da obra, por quaisquer 
modalidades, tais como: 

1-a reprodução parcial ou integral; 
11 - a edição; 
III -a adaptação, o arranjo musical e quaisquer 

outras transformações; 
IV -a tradução para qualquer idioma; 
V - a inclusão em fo[lograma ou produção au

diovisual; 
VI - a distribuição, quando ·não intrínseca ao 

contrato firmado pelo autor com terceiros para uso 
ou exploração da obra; 

VIl - a distribuição para oferta de obras ou pro
duções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 
qualquer outro sistema que permita ao usuário reali
zar a seleção da obra ou produção para percebê-la 
em um tempo e lugar previamente determinados por 
quem formula a demanda, e nos casos em que o 
acesso às obras ou produções se faça por qualquer 
sistema que importe'em pagamento pelo usuário; 
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VIII-- a utilização, direta ou indireta, da obra li-
terária, artística ou cientffica, mediante: 

a) apresentação, recitação ou declaração; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistema aná

logos; 
d) radiodifusão sonora ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão em 

locais de freqüência coletiva; 
f) sonorização ambiental; 
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou 

por processo assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 

.. i) emprego de sistemas óticos, fios telefónicos 
ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comuni
cação similares que venham a ser adotados; 

D exposição de obras de artes plásticas e figu
rativas; 

IX - a inclusão em base de dados, o armaze
namento em computador, a microfilmagem e as de
mais formas de arquivamento do gênero; 

X - quaisquer outras modalidades de utilização 
existentes ou que venham a ser inventadas. 

Art. 30. No exercício do direito de reprodução, 
o titular dos direitos autorais poderá colocar á dispo
sição do público a obra. na forma, local e pelo tempo 
que desejar, a título oneroso ou gratuito. 

§ 12 O direito de exclusividade de reprodução 
não será aplicável quando ela for temporária e ape
nas tiver o propósito de tomar a obra. fonograma ou 
interpretação perceptível em meio eletrônico ou 
quando for de natureza transitória e incidental, des
de que ocorra no curso do uso devidamente autori
zado da obra, pelo titular. 

§ 2" Em qualquer modalidade de reprodução, a 
quantidade de exemplares será informada e contro
lada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsa
bilidade de manter os registras que permitam, ao au
tor, a fiscaf!Zaçáo do aproveitamento económico da 
exploração. 

Art. 31. As diversas modalidades de utilização 
de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fo
nogramas são independentes entre si, e a autoriza
ção concedida pelo autor, pelo produtor, respectiva
mente, não se estende a quaisquer das demais. 

Art. 32. Quando uma obra feita em regime de cc
autoria não for divisível, nenhum dos cc-autores, sob 
Pena. de responder por perdas e danos, poderá, sem 
consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a 

-·publicação, salvo na coleção de suas obras completas. 
§ 12 Havendo divergência, os cc-autores deci

dirão por maioria 

§ 2º Ao cc-autor dissid~ntes é assegurado o di
reito de não contnbuir para as despesas de publica
ção, renunciando a sua parte nos lucros, e o de ve
dar que se inscreva seu nome na obra. 

§ 32 Cada cc-autor pode, individualmente, sem 
aquiescência dos outros, registrar a obra e defender 
os próprios direitos contra terceiros. 

Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não 
pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, 
comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. 

Parágrafo único. Os comentários ou anotações 
poderão ser publicados separadamente. 

Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação 
está condicionada á permissão do autor, poderão 
ser juntadas como documento de prova em proces
sos administrativos e judiciais. 

Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, 
tiver dado á obra versão definitiva, não poderão seus 
sucessores reproduzir versões anteriores. 

Art. 36. O direito de utilização económica dos 
escritos publicados pela imprensa, diária ou periódi
ca, com exceção dos assinados ou que apresentem 
.sioal de reserva, pertence ao editor, salvo conven
ção em contrário. 

Parágrafo único. A autorização para utilização 
económica de artigos assinados, para publicação em 
diários e periódicos, não produz efeito além do prazo 
da periodicidade acrescido de vinte dias, a contar de 
sua publicação, findo o qual recobra o autor o seu di
reito. 

Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou 
de exemplar, não confere ao adquirente qualquer 
dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção 
em contrário entre as partes e os casos previstos 
nesta lei. 

Art. 38 O autor tem direito, irrenunciável e ina
lienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento so
bre o aumento do preço eventualmente verificáveis 
em cada revenda de obras de arte ou manuscrito, 
sendo originais, que houver alienado. 

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o 
seu direito de seqüência no ato da revenda, o ven
dedor é considerado depositário da quantia a ele de
vida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, 
quando será este o depositário. 

Art. 39. Os direitos patrimoniais do autor, exce
tuados os rendimentos resultantes de sua explora
ção, não se comuniCam, salvo pacto antenupcial-em 
contrário. 

Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseu
dônima, caberá a quem publicá-lo o exercício dos di
reitos patrimoniais do autor. 
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Parágrafo único. O autor que se der a conhe
cer assumirá o exercício dos direitos patrimoniais, 
ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. 

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perdu
ram por setenta anos contados de 12 de janeiro do 
ano subseqüente ao de seu falecimento obedecida a 
ordem sucessória da lei civil. 

Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas 
o prazo de proteção a que alude o caput deste arti
go. 

Art. 42. Quando a obra literária, artística ou 
científica realizada em co-autoria for indivisível, o 
prazo previsto no artigo anterior será contado da 
moJte do último dos co-autores sobreviventes. 

Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos so
breviventes os direitos do co-autor que falecer sem 
sucessores. 

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de prote
ção aos direitos patrimoniais sobre as obras anôni
mas ou pseudônimas, contado de 12 de janeiro do 
ano imediatamente posterior ao da primeira publica
ção. 

Parágrafo único. Aplica-se-ã o disposto no art. 
44 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der 
a conhecer antes do termo do prazo previsto no ca
put deste artigo. 

Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patri
moniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será 
de setenta anos, a contar de 12 de janeiro do ano 
subseqüente ao de sua divulgação. 

Art. 45. Além das obras em relação às quais 
decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimo
niais, pertencem ao domínio público: 

1-as de autores falecidos que não tenham dei
xado sucessores; 

11 - as de autor desconhecido, ressalvada a 
proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicio
nais. 

CAPITuLO IV 
Das Umitações aos Direitos Autorais 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos auto
rais:! -a reprodução: 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia 
ou de artigo informativo, publicado em diários ou pe
riódicos, c:Om a menção do nome do autor. se assi
nados, e da publicação de onde foram transcritos; 
- b) em diários ou periódicos, de discursos pro-

n.unciados em reuniões públicas de qualquer natureza; 
-~- c) de retratos. ou de outra forma de repre-

sentação da imagem, feitos sob encomenda, quando 
realizada pelo proprietário do objeto encomendado, 

não havendo a opos~Ça,o da pessoa neles repre
sentada ou de seus herdeiros; 

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, 
para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre 
que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita 
mediante o sistema Braille ou outro procedimento 
em qualquer suporte para esses destinatários; 

11 - a reprodução, em um só exemplar de pe
quenos trechos, para uso privado do copista, desde 
que feita por este, sem intuito de lucro; 

III - a citação em livros, jornais, revistas ou 
qualquer outro meio de comunicação, de passagens 
de qualquer obra. para fins de estudo, crítica ou po
lêmica, na medida justificada para o fim a atingir, in
dicando-se o nome do autor e a origem da obra; 

IV - o apanhado de lições em estabelecimen
tos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, 
vedada sua publicação, integral ou pari:ial, sem au
torização prévia e expressa de quem as ministrou; 

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou 
científicas. fonogramas e transmissão de rádio e te
levisão em estabelecimentos comerciais, exclusiva
mente para demonstração à clientela, desde que es
ses estabelecimentos comercializem os suportes ou 
equipamentos que permitam a sua utilização; 

VI - a representação teatral e a execução mu
sical, quando realizadas no recesso familiar ou, para 
fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos 
de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de 
lucro; 

VIl - a utilização de obras literárias, artísticas 
ou científicas para produzir prova judiciária ou admi
nistrativa; 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de 
pequenos trechos de obras preexistentes, de qual
quer natureza, ou de obra integral, quando de artes 
plásticas. sempre que a reprodução em si não seja o 
objetivo principal da obra nova e que não prejudique 
a exploração normal da obra reproduzida nem cause 
um prejuízo injustifiCadO aos legítimos interesses 
dos autores. 

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que 
não forem verdadeiras reproduções da obra originá
ria nem lhe implicarem descrédito-c- u." 

Art. 48. As obras situadas ~rmanentemente 
em logradouros públicos podem ser representadas 
livremente, por meio de pinturas, desenhos. fotogra
fias e procedimentos audiovisuais. ,,ar, 

CAPITULO V '~ 
Dâ Transferência dos Direitos de Autor 

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total 
ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou 
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por seus sucessores, a título universal ou singular, 
pessoalmente ou por meio de representantes com 
poderes especiais, por meio de licenciamento, con
cessão, cessão ou por outros meios admitidos em 
Direito, obedecidas as seguintes limitações: 

1- a transmissão total compreende todos os di
reitos de autor salvo os de natureza moral e os ex
pressamente e'xcluídos por lei; 

11 - somente se admitirá transmissão total e de
finitiva dos direitos mediante estipulação contratual 
escrita; 

III - na hipótese de não haver estipulação con
tratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; 

IV - a cessão será válida unicamente para o 
pais em que se firmou o contrato, salvo estipulação 
em contrário; 

V - a cessão só se operará para modalidades · 
de utilização já existentes à data do contrato; 

VI - não havendo especificações quanto à m<r 
dalidade de utilização, o contrato será interpretado 
restritivamente, entendendo-se como limitada ape
nas a uma que seja aquela indispensável ao cumpri
mento da finalidade do contrato. • 

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos 
de autor, que se fará sempre por escrito, presume-. 
se onerosa. 

§ 12 Poderá a cessão ser averbada à margem 
do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, 
não estando a obra registrada, poderá o instrumento 
ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 

§ 22 Constarão do instrumento de cessão como 
elementos essenciais seu objeto e as condições de 
exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre 
obras futuras abrangerá, no máximo, o período de 
cinco anos. 

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco 
anos sempre que indeterminado ou superior, dimi
nuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado. 

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co
autor, na divulgação da obra não presume o anoni
mato ou a cessão de seus direitos. 

T[TULO IV 
Da Utilização de Obras Intelectuais e 

dos Fonogramas 

CAPíTULO I 
Da Edição 

-=- Art. 53. Mediante contato de edição, o editor, 
obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literá
ria, artística ou científica, fica autorizado, em caráter 

de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo 
prazo e nas condições pactuadas com o autor. 

Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o 
editor mencionará: 

1- o título da obra e seu autor; 
11 - no caso de tradução, o título original e o 

nome do tradutor; 
III - o ano de publicação; 
IV - o seu nome ou marca que o identifique. 
Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obri-

gar-se à feitura de obra literária, artística ou científi
ca em cuja publicação e divulgação se empenha o 
editor. 

Art. 55. Em ·caso de falecimento ou de impedi
mento do autor para concluir a obra, o editor poderá: 

I - considerar resolvido o contrato, mesmo que 
tenha sido entregue parte considerável da obra; 

· ·u - editar a obra, sendo autónoma, mediante 
pàgamento proporcional do preço; 

. III - mandar que outro a termine desde que 
consintam os sucessores e seja o fato indicado na 
edição. 

· Parágrafo único. É vedada a publicação par
cial, se o autor manifestou a vontade de só publicá
la por inteiro ou se assim o decidirem seus sucesso-
res.. 

Art. 56. Entende-se que o contrato versa ape
nas sobre uma edição, se não houver .cláusula ex
pressa em contrário. 

. . Parágrafo único. No silêncio do contrato, consi
dera-se que cada edição se constitui de três mil 
exemplares. 

Art. ST. O preço da retribuição será arbitrado, 
com base nos usos e costumes, sempre que no con
trato não a tiver estipulado expressamente o autor. 

Art. 58. Se os originais forem entregues em de
sacordo com o ajustado e o editor não os recusar 
nos trinta dias seguintes ao do recebimento ter-se
ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. 

Art. 59. Quaisquer qué sejam as condições do 
contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o 
exame da escrituração na parte que lhe correspon
de, bem como a informá-lo sobre o estadc> da edi
ção. 

Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da ven
da, sem, todavia poder elevá-lo a ponto de embara
çar a circulação da obra. 

Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas 
mensais ao autor sempre que a retribuição deste es
tiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo 
diferente houver sido convencionado. · 
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Art. 62. A obra deverá ser editada em dois 
anos da celebração do contrato, salvo prazo diverso 
estipulado em convenção. 

Parágrafo único. Não havendo edição da obra 
no prazo legal ou contratual, poderá ser rescindido o 
contrato, respondendo o editor por danos causados. 

Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições 
· a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor 
de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. 

§ 12 Na vigência do contrato de edição, assiste 
ao editor o direito de exigir que se retire de circula
ção edição da mesma obra feita por outrem. 

§ 22 Considera-se esgotada a edição quando 
r~rem em estoque, em poder do editor, exempla
res em número inferior a dez por cento do total da 
edição. 

Art. 64. Somente decorrido um ano de lança
mento da edição, o editor poderá vender, como sal
do, os exemplares restantes, desde que o autor seja 
notificado de que, no prazo de trinta dias, terá priori
dade na aquisição dos referidos exemplares pelo 
preço de saldo. 

Art. 65. Esgotada a ed~o. e o editor com di
reito a outra, não a publicar, poderá o autor notificá
lo a que o faça em certo prazo, sob pena de perder 
aquele direito, além de responder por danos. 

Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edi
ções sucessivas de suas obras, as emendas e alte
rações que bem lhe aprouver. 

Parágrafo único. O editor poderá opor-se às 
alterações que lhe prejudiquem os interesses, ofen
dam sua reputação ou aumentem sua responsabili
dade. 

Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for im
prescindível a atualização da obra em novas ediçõ
es, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá 
encarregar outrem, mencionando o fato na edição. 

CAPITULO 11 
Da Comunicação ao Público 

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do 
autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras tea
trais, composições musicais ou !itero-musicais e fo
nogramas, em representações e execuções públi
cas. 

§ 1" Considera-se representação pública a utili
zação de obras teatrais no gênero drama, tragédia, 
comédia, ópera, balé, pantomimas e assemelhadas, 
musicadas ou não, mediante a participação de artis-

- fàs remunerados ou não, em locais de freqüência 
coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição 
cinematográfiCa. 

§ 2.2 Considera-se execução pública a utiliza
ção de composições musicais ou literomusicais, me
diante a participação de artistas, remunerados ou 
não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovi
suais, em locais de freqüência coletiva, por quais
quer processos, inclusive a radiodifusão ou transmis
são por qualquer modalidade, e a exibição cinemato
gráfica. 

§ 3. 2 Consideram-se locais de freqüência cole
tiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concer
tos, boates, bares, clubes ou associações de qual
quer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e 
industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, ho
téis, motéis, clfnicas, hospitais, órgãos públicos da 
administração direta ou indireta, fundacionais e esta
tais, meios de transporte de passageiros terrestre, 
marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se rep
resentem, executem ou transmitam obras literárias, 
artísticas ou científiCaS. 

§ 4.2 Previamente à reafJZação da execução 
pública, o empresário deverá apresentar ao escritó
rio central, previsto no art. 102, a comprovação dos 

· recolhimentos relativos aos direitos autorais. 

§ 5." Quando a remuneração depender da fre
qüência do público, poderá o empresário, por convê
nio com o escritório central, pagar o preço após a 
realização da execução pública. 

§ 6.2 O empresário entregará ao escritório cen
tral, imediatamente após a execução pública ou 
transmissão, relação completa das obras e fonogra
mas utilizados, indicando os nomes dos respectivos 
autores, artistas e produtores. 

§ 7.2 As empresas cinematográficas e de radio
difusão manterão à imediata disposição dos interes
sados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou 
acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disci
plinando a remuneração por execução pública das 
obras musicais e fonogramas contidas em seus pro
gramas ou obras audiovisuais. 

Art. 69. O autor, observados os usos locais, no
tificará o empresário do prazo para a representação 
ou execução, salvo prévia estipulação convencional. 

Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à 
representação ou execução que não seja suficiente
mente ensaiada, bem como fiscalizã-la, tendo, para 
isso, livre acesso durante as representações ou exe
cuções, no local onde se realizam. 

Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a 
substância, sem acordo com o empresário que a faz 
representar. 
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Art. 72. O empresário, sem licença do autor, 
não pode entregar a obra a pessoa estranha à repre
sentação ou à execução. 

Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores 
de orquestras ou coro, escolhidos de comum acordo 
pelo autor e pelo produtor, não podem ser substituí
dos por ordem deste, sem que aquele consinta. 
· Art. 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a 

sua tradução ou adaptação, poderá fixar prazo para 
utilização dela em representações públicas. 

Parágrafo único. Após o decurso do prazo a 
que se refere este artigo, não poderá opor-se o tra
dutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou 
adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua. 

· Art 75. Autorizada a representação de obra 
teatral feita em co-autoria, não poderá qualquer dos 
co-autores revogar a autorização dada, provocando a 
suspensão da temporada contratualmente ajustada. 

Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos 
espetáculos reservada ao autor e aos artistas. 

CAPÍTULO III 
Da Utilização da Obra de Arte Plástica 

Art 77. Salvo convenção 'em contrário, o autor 
de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que 
ela se materializa, transmite o direito de expô-la, 
mas não transmite ao adquirente o direito de repro
duzi-la. 

Art. 78. A autorização para reproduzir obra de 
arte plástica, por qualquer processo, deve se fazer 
por escrito e se presume onerosa. 

CAPÍTULO IV 
Da Utilização da Obra Fotográfica 

Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito 
a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as 
restrições à exposição, reprodução e venda de retra
tos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a 
obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. 

§ 1-2 A fotografia, quando utilizada por tercei
ros, indicará de forma legível o nome do seu autor. 

§ 2-2 É vedada a reprodução de obra fotográfi
ca que não esteja em absoluta consonância com o 
original, salvo prévia autorização do autor. 

CAPÍTULO V 
.Da Utilização de Fonograma 

Art 80. Ao publicar o fonograma, o produtor 
riiencionará em cada exemplar: 

1-o título da obra incluída e seu autor; 
-.,.... 11-o nome ou pseudônimo do intérprete; 

III- o ano de publicação; 
IV- o seu nome ou marca que o identifique. 

CAPiTULO VI 
Da Utilização da O(jra.Audiovisual 

· Art 81. A autorização ·do autor e do intérprete 
de· obra literária, artística ou científica para produção 
audiovisual implica, salvo disposição em contrário, 
consentimento para sua utilização econômica. 

§ 1.2 A exclusividade da autorização depende 
de cláusula expressa e cessa dez anos após a cele
bração do contrato. 

· § 2.2 Em cada cópia da obra audiovisual, men
ciOnará o produtor: 

I -o título da obra audiOvisual; 
. 11 - os nomes ou pseudônirrios do diretor e dos 

demais co-autores; 
III - o título da obra adaptada e seu autor, se 

for ocaso; 
IV - os artistas intérpretes; 
V....: o ano de publicação; 
VI- o seu nome ou marca que o identifique. 
Art: 82- O contrato de produção audiovisual 

deve estabelecer: 
1-a remuneração devida pelo produtor aos co

autores da obra e aos artistas intérpretes e execu
tantes, bem como o tempo, lugar e forma de paga
mento; 

11- o prazo de conclusão da obrà; 
III - a responsabilidade do produtor para com 

os co-autores, artistas intérpretes ou executantes, no 
caso de co-produção. . ... 

. . ~rt. 83, 9 participaJ:lte da produção da obra au
diovisual que interromper, temporária ou definitiva
mente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta 
seja utilizada na obra nem a que terceiro o substitua, 
resguardados os direitos que adquiriu. quanto à parte 
jã executada. 

Art. 84 .. Caso a remuneração dos co-autores da 
obra. audiovisual dependa dos rendimentos de sua 
utilização económica, o produtor lhes prestará_ con
tas semestralmente, se outro prazo não houver sido 
pactuado. 

Art 85. Não havendo disposição em contrário, 
poderão os co-autores da obra audiovisual utilizar
se, em gênero diverso,· da parte que 'constitua sua 
contribuição pessoal. 

Parágrafo único. Se o produtor não concluir a 
obra audiovisual no prazo ajustado ou não iniciar 
sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua 
conclusão, a utilização a que se refere este artigo 
será livre. 

Art. 86. Os direitos autorais de execução musi
cal relativos a obras musicais, literomusicais e tono-
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granias incluídos em obras audiovisuais serão devi
dos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais 
ou estabelecimentos a que alude o § 3.2 do art 71 
desta Lei, que as exibirem, ou petas emissoras de 
televisão que as transmitirem. 

CAPITULO VIl 
Da Utilização de Bases de Dados 

Art 87. O titular do direito patrimonial sobre 
uma base de dados terá o direito exclusivo, a respei
to da forma de expressão da estrutura da referida 
base, de autorizar ou proibir: 

I - sua reprodução total ou parcial, por qual
quer meio ou processo; 

11 - sua tradução, adaptação, reordenação ou 
qualquer outra modifiCação; 

III -a distnliuição do original ou cópias da base 
de dados ou a sua comunicação ao púbfiCO; · 

IV- a reprodução, distribuição ou comunicação 
ao público dos resultados das operações menciona
das no inciso .li deste artigq., 

CAPfTULq VIII 
Da Utilização da Obra Coletlva. 

Art 88. Ao publicar. a obra coletiva, o organiza
dor mencionará em cada exemplar: · · 

I -o título da obra; 

11 - a relação de todos os participantes, em or
dem alfabética, se outra não houver sido convencio
nada; 

III -o ano de publicação; 

IV-o seu nome ou marca que o identifique. 

Parágrafo único. Para valer-se do disposto no 
§ 12 do art. 17, deverá o participante notificar o orga
nizador, por escrito, até a entrega de· sua participa
ção. 

TITuLO V 
Dos Direitos Conexos 

CAPfrúLOI 
Disposições Preliminares 

Art. 89. As normas relativas aos dimitos de au
tor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artis
tas intérpretes ou executantes, dos produtores fono
gráficos e das empmsas de radiodifusão. 

_,.,. Parágrafo único. A proteção desta Lei aos di-
reitos previstos neste artigo deixa intactas e não ate
ta as garantias asseguradas aos autores das obras 
literárias, artisticas ou cientificas. 

CAPtrULO 11 
Dos Direitos dos Artistas Intérpretes 

ou Executantes 

Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante 
o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, 
autorizar ou proibir: 

I - a fixação dE! suas interpretações ou execu
ções; 

11 - a reprodução, a execução pública e .a loca
ção das suas interpretações ou execuções fixadas; 

III_-: a radiodifusão das suas interpretações ou 
execuções, fixadas ou não; 

IV - a colocação à disposição do público de 
suas interpretações ou execuções, de maneira que 
qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo 
e no lugar que individualmente escolherem; 

V - qualquer outra modalidade de utilização <!e 
suas interpretações ou execuções. 

§ 12 Quando na interpretação ou na execução 
participarem vários artistas, seus direitos serão exer
cidqs pelo diretor do conjunto. 

. . § 22 A proteção aos artist:iS intérpretes ou exe
cutantes estende-se à reprodução da voz e imagem, 
quando associadas às suas atuações. 

. Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão 
realizar fiXações de interpretação ou execução de ar
tistas que as tenham permitido para utilização em 
determinado número de emissões, facultada sua 
conservação em arquivo público. 

Parágrafo único. A reutilização subseqüente da 
fixação, no País ou no exterior, somente será lícita 
mediante autorização escrita dos titulares de bens 
intelectuais incluídos no programa, devida uma re
muneração adicional aos titulares para cada nova 
utilização. 

Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos mo
rais de integridade e pateníidade de suas interpreta
ções, inclusive depois da cessão dos direitos patri
moniais, sem prejuízo da redução, compactação, 
edição ou dublagem da obra de que tenham partici
pado, sob a responsabilidade do produtor, que não 
poderá desfigurar a interpretação do artista. 

Parágrafo único. O falecimento de qualquer 
participante de obra audiovisual, concluída ou não, 
não obsta sua exibição e aproveitamento econômico, 
nem exige autorização adicional, sendo a remunera
ção prevista para o falecido, nos termos elo contrato e 
da lei, efetuada a favor elo espólio ou elos sucessores. 
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CAPÍTULO III 
Dos Direitos dos Produtores Fonográficos 

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito 
exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar
lhes ou proibir-lhes: 

I - a reprodução direta ou indireta, total ou par-
cial; 

11 - a distribuição por meio da venda ou loca
ção de exemplares da reprodução; 

lll - a comunicação ao público por meio da 
execução pública, inclusive pela radiodifusão; 

IV - todas as utilizações a que se refere o art. 
29 desta Lei a que se prestem os fonogramas; 

.~ V - quaisquer outras modalidades de utiliza
ção, existentes ou que venham a ser inventadas. 

Art. 94. Cabe ao produtor fonográfiCO perceber 
dos usuários a que se refere o art. 71, e parágrafos, 
desta Lei os proventos pecuniarios resultantes da 
execução pública dos fonogramas e reparti-los com 
os artistas, na forma convencionada entre eles ou 
suas associações. 

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão 

Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o 
direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmis
são, fixação e reprodução de suas emissões, bem 
como a comunicação ao público pela televisão, em 
locais óe freqüência coletiva, sem prejuízo dos direi
tos dos titulares de bens intelectuais incluídos na 
programação. 

CAPÍTULO V 
Da Duração dos Direitos Conexos 

Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção 
aos direitos conexos, contados a partir de 1.'l de ja
neiro do ano subseqüente à fixação, para os fono
gramas; à transmissão, para as emissões das em
presas de radiodifusão; e execução e representação 
pública, para os demais casos. ~ 

TITULO VI 
Das Associações de Titulares de Direitos de 

Autor e dos que lhes são Conexos 

Art.. 97. Para o exercício e defesa de seus direi
t:;;:, podem os autores e os titulares de direitos cone
xo:·~ Gssociár-se sem intuito de lucro. 

_ ·: ' •2 É vedado pertencer a mais de uma asso-
ciação para a gestão coletiva de direitos da mesma 

_ _!latureza. 
· § 2.2 Pode o titular transferir-se, a qualquer mo
mento, para outra associação, devendo comunicar o 
fato, por escrito, à associação de origem. 

§ 3.2 As associações com sede no exterior far
se-ão representar, no País; por associações nacio
nais constituída na forma prevista nesta Lei. 

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações 
tomam-se mandatárias de seus associados para a 
prática de todos os atas necessários à defesa judi
cial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem 
como para sua cobrança. 

Parágrafo único. Os titulares de direitos auto
rais poderão praticar, pessoalmente, os atas referi
dos neste artigo, mediante comunicação prévia à as
sociação a que estiverem filiados. 

Art. 99. As associações manterão um único es
critório central para a arrecadação e distribuição, em 
comum, dos direitos relativos à execução pública 
das obras musicais e literomusicais e de fonogra
mas, inclusive por meio da radiodifusão e transmis
são por qualquer modalidade, e da exibição de obras 
audiovisuais. 

§ 1.2 O escritório central organizado na forma 
prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e 
será dirigido e administrado pelas associações que o 
integrem. 

§ 2.2 O escritório central e as associações a 
que se refere este Título aluarão em juízo e fora dele 
em seus próprios nomes como substitutos proces
suais dos titulares a eles vinculados. 

§ 3.2 O recolhimento de quaisquer valores 
pelo escritório central somente se fará depósito 
bancário. 

§ 4.2 O escritório central poderá manter fiscais, 
aos quais é vedado receber do empresário numerá
rio a qualquer título. 

§ 5.2 A inobservância da norma do parágrafo 
anterior tomará o faHoso inabilitado à· função de fis
cal, sem prejuízo das sanções civis e penais cabí
veis. 

Art. 100. O sindicato ou associação profiSSional 
que congregue não menos de um terço dos filiados 
de uma associação autoral poderá, uma vez por 
ano, após notificação, com oito dias de antecedên
cia, fiscalizar, por intermédio de auditor, a exatidão 
das contas prestadas a seus representados. 

TÍTULO VIII 
Das Sanções às Violações dos 

Direitos Autorais 

CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar 

Art. 101. As sanções civis de que trata este Ca
pítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis. 
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CAPfTULO 11 
Das Sanções Civis 

Arl 102. O titular cuja obra seja fraudulenta
mente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma 
utilizada, poderá requerer a apreensão dos exempla
res reproduzidos ou a suspensão da divulgação, 
sem prejuízo da indenização cabível. 
· Arl 193. Quem editar obra literária, artística ou 
científica, sem autorização do titular, perderá para 
este os exemplares que se apreenderem e pagar
lhe-á o preço dos que tiver vendido. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número 
de exemplares que consitituem a edição fraudulenta, 
pagará o transgressor o valor de três mil exempla
res, além dos apreendidos. 

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocul
tar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar 
obra ou fonograma reproduzidos com fraude com a 
finalidade de vender, obter ganho, vantagem.' provei
to, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, 
será solidariamente responsável com o contrafator 
nos termos dos artigos precedentes, respondend~ 
como contrafatores o importadQr e o distribuidor em 
caso de reprodução no exterior. 

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por 
qualquer meio ou processo, e a comunicação ao pú
blico de obras artísticas, literárias e científicaS de in
terpretações e de fonogramas, realizadas ~iante 
violação aos direitos de seus titulares, deverão ser 
imediatamente suspensas ou interrompidas pela au
toridade judicial competente, sem prejuízo da multa 
diária pelo descumprimento e das demais indeniza
ções cabíveis independentemente das sanções pe
nais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é 
reincidente na violação aos direitos dos titulares de 
direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá 
ser aumentada até o dobro. 

Arl 106. A sentença condenatória poderá de
terminar a destruição de todos os exemplares ilíci
tos, bem como as matrizes, moldes, negativos e de
mais elementos utilizados para praticar o ilícito civil 
assim como a perda de máquinas, equipamentos ~ 
insumos destinados a tal fim ou, servindo eles unica
mente para o fim ilícito, sua destruição. 

Arl107.1ndependentemente da perda dos equi
pamentos Utilizados, responderá por perdas e danos 
n~nca inferiores ao valor que resultaria da aplicação tfu 
disposto no arl 106 e seu parágrafo único, quem: 

__ ,... I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de 
qualquer maneira. áiSpositivos técnicos introduzidos 
nos exemplares das obras e produções protegidas 
para evitar ou restringir sua cópia. 

11 - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer 
maneira, os sinais codifiCados destinados a restringir 
a c_om_unicação ~o público de obras, produções ou 
em1ssoes prpteg1das ou a evitar a sua cópia; 

_III - sup~mir ou alterar, sem autorização, qual
quer 1nformaçao sobre a gestão de direitos; 

IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, 
comunicar ou puser à disposição do público sem 
autorização, obras, interpretações ou exec~ções, 
exemplares de interpretações fixadas em fonogramas 
e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão 
de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos 
foram suprimidos ou alterados sem autorização. 

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer mo
dalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de 
anunciar, como tal, o nome, pseudõnimo ou sinal 
convencional do autor e do intérprete, além de res
ponder por danos morais, está obrigado a divulgar
lhes a identidade da seguinte forma: 

I - trata~do-se de empresa de radiodifusão, no 
mesmo horáno em que tiver ocorrido a infração, por 
três dias consecutivos; 

_ 11 - tratando-se de publicação gráfica ou fono
gráfica, mediante inclusão de errata nos exemplares 
ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunica
ção, com destaque, por três vezes consecutivas em 
jornal de grande circulação, dos domicnios do autor 
do intérprete e do editor ou produtor. ' 

. III - tratando-se de outra forma de utilização, 
por mtermédio da imprensa, na forma a que se refe
re o inciso anterior. 

Art. 109. A execução pública feita em desacor
do com os arts. 71, 100, 101 e 102 desta Lei sujeita
rá os responsáveis à multa de vinte vezes o valor 
que deveria ser originariamente pago. 

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos 
espetáculos e audições públicas, realizados nos lo
cais ou estabelecimentos a que alude o arl 71, seus 
proprietários, diretores, gerentes, empresários e ar
rendatários respondem solidariamente com os orga
nizadores dos espetáculos.-

CAPITULO 11 
Da Prescrição da Ação 

. . Art. 111. Prescreve-se em cinco anos a ação 
cMI por ofensa a direitos autorais, contado o prazo 
da data da ciência da infração. 

TITULO IX 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 112. Se urna obra, em conseqüência de ter 
expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormen
te reconhecido pelo§ 2.2 do art. 42 da Lei n.2 5.988, 
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de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio públi
co, não terá o prazo de proteção dos direitos patri
moniais ampliado por força do art. 44 desta Lei. 

Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras 
audiovisuais sujeitar-se-ão a selos de identifiCação 
sob a responsabilidade do produtor, distribuidor ou 
_importador, sem ónus para o consumidor, com o fim 
de atestar o cumprimento das normas legais vigen
tes, conforme dispuser o regulamento. 

Art. 114. Esta Lei entra em vigor cento e vinte 
dias após sua publicação. 

Art. 115. Ftcam revogadas os arts. 649 a 673 e 
1.346 a 1.362 do Código Civil e as Leis n.!!s 4.944, 
de .6 de abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1.'2 e 2.2; 

6.800, de 25 de junho de 1980; 7.123, de 12 de se
tembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 1995, e 
demais disposições em contrário, mantidas em vigor 
as Leis n.!!s 6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, 
de 16 de dezembro de 1978. 

É o voto. 
Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Hem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 1, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos 
como conclusão de seu Parecer n" 12, de 
1998, Relator: Senador Ramez Tebet, com 
voto contrário do Senador Laura Campos), 
que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul 
a elevar temporariamente os limites previs
tos no art. 42, I e 11, da Resolução n2 69, de 
1995, do Senado Federal, de forma a permi
tir que o Estado possa realizar operação de 
crédito junto ao Banco Nacional de Desen-

volvimento Económico e Social - BNDES, 
no valor de trinta ê oito milhões, seiscentos 
e vinte e nove mil e novecentos reais. 

Ao projeto não foram apresentadas 
emendas. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos contrários dos Sena

dores José Eduardo Outra e Laura Campos. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãotinal. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Conissão Dil8tora ofere
cendo a redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 
12 Secratário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N263, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nll1' de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redãçáo final 
do Projeto de Resolução n2 1, de 1998, que autoriza 
o Estado do Rio Grande do Sul a elevar temporaria
mente os limites previstos no art. 42 , I e 11, da Reso
lução n2 69, de 1995, do Senado Federal, de forma a 
permitir que o Estado possa realizar operação de 
crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social - BNDES, no valor de R$ 
38.629.900,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e 
vinte e nove mil e novecentos reais). 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de fevereiro 
de 1998.- Geraldo Melo, Presidente- Junla Marlze 
- Ronaklo Cunha Uma, Relator- Joel de Hollancla. 

ANEXO AO PARECE;R N2 63, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N" , DE 1998 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a elevar temporariamente os limites 
pnrvlstos no art. 411, I e 11, ela Resolução nll 
~ de 1995, do Senado Federal, de forma a 

permitir que o Estado possa rMIIzar opera
çio de c:nklito junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômlco e Social -
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BNDES, no valor de R$38.629.900,00 (bin
ta e oito milhões, seiscentos e vinte e 
nove mil e novecentos reais). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Rio Grande do Sul autori

zado a elevar temporariamente os limites previstos 
no art. 42, I e 11, da Resolução n2 69, de 1995, do Se-
nado Federal, de forma a permitir que o Estado possa 
realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e SÓCial- BNDES, no 
valor de R$ 38.629.900,00 (tlintá e oito milhões, seis· 
centos e vinte e nove mil e novecentos reais). 

Parágrafo iínico. Os reéursos referidos neste 
artigo serão destinados ao financiamento de parte 
do Projeto de Renovação do Transporte Coletivo por 
ônibus nos Corredores Norte e Nordeste da Região 
Metropolitana de Pórto Alegre -:-'RMPA. 

Art. 2" A operação de crédito referida rio artigo 
anteriór'terá as seguintes condições financeiras. 

a) ·valor pretendido: R$ 38.629.9ÓO,OO (trinta e 
oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil e nove-
centos reais); 

b) taxa de juros: 6% a.a. (seis por cento ao 
ano); ' 

c) destinação. dos recursos: execução do Pro
jeto de Renovação do Transporte Coletivo por Óni
bus nos Corredores Norte e Nórdeste da Região Me-
tropolitana de Porto Alegre -AMP A. 

d) · ihdexador.T JLP; 
e) garantia: Fundo de Participação dos Estados 

-FPE; 
f) condições de pagamento: 
- f1o principal: em noventa: parcelas mensais, 

após carência de trinta meses; 
- dos juros: trimestrais. na carência e mensais 

na amortização. · 
Art. 3" A autorização concedida por esta Resolu

ção deverá ser exen::ida no prazo máximo de duzentos 
e setenta dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa requerimento que será lido pelo 1.2 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2 85, DE 1998 

Senhor Presidente, 
-""' Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n.2 1, de 1998, que autoriza o 

Estado do Rio Grande do Sul a elevar temporaria
mente os limites previstos no art. 4.2 , incisos~l'e III, 
da resolução n.2 69, de 1995, do Senado Federal, de 
forma a permitir que o Estado possa realizar opera
ção de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social - BNDES no valor de 
trinta e oito milhões seiscentos e vinte e nove mil e 
novecentos reais. 

Sala das Sessões 4 de fa.vereiro de 1998. -
Ney Suassuna. ' 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a: palavra, encerro a 
d~ssão. · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Faço um apelo aos Srs. Senadores Teotônio Vilela 
Filho e José Samey para que compareçam ao plená
rio, a fim de que tenhamos quorum completo de 81 
Senadores. (Pausa.) 

A matéria constante do Item 3 da presente sessão, 
nos termos do parágrafo único do art. 192 do :=!egimento 
Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências 
necessárias, a fim de que seja respeitada o dispositi
vo regimental. 

É o seguinte o item 3 apreciado em sessão se-
creta: 

MENSAGEM N2 81, DE' 1998 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática] 

D~ssão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Oe-
fesa Nacional sobre a Mensagem n2 81, de 
1998 (n2 76198, na origem), pela quál o se
nhor Presidente da República submete à de-
liberação do Senado o nome do Senhor car
Ies Alberto Pessôa Pardellas, Ministro de 
Primeira Classe do Quadro Especial da car
reira de Diplomata, para exercer a função de""' 
Embaixador do Brasil junto à República da 
Bulgária. · 

(A Sessão transforma-se em secreta às 
16h44min. E volta a ser pública às 17h06min.) 

O~SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n2 81, de 1998, de urgêl'lCia, lido no Expediente, 
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para ó Projeto de Lei da Câmara n2 66, de 1997 (n2 

2.688/96, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre os crimes de 
•lavagem• ou ocultação de bens, direitos e valores; a 
prevenção da utilização do sistema financeiro para 
os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá 

·outras providências. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Serccdores que o aprovam queiram 

permanec;:;' S'1l'ltados. (Paus::.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere o requerimento figurará 

na Ordem do Dia da sessão do segundo ã1a útil subse
qüente, nos tennos do art. 345, 11, do Regimento Inter
no, combinado com o art. 42 da Resolução n2 :;,. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2 
82, de 1998, de urgência, lido no Expediente, para o 
Projeto de Lei da Câmara n2 2, de 1998 (n2 3.097/97, 
na Casa de origem), de iniciativa do Supremo Tribu
nal Federal,· que cria, transforma e extingue cargos e 
funções no Quadro de Pessoal da Secretaria do Su
premo Tribunal Federal, e dá óutras providências. 

Em votação o requerimento. 
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere o requerimento figurará 

na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil subse
qüente, nos tennos do art. 345, 11, do Regimento Inter
no, combinado com o art. 42 da Resolução n2 :;,. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-I< 0 residência convoca sessão extraordinária do Se
o& a realizar-se amanhã, dia 5, às dez horas, em 
C!!.' -~""' do Ola constarão as matérias previstas 

"'-sessão del.iberativa ordinária das 14h30min. 
O S~i. ;.:OMAR QUINTANILHA (PPB- TO) -

s~. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRÉSIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- ,j~1CE!do a palavra ao Senador Leomar Quintanilha. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO. 

Pela ordem. Sem revisão do orado~,-- -Sr. Presiden
te, gostaria de um esclarecirr.ento. De acordo com a 
colocação de que amanhã a se· são ordinária será 
às dez horàs, como ficarão as reuniões das Comis
s_i)es marcadas para o mesmo horário? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
.:::. A sessão será às dez horas. Não haverá choque 

--entre a reunião das Comissões e a sessão plenária. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO)

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Consutto os Srs. Senadores quanto a um proble
ma que temos de solucionar. 

Peço a a!enção do Senador Pedro Simon, porfawr. 
Há uma lista de oradores inscritos; no entanto, 

surgiram vários pedidos de comunicação inadiável 
que, evidentemente, se forem atendidos, evitarão o 
prosseguimento dessa lista. 

Em primeiro lugar, só podem ser atendidos três 
pedidos de .comunicação inadiável no período de 
prorrogação do Expediente, e os Senadores, ante
riormente inscritos, reclamam com algurr~a razão. 

Gostaria que o Plenário sugerisse como devo 
proceder, porque, a rigor, não cabe, a essa attura, 
conceder a palavra para que alguns Srs. Senadores 
façam comunicações inadiáveis, tendo em vista que, 
de .modo geral, todas são adiáveis. Na reforma do 
Regimento, pretendo mudar o nome de •comunica
ção inadiável• para •comunicação importante•. 

Se atender aos pedidos de comunicação inadiá
vei- e há sete -, não poderei seguir a riSta dos orado
res inscritos. Este é um assunto que as Lideranças 
têm que decidir, porque, a rigor, tenho de seguir a lista. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

. o. SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sua opinião é ótima. Concedo a palavra a V. Ex". 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
aproveitando que V. Ex" referiu-se a essa questão do 
Regimento, lembro que há urr~a série de problemas 
nesta Casa que deveriam ser examinados. Por exem
plo, para se inscrever, o Senador tem que sair do seu 
gabinete ou de onde estiver para assinar o livro. 

Quanto à •comunicação inadiável•, não se 
pode deixar de fazer valer o Regimento hoje e vottar 
atrás amanhã Ou se cumpre o Regimento, ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nobre Senador, a sua opinião é ótima. Porém, já que 
a sessão tomou-se pública, deixarei esse assunto para 
ser examinado em outra oportunidade. Questões inter
nas não devem ser discutidas em público. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr. 
Presidente, quando houver reunião da Mesa do Se
nado Federal, . comparecerei para fazer as minhas 
reivindicações. 

Muito obrigado. 

O SR. PRE$1DENTE (Antonio Carlos MagalhãeS) 
- Hoje vou seguir as comunicações inadiáveis, até 
porquejlá algo a ser discutido posteriormente que é 
a cessão de um orador para outro, o que, evidente
mente, é tão lesivo quanto a comunicação. Portanto, 
temos que cumprir rigorosamente. A comunicação 
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inadiável pennanece nos quinze minutos anteriores 
à Ordem do Dia. Hoje, como exceção, ainda penna-
necerá comunicação inadiável. . 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)- Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da Tá
vola, para uma comunicação inadiável. S. Ex" dispõe 
de cinco minutos. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr"s. e· Srs. Senadores, é profunda
mente importante e inadiável uma palavra dos setores 
da cuHura brasileira sobre a morte de Silvio Caldas. In
clusive, há um requerimento à Mesa soriCitando o voto 
de pesar, razão pela qual a Casa se pronunciará 

o SR. PRESilENTE (Antonio Callos Magallães)
Já foi votado o requerimento. E seria inadiável se pudés
semos salvar a vida do grande cantor Silvio Caldas. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) -Não, 
Presidente. O destino segue seu caminho inexorável, e 
nos cabe render o preito às memórias que assim o 
merecem. Pode parecer estranho que o Senado Fede
ral, diante de tantos e magnos prÓblemas como os que 
aqui se votam e se discutem, tome uma parte do tem
·po para saudar - não em fonna de homenagem - a 
vida de um homem como Sílvio Caldas. Porem, Sr. 
Presidente, modestamente, penso que cuHura é bem 
de primeira necessidade. E sei que é o de V. Ex" tam
bém. Veja-se o que fez V. Ex" na Bahia, até hoje uma 
obra propriamente imorredoura. 
· Por que a cultura popular, em geral, é sempre 
posta de lado nas manifestações? É uma dlivida que 
tenho, razão pela qual prefiro dirigir uma sentida pa
lavra a este Senado, brevemente, nos cinco minutos 
regimentais, sobre o que representaram os 60 anos 
de vida artística de Silvio Caldas. 

Em primeiro lugar, Sílvio Caldas representa, a 
meu modesto juízo, a exata interseção entre a músi
ca branca do Brasil e a música negra do Brasil A 
música branca do Brasil vem do século XVII, XVIII, 
pela modinha brasileira, que teve outras acepções, o 
lundu; mas corno modinha pode ser caracterizada. 
Inclusive, os estudiosos debatem se a modinha é 
uma criação;> do Brasil ou uma criação de Portugal. 
Não importa esse debate, importa dizer que esse 
forma de canção provinda dos setores de elite desde 
a Colônia até a República encontrou também veto-

_(E!S populares. Tanto temos a rnodinha clássica, ro
mântica, a cantar permanentemente o amor não-cor
respondido -lembro a V. Ex", inclusive, que Castro 
Alves é autor de letras de modinhas ou tem versos 

transformados em modinhas brasileiras no século 
XVIII - corno temos a moi:linha humorística popular 
de Xisto Bafa e tantos outros que trazem esse geme
ro branco da música brasileira, intimamente relacio
nado com o teor literário de alguns de nossos princi· 
pais poetas. Entrementes, recordo, além de Castro 
Alves, Manuel Bandeira, autor de uma modinha fa
mosa com Jaime OValle; Vinícius de Moraes, em 
parceria com Tom Jobim; Chico Buarque de Hollan· 
da; Olegário Mariano; Joubert de Carvalho e Adeu
mar Tavares, o grande travista brasileiro. A modinha, 
portanto, é um gênero de música branca e urbana 
que, em determinado momento de evolução, encon
tra-se com o ritmo negro, formidável e maravilhoso. 

E há no Brasil uma fusão muito interessante 
que pode ser comparada, por antagonismo, ao que 
aconteceu .nos Estados Unidos. Com um grau de 
discriminação maior nos Estados Unidos do que no 
Brasil, o jazz negro norte-americano - a mais forte e 
poderosa manifestação de música popular daquele 
pais -funciona em guetos isolados, só posteriormente 
ganhando a apinião pública mécfiS e geral daquele 
povo. Alguns cantores de jazz, como BiUíe Epstein, 
Elia Fitzgerald, Sarah Vaughan e instrumentista como 
Louis Armstrong eram atacados pelos próprios negros 
norte-americanos, na medida em que começavam a 
ser aceitos e cantados por essa sociedade branca e 
discriminatória no grau da sociedade norte-americana 

No Brasil, deu-se uma fusão de natureza dife
rente. Não que não houvesse preconceitos e formas 
de áiSCriminação no todo da sociedade. Em determi
nado momento -talvez nos anos 20 ou nos anos 30 
-, houve uma fusão formidável da música de origem 
negra com a velha modinha, de fonnação branca e 
das elites dominantes, conservadoras, deste Pafs. 
Essa fusão se deu com o ritmo chamado samba, 
que nada mais é do que uma incorporação de todo o 
lirismo da corrente proveniente da modinha mais 
todo o vigor, o ritmo, toda a pujança, a força, toda a 
nostalgia e toda a carga de amarguras e, ao mesmo 
tempo, de ironias. Isso ocorreu com o jazz do músi
co negro brasileiro, que mantém as suas bases rítmi
cas, fundindo-as com a modinha, de origem branca. 

Por uma questão de idade, Silvio Caldas vive 
exatarnente nesse período. Nasceu em 1908, no Rio 
de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, um bairro pro
fundamente carioca, no sentido do espírito carioca, se 
podemos assim dizer. Por volta dos anos 20, começou 
sua ~ra; em torno dos anos 30, apareceu em gran
de destaque, como um representante dessa fusão. · 

Ora, direis: "Abominável Senador Tavola, o que 
tem isso a ver com a política?" Tem, e muito. Em pri-
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meiro lugar, porque ali estava, muitas vezes, o canto 
dos oprimidos. Eu nem diria muitas vezes; diria qua
se sempre. Ali está um fenômeno da cultura brasilei
ra, do Rio de Janeiro, de alto significado. A cultura 
popular dominante no Brasil, e no Rio de Janeiro em 
particular, não é a cultura proveniente das elites. Cu
riosamente, as elites brasileiras, voltadas para a cul
tura francesa, a esse tempo, para a cultura européia, 
deixaram de formar uma cultura própria. Tinham 
apenas a herança, no ca::eo musical, que vinha da 
modinha - lembro Villa-Lobos, entre outros nomes 
que esqueci de citar antes. As elites brasileiras, por 
falta de uma cultura própria e peculiar a elas, soma
rall)·Se à cultura popular, que incorporaram. 

Hoje, o fenômeno das escolas de samba é do
minante no Carnaval do Rio de Janeiro a provar que 
a cultura do povo, na sua autenticidade, possui um 
caráter intuitivo, um caráter de alcance e um aspecto 
genuíno que lhe dá substância, a substância que fez 
com que as classes dominantes no Brasil, hoje, con
sumam muito mais a cultura popular, oriunda do 
povo, do que uma cultura própria dessas mesmas 
elites. 

Lembro que Sílvio Caldas foi cantor, composi
tor, homem de cinema, homem de teatro, da comé
dia musical, além de ser uma pessoa encantadora -
e posso dizer porque o conheci -, causeur, cozinhei
ro de comidas brasileiras, uma pessoa de muita ale
gria, com uma memória prodigiosa e uma carreira 
que cumpre 60 anos de atividade na vida brasileira a 
cantar o Brasil. 

Sr. Presidente, não fosse tudo isso, eu não 
ocuparia o tempo dos Srs. Senadores com esta bre
ve lamentação pela partida de uma figura do valor 
de Sílvio Caldas. E também não fosse nada disso, 
bastaria que ficassem, como ficaram, no lugar co
mum da sensibilidade brasileira, os versos de Ores
tes Barbosa na melodia de Sílvio Caldas, no "Chão 
de Estrelas", considerados hoje por muitos algum 
dos momentos mais elevados da lírica nacional: 

• A porta do barraco era sem trinco 
mas a lua furando nosso zinco 
salpicava de estrelas nosso chão. 
Tu, tu pisavas os astros distraído 
sem saber que aventura desta vida 
é a cabrocha, o luar e o violão." 

_ Se essa beleza poética não é política, Sr. Pre-
-~sidente, S~. e Srs. Senadores, eu não sei o que é 

política. 
Muito obrigado. 

Durante o discwso do Sr. Artur da Tá
vala, o Sr. Antonio CaJfos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Lucíá10 Portefla, 42 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (lucídio Portella)- Concedo 
a palavra ao Senador Emandes Amorim para uma co
municação inadiável. S. Ex- dispõe de cinco minutos. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, na 
verdade, vamos usar esses cinco minutos para 
aplaudir a matéria publicada na revista lstoé desta 
semana com o título "Saquearam o Fundo - Gover
no de Rondônia saca dinheiro do FGTS de 4.562 
servidores do Estado e culpa a Caixa. • A matéria foi 
assinada pela jornalista Adriana Chiarini. É importan
te para a moralidade a punição das pessoas que 
fraudam o Erário Público. Esse crime foi praticado 
pelo Chefe da Casa Civil, o Sr. José Almeida Júnior, 
cunhado do Governador de Rondônia, e pelo atual 
Governador, que, juntos com funcionários da Caixa 
Econômica Federal, fraudaram as contas. 

Por se tratar de um recurso federal, esse é um 
crime federal, que precisa ser apurado. Embora a 
Polícia Federal já tenha sido notificada e esteja apu
rando esse fato, é evidente que cabe ao Senado Fe
deral, por intermédio da Comissão de Frscalização e 
Controle, já que esta matéria foi denunciada por um 
membro desta Casa, tomar algumas providências no 
sentido de que haja apurações mais sérias. É preci
so que haja também uma reivindicação maior por 
parte desta Casa, em benefício da moralidade públi
ca. Trata-se do Estado de Rondônia, o qual repre
sento com mais dois Senadores. Por isso, cabe uma 
tornada de posição por parte da Comissão de Rsca
lização e Controle. 

Foi feita uma denúncia muito grave, a de que o 
Governo do Estado pagou à firma Meritum Projetes 
e Organizações Empresariais, do Rio Grande do Sul, 
para fraudar a Caixa Econômica Federal em benefí
cio dos interesses do Governador. Ela levou o di
nheiro e zerou as contas de 4.562 servidores que já 
recebem um mísero salário. Evidentemente, essas 
pessoas, principalmente aquelas pertencentes ao 
Governo do Estado, devem ser punidas até com ca
deia. O Governador disse, em público, que, embora 
reconheça a fraude, vai devolver o dinheiro quando 
achar que deve ou quando puder. O Poder Judiciário 
do meu Estado tem de tomar providências sérias, 
até porque a corrupção corre solta no Estado de 
Rondônia. Isso não pode passar em branco, sem 
que esse Governador seja punido •• 
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Em andanças realizadas durante a semana no 
Estado de Rondônia, tive oportunidade de visitar vá
rias cidades, entre elas Cabuxi, Colorado do Oeste, 
Cerejeira, Vilhena, Chupinguaia, Corumbiara, Pi
menteira e São Félix. Em algumas delas, não existe 
sequer um policial, civil ou militar, para dar seguran
ça à população. Os recursos federais que vão para o 
·Estado de Rondônia, todos eles, são desviados por 
uma máfia, uma quadrilha que age no Governo do 
Estado e que tem como cabeça o Chefe da Casa Ci
vil, Sr. José Almeida Júnior, e o próprio Governador. 
Enquanto isso, essas comunidades estão abandona
das, sem contarem, sequer, com um membro da po
líci~ civil ou militar para lhes dar segurança. 

Além do mais, o saque está solto, os próprios 
membros do Poder Executivo praticam rombos na
quele Estado. 

Por isso, seria importante que o Senado, por 
intermédio da Comissão de Fiscalização e Controle, 
procurasse agir, perante o Tribunal de Contas, a Po
lícia Federal, o Poder Judiciário do Estado de Ron
dônia e a Procuradoria da República, para que fatos 
dessa natureza não viessem a acontecer novamente. 
Afinal de contas, esta Casa, que aprovou a reeleição 
para os Governadores, tem aprovado recursos em 
grande monta, principalmente para Rondônia Esses 
recursos têm sido desviados, e não estamos tomando 
as providências cabíveis para inibir a ganância des
ses quadrilheiros que comandam nosso Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Presiden
te Fernando Henrique cardoso irá ao Ceará no pró
ximo dia 7 para, encontrando o povo cearense e seu 
Governador, Tasso Jereissati, grande líder do nosso 
Estado, participar de duas solenidades que se reves
tem de muita importância 

A primeira delas é a inauguração da nova esta
ção de passageiros do Aeroporto Pinto Martins. 
Atualmente o aeroporto dispõe de instalações mo
dernas, condizentes com o desenvolvimento que a 
capital do nosso Estado tem alcançado nos últimos 
anos, para· fazer face ao grande fluxo de passagei
r9s que recebe. 

A nova estação de passageiros, o sistema viário e 
_ ,p. prolongamento da pista de pouso tudo isso custou cer

ca de R$92 milhões. A metade dos recursos veio do Go
verno Federal e a outra metade, do Governo do Estado 
com financiamento do Programa de Desenvolvimento 

ao Turismo da Região Noldeste mediante a interme
diação do Banco do Nordeste do Brasil. 

Esse programa se destina a criar uma infra-es
trutura turística em todos os Estados do Nordeste. A 
melhoria das estradas, das rodovias, das estações 
rodoviárias, dos aeroportos, dos empreendimentos 
hoteleiros contribuem para consolidar a vocação tu
rística da região. Sabemos que o turismo é uma 
grande atividade não poluente, que gera empregos, 
que aproxima os povos, que estimula o conhecimen
to do nosso País, dos nossos Estados e regiões. O 
Nordeste tem essa vocação. 

A obra que o Presidente vai inaugurar no próxi
mo dia 07, sábado, às 11 horas, é justamente um 
importante ponto de apoio para o incremento do tu
rismo no Ceará. Lamento muito que, à semelhança 
do que denunciou, há alguns dias nesta casa, o Se
nador Bernardo Cabral, quando falava sobre as em
presas de transportes aéreos que servem Manaus, 
capital do Estado do Amazonas, as empresas que 
estão anunciando vôos baratos, a preços acessíveis, 
na verdade, não dão esse desconto nas passagens 
para Fortaleza. Apenas uma delas está oferecendo 
desconto, as outras estão fazendo propaganda en
ganosa, porque quem procurá-las não irá encc.ntrar 
esses võos. Faço um apelo para que a lnfraero, o 
DAC - Departamento de Aeronáutica Civil, e a Em
bratur - Empresa Brasileira de Turismo e o Ministé
rio da Indústria, do Comércio e do Turismo atuem 
junto a essas empresas para que essa propaganda 
se concretize na prática. Há um único vôo, de Forta
leza a Recife, cuja tarifa é acessível, mas é um võo 
sem importância para o incremento do turismo. 

A segunda solenidade da qual o Presidente 
participará será em uma escola pública estadual, 
para selar, mais uma vez, seu compromisso com o 
programa "Toda Criança na Escola". O Governo Fe
deral, o próprio Presidente Fernando Henrique car
doso, o Ministro Paulo Renato e o Governador Tas
so Jereissati, no âmbito da sua responsabilidade, es
tão empenhados para quê possamos "àtingir essa 
meta. O programa reforça a tese de que a educação 
é libertadora, tanto do ponto de vista da oferta do co
nhecimento, da preparação das pessoas para a vida, 
como também da promoção •'dó 'Çesenvolvimento 
econômico e social. Se queremõs dar igualdade de 
oportunidade para todos, temosqtê~oferecer amplas 
possibilidades educacionais para tOdas as crianças, 
indistintamente, independente de qualquer condição 
social, econômica ou de localização geográfica. 

Sr. Presidente, ao fazer esse registro, quero 
destacar a administração do Governador Tasso Je-
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reissati, o seu empenho pelo desenvolvimento do 
Estado, os êxitos que S. Exm tem logrado, juntamen
te com sua equipe, no cumprimento desse objetivo, 
inclusive com seu diligente Secretário de Obras, o 
engenheiro Maia Júnior, e o Presidente Fernando 
Henrique, que irá encontrar o povo cearense absolu
tamente receptivo à sua presença e agradecido pe
ias obras, pelos investimentos que Sua Excelência 
tem realizado naquele Estado. 

Muito obrigado. 
O SR. ESPE'=iiDIÀC ~.MIN (PPB - SC) - Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr&s. e Srs. Senadores, ocupo 
o microfone do Senado para, à guisa de comunica
ção inadiável, manifestar-me acerca da proposta de 
emenda à Constituição que, juntamente com outros· 
Senadores, apresentei a esta .Casa para tramitação 
no Congresso Nacional, a Proposta de Emenda à 
Constituição n2 1/98. 

Mas, antes de falar sobre este assunto, quero 
registrar a satisfação, a alegria que tive hoje ao tes
temunhar, junto com muitos outros Senadores e De
putados Federais, a sanção, pelo Senhor Presidente 
da República, do Projeto de Lei Complementar, ago
ra Lei Complementar, que tive a honra de apresentar 
neste Senado, criando o Fundo de Terras e da Re
forma Agrária, o Banco da Terra. O Senhor Presi
dente Fernando Henrique Cardoso deu um passo 
muito importante, com muita lucidez. no rumo da so
lução desse arraigado e até extravagante problema 
brasileiro, se confront..:o com o de outras nações. 
Arrasta-se por muít;:l'~ arv.1S, faz parte até da nossa 
cultura e é hoje c que nc,; faz ser o único país do 
mundo que tem um problema de reforma agrária 
para resolver; é o único país· do mundo que tem o 
Movimemo dos Sem-Terra, e com razão de ser. 

·esse projeto, que teve como relatores os Sena
dores Lúcio Alcântara e Osmar Dias, foi aprovado por 
unanimidade pelos Senadores desta Casa, sem ne
nhum voto ·em branco, nenhuma abstenção, nenhum 
voto contra, e, também, aprovado na Câmara -lá, tra
riíitava projeto semelhante do Deputado Hugo Biehl, 
da Bancada do meu Partido de Santa Catarina-, ten-

-'(fo como relator o Deputado Roberto Balestra. 

A nossa experiência catarinense, que ensejou 
a apresentação desse projeto, contou, à época em 

que fui Governador, com a. colaboração lúcida e de
cidida do então Secretário cia Agricultura, hoje Sena
dor, Wilson Kleinübing, ex-Governador do meu Esta
do, tendo como principal colaborador o Deputado Fede
mi Mário Cavallazzi, que casualmente assiste, aqui no 
Plenário do Senado, a essas considerações que faço. 

É com muita alegria que vejo o Banco da Terra 
transformado em lei, com recursos. É um fundo com 
fundos - R$500 milhões oriundos i;las contas não reca
clastradas pelo Banco Central e óutros R$500 milhõ
es de proposta de financiamento~o 810- para fazer 
face a um problema que já está ~uito arraigado. 

A razão maior, porém, para ocupar esta tribu
na, Sr. Presidente, era fazer um breve comentário 
sobre algumas manifestações q\Íe tenho recebido de 
Câmaras de Vereadores de todo o País. A proposta 
de emenda à Constituição que apresentei altera o 
disposto no art. 29 da Constituição Fedem!, que, em 
seu inciso VIl, diz que da receita tributária do Municí
pio não poderá ser destinado mais do que 5% para a 
remuneração dos Vereadores. 

Ora, a remuneração dos Vereadores, bem como 
a dos Deputados Estaduais, está regulada pela Emen
da Constitucional n2 1, apresentada pelo saudoso Se
nador Nelson Carneiro, que dispõe que Deputado Es
tadual não pode pen:eber mais do que 75% do subsí
dio de Deputado Fedem! e Senador e a remuneração 
de Vereador não pode exceder a 75% da de Deputado 
Estadual. Portanlo, esse artigo é relativamente inócuo 
se não for acompanhado de um dispositivo que promo
va a contenção do volume de despesa do Poder Legis

'lalivo. Apresentei a emenda, alterando a redação, para 
dizer que nenhuma Câmara de Vereadores poderá 
gastar mais do que 5% em sua manutenção. 

Alguns Presidentes de Câmaras de Vereado
res pensam que tal disposição pode ser draconiana 
demais. F~quei preocupado e gostaria de aqui fazer 
alguns esclarecimentos - eu que sou municipalista
junto com o recebimento desta manifestação de 
preocupação. Eu aceito sugestões que possam apri
morar essa proposta de emenda à Constituição, mas 
deve haver um limite para o gasto com as Câmaras 
de Vereadores. E por quê? Porque tomei conheci
mento, Senador Sebastião Rocha- que me dá aten
ção neste momento -, de alguns casos estapafúr
dios. Um companheiro nosso do Acre disse-me que 
lá existe um Município que está gastando 24% da re
ceita com a Câmara de Vereadores. de Betim, a 
sede da FIAT, um Município rico, com orçamento~ 
maior do que o da capital de Santa Catarina, admi
nistrado por um prefeito do PT, teve a proposta orça
mentária de 11% palâ a ~mara de Vereadores. 
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Tem que haver um limite, Sr. Presidente. Se 
5% para os pequenos Municípios é pouco, então va
mos estabelecer que não pode exceder a 6%. Mas 
tem que se estabelecer um limite na base da hierar
quia do Município. 

O Senador Renan Calheiros, quando assinou a 
proposta de emenda, disse que um Município do seu 
.Estado, Alagoas, estava consumindo 14% da receita 
com a manutenção da sua Câmara de Vereadores. 
Há casos de destinação de subvenções sociais a se
rem administradas pela Câmara que dobram, pratica
mente, a despesa. Quer dizer, fazem outro tanto em 
relação àquilo que é despendido com Vereadores. 

.. A democracia tem que se autodisciplinar. Esta
mos aprovando a Reforma Administrativa, que fixa 
tetas rigorosos, até contraditórios em algum caso. 
Não pode a base da democracia deixar de policiar-se. 

Por isso, Sr. Presidente, uso desse expediente 
para lançar aos Vereadores do País, às Câmaras de 
Vereadores e aos Prefeitos Municipais um apelo: 
não critiquem uma proposta moralizadora. Quem cri
ticar uma proposta moralizadora vai ficar na contra
mão e, na contramão, vai ser muitado ou atropelado. 
Apresente algo para aprimorat o texto que apresen
tamos e eu tive a honra de elaborar. 

Deixar como está, ou seja, não pode gastar 
mais do que 5% para pagar vereadores, isso é irrele
vante. Porque, repito, a remuneração dos vereadores 
já está estabelecida por uma emenda constitucional 
própria. Deixar sem limite a despesa, os gastos com 
as Câmaras de Vereadores é uma irresponsabilidade 
- não são todos os casos, mas já há casos que são 
imorais. Já há casos levantados por Assembléias le
gislativas, por Tribunais de Contas Estaduais, que 
mostram que, às vezes, por pirraça política, por birra, 
por incompreensão, ou contando com a não divulga
ção, com a falta de transparência de muitas coisas que 
acontecem num país de dimensão continental como 
o nosso, estão sendo cometidos abusos. 

Por isso, repito, para concluir, que a Proposta 
de Emenda à Constituição n2 1/98 se inspirou num 
princípio municipalista. Para valorizar o município, 
temos que ter o Executivo fiscalizado e o Legislativo 
valorizado, inclusive pelo seu comportamento ético, 
pelo seu espírito público. Há casos comprovados -e 
vamos levantar isso a fundo no debate dessa emen
ga- em que Câmaras de Vereadores valeram-se e 
estão se valendo do vazio, desse buraco negro que 
~xiste na Constituição Federal para exorbitar na fixa-

--Ção dos seus gastos, em peroentual, e da destina
ção desses no mérito. Câmaras de vereadores estão 
sendo tentadas a destinar a si volume de recursos su-

periores aos da educação. Ora, trata-se de um con
tra-senso, de um desservíço que, longe de valorizar 
o Poder Legislativo, rruito pelo contrário, vai contri
buir para desrnoralizá.lo, bem corno à democracia 
São casos excepcionais, graças a Deus, mas que 
devemos cingir e coilir pela via do mandamento 
constitucional que, repito, apresentei corno proposta, 
que pode e deve ser aprimorada, mas que, acima de 
tudo, deve ser adotada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Com 

a palavra o nobre Senador Sebastião Rocha. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, é com 
muita alegria que venho à tribuna na tarde de hoje 
para registrar o aniversário da cidade de Macapá, 
capital do Estado de Amapá, que completa, hoje, 04 
de fevereiro, 240 anos que foi elevada à categoria 
de cidade. A cidade de Macapá é a única capital do 
Brasil que fica às margens do majestoso Rio Amazo
nas e cresceu de forma fabulosa nos últimos anos 
em função da implantação da área de livre comércio 

· Macapá/Santana. É verdade que também cresceram 
seus problemas, mas, o mais importante é que a ge
nerosidade do povo macapaense, que representa a 
generosidade de todos os amapaenses, também 
continua crescente. 

Nesta oportunidade quero me solidarizar com 
todos os amapaenses, e trabalhar na expectativa de 
que os homens públicos do nosso Estado, o nosso 
País e a nossa Nação possam contribuir para que ci
dades emergentes como Macapá e muitas outras 
pelo Brasil afora tenham condições de obter a estru
tura necessária para garantir à população uma quali
dade de vida cada vez melhor. 

O Estado do Amapá, criado recentemente, ain
da está buscando seu desenvolvimento, mas tem 
estimulado o turismo ambiental, que é um dos pon
tos positivos não só da cidade de Macapá como de 
todo o Estado. Com o turiSmo, a cidade perdeu um 
pouco daquele seu tom provinciano, até certo ponto 
bucólico, e tem adquirido uma condição quase de 
metrópole com mais 300 mil habitantes. Logicamen· 
te que Macapá convive com os problemas das capi· 
tais e das maiores cidades do nosso País. 

A meu ver, continua a esperança para que pos
samos ter uma ciipital mais agradável, já qtiã do 
ponto Q.e vista geopolítico, Macapá é uma das cida
des mais estratégicas do nosso Pafs, haja vista que 
se localiza na foz do rio Amazonas, próxima a al
guns importantes países da América do Norte e da 
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América do Sul, assim como da Guiana Francesa, 
um departamento da França, representante, portan
to, da França e da própria União Européia. 

Ao concluir, Sr. Presidente, quero extemar, 
mais um vez, os meus votos de que o povo arna
paense e, sobretudo, rnacapaense possa comemorar 
com alegria essa data, e possamos juntos trabalhar 
'Para o engrandecimento da nossa Capital. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Tem 
a palavra a nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE {Bioco/PDT - MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dora.)- Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, temos 
observado as dificuldades expressadas pelos Gover
nadores, com relação aos procedimentos relativos à 
rolagem da dívida mobiliária dos seus Estados. 

O Senado da República tem sido o palco do 
debate permanente sobre os problemas enfrentados 
pelos nossos Estados. Temos tido oportunidade de 
debater aqui os processos e projetas relativos à rola
gem da dívida mobiliária dos Estados. Entretanto, 
Sr. Presidente, S.--s. e Srs. Senadores, não pode
mos nos esquecer que os municípios brasileiros estão 
passando pelas mesmas dificuiClades, que enfrentadas 
pelos nossos municípios, principalmente os municípios 
das capitais do nosso País e os de porte médio, que 
têm o volume de dívida oriundo de urna herança de 
vários e vários anos, com a redução, mormente, de re
ceita, propiciada pelas mudanças na economia nacio
nal, estão, de certa forma, estrangulando as ações e a 
implementação de projetas prioritários para os nossos 
municípios e para a nossa população. 

Hoje, esteve no Congresso Nacional, em uma 
reunião com Deputados e Senadores de Minas Ge
rais, o Prefeito de Belo Horizonte, Sr. Célia de Cas
tro. S. Ex'l se fazia acompanhar de seu secretariado 
e também do Presidente da Associação Comercial, 
representantes de segmentos da nossa sociedade, 
para extemar a preocupação que envolve hoje os 
municípios brasileiros. Consideramos as posições do 
Prefeito de Belo Horizonte inteiramente defensáveis 
sob o ponto de vista dos parâmetros que devam ser 
levados em conta nesse problema que aflige nossos 
municípios. Por exemplo, se o Governo Federal de
monstrou Q<>a vontade, com relação a algu1rs Municí
pios e Estados brasileiros, esse tratamento deve ser 
estendido, para que todos os nossos Municípios se
jam acolhidos de maneira igualitária 

_,.. Belo Horizonte está na linha de frente no deba-
te da questão, questão essa que não pode ser igno
rada por esta Casa, que tem tido a responsabilidade 
d& debater pennanentemente o processo de endivi-

damento dos Governos Estaduais. Temos tido tam
bém a responsabilidade de aprovar a rolagem de dí
vidas estaduais, principalmente as dívidas mobiliá
rias, para que os Tesouros Estaduais tenham condi
ções de custear a máquina administrativa e de im
plementar programas e projetas para atender às de
mandas de seus Estados. 

Aqui gostaria de frisar alguns pontos que foram 
apresentados pelo Prefeito de Belo Horizonte: 

'1. Considerando que as dificuldades dos Mu
nicípios têm-se agravado diante de crescentes de
mandas sociais e reduções nas transferências; 

2. Considerando a contínua redução na presta
ção de serviços essenciais por parte do Governo Fe
deral e a carga crescente sobre os Municípios; 

3.- Considerando o cerceamento na ação tribu
tária dos Municípios que tiveram extinto o IWC {Im
posto de Venda a Varejo de Combustíveis), hoje rea
parecendo como um possível novo imposto federal;. 

Achamos necessário que seja dado tratamento 
igual ao conjunto das dívidas dos Municípios, parti
cularmente aquelas já renegociadas com o Governo 
Federal. Mais especificamente: em 1994, foi feita a 
consolidação das dívidas municipais/estaduais para 
com o Governo Federai esticada para 20 anos e a 
taxas de juros de 8% ao ano mais TR. No mínimo, 
essas condições deveriam ser alteradas para se tor
narem iguais àquelas que hoje estão sendo acerta
das com os Governos Estaduais e, muito possivel
mente, os cinco Municípios privilegiados, isto é, 30 
anos de prazo, juros de 6"k e correção pelo IGP. 

Trata-se de uma reivindicação que atinge 
5.506 Municípios, 27 Estados e cujo valor é pratica
mente igual àqueles da dívida mobiliária. A dívida 
contratual, para a qual se reivindica as mesmas con
dições, soma R$64,3 bilhões, sendo R$60,4 bilhões 
dos Estados e R$3,9 bilhões dos Municípios. 

Não se trata, obviamente, de negar a busca de 
solução para os problemas da divida mobiliária de Es
tados e Municípios. Esta dívida é um real fardo. Mas 
as dificuldades não são específicas daqueles que pos
suem dívida mobiliária E a política monetária de juros 
altos atinge a todos através do indexador TA .•• • 

Sr. Presidente, a posição assumida pelo Prefei
to no enfrentamento direto da questão demonstra, 
acima de tudo, a responsabilidade de quem está ad
ministrando a terceira Capital de nosso País. 

Nasci em Belo Horizonte, e toda a minha car
reira pelítica foi apoiada pela confiança do povo da
quela Capital. Portanto, conheço de perto os proble
mas que atingem a população mais pobre de nossa 
cidade, da periferia, das favelas, dos bairros, das vi-
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las. Belo Horizonte é hoje, aliás, o estuário de uma de
manda promovida pelo êxodo rural, e uma grande popu
lação proveniente de todo o interior do Estado chega à 

·Capital mineira em busca da própria sobrevivência, ou 
seja, de emprego, moracf1a e assistência médica. 

A nossa posição é de apoio decisivo a essa mo
bilização que se inicia em Belo Horizonte e que conta 
com o apoio de toda a Bancada mineira no Congresso 
Nacional, Senadores e Deputados Federais, que, aliás, 
em todos os momentos decisivos, sempre se uniram 
acima dos ideais partidários em benefício de uma 
causa que é comum a nossa população. 

Desejo fazer aqui uma convocação ao Senhor 
Presidente da República, ao Ministro do Planeja
mento e ao Ministro da Fazenda: está na hora de 
abrir o diálogo e o debate de uma questão que está 
sendo conduzida com seriedade e responsabilidade. 
Está na hora de essas autoridades sentarem-se à 
mesa com nossos prefeitos, para que possamos usar 
o bom senso para encontrar uma solução que restabe
leça o equilíbrio das finanças públicas municipais, a fim 
de que nossos prefeitos possam vencer suas dificulda
des aluais e, ao mesmo tempo, responder aos desa
fios das demandas de suas popufações. 

Muitos dos Senadores aqui, quem sabe, tive
ram oportunidade de administrar seus municípios, 
sejam capitais ou municípios do interior; mas todos 
nós aqui, mesmo os que não administraram municí
pios, no convívio permanente com esses prefeitos, 
temos tido a oportunidade de ouvir de viva voz dos 
prefeitos e da população sobre as dificuldades que 
estão enfrentando. 

Não corro nenhum risco de excesso verbal, Sr. 
Presidente. Posso dizer que mais da metade dos muni
cípios brasileiros estão praticamente falidos. A redução 
da anecadação é um fato. O próprio modelo econõmico 
adolado pelo Governo tem causado o estrangulamento 
das finanças públicas municipais. Belo Horizonte atual
mente possui estatísticas estarrecedoras, prirqJalmente 
quanto ao desemprego. Os órgãos oficiais de nossa Ca
pital reconhecem - e dados recolhidos pela Fundação 
João Pinheiro e pelo DIEESE constatam - que 250 mil 
bek>-horizontinos estão desempregados. 

Esse é o resultado perverso de uma política 
económica que tem priorizado o grande sistema fi
nanceiro de nosso País .•. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sena
dÕra Júnia Marise, expirou o tempo de V. Ex". 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
-Serei breve, Sr. Presidente. 

Hoje, constatamos que a politica econômica 
tem sido perversa para com os nossos Municípios e, 

principalmente, quando atinge, em cheio, a classe 
trabalhadora do Brasil. Conforme demonstram as es
tatísticas oficiais, o crescimento do desemprego em 
nossa região metropolitana está na faixa de 1 O a 
15% ao mês, o que nos fez chegar àquele extraordi
nário número de desempregados. 

Com toda a demanda de uma cidade que está 
com quase 2 milhões e 500 mil habitantes, com todo 
o processo do êxodo que vem do interior para a ca
pital, com as responsabilidades de administrar uma 
cidade com 250 mil desempregados, com a maior 
parcela da nossa população morando e vivendo na 
periferia de Belo Horizonte, certamente tem razão o 
Prefeito Célio de Castro quando vem a Brasília -
está hoje percorrendo os órgãos federais -e, no diá
logo com a Bancada e a representação mineira no 
Congresso Nacional, está colocando de forma clara 
a responsabilidade daqueles que, neste momento, 
têm que sentar à mesa para discutir a questão da dí
vida dos nossos municípios. 

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar aqui 
consignada esta nossa convocação ao Governo Fe
deral, que não se faz apenas pela exigência do gra
ve momento por que passam os nossos municípios, 
mas pela exigência, acima de tudo, de uma solução 
isonômica para essa questão. 

Cinco municípios do Estado de São Paulo já 
foram premiados e já puderam receber a boa vonta
de do Governo nessa questão. Vamos fazê-lo de for
ma a que todos os municípios, como Belo Horizonte, 
os municípios de Minas Gerais e de todo o País, 
também possam ter esse tratamento igualitário por 
parte do Governo Federal, independentemente do 
partido a que o prefeito pertença, mas, significativa
mente, pensando no bem-estar da população e, aci
ma de tudo, nos graves problemas enfrentados pe
los nossos prefeitos e pelos nossos municípios. 

Portanto, reafirmo que estaremos ao lado de 
todas as nossas companheiras e companheiros da 
Bancada Federal no Congresso Nacional, especial
mente eu, como Senadora que nasceu e iniciou a 
carreira política em Belo Horizonte - que me fez, in
clusive, a Vereadora mais votada daquela cidade. 
Agora, no Senado Federal, esta bandeira levantada 
pelo prefeito da minha cidade merece o nosso mais 
irrestrito apoio, porque estamos defendendo não 
apenas um processo que se possa traduzir na res
ponsabilidade da parceria entre o Governo Federal e 
os municípios brasileiros, mas principalmente a res
ponsabilidade direta daqueles que têm hoje o grande 
compromisso de atender às demandas das nossas 
populações mais carentes. 
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Com estas palavras, reafirmamos mais uma 
vez o nosso compromisso com esta causa e com a 
causa do povo de Belo Horizonte. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Tem 
a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB - SE) - Sr. Presidente, trago ao conheci
"T1ento da Casa um levantamento efetuado pelo Con
setlio Regional de Farmácia do Distrito Federal cujo 
resultado é muito grave porque traz a lume uma 
questão que considero da mais alta relevância para 
a saúde pública do Brasil: os brasileiros não podem 
coi'nprar remédio, entretanto, os laboratórios, inexpli
cavelmente, estão aumentando os preços dos medi
camentos de forma exorbitante, acima da inflação, 
conforme ficou evidenciado por intermédio desse tra
balho, que considero meritório, realizado pelo Con
selho Regional de Farmácia do Distrito Federal. Se 
não vejamos, Sr. Presidente: enquanto a inflação do 
mês de janeiro, medida pelo IGPM, foi de 0,96%, 
houve medicamentos fabricados pelo laboratório 
Kiefer que tiveram uma alta que variou entre 29,7"/o 
e.:_30,36%. Mas não é somente isso, Sr. Presidente; 
se cómpararmos em relação ao Plano Real, de acor
do·eom o IPC da APE, a inflação acumulada é de 
sS,Os% durante a vigência do Real. 

Pois bem, há medicamentos, como o Propana
lol, que é da Sandoz e usado para cardíacos, e o Fe
nergan, que é um antialérgico da Rhodia Farma, que 
subiram respectivamente 200% e 150%. Se por aca
so não existisse no Brasil um órgão encarregado da 
fiscalização da alta dos medicamentos, logicamente 
não estaríamos apresentando, como o fazemos, um 
requerí:""Jemo de informação encaminhado ao Ministro 
da Faz:::xia, po'.z naquele Ministério está encastelado 
um ó~"'o que se denomina de Secretaria de Acompa.
nharna Econõmico. Com este nome pomposo, par
ticipanc; da estrutura administrativa de um dos Minis
térios r .ais fortes deste Pars, a Secretaria de Acompa
nhamento Econõmico foi incapaz de impedir que ocor
ressem esses aumentos que atingem notadamente as 
camadas mais pobres da populacão, porque se trata 
de medicamentos indispensáve~:.. que compõem um 
rol de 87 remédios, fazendo parte aaquaa lisla de meâl
camentos mais comuns utilizados pela população. 

O Requerimento, Sr. Presidente, que recebeu 
o número 74, de 1998, tem apenas três perguntas: 

- ~ 1 - Está em andamento ou será feita alguma 
investigação nos laboratórios que estão praticando 
ainl5'1S nos preços dos remédios, acima da inflação? 

2 -Se já existe essa !nvestigação, qual o resul
tado e qual a punição para esses laboratórios? 

3 - Quantos e quais são os laboratórios que já 
sofreram essas punições? 

O povo quer saber por que está sendo explora
do na sua boa-fé, e o Senado quer saber, como ór
gão fiscalizador do Executivo, para que existe a Se
cretaria de Acompanhamento Econômico, se ela 
está revelando-se incapaz de coibir esses aumentos 
abusivas, essas majorações de preços de remédios 
fundamentais para a saúde da população. 

O homem tem três oportunidades para preser
var a sua saúde. Uma está relacionada à existência no 
pais de uma campanha preventiva contra as várias 
doenças, para que elas deixem de existir. Isso não 
está acontecendo como gostaóamos. Se estivesse, no 
meu Estado, Sergipe, não haveria a calamidade da 
dengue. Outra oportunidade relere-se à aquisição de 
reméãiOS. Ora, com a falta de rendimento, com o salá
rio defasado ou com a atual quebra de empresários, 
são poucos os que podem comprar remédios no Bra
stl. E a terceira oportunidade é a cirurgia, o último re
curso utilizado por um cidadão para salvar sua vida. 
· Ora, nessa caminhada, Sr. Presidente, o Go

verno Federal não vem cuidando como deveria de 
suas atribuições, apesar do apoio dado pelo Senado 
Federal e pela Câmara dos Deputados com a apro
vação da CMPF, pois os recursos não estão che
gando aos Municfpios na medida de suas necessida
des para atender às demandas da população. 

Já estou encerrando o pronunciamento, nobre 
Senador Ademir Andrade, companheiro de lutas. Es
tou certo de que V. Ex- tem um assunto importante 
para falar- não mais, entretanto, do que este ao 
qual me refiro, porque atinge profundamente a popu
lação mais pobre de todos os Estados brasileiros. É 
a exploração do mais rico em detrimento do mais po
bre, fato contra o qual nos estamos rebelando. 

Fazendo essas três perguntas ao Governo Fe
deral, esperamos que ele, ~ém de responder, possa 
reativar os laboratórios oficiais que estão sendo fe
chados por falta de recursos, dando o que for preci
so aos Ministérios da Aeronáutica, do Exército e da 
Saúde e inclusive à Fundação Osvaldo Cruz - que 
fabrica remédios de toda espécie e qualidade, devi
do à competência de seus técnicos. 

Dando recursos a essas instituições, aos qua
tro laboratórios do Governo Federal e a doze 12 ofi
ciais q_ue existem pelo Brasil afora, temos certeza 
absoluta de que esses grandes laboratórios explora
rão menos o povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e 
Senador Antonio Carlos Valadares, o Brasil é um 
país de grande extensão territorial. Durante déca
das, até mesmo séculos, a expansão da colonização 

·da terra em direção ao interior do País fez-se a gol
pes de facão e machadinha, desbravando as matas 
e cruzando cerrados e pantanais. Assim feito, os que 
nessas terras conquistadas se instalaram, tomaram
se senhores da terra, dos homens e das leis. O Es
tado brasileiro, ém todas as suas esferas, manteve
se ausente durante praticamente todo esse tempo, 
seja por omissão, impotência ou conivência. Daí per
durar, até hoje, a prática do trabalho escravo nas fa
zendas dessa vasta região interiorana do Brasil, 
como se a Lei Áurea não tivesse sido assinada pela 
Princesa Isabel há mais de um século. Há cento e 
dez anos de sua promulgação, um brasileiro avoca a 
si o direito de se colocar ao arrepio da lei e da or
dem, e o Estado brasileiro, como uma avestruz, en
terra a sua cabeça para não ver e não agir contra 
atos ilícitos dessa natureza ' 

Em 1995, falando-se tanto em direitos huma
nos, após a Nação conviver por tanto tempo com tal 
sistema consentido de foras-da-lei, o Governo Fede
ral criou, subordinado à Secretaria de FISCalização 
do Trabalho - Sefit -, do Ministério do Trabalho, o 
Serviço de FISCalização Móvel. Tal serviço com
preende os chamados Grupos Móveis, chefiados, 
em cada região de atuação, por um coordenador, 
que é agente da lnspeção do Trabalho, da carreira 
de fiscalização. Além de contarem com esse coorde
nador, os Grupos Móveis são compostos por médi
cos, engenheiros e fiscais do trabalho. A subordina
ção desse Serviço à Coordenação de Projetas Espe
ciais da Seflt dá-lhe - ou deveria dar-lhe - a neces
sária independência e agilidade para não se subme
ter às pressões dos grupos políticos e econõmicos 
influentes nos Estados. Seu trabalho precípuo é a 
erraã~cação do trabalho escravo no nosso País. 

No Pará, em 1996 e 1997, de fato o Grupo Mó
vel teve atuação bastante positiva e fez várias ope
rações de fiscalização bem articuladas, rápidas e efi
cientes na5 grandes fazendas. Só em 1997, a Rsca
lização Móvel constatou a prática de trabalho escra
vo em cinco propriedades, envolvendo quatrocentos 
e cinqüenta trabalhadores. 

- ,..._ Trata-se de crime que eu classificaria de he-
diondo, pois explora o ser humano de modo selva
gem, rebaixando-o à condição de •quase animal", 

desfigurando-lhe a condição humana Além do traba
lho escravo, ainda há o crime ambiental, porque esses 
trabalhadores, na sua quase totalidade, executavam 
serviços irregulares de derrubadas nesses grandes la
tifúndios existentes no Pará, sem consentimento do 
lbama e do Poder Público. Portanto, são dois os cri
mes cometidos por esses g!andes proprietários. 

Em uma só fazenda, á:Rorda Mata, no Municí
pio de São Félix do Xingu, <i Grupo Móvel de Fiscali
zação constatou a existênciiJ de duzentos e vinte tra
balhadores submetidos ao regime escravo de traba
lho. Além da prática de um çiime, trata-se de um de
safio explícito à autoridad~' do Estado, para impor 
aos cidadãos a obediência às leis. Desde o instante 
em que o ilícito é constatado e que a autoridade pú
blica - administrativa, policial ou judiciária - omite-se 
individualmente ou coletivamente, caracteriza-se 
uma situação de impunidade de um criminoso. 

Não há sociedade que subsista ao largo de sis
tema legal consagrando a impunidade dos podero
sos e dos violentos. Entretanto, infelizmente é isso 
que tem ocorrido no Pará e na Amazônia 

. Recebi cópia do documento Umites do Gover-
no Brasileiro frente à Luta contra o Trabalho Escra
vo, brilhantemente produzido pelo frei e advogado 
Anri de Roziê (Henri Burin des Roziers), em nome 
da Comissão Pastoral da Terra do sul do Pará, no fi
nal do ano passado. 

Sr. Presidente, é inacreditável que boas idéias, 
como a da FISCalização Móvel do Trabalho, possam ter 
seus frutos positivos abortados pela manipulação dos 
poderosos senhores da tena Até mesmo grupos de 
parlamentares pressionam Ministros na tentativa de des
moralizar a ação fiscaizadora do Ministério do Trabalho, 
como relata o referido documento da Pastoral da Terra 

Situação tantlém COf1lllicada é a que· vivem as 
Delegacias Regionais do Trabalho- DRTs, responsá
veis iniciais pela fiscalização que hoje vem sendo de
senvolvida, parcialmente, pelos Grupos Móveis. No 
Pará, a DRT constatou a existência de trabalho escra
vo em duas fazendas das rioue que fiscalizou nos me
ses de setembro e outubro passados. A operação reali
zada pela Delegacia, embora dentro de sua CQI1lle!ên
cia, não envollleu o Grupo Móvel, o que revela uma de
sarticulação inadmissível entre órgãos subordinados ao 
mesmo Ministro e que deveriam ser complemen1ares. 

Ou o Governo é muito fraco para enfrentar os 
poderosos do interior deste País - como o foi com 
os banqueiros - ou o Governo é fraco para impor 
suas diretivas a seus próprios subordinados. Em am
bos os casos, o Governo está mostrando que é fra
co, deixando o povo órfão da proteção que lhe é de-
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vida. Além disso, a Justiça falha, deixando ao de
samparo os. pequenos que não têm a quem recorrer 
em busca de seus direitos mais elementares de ci
dadãos e seres humanos. 

Até que ponto o Ministério do Trabalho e o Pre
sidente da República estão dispostos a apoiar os 
~rupos Móveis de Fiscalização, que eles mesmos 
criaram? Ou criaram-nos apenas para dar uma satis
fação à sociedade e à pressão internacional na defe
sa pelos direitos humanos? 

As Delegacias Regionais do Trabalho serão 
equipadas humana e materialmente para atenderem 
aos-interesses dos trabalhadores ou continuarão a 
ser intimidadas e tolhidas pelo poder dos empresá
rios, rurais ou não? 

É para valer a política de combate ao trabalho 
escravo, ou só se aplica quando o infrator não tem 
muito cacife? 

Sr. Presidente, é prática antiga, na administração 
púbfJCa brasileira, a criação de novos órgãos para exe
cutarem as funções que os velhos órgãos já não cum
prem, por inépcia, corrupção, venalidade ou impotência 
O resultado, em geral, é que liajmos com dois órgãos 
contaminados pelos mesmos vírus maléficos, em vez de 
consertarmos os enos e defeitos do que já existia AtB 
rm ex!inção pura e sirrpes de autarquias e empresas os 
governos costumam se CO!r4Jiicar, sobrando sisternali
·camente para o povo o ânus de custear as despesas 

Será que os Grupos Móveis cairão nesse mes
mo ciclo sombrio de tentar corrigir um erro, incorren
do em outro semelhante? 

Cabe ao Senhor Presidente da República dar a 
resposta politica, fixando as diretrizes a serem se
guidas. Cabe ao Sr. Ministro do Trabalho dar a res
posta executiva, fazendo com que a ação de seus 
órgãos subordinados seja eficaz. 

Mesmo admitindo o improvávet ou seja, que o 
Poder Executivo cumpra sua part<' ':a perseguição 
contumaz aos que exploram o traba'·7::> escravo, res
ta ver o Poder Judiciário dar consaqúência às ações 
competentes, condenando, de modo exemplar, os 
promotores de tais crimes. Não se pode admitir que 
ações se extingam por prescrição de pena, por de
saparecimento de processos, por arquivamento de 
inquéritos ~u por falta de provas que não foram se
quer procuradas. Isso é o que vemos constantemen
~ no Poder Judiciário do País. 

Srls. e Srs. Senadores, medidas concretas po-
- ,Aem e devem ser adotadas para dificultar a vida dos 

·que pretendem utilizar-se do trabalho escravo ou já 
o fazem. Algumas dessas medidas consistem nas 
seguintes propostas: 

1) Está tramitando um projeto de lei, desde 
1995, na Câmara dos Deputados, que amplia a defi
nição do crime por prática de trabalho escravo e as 
penas decorrentes. Dever-se-ia dar à sua aprovação 
a urgência que a situação no campo exige, para que 
um marco legal mais moderno pudesse respaldar a 
ação das autoridades; 

2) Dar aos Grupos Móveis da Sefit poder e re
cursos para coordenar o combate a esse crime, in
clusive com autoridade para requisitar apoio das 
DRTs nesse campo; 

3} Constituição de equipes da Polícia Federal 
especializadas no combate ao trabalho escravo, 
composta por delegados e agentes selecionados e 
formados para tal serviço, para atuação conjunta 
com as equipes dos Grupos Móveis; 

4) Aplicação e cobrança rigorosa das multas 
cabíveis pelas DRTs, sem subterfúgios; 

5) Melhoria do sistema de proteção às teste
munhas da prática de trabalho escravo. 

As medidas que acabo de enunciar constam do 
documento da Comissão da Pastoral da Terra, já men
cionado, e contam com meu inteiro apoio e o do meu 
Partido, o Partido Socialista Brasileiro. Além de serem 
propostas concretas para a solução da questão, elas 
·~e~~antam, aos olhos das autoridades e da população, a 
gravidade dos problemas que enfrenta o nosso campo. 

No caso da Polícia Federal, o uso de agentes 
despreparados e desmotivados para lidar com pro
blema de tal complexidade não ajuda em nada seu 
enfrentamento. Ao contrário, em muitos casos, serve 
de entrave à configuração de flagrantes, ao anda
mento de inquéritos e à proteção de testemunhas. 

No caso de aplicação e efetiva cobrança, até o 
pagamento, das multas impostas pelas DRTs, o su
porte dado pela Sefit é indispensáveL O controle das 
DRTs pelos órgãos de auditoria do Ministério é fator 
de reforço de sua eficiência e de inibição de influên
cias espúrias junto aos fiscais. 

Espero que este meu pronunciamento seja en
tendido por todos como um grito de alerta em favor 
do povo trabalhador, sobretudo o do meu Estado, o 
Pará É preciso dar um fim às mazelas sociais do 
Brasil, a começar pela exploração mesquinha dos 
humildes pelos poderosos. 

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria que o do
cumento da Pastoral da Terra do Pará fosse consi
d.;: :a~ o-:a"E llltegrante deste pronunciamento e cons
ta.;se r.;,: AJ·.ais da Casa, como prova de que, no Bra
sil de 1998, pouca atenção se dá aos humildes cidadã
os s• •bjugados pelo poder dos senhores da terra 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE 

LIMITES DO GOVERNQ BRASJ[LEIRO FRENTE 
' . 

A LUTA· CONTRA O TRABALHO ESCRAVO 
A atuação do Grupo Móvel da Secretaria áe Fiscalização do Trabalho- SEFIT 

O GrupO Móvel foi criado pela SEFIT em 1995 no início do governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele é chefiado, em cada região, por um 
coordenador que é um agente da Inspecção do Trabalho, da carreira de .fiscalização, e 
composto por médicos, .engenheiros e .fiscais do Trabalho. Os coordenadores do 
Móvel são subordinados diretamente à SEm em Brasília para atuar de forma ágil e 
com indepéndência das pressões dos grupos polilicos e· econômicos in1luenles nos 
Estados. Seus membros são selecionados e formados esp,.e:cialmente paro a erradicação 
do trabalho escravo, 

· No Sul do Pará o Grupo Móvel teve, de fato, em 1996 e 1997, uma atuação 
muito positiva e fez várias operações de ~scalização bem articulsdas, râpidas e 
eficientes nas grandes fazendas. 

Em 1997 o Móvel realizou no Sul do Pará 5 operações de fiscalização 
. ' 

onde . foi constatada a prática de trabalho escravo, envolvendo pelo menos ,450 
trabalhadores: Conforme os relatório!'; do Ministério do T;raoalho, as fazendas 
fiscali7.ada."l toram a.-; seguintes: 

·-IMÓVEL MUNICÍPIO PROPRIETÁRIO N°DE 
•• TRADALIIADORES 

fazenda Primavera Curionói:>olis Marcos Ribeiro 166 
fazenda Brasil Verde Sapucaia GruPo Gua.glia.to 49 
fazenda ~uari Sapucaia Antônio Barbosa 08 
fazenda Alvorada Sapucaia, .•. Antônio Barbosa 12 
faz. Flor da Mata São Felix do Xingo Luiz Pereira Martins 220 

Total 455 

· Os responsáveis desses casos, propri~~ários, gerentes, . empreiteiros já são 
indiciados pela Polícia Federal por prática_, de .trabalho escravO: 

_Questionamentos sobre a atuação tio Grupo Mó"el 
--- ~ 

Não existe equipe especial.da P91ícia Federal selecionada e formada 
para acompanhar e trabalhar junto com o gruyo Móvel da SEPIT. Os agentes da Pf 
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não são todos motivados e dão só proteção aos fiscais do trabalho. Na maioria das 
operações não tem delegado da Polícia Federal o qtre""difículta muito a qualificação 
penal de T.E. e a in:;lauraçãu do inqu6rilu policia.!. 

As equipes das Dircçõcs Rcgion:Js do Trabalho-DRT, nos Estados, 
continuam a atuar muitas vezes sem nenhuma c09rdenação com o Grupo Móvel 
e as vezes por rivalidade e oposição. Em setembro e outubro deste ano. a DRT ·do 
Pará fiscalizou 9 fazendas em ações totalmente desartic.uladas do Móvel. A equipe da 
DRT verificou a existência de trabalho escravo em 2 fazendas (Boca Quente no 
município de Banach. de propriedade de Miguel Vieira Messias. 13 trabalhadores, e 
Forkilha, nu município de Santa Maria das Barreiras, de propriedade de Jairu 
Andmde, 5 trabalhadores). Mas, as operações foram realizadas de mnneim que deixa 
muito a desejar, sem o rigor e a competência profissional do Móvel. No caso da 
fazenda Forkilha se sabe que os veículos entraram. pela sede da fazenda, enquanto 
poderiam ter entmdo pelo fundo; muitos trabalhadores foram ouvidos na presença do 
empreiteiro (gato) o que, obviamente, é uma. forma-de constrangimento. Além disso a 
equipe da DRT -PA comunicou também. de maneira.,.~stranha. publicamente, a 
realização de uma outra fiscalização na fazenda no praz.o de 15 dias. Tudo indica que 
não foi aberto o inquérito policial. 

A SEFIT esta sofrendo ltUtita pres.<;ão de grupos económicos e politi(:os poderosos. 

Em 9~~7..,97 o deputado federal Paulo Feijó, do Rio de .Janeiro, tez um 
pronunciamento violento. defendendo a DRTíRJ contra a i'iittÍação e a própria 
existência do Grupo Móvel. 

Em 24.09.97 cinco deputados fedemis (Darei Coelho, Antonio Jorge, 
Oolores Numes, Osvaldo Reis, João RiQeiro) e três senadores (l.eomar Quintanilha. 
Carlos Patrocínio e João Rocha), ou s~ja mais da metade da bancada do Estado do 
Tocantins. acompanhados do fazendeiro Luiz Pereira Martins, proprietário da fazenda 
Flor da Mata, atacaram, numa audiência com o Ministétio do Trabalho, Paulo Paiva, a 
atuaçào do Grupo Móvel e da Polícia Federal na operação dé fiscalização (Correio 
Brasilien_se .25 .09 .97). Protestaram também aos Ministros da Reformar Agrária e da 
Justiça. O Ministro da Reforma Agrária, Raul Jungman, havia afirmado em 10:{)9-:97 
(Folha de São Paulo 11.09.97). que a tàzenda Flor da Mata seria cont1scada. e em 

_,28.11.97 ele declarou que foi desapropriada (O Lib.eral29.11.97). 
Em outubro de 1997 a equipe da DRT do Pará fiscalizou a fazenda Forkilha. 

A reação do proprietário, Jairo And~ad~; t(?i extremamente violenta, desacatando os 
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fiscais do Trabalho e os agentes da Polícia Federal, e agredindo· I trabalhador. Ora, 
Jniro Andrade é um fnz~ndeiro muito poderoso na região . 

. Até quando e até que ponto a SEFIT e seu Grupo Móvel vão ser 
defendidos pelo Ministro do Traballio e pelo próprio Presidente da República'? 

A aluação recenle da DRT do Pará no SuJ do Estado, sem se arlicular 
·com o Móvel e sem informá-ln, pode ser entendido comp,.,J.!mn mnneira de mnrginaliznr 
e até inviabilizar a atuação desta equipe. 

A DRT do Rio de Janeiro, apoiada pelo deputado Paulo Feijó, não tinha 
cobrado, pelo menos até julho de 97, as multas aplicadas nas usinas da região de 
C~pos dos Goitacazes. apesar do pedido de sindicância do SEFIT. 

Os crimes de T.E e itifrações trabalhistas nas fazendas fzcam impunes. 

A Comissão Pac;toral da Terra do Sul do Pará solicitou várias vezes à SEFIT 
informações sobre as cobranças das multas pela DRT do Pad a 1·espeito das 
infrações traballiistas constatadas nas operações de fiscalização, conforme é de 
sua competência. A SEFIT, até a presente data, não conseguiu da DRT- PA essas 
informações e tudo indica que, como no Rio de Janeiro. não são pagas nem mesmo, 
talvez, cobradas. A consequência disso é que os fazendejros permanecem em· uma 
dinâmica viciada, continuando a prátic~~: de trabalho ~scravo. 

Os processos criminais por trabalho escravo"'(art 149 do Código Penal) 
são, muitas vezes, ar·quivados antes de chegarem ao julgamento e, as vezes, mesmo 
antes da denúncia ou da pronúncia, por razão de prescrição. A Justiça Federal de 
Marnbá comunicou, em 22-:-08-:97, a relação de li processos criminais ligados à 
prática de trabalho escravo nas fazendas fiscalizadas e a situaçãó é a se!PJinte: 

-FAZENDA·. IPL PROCESSO SiTUAÇÃO 
Santa Helena DPFIMAB 0!5/90 902134.6 arquivado em 15.1Q..91 

Santo Antonio DPFlMAB 025/92 922995.7 arquivado em 2&.!>7:9:t ' I 
do !ndáia 

Antonio Batista 068180 00 21606-6 arquiwdo C!l1 !2:06;l)5 
I Nepomuceno ··Z• 

(indicado) I 
I 

119/88 nãO consta que f:cnha sido 
cadastrado 

Santa Inês 04191 912343-4 arguivadoem 03.12.91 
Santa Inês . 04191 91 2655-7 remetido ao TRF em 

05.06.96 " 
.r· 

F"orkilha 031190 9134-05 arquiwdo em 25:02:93 
Inajá- Pará 076184 0025994 -2 extinta a pena cm 07;1 1:96 

Rio Vermelho 008192 921543-3 arquivado cm 22o 11-.92 
Califórnia 0038191 912500-3 -aguarda comprimento carta 

precatória cu> 27:05,97 
SiloCar1os 037/91 912501-1, com vis!:! ao MPF 5" 

- ·•· Vara Belém em 28:06:95 
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Se; .. :. .: c ciüo arquivados por prescrição, e um não foi cadastrado. 
Só .5 ~;n;ç~;:~ ·. , :linda em andamento . .Temos conhecimento de 2 outros 
orocessos de:~-~·... · · .. · ·;:doria da República de Mãrabá requereu o arquivamento 
:3m 97: tracnú; .. · · · :;,·..:":.;~;;, .· :; município de Santana do Amguaia, e Brasil Verde, de 
propriedade de .:ouo Luiz Quagiiato, no municipio de Sapucaia. 

Tudo i:1dica que os outros inquéritos ou processos nunca chegarão ao 
julgamento p:.:T 1~~-o se encontrar mais, depois de tanto tempo, nem as testemunhas 
nem os n"'"lC"'":;..-::'""1, ... r,~~.r- .-:;;n .c..·.....,_ ..... ,.....:.;os ou com pena p"escn'ta • •• • ~v•. ·''··-· .. ! •. ;; ·.-!.• ...... ·· ;".:L'-6''-' • o • • 

' T . • • • • d aJ' d . ' . é um L .. f~.:: :·:..:::z.:;;;c; pnnc:pa1s a par 1sação os mquentos e processos a má 
vontade c o. , .·.· • · ,,,. •,. ,;:: r:-,1.fcia Federal para apurar os'crimcs de tmbalho escravo 
no Sul do Pn;-1:. ,,-, ,,, _ _. ., ::, <·::.;::• inquéritos policiais, quandQ,sãO abertos, demomm anos 

Un: .. ... . . ·.- .... ; ... L.: -~ muito signific'ltivo, é o caso da Fazenda Santa Ana 
onde foi dec;.": '· .·-~j ,:m ,:.'.de11<;ão, em 11~9:93, p_or 3 testemunhas na presença de 3 
--.dres. torturas e lesões corporais. contra um menor de idade. O del~~do da Polícia 
:<ederal de Marabá engavetou a denúncia vários anos e só em setembro d~ 97. 4 anos 
lepr'is, por requerimento' da Procuradora da República, a Policia .. Fedeml de Marabá 
chamou para depor a vítima e as testemunhas. Várias delas ~lá própria vitima, que 
agora é maio: :k iJadc, preferiram esquecer tudo, negando os fatos para evitar 
complica.ções. 

Ou;;,_ ".:c:".t:,u, tS o caso da Fa~enda Espirito Santo. O crime se realizou em 
setembro de ' ~ .. · ·: ·. ; :'ll'>c!·i.:o :oi aberto em janeiro de i 990 e concluído só em 93. O 
pruc;;::;so (;;SG "~-·----·· ··'"" _.;;..;-~ ~.o j!.!lg:l.lm:nlo, mw; é muito provável que a pena por crime 
de prática dr::.,. · - :.: .~-.:c:lÍdr., será prescrita. 

,, . · ~ -:;:;::5,, pior dos processos. de T.E. que fomm iniciados na 
Justiça comt:'... ·:: '"·' •;L,nilximento de nenhum julgamento. Todos os processos 
estão paralisados, principalmente na Comarca de Santana do Araguaia. Alguns 
desapareceram ;;;)!llü, por exemplo o processo da tàzenda Arizona na Comarca de 
Redenção. 

;'rnÍ''"'O ,.1,. ,· .; ., ... ,Dz ~'" T--,;..alf·o -çsc-al'O 
A '"":j ~.i. u._ ...,_- • . ..,.- o ~. _._ J '.c.; V :...t• .r..- I ,. 

_::;-:--

de · .. 
Tramita dcsc' '" 

· :· ·~:.:li:ú;_,;.?.u Ju crime por prática de tm.ba!bo escravo e _w; penas. 
.. :. • ·:,:;) •. t:·;\ Federal, mas ainda r..ão foi votado. 
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Profeção das testemunhas 

Um dos casos é do menor de idade que fugiu em agosto de 1997 da fuzenda 
Flor da Mata, que guiou a opemção de resgate de 220 trabalhadores em regime de T.E 
e que escapou em 07~1 0:97 de uma tentativa de assassinato. Foi solicitado desde 
16.,..10:97 ao Ministério da Justiça proleção para este jovem, no quadro do Proveta -
Programação de Apoio e Proteção às Testemunhas. Até a presente data, 5 semanas 
depois, não se tem ainda proposta clara do Ministério da Justiça que indicou o GAJOP, 
uma entidade do Estado do Pernambuco. mas que. por razão jurídica e de adaptação 
psicológica da testemunha, não es!.á çom muiú.l vonú.lde de se rcsponsabiliL.ar pela 
segurança do menor. 

... .. 
Para a continuidade na luta de prevenção e combate ao T. E, 

consideramos que as medidas fimáamentais a ser implementadas pelo gm•erno 
são: 

1 - manutenção e reforço do Grupo Móvel da SEFIT, com mais 
recursos, e coordenação por ele do combate contra o trabalho é;cra,,o, inclusive 
da atuação das DRT dos Est~dos. 

·2 ·- aprovação do projeto de lei sobre traballiy/êscravo. 

3- constituição de equipes da Polícia Fcdet·al especializadas no 
combate contra o T.E, com delegados e agentes selecionados e formados para 
isso, que atuam junto com as equipe' do Gr_upo Móvel da SE.HT. 

4- cobrança das multas pelas DRT até o pagamento . 

. ;5.,..agilização do csquéma de protcção às tcstcmunl:tas. 

Rio Msria, 05.12.97 

.. . 
1, I '\ \1: ~ t\ ~~~ t.-"-' 

Henri Burin des Roziers 
Advogado da Comissão Pastoral da Terra 

Pela equipe da CPT do Sul do Pará 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- V. Ex" 
será atendido na forma regimental. 

Consulto o Plenário sobre a prorrogação da 
- sessão por cinco minutos. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP) - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~. e Srs. Senadores, no dia 11 de ja
neiro, o Professor e Economista norte-americano 
Albert Fishlow deu uma entrevista ao Estado de 
S. Paulo, prevendo que, em duas ou três semanas, 
a partir daquela data, haveria um ataque especulati
vo contra o Real. Nesta semana, na segunda-feira 
passada, completou-se o prazo, e o ataque, como 
todos nós constatamos, não aconteceu. 

Tal previsão, Sr. Presidente, na verdade, foi 
equivalente a prognosticar que choverá daqui a 21 
dias, ou seja, representou apenas um palpite. Pode 
haver um ataque especulativo contra a moeda brasi
leira, mas não há como prever isso. E quero lembrar 
que a previsão de um ataque especulativo não é tão 
inofensiva quanto a previsão de que acontecerá uma 
trovoada. Em um mundo financeiro nervoso, como o 
que nos envolve nos dias atuais, uma previsão des
sa natureza termina alimentando expectativas adver
sas com relação à fragilidade e à wlnerabilidade da 
economia brasileira; portanto, não é uma previsão 
neutra como a de uma chuva. 

Disse também o economista e professor que o 
Brasil sobreviveria ao ataque, mas isso, evidente
mente, não é atenuante, porque não evitaria que os 
chamados agentes económicos raciocinassem da 
seguinte maneira: "sobreviveremos, mas sairemos 
antes para não sermos feridos na batalha". Creio 
que o prognóstico do Professor Fishlow é surpreen
dente, não tanto porque seja um especialista em Ma
croeconomia - além disso, está há bastante tempo 
afastado da universidade -, mas por sua fama de 
conhecedor do Brasil e pelo lugar permanente que 
ocupa no Council of Foreign Relations - Conselho 
~l·? Relaçõés Exteriores - de Nova Iorque -, que é 
<!.ii"> orgé!f1ismo indiscutivelmente influente. 

A surpresa aumenta pelo fato de que o Profes-
- :s.or Fishlow - ao contrário de outros economistas 

norte-americanos, de Boston particularmente, como 
o Professor Jeffrey Sachs, de Harvard, ou os Profes
sores Rudiger Dombusch e Paul Krugman, do MIT, 

que são críticos da política brasileira - tem sido, di
ria, até um propagandista da· política econômica rela
tiva ao setor externo do Brasil. Ele chegou a ser, in
clusive, um defensor da necessidade de sobrevalori
zar o Real, quando não se perfilou entre aqueles que 
até negavam a existência de uma sobrevalorização, 
vejam só. De alguma maneira, sempre apareceu 
como uma espécie de porta:voz nos Estados Unidos 
da chamada equipe econômica do Governo brasilei
ro. ! 

Portanto, uma previsão dessa natureza, tão 
sem base, tão leviana, realmente constitui uma sur
presa. Pergunto-me, fazendo um pouco de psicolo
gia do conhecimento, se ela não foi feita para formar 
- como se diria no "economês" norte-americano -
uma espécie de hedge, de seguro com relação ao 
Muro. Se algo acontecer, dirão: •o professor tinha 
avisado". Com isso, ganha-se mais notoriedade. 
Mas, tratou-se de um palpite, tal como apostar em 
corrida de cavalos, no hipódromo, ou de cachorros. 

Por outro lado, Sr. Presidente, creio que é inte
ressante o que aconteceu como elemento de refle
xãÇJ a respeito do papel e das previsões dos econo
mistas. Mesmo economistas infinitamente mais cota
dos que o Professor Fishlow não escaparam, não 
têm escapado, nem escaparão de palpites infelizes. 
O exemplo mais famoso é o do Professor Irving Fis
her, considerado o economista norte-americano 
mais importante deste século e um dos melhores do 
mundo. Ele fundou uma nova teoria da moeda, e 
criou os números índices de preços. Por exemplo, 
índice de preço ao consumidor, o índice de preço 
por atacado etc. Quem fez esse trabalho de criação 
e implementação da utilização dos índices foi o Pro
fessor Fishlow. Imaginem a sua importância. Ele foi 
considerado, até, um dos precursores mais impor
tantes do economista John Maynard Keynes, que é 
o nome mais alto da economia deste século. 

Em 1929, pouco antes da quebra da Bolsa de 
Nova Iorque - que, se não foi a maior da História, 
teve efeitos os mais dramáticos, pois deflagrou a De
pressão dos anos 30 -o professor Fisher prognosti
cou que as cotações das ações da referida Bolsa ti
nham alcançado um nível que parecia ser perma
nentemente alto; logo depois houve uma forte queda 
do índice em questão. Três dias antes do estouro, 
ele declarou que esperava ver o mercado de valores 
em um ponto até mais alto. Depois da quebra, che
gou a ..dizer, com a criatividade de expressão que 
têm os economistas, que aquela quebra repre
sentava apenas "um transbordamento da orla lunáti
ca•. Creio que os economistas lêem pouco FISher, 
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porque, se tivessem lido essa expressão, sem dúvi
da a teriam incorporado ao nosso economês. 

Mais contemporaneamente, em abril de 1997, 
o Diretor-Executivo do Fundo Monetário Internacio
nal, Sr. Micllel Camdesus,.deu declarações tão esfu
ziantes sobre a situação da economia internacional, 
que o Financial Times, jornal econõmico de maior 
qualidade no mundo, estampou a seguinte manche
te: •o futuro do mundo é cor-de-rosa, diz o FMI". No 
final de setembro, em relatório, o mesmo Fundo fri
sou que: •os diretores (do FMI) saúdam a Coréia do 
Sul por sua impressionante performance econômi
ca•. Isso ocorreu três meses antes da quebra daque
le país asiático. Imaginem a surpresa dos que acre
ditaram no prognóstico implícito nessa saudação fei
ta pela Diretoria do Fundo Monetário Internacional. 

Já o. The Wall Street Joumal, jornal econõmi
co também influente, em junho do ano passado, con
sultando economistas e analistas de mercado, apon
tou a Ásia, excetuando o Japão, como a região onde 
os investimentos em Bolsa seriam os mais conve
nientes e atraentes nos ~2 •teses seguintes, ou 
seja, até junho deste ano. 

Também quero lembrar' que, na mesma época 
ou pouco depois, o Banco Mundial publicou livro so
bre o sudeste asiático em que aconselhava os paí
ses em desenvolvimento, América Latina. África etc., 
"a emularem ou aperfeiçoarem a experiência econõ
mica tailandesa•, isso quando a Tailândia já estava 
em franco processo de quebra. 

O que dizer ainda, Sr. Presidente, dos equívo
cos das agências de rating, que dão notas A, B, C, 
etc. aos países, para, com isso, orientarem os inves
tidores internacionais em suas aplicações? A Coréia, 
na véspera do estouro, da confusão de Hong Kong, 
recebeu uma nota A+ da empresa Standard & 
Poors. Outra empresa. a Fltch-LBCA, deu também 
nota A+ para a Coréia, no auge da confusão do su
deste asiático. Imaginem a situação dos investidores 
que acreditaram nessas agências. 

Creio, Sr. Presidente, que, diversamente dos 
que perderam dinheiro com a última crise, os crédu
los de 1929, que conf.aram no professor Irving Fis
her, tiveram, pelo menos, um consolo: graças a suas 
previsões erradas, o professor Fisher perdeu mais 
de U$8 milhões do seu bolso ou da sua bolsa. Per
<!.eu esse valor em dólares da época. Ou seja, pelo 
menos ele pagou pelo equívoco das suas próprias 

_,previsões. 
Com relação à crise atual e a todas as previsõ

es estapafúrdias - seja por excesso de pessimismo, 
seja por excesso de otimismo -, ninguém está pa-

gando nada. Se os ecooomistas fossem sujeitos a 
perdas dessa natureza, não tenho dúvida de que 
agiriam com mais cautela, prefeririam análises cau
telosas a chutes que acabam saindo pela linha de 
fUndo e chegam até as piscinas do clube. Creio que 
fazem isso porque não lhes custa nada. E, aqui, po
demos estimular a atividade criadora dos próprios 
economistas e tributaristas, etc. com vistas à criação 
de uma espécie de imposto por palpites errados. Te
nho certeza que, se isso acontecesse, o mundo e 
mesmo a economia brasileira seriam melhores. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bio...--o/PT- SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ~:t:em. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 
Pela Ofdem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, estou encaminhando à Exm~ S~. Presidente do 
Conselho da Comunidade Solidária o seguinte ofício: 

"Encaminho a V. ~. para as devidas 
providências, cópia de representação que o 
Procurador do Estado de São Paulo, Wag
ner Giron de La Torre, deu entrada j!!r:.o à 
Justiça Federal, por ter tomado conhecimen
to e verificado pessoalmente, no Munícípio 
de Santo Antônio do Pinhal, SP, a distribui
ção de cestas básicas para pessoas r<>·en
tes em zonas rurais e bairros perifÉ'"::;:.., que 
se encontram em péssimo estado. De acor
do com o testemunho dos que receberam 
aauelas cestas, os alimentos são "velhos, 
fedidos, escuros· como é o caso do feijão, 
do arroz e do macarrão, imprestáveis para o 
consumo. Ainda segundo suas palavras, 
também há ocorrência de "alimentos com 
data vencida. conforme se infere da cópia 
anexa de embalagem de farinha de milho 
distribuída para consumo em dezembro últi
mo, cuja validade estava inscrita no respecti
vo saco até seis meses após a fabricação, 
ocorrida em janeiro de 1997". 

Em conversa telefônica, ontem, com o 
Procurador Wagner Giron de La Torre, fui in
formado que a situação ocorrida em Santo 
Antonio de Pinhal, que dista aproximada
mente de Taubaté, é semelhante à que 

-ocorre em outros 11 Municípios do Vale do 
Paralba que são beneficiários de ações se
melhantes coordenadas pelo Conselho do 
Comunidade Solidária. 
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É tempo, Sr" Presidente, de reavaliar 
em profundidade o procedimento de distri
buição de cestas básicas como instrumento 
de atendimento a famílias carentes de nosso 
País. O que foi constatado em Santo Antonio 
do Pinhal já ocorreu no passado. • 

Sr. Presidente, V. Ex" sabe que inúmeras ve
zes têm ocorrido problemas na distribuição dessas 
cestas básicas, quando por vezes se formam con
luios de empresas que acabam fornecendo à Conab 
ou ao Governo essas cestas ou seus ingredientes. 
Há formas mais adequadas, sobre as quais já dialo
guei com a Sr" Ruth Cardoso, de se prover cidada
nia:· às famílias necessitadas em nosso País ou a 
toda família cuja renda não atinge determinado pata
mar. 

Peço, Sr. Presidente, seja anexado ao meu 
discurso o ofício que o Sr. Wagner Giron de La Torre 
me enviou, bem como a cópia da representação que 
encaminhou. ao Dr. Procurador da República em 
exercício junto à Justiça Federal, Seção de São José 
dos Campos. 

DOCUMENTO A dUE SE REFERE O 
SR. EDUARDOSUPLICY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Prezado Senhor Eduardo Suplicy 

Venho por meio des1a fazer uma denúncia e solicitar, se 

possível e conveniente para esse digno parlamentar, a adoção de 

medidas político-fiscalizatórias adequadas para a questão. 

Sou Procurador do Estado e atuo na área da Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) junto a Procuradoria Regional do 

Taubaté-SP e resido na vizinha cidade da Santo Antonio do Pi

nhal-SP ha pouco mais de 1 ano. Meu endereço para correspon
dAncia é o do meu 1Jabalho, sito.à Pça. Cal. Vrtoriano, 113, Cen
tro, Taubaté-SP, CEP 1202().()2(). 

Aqui em Santo AntOnio travo contatos ãoários com pessoas 
que moram na zona rural e que, em função de sua escassa con

dição social, recebem, mensalmente, cestas básicas doadas pelo 

governo federal sob o influxo·do "Programa Comunidade Solidá

ria", tal é o timbre inserido nos sacos de mantimen1os fornecidos 

á população dstinatária de tal programa. 

Segundo infonnações dos consumidores dessas cestas 
básicas, os gêneros alimentícios que as compõem vêm estraga

dos, com a da,ta de validade há muito vencida, não prestando se
quer para servir de alimento para os animais de criação. 

Em que pese a propaganda que o governo reaf.za acerca 
desse "programa social", seus componentes nutritivos são im-

-~eis para o consumo humano, sendo que a qualidade dos 

produtos - afora a deterioração apresentada - é péssima. Para 

se ter uma idéia o arroz fornecido na aludida cesta é do tipo ·s·, 
aqueles que são comprados para servir de comida para cães. 

Na última remessa de cestas <!istribufdas em dezembro de 

1997, veio inscrito na embalagem da farinha de milho "Yá-Yá. 

que também insere-se na cesta. que a sua validade - que era da 

6 meses- es1ava vencida desde junho/97, posto que existia a in

fonnação estampada o respectivo saco que sua fablicação havia 

ocorrido em, janairo/97. 

Por outro ângulo, ainda que os componentes das cestas 
básicas distribuidas pelo governo federal não se afeiçoassem pu

trafeitos, ainda assim nada justificaria a pirotecnia politica entabu

lada pelos gaslores do programa sem qualquer objeção da im

prensa ou dos segmentos políticos acerca do assunto. 

É que tais cestas são absolutamente parcas com ralação 

aos alimentos que lha dão corpo. Possuem sornerrta cinco itens, 

dos mais pobres em nutrientes, a são: 01 quilo de farinha de mi

lho, outro quüo de farinha de manãooca, pacotes de macarrão, ar
roz tipo 5 e um saco da latido feijão. Repita-se, todos ímprestá

veis para o consumo. 
Ou seja. às ascâncaras o ãonhairo público vem sendo su

primido na compra a distribuição de alimentação deteriorada para 
a população carente. 

Assim, seria interessante a investigação política sobre a 

origem. astocagem e a distribuição final dessas cestas básicas, 
constantando-se se tal absurdo afigura-se como comum em ou

tros municípios participantes do "programa comunidade sofldária", 

patrocinado pelo governo federal. 

Para encerrar, esclareço que encontro-ma à disposição de 

V. Ex" para esclarecer qualquer dúvida a indicar nome e qualifica

ção completa das pessoas que protagonizaram os fatos aqui nar
rados. Meu telefone residencial é 266-1301, DDD 012. 

Sem mais, subscrevo a presenta. - Wagner Giron de La 

Torra. 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA REGIONAL DE TAUBATÉ 
PÇA.CEL VITORIAN0,113-CENTRO-TAUBATÉ 

MENSAGEM FAX N.• 010198 

Para: Gabinete do Sanador Eduardo Suplicy 

órgão: 
Fac Simile: (061) 3236249 

Da: Procuradoria Estado 
Regional de Tauba!é- SP 

Dr. Wagner Ciron de La Torra 

órgão: Procuradoria-Geral do Estado 

Fac Simile: (012) 221-4861 

Assunto: 

exm• Sr. Procurador da RapúbrJCa. em exercício junk> a 

Justiça Federal Sação da São José dos campos - SP: 

Ch"'rocurador do Estado, que es1a subscreva, no exercício 

das funções afatas a Defansorla Púbi'JCa. (ex vi do art. 134 da 

Constituição Federal a art 10 da ADCT da Carta Paufosta), em 

atlvidade jurrto a Comarca de Taubaté, com amparo nos artigos 
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1•, inc. IV e 6" da Lei n• 7.347/85, vem através deste expor e 

requerer o que segue: 

Há c::erca de um ano, por força do programa assistencial 

Comunidade Solidária, encampado pelo Governo Federal, men
salmente são distribuídas no Município de Santo Antonio do Pi

nhal - SP, dezenas de cestas básicas, sobretudo para as pes
soas carentes residentes em zonas rurais ou bairros periféricos, 

cujos nomes encontram-se cadastrados em um livro junto a As· 
sistência Socíal da Prefeitura local. 

Há também pouco mais de um ano residindo neste Municí

pio, em razão da convivência quase que diária com moradores 

das cercanias vizinhas, tomei conhecimento da realização de dito 

programa por estes confins. 

•· lamentavelmente, não foi satisfatória a informação, poiS 

esta me chegoU acompanhada das mais severas crflicas a res

peito da qualidade e quantidade dos componantes alimentícioS 

(se é qua assim se pode denominá-tos) que integram a referida 

cesta. No falar simples da gente desse lugar, os alimentos "são 

velhos, !acidas, escuros" (como é o caso do feijão, do arroz e do 

macarrão) enfim. imprestáveis para o consumo. Relatam ainda os 

beneficiários" do programa. ao menos os que ainda não alcança

ram a extrema miséria e que, portanto, podem levar à mesa ou

tros alimentos por eles comprados, que têm destinado os manti

mentos da cesta à engo!da de anirnafs e aves (cães, gatos e gali

nhas). Outros, no entanto, se ãiZ9<tl •sem escolha" e consomem o 
que lhes é dado. 

São os seguintes os cinco ínfimos itens que compõem a 

cesta: farinha de milho, farinha de mandioca, arroz, feijão e ma

carTão, cujas quantidades os beneficiários não sabem precisar. 

Como se vê, ainda qua tolerável fosse a qualidade dos produtos 

(o que, frise-se, não é o caso) o teor nutricional destes é pratica

mente nenhum. E são justamente estes homens e mulheres, 

exercentes de trabalhos ffsicos árduos, e estas criançaS, mirradas 

pelo pouco comer, quem mais necessitam de uma efetiva nutri

ção. 

Também existem casos de alimentos com data de validade 

vencida, como se intere da cópia de uma embalagem de farinha 

de milho anexa. distribuida para consumo em dezembro último, 

sendo qua sua validade esteve inscrita no respectivo saco até 

seis meses após a fabricação, ocorrida em janeiro de 1997. 

Enternecido por essas plangentes informações, achei por 

bem comunicar o fato a um órgão de imprensa para que o investi
gasse e levasse ao conhecimento das autoridades competentes, 

no intutto de buscar a responsabilização, ou no mínimo esclareci

mentos, dos q'ue protagonizam tal descaso. Assim o fiz. Relatei a 

situação em carta enviada ao redator do Jornal Folha de São 

Pãuio, que por interméãoo de profissionais atuantes na sucursal 

de São José dos Campos, me procurou. 
-=-'"" 

Apesar da gravidade do lato e das generosas provas colhi

das nos testemunhos das pessoas procuradas pelo jornal, e mais, 

de constatação in loco da má qualidade dos alimentos, a matéria 

(anexa ao presente), infeizmente, esbMI longll de _. 80 pro
blema a importância que lhe é patente. 

Isto posto, tendo em vista as dlrelrizlla Jmllledla p-. da
positivos legais referidos no preêmbulo, bem como a ofelllllla c:l
reitos coletivos titularizados por compo118111118 da I'OPI*"ii" ca
rente, que são destinatários dos pésllmos ~ pllllladus 
pelo Goverroo Federal me<iante o programa "Comunldllde Solidá

ria", requer-se a V. Ex" a instauração do C011ip8tllllt8 PiOC6CIIiiO!ir 
to investigativo a fim de serem apuradoll a. falcle, ........ liiiido
se, se constatadas as irregularidades na dlllitbulçlio, aquillçlo, 

estocagem e consumo dos parcos~ '*'*'~feio~ dlalltbui

dos pelo governo federal, o ajulzamento da CXHIWI!**va aç6o ci

vil pública no escopo de sanar o problema. 

Coloco-me à inteira disposição de V. Ex" .,.a pnJIIBr 

maiores esclarecimentos junto à sede da PiOCuladoda Reglarllll 
da Taubaté, silo à Pça. Cal. VItoriano, 113, ceniiO, Taubal« SP, 
CEP 12020-020, fone 221-4722. 

P. deferimento. 

Taubaté, 2B de janeiro de 1998.- w..- Cllnln da La 
Torre, Procurador do Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio PortaRa)- V. Ex' 
será atendido na forma regimental. 

Não há mais oradores inscritos. 
Os Srs. Senadores João Rocha. Mauro Miran

da, Ronaldo Cunha Uma, Lúcio AJc4ntala, Carlos 
Bezerra, Bernardo Cabral e Júlio Campos enviaram 
discursos à mesa para serem publicados na fonna 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, não é de hoje que oa 
sucessivos governos da República vêm enfatizando 
a necessidade de aumentar o volume e rantabilldade 
de nossas exportações. Nesse sentido, deve-se re
conhecer, o Governo Femando Henrique Cardoso 
tem-se postado um pouco mais à frente, pois que 
estudas estão se procedendo com viStaS ao aumen
to do setor exportação no Brasil, haja vista, entre ou
tros, o trabalho técnico, assim direclonado, da Ge
rência Setorial de Produtos Florestais do BNDES, 
voltado aos produtos sólidos de madeira. 

Ademais, o Governo Federal, através do Pro
grama Especial de Exportação, a ser anunciado em 
breve pelo Presidente Femando Henrique Cardoso, 
tenciona elevar as exportações brasileiras, até o ano 
2002, ao patamar dos U4$ 100 bilhões. Esse progra
ma visa ampliar o número de empresas exportado
ras bJCI§Íieiras que, atualmente, somam apenas 180. 

À parte essas, entre outras elogiáveis Iniciati
vas do Governo Federal que ainda hibernam, sob 
análise e preparação, façamos uma avafi&Çio sobre 
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o segmento exportação no Brasil, analisando fatos 
efetivos e concretos da atualidade: 

Somos um País tradicionalmente exportador de 
matéria-prima industrial, de produtos agrícolas e de 
produtos semi-industrializados, ou de baixo valor 
agregado. Nossa pauta de exportação é dominada 
pelos produtos de origem agrícola, setor no qual o 
Brasil se coloca entre os primeiros produtores mun
diais, em diversos de seus itens. 

Tudo estaria muito bem, se estivéssemos con
tinuamente diversificando a pauta dos produtos ex
portados e ampliando o leque de nossos clientes. 
Pela nossa extensão territorial, pelas imensas áreas 
agricultáveis e de reservas florestais de que dispo
mos, pelo nosso gigantesco potencial de desenvolvi
mento industrial, pela já comprovada competência 
de nossa gente, o Brasil tem todas as condições de 
se tomar, em curto lapso de tempo, urna potência 
econômica de primeira grandeza, concorrendo, em 
pé de igualdade, com o Grupo dos Sete. Necessário 
se faz, todavia, que uma política global de desenvol
vimento seja posta em prática, apoiada em políticas 
setoriais que garantam aos diferentes segmentos da 
economia nacional capacidadé produtiva e concor
rencial equivalente ou superior à de nossos rivais di
retas. 

Um setor importante da economia brasileira é o 
setor mac:eireiro, quer pela relevância dos valores 
que movimenta, quer pela significância ecológica 
que representa, em um País que possui a maior flo
resta tropical do mundo. 

O comércio mundial de madeiras provenientes 
dos vários tipos de florestas movimenta, anualmen
te, cerca de 50 bilhões de dólares, provindo, desse 
total, aproximadamente 12 bilhões das florestas tro
picais. Contudo, a participação do Brasil nesse mer
cado tem sido bastante modesta: comercializamos 
apenas 2"/o da madeira proveniente de todas as flo
restas e 4,5% das madeiras de florestas tropicais. 
lnexiste, portanto, urna participação expressiva do 
Brasil no mercado mundial de madeiras, sobretudo 
se considerarmos, como já disse, sua extensão terri
torial e cobertura vegetal. 

Dados divulgados pela FAO mostram que, na 
próxima d~da, haverá um descompasso crescente 
entre oferta e demanda de madeira no mercado in
ternacional. Suas causas são, basicamente, a queda 
de produção da Malásia e da Indonésia e a virtual 

_,.estagnação esperada para os principais produtores 
do hemisfério norte, ante as pressões ambientais e 
-~c!ais. A atual crise econômica do Sudeste Asiático 
<· \"'ndn a acentuar tais perspectivas. 

É consenso entre os especiB.Iistas do setor ma
deireiro que tal descompaSso propiciará a valoriza
ção do preço da madeira nos próximos anos e indu
zirá o mercado, especialmente os países do hemis
fério norte, a aproveitarem mais intensamente os re
síduos de madeira, provocando um crescimento ace
lerado da demanda de produtos manufaturados de 
madeira. · 

O Brasil, tradicional exporta~or de produtos só
lidos de madeira, tem potencial para aumentar sua 
inserção nos mercados de alta~ competição e de 
grandes volumes transacionados.· Em 1996, nossas 
exportações foram de cerca de 1; 1 bilhão de dólares 
em madeiras e derivados sólidos, além de 266 mi
lhões em móveis. 

A mudança, a méã10 prazo, do eixo de produ
ção de madeira do Hemisfério Norte para o Sul rep
resenta urna oportunidade única para as indústrias 
de base florestal localizadas nas regiões· tropicais. 
Florestas de rápido crescimento e boa qualidade 
permitirão às empresas que atuam de forma globali
zada a conquista de novas parcelas desse mercado. 

. Não será tarefa· simples, pois, certamente, novas 
barreiras comerciais serão levantadas para proteger 
os mercados de maior porte, normalmente domina
dos por grandes corporações. 

Apesar de sua tradição, o Brasil possui, ainda, 
pequena participação no mercado mundial de expor
tações de produtos sólidos de madeira. Tal posição 
de aparente fragHidade, permite-lhe, todavia, dispor 
de amplo espaço a ser explorado em segmentos e 
mercados com elevadas taxas de crescimento. Con
tudo, algumas correções de rumo na indústria da 
madeira no Pars precisam ser feitas. 

A constatação mais imediata é de que nossas 
exportações de produtos sólidos apresentam grande 
wlnerabilidade, especialmente o setor mais ~repre
sentativo - o de madeira serrada. Somos wlnerá
veis, pois nossas exportações estão apoiadas, em 
larga escala, na disponibifJdade de recursos flores
tais nativos, deixando-nos, assim, sensíveis à políti
ca de comércio exterior de países com renda perca
pita semelhante ou inferior à do Brasil, mas com boa 
dotação de recursos florestais. 

Ressalte-se, também, que a estruturação da 
oferta nos pafses desenvolvidos tende a elevar a 
competição entre os produtos sarni-elaborados, in
tensivos em recursos florestais nativos, como os bra
sileiros, e os produtos substitutos baseados em tec
nologias que utilizam, corno matéria-prima, resíduos 
de madeira ou produtos de madeira reciclados. 
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Esse quadro tem importantes implicações es
tratégicas, já que, se não ocorrerem mudanças na 
escala e na composição dos investimentos a serem 
realizados no segmento produtor de sólidos de ma
deira, as exportações brasileiras nos próximos anos 
não repetirão as taxas de crescimento observadas 
ultimamente, já bastante modestas, se comparadas 

· com as de outros produtores importantes. 

As diretrizes básicas de uma política visando 
reduzir a vulnerabilidade e aumentar de forma con
sistente as exportações devem se concentrar em 
duas vertentes principais, que são, em certa medida, 
complementares. 

.· A primeira, onde a intervenção do Governo, via 
seus órgãos de fomento, teria caráter mais genérico, 
visaria influenciar o perfil dos investimentos direcio
nados para o setor moveleiro usuário de madeira 
como matéria-prima. Buscar-se-ia dar a esse seg
mento conáiÇÕes de aumentar a oferta interna e ex
tema de produtos com qualidade e preços competiti
vos, ampliando a base do mercado interno e agre
gando valor aos produtos sólidos de madeira. Como 
exemplo, é ilustrativo o p~ de modernização 
em curso no segmento moveleiro que utiliza madeira 
como insumo: as exportações evoluíram de cerca de 
24 milhões de dólares, em 1990, para 2S6 milhões, 
em 1996. Nesse sentido, é fundamental que se redu
zam os custos das matérias-primas básicas da. in
dústria moveleira, meãlaflte expansão, modern
ização e melhoria da competitividade da indústria de 
madeira aglomerada. É necessário, ainda, que seja 
incentivada a instalação, no Pafs, de mais fábricas 
de painéis de fibra de média densidade, os MDF. 

A segunda vertente envolveria medidas desti
nadas, fundamentalmente, a intensificar o fraco rela
cionamento existente entre as cadeias produtivas de 
papel e celulose e de madeira e móveis. De acordo 
com o que já ocorre em outros países, é preciso que 
a capacitação gerencial, tecnológica e financeira do 
segmento de papel e celulose seja incorporada ao 
segmento produtor de sólidos de madeira. No caso 
brasileiro, isso se viabilizaria, principalmente, pela 
entrada das empresas produtoras de celulose no 
mercado de madeira serrada, mediante investimen
tos em serrarias intensivas em capital e em florestas 
de rápido crescimento, com o desenvoMmento de 
plantio especificamente direcionado para a indústria 
dã móveis e para a construção civil. 

A madeira serrada de eucalipto, que ainda é 
- i>ouco utilizada no Brasil pelo setor moveleiro e de 

componentes para a construção civil, teria condi
ções bastante competitivas no mercado externo, 

além de se constituir em forte elemento imp, .• ,.,,, .a
dor das exportações de móveis que ,utilizam a ma
deira maciça. 

Em continuação, deveriam ser desenvolvidas 
ações no sentido de agregar valor aos produtos sóli
dos que utilizem madeira serrada de espécies nati
vas, e de modernização do segmento produtor de 
madeira compensada. Complementarmente, pode
riam ser criados incentivos específicos à pesquisa 
de reflorestamento com espécies nativas - as flores
tas enriquecidas. Tai política. além de estimular for
temente a produtividade das empresas que utilizam 
mais matérias-primas, seria extremamente vantajosa 
sob o ponto de vista ambiental, minimizando even
tuais retaliações internacionais às exportações brasi
leiras de produtos sólidos de madeira. 

Cumpre enfatizar, portanto, que- substanciais 
incrementos nos atuais níveis do valor das exporta
ções brasileiras, bem como a redução de sua vulne
rabilidade, somente poderão ser obtidos com a ado
ção de políticas que induzam a produção em larga 
escala de espécies nativas e de rápido crescimento, 
um maior grau de elaboração industrial da madeira 
processada e a introdução de novos produtos. O au
mento da participação das exportações no mercado 
mundial somente ocorrerá na medida em que o País 
conseguir obter produtos sólidos de madeira com 
maior conteúdo tecnológico, mais exigentes em re
cursos humanos qualifiCados e com maior diferen
ciação quanto às espécies florestais utilizadas. 

Vale dizer que expandir significativamente as 
exportações brasileiras de produtos sólidos de ma
deira a partir da base produtiva existente é inviável 
sob o ponto de vista ambiental, uma vez que aumen
taria de modo substancial a exploração de florestas 
naturais, já tão devastadas pelos atuais predadores. 
Com a tecnologia hoje disponível, a exploração da 
floresta nativa em larga escala na região amazônica 
não é viável econômica e ecologicamente, havendo 
a necessidade de desenvoMmento de conhecimen
tos básico e aplicado sobre a silvicultura tropical. 
Portanto, o apelo ecológico de florestas plantadas de 
rápido crescimento e de florestas enriquecidas é um 
forte elemento de divulgação dos produtos, dentro e, 
sobretudo, fora do País. 

Estou convicto de que o Tocantins, Estado que 
tenho a honra de representar nesta Casa, se·destà
ca como local privilegiado para o fortalecimento da 
modema indústria madeireira brasileira. Uma indús
tria economicamente vantajosa e ecologicamente 
saudável. 
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O Tocantins é um dos Estados integrantes da 
chamada Amazônia Legal. Simultaneamente, ele as
socia a vegetação da floresta tropical com vastas re
gl6es de cerrado. Ambos os tipos de ambiente são 
propfcios à exploração controlada e renovável da 
madeira, desde que usada a tecnologia adequada. A 
grande extensão territorial do Estado do Tocantins e 
sua baixa densidade populacional tomam-no o espa
ço Ideal para o desenvolvimento da indústria madei
reira. 

O Tocantins possui todos os trunfos para servir 
de locomotiva neste processo, pois, além dos espa
ços e solo, desfruta de vias de baixíssimo custo para 
o~ da produção. A Hidrovia Araguaia-To
cantins e o corredor Centro-Leste conferem ao meu 
Estado uma posição privilegiada dentro do cenário 
de um Brasil forte no mercado madeireiro mundial. 
Basta, apenas, implantar uma política setorial con
sistente, que garanta volume produzido, qualidade 
de produto, proteção ambiental e renovação da ve
getação. As forças produtivas do Tocantins estão 
dispostas a Investir, se a política adequada for posta 
em prática. 

Cumpre 18S8altar, finalmente, que a conjuga
ção de balxo retomo da atividade florestal, com ciclo 
de c:omerciallzaçio da madeira serrada superior a 
10 anos, no caso de florestas plantadas, com alter
nativas maia atraentes de investimento tem dificulta
do que ernpl8888 realmente competitivas realizem 
invenJ6es tanto na expansão da área plantada quan
to na industrialização da madeira. Assim, a atrativi
dade de novoe projetas aumentará na medida em 
que o custo de capital no Brasil diminua, aproximan
cfo.se do praticado em outros países. 

Como frilel no infcio deste pronunciamento, as 
reiteradas manifestações governamentais visando 
aumentar 1101118. arrecadação com as exportações 
só encontrar1o eco na ~ida em que políticas seta
riais de fomento e modernização forem postas em 
prática. 

Note-se qu& muitas das considerações que 
aqui fiz encontram-se exaradas em documento da 
Gertnc1a Setorial de Produtos Rorestais do BNDES, 
o que equivale a dizer que os técnicos do Governo já 
sabem c1 que fazer. Falta apenas a decisão de fazê
lo. Espem-tie, portanto, que o Programa Especial de 
~;fio, a ser implantado pelo Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, seja, enfim, a 

_mola propulsora, o instrumento que faculte se agili
Zem as medidas necessárias ao fomento desse se
tor que, certamente, dadas as potencialidades deste 
Pafs, pode e deve tornar-se, uma vez bem gerencia-

do, um dos maiores geradores de empregos, divisas 
e riquezas para o Brasil. 

Era o que eu tinha a dizer. 
. Muito obrigado. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB- GO) -Sr. 
Presidente, Sr!'s. e Srs. Senadores, com apenas 
doze dias de aplicação, a nova lei brasileira do trân
sito começa a mostrar que passará a ser parte per
manente da cultura do nosso povo. É isso o que os 
jornais estão mostrando diariamente. Os níveis de 
apoio e participação da sociedade revelam níveis 
surpreendentes de engajamento nessa cruzada para 
tomar mais civilizadas as nossas vias de trânsito. E 
quem ganha com isso somos todos nós, que quere
mos o respeito à vida, a ascensão da cidadania e o 
fim da impunidade. No último domingo, o jornal O 
Globo publicou pesquisa que revela a aprovação de 
78 por cento dos cariocas ao novo código. Poucos 
dias antes, a Folha de S. Paulo mostrava que mais 
de 80 por cento dos paulistanos acreditavam no su
cesso da legislação para combater os abusos ao vo
lante. As mudanças nas atitudes dos motoristas já 
são parte do cotidiano nas cidades e nas estradas, 
de acordo com os volumosos espaços que a impren
sa tem dedicado ao assunto nos últimos dias. 

Hoje, o Correio Braziliense informa que as 
multas por excesso de velocidade, em Brasília, tive
ram queda de 61 por cento, com a entrada em vigor 
do novo código. Em São Paulo, o número de aciden
tes já foi reduzido à metade, e em Curitiba o número 
diário de mortes no trânsito sofreu uma queda de 80 
por cento. No Rio de Janeiro, os atendimentos de 
emergência nos hospitais caíram verticalmente. Nas 
rodovias de meu Estado de Goiás, o número de in
frações cometidas pelos motoristas caiu em 63,8 por 
cento na primeira semana. Os acidentes rodoviários 
reduziram-se de doze para oito. Os primeiros levan
tamentos realizados pela Associação Brasileira de 
Departamentos de Trânsito indicam a diminuição 
dos números de atropelamentos, mortes e multas. 
Enquanto isso, as empresas de transporte interesta
dual de passageiros estão promovendo cursos inten
sivos para reeducar os motoristas e adaptá-los às 
normas que são determinadas pelo Código. 

Todos esses fatos mostram que o pafs está 
reagindo melhor do que se poderia esperar, num es
paço de tempo tão reduzido para acabar com velhos 
vícios arraigados no trânsito caótico das cidades e 
das estiadas. Decididamente, estamos vivendo uma 
fase de boas notfcias nesta nova era de paz entre o 
automóvel e o cidadão. Acho que todo o esforço da 
Nação deve ser no sentido de que essa mudança de 
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comportamento tenha vindo para durar. Diante do 
quadro positivo que é descrito pela imprensa, o mi
nistro Íris Rezende anunciou no fim de semana a de
cisão de reduzir de 120 para 90 dias o prazo de re
gulamentação dos 60 artigos que ainda dependem 
de normas mais específicas. O Ministro acredita que 
o apoio da população e as mudanças visíveis de 
comportamento vão facilitar esse trabalho, cujo texto 
final resultará das observações do dia-a-dia nas pri
meiras semanas de implantação do Código. 

A pesquisa realizada no Rio de Janeiro mos
trou a corrupção como o ponto crítico que poderá 
comprometer o êxito da lei. Dos 500 cariocas ouvi
do!! pelo jornal O Globo, 53 por cento temem que o 
valor elevado das multas e o rigor das penas mais 
graves poderão "favorecer desvios de conduta da
queles que estão encarregados de fiscalizar o cum
primento das regras'. Mesmo admitindo que a possi
bilidade existe, o ministro da Justiça mantém seu oti
mismo, acreditando que 'o elevado índice de adesão 
da sociedade se traduza em denúncias contra poli
ciais corruptos, tentativas de suborno e abusos de 
autoridade'. Está certo o Ministro em acreditar que 
essa participação vai acontecer. A passividade so
cial diante do suborno levaria a proteger a minoria 
de infratores, frustrar a maioria que quer andar na li
nha e desacreditar a lei. A grande adesão popular 
mostra que queremos avançar como país civilizado, 
e é na direção desse objetivo que toda a sociedade 
deve dar-se as mãos. 

A garantia do Ministro é de que o governo esta
rá atento para assegurar que os agentes da lei se 
mantenham à altura da confiança popular no novo 
Código. Mas, para ele, é imprescindível que a popu
lação também participe do esforço de mobilização 
para combater qualquer tipo de fraude nas relações 
entre os policiais e os infratores. Pessoalmente, eu 
acrescentaria que a imprensa terá importância fun
damental no combate à corrupção, como porta-voz 
mais atento das aspirações da sociedade. Da mes· 
ma forma como o Código caiu no gosto do povo gra
ças ao amplo trabalho de divulgação desses primei
ros dias, as tentativas de enfraquecer a aplicação da 
lei devem merecer dedicação igual ou maior. Aliás, 
não tenho dúvida de que o rigor ético dos profissio
nais que trabalham no rádio, nas revistas, nos jor
nais e nas televisões, será o aliado mais poderoso 
áo Código e de sua natureza como instrumento de 
paz. E também não tenho dúvida de que estou refie-

-lindo o pensamento do Ministro Íris Rezende. 

Outra iniciativa que julgo fundamental para o 
sucesso do código, ainda no campo do combate à 

corrupção, é a de promover programas educativos 
de grande alcance parei conscientizar as corporaçõ-· 
es policiais encarregadas de aplicar a lei. É preciso 
que cada policial absorva o fato de que ele também 
é um cidadão do povo a serviço da ética, que conce
der ao corruptor é cair na armadilha que poderá des
truir o seu futuro, tirar-lhe o empregá e colocá-lo na 
marginalidade. Sobre isso, vale repetir a advertência 
do ministro da Justiça: 'O Código Penal e o Estatuto 
do Servidor Público têm medidas duras contra a cor
rupção, entre as quais a demissão por justa causa e 
o processo penal na justiça comum, que poderá ren
der até seis anos de prisão'. 

Estamos apenas no começo de nossa lua -de 
mel com o Código, e já se fala que ele poderá ser al
terado para incorporar algumas dezenas de iniciati
vas que tramitam nas duas casas do Congresso. Por 
mais respeitáveis que sejam essas propostas, acre
dito sinceramente que elas não sejam ·oportunas 
para este momento. Esperamos nada menos que 32 
anos para celebrar o advento da nova lei, que deve 
ser testada exaustivamente para- receber no futuro 
as alterações que a experiência indicàr. Acho since-

. ramente que esse debate só servirá para confundir a 
Opinião Pública e estimular a incredulidade, princi
palmente se dermos espaço à tese de .que as penas 
previstas para os criminosos são exageradas. Isso 
seria o mesmo que admitir que o crime de trânsito 
continuará acontecendo. A lei passou aexistir, para 
que esses crimes deixem de existir. É melhor torcer 
para que ela não tenha que ser aplicada, por falta de 
réus. Para mim, abrandar as penas seria recriar o di
reito de matar e estabelecer um novo disfarce para a 
impunidade que já sacrificou mais de 20 milhões de 
vida em todo o planeta. Para .ser o Código. da paz e 
da cidadania, como o classificou o 11Jini~ro da Justi
ça, ele não poderá ser complacente ou piedoso com 
a pequena minoria que ainda seja capaz de desafiar 
o direito sagrado da vida. 

Nada de complacências com o crime, Sr. Presi
dente. É o que penso. 

Muito obrigado. 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB- PB) 

- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nunca é de
mais trazer a este Plenário, para o franco e salutar 
debate, um tema tão importante quanto a educação. 
Penso que, ao fazê-lo, ampliamos as possibilidades 
de que sejam encontradas saídas para os graves e 
históricos problemas que envolvem o sistema educa
cional bfasileiro. 

Corno não poderia deixar de ser, estou entre 
os que reconhecem - e aplaudem - o esforço que 
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Brasil está fazendo, nos últimos anos, no sentido de 
superar os péssimos indicadores de nossa educa
ção. Também concordo com a ênfase que se está 
conferindo à educação básica, especialmente quan
to ao ensino fundamental. Nos dias de hoje, em que 
o elevado nível de desenvolvimento tecnológico e a 
extrema competição económica internacional cami
nham lado a lado, é absolutamente impensável que 
continuemos ostentando índices tão baixos de esco
laridade. 

· A construção de uma sociedade: modema, 
identificada com o seu tempo histórico, constituída 
por autênticos cidadãos, exige a socialização do co
nhecimento. Daí, pois, merecerem todo nosso apoio 
as "inedidas que estão sendo tomadas pelo Governo 
Federal e que se voltam para a garantia de uma 
educação básica de qualidade para todos. Valoriza
ção do magistério, repasse direto de recursos para 
as escolas, livros didáticos avaliados com rigor cien
tífico e distribuídos no momento certo, desenvolvi
mento de um bem planejado programa de educação 
a distância, são, entre outras, ações positivas que 
podem e devem contribuir para a melhoria do de
séínpenho da escola pública brásileka. 
. , .. · Entretanto, sendo um processo, a educação 
não admite que a prioridade a um determinado nível 
de ensino possa significar a exclusão dos demais. 
Ressalto, a propósito, um setor que não pode ser 
descuidado, abandonado à própria sorte, sob pena 
de o País pagar um altíssimo preço. Refiro-me ao 
ensino superior, estratégico sob todos os aspectos, 
pois que indispensável à produção do conhecimento, 
à formação de docentes que atuarão na educação 
infantil e na educação básica, às respostas adequa
das aos desafios impostos pela realidade, com vista 
ao desenvolvimento nacional. 

Infelizmente, Senhor Presidente, o número de 
brasileiros cursando uma instituição de ensino supe
rior está muito aquém de nossas necessidades. Se é 
verdade que, praticamente, universalizamos o aces
so das crianças de 7 anos ao ensino fundamental -
apresentando um índice bem superior a 90% -. não 
menos verdadeiro é que, para uma população em 
tomo de 160 milhões de habitantes, conseguimos 
colocar rios cursos superiores cerca de 1 milhão e 
seiscentos ·mil estudantes ou seja, apenas 1% da 
população brasileira. - ' 

Especialistas do setor afirmam que, para os 
~rca de 34 milhões e meio de alunos do ensino fun

-damental, a proporção aceitável seria de 3 milhões e 
meio ·de universitários. Temos, assim, menos da me
tade do esperado de estudantes matriculados nos 

cursos de graduação. O problema maior, no entanto, 
é de outra natureza: em número redondos, do total 
de universitários brasileiros apenas 113 estuda em 
universidades públicas; cerca de 70% tiveram aces
so às instituições mantidas pela iniciativa privada. 

Um aspecto socialmente perverso envolve, no 
entanto, essa realidade. A grande maioria-dos que 
estudam em instituições particulares - pagando, 
pois, suas mensalidades - é composta por pessoas 
de baixo poder aquisitivo, que trabalham durante 
todo o dia e que encontram sérias dificuldades para 
custear seus estudos. É sobretudo para essas pes
soas que o Poder Público tem que voltar os seus 
olhos, buscando garantir-lhes condições minima
mente adequadas para que possam levar a bom ter
mo seu justo sonho de concluir um curso superior. 

Parece-me, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, que caminho seria o Crédito 
Educativo. Eis um programa que, bem estruturado, 
tem todas as condições de financiar o estudo supe
rior de milhares de brasileiros que dele necessitam. 
Iniciado timidamente em 1975, o Programa sofreu al
terações ao longo do tempo, tendo chegado, inclusi
·ve, ao desativarnento, no Governo Collor • 

Reativado no Governo Itamar Franco; pelo vivo 
interesse do Ministro Munlio Hingel e do Congresso 
Nacional, o Programa ganhou novas normas fixando 
suas diretrizes e regulamentando seu funcionamen
to. Infelizmente, porém, faltou-lhe, em todo .esse pe
ríodo, algo de fundamental importância: ser assumi
do, integralmente, como um programa de Governo, 
mais do que uma simples ação do Ministério da Edu· 
cação e do Desporto. 

É isso o que se exige agora. Em primeiro lugar, 
porque é estratégico para o País. Ademais,· essa se
ria a forma correta para vencer os obstáculos que 
sempre atravancaram sua trajetória, corrigindo suas 
distorções. Entre essas, citaria, de imediato, o custo 
financeiro do empréstimo, que recai sobre o estu
dante: juros de 6"k ao ano, mais Taxa Referencial, 
configuram uma situação de quase usura institucio
nalizada, que desconhece o sentido social desse 
tipo de empréstimo e que, a rigor acabam por invia
bilizar o pagamento da dívida. Hoje, a média nacio
nal de inadimplência atinge o altíssimo índice de 
57,8%, sendo que, em algumas unidades da Federa
ção, esse índice se aproxima dos 80%. 

Contando com cerca de 200 mil contratos em 
vigor-.quando o ideal seria, no mínimo, duas ou três 
vezes mais -. o Programa apresenta, para o corren
te ano, perspectivas sombrias. Quem o diz é o pró
prio MEC. pela palavra abalizada da Coordenadoict 
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do Creduc, Maria Cristina Barbosa Pires: ·o cenário 
é ruim. É uma espécie de falência, e, se o sistema 
não mudar, não temos como atender a novos alu
nos•, conforme o publicado pela Folha de S.Paulo, 
no último dia 19 de janeiro. 

Uno minha voz à do Reitor da PUC-SP e Presi
dente da Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias, Antônio ~Carlos Ronca, para quem a 
ausência de uma política governamental capaz de 
institucionalizar efetivamente o Crédito Educativo 
gera um mal insanável. Disse ele ao citado jornal: •o 
mais grave é o riscb de eliminar um programa que 
contribui para democratizar o acesso ao ensino su
pe_r:ior. Como a rede federal tem poucas condições 
de se expandir, é fundamental manter os mecanis
mos que permitam o acesso da população à univer
sidade.• 

Por todas essas razões, apelo ao Governo Fe
deral no sentido de que o MEC e os Ministérios da 
área económica, assim como a caixa Económica 
Federal, ~discutam em profundidade a questão, de 
modo a ·fazer do Programa de Crédito Educativo 
uma ação permanente, sistematizada e com dotaçõ
es orçamentárias compatíveiS. Não há mais como 
conviver com essa situação de insegurança e de ins
tabilidade. O Brasil não merece que uma grande par
te de sua juventude seja condenada à impossibilida
de de cursar uma instituição de ensino superior! 

Era o que tinha a dizer 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância - UNICEF divulgou, 
há pouco, o seu Relatório sobre a "Situação Mundial 
da Infância - 1998", em que se dá singular ênfase à 
questão nutricional. . 

Em síntese, essa Organização relaciona as 
providências de governo, no tocante às prioridades 
pennanentes de investimento, e os resultados so
ciais obtidos na nutrição da infância, revelando-nos 
que metade "do crescimento económico do Reino 
Unido e de inúmeros países da Europa Ocidental en
tre 1790 e 1980, por exemplo, foi atribuído às melho
rias na nutrição e nas condições de saúde e sanea
mento, que foram investimentos sociais realizados 
um século antes•. 

Por isso, consigna o Relatório a desnecessida
de de recorrer a supercomputadores para obter 

_~ma visão de certos aspectos do futuro•, pois, em 
sua maior parte, os acontecimentos do próximo milê
nio podem ser antevistos pelos cuidados prioritários 
que hoje dedicamos às nossas crianças. 

Dessa forma, considera o UNICEF, •a única 
agência das Nações Unidas dedicada exclusivamen
te à criança•, que •uma nutrição adequada pode mu
dar a vida das crianças, melhorar seu desenvolvi
mento físico e mental, proteger sua saúde e estabe
lecer uma base sólida para sua produtividade futu-
ra•. 

Essa verdade exige a con]preensão dos povos 
das nações em desenvolvimentó, nas quais a desnu
trição infelicita aproximadamente 200 milhões de 
crianças de até 5 anos de vida; Mais de 6 milhões 
desses infantes morrem a cada ano; outros, igual
mente desnutridos, sobrevivern·adoecendo com fre
qüência, manifestando, na fase' de crescimento, per
manente incapacidade física e mental. 

Trata-se, no entanto, de sofrimento e desperdí
cio humano derivados de moléstias perfeitamente 
evitáveis, segundo conclui o Relatório, •se o aleita
mento matemo não fosse intenrompido precocemen
te; se as necessidades nutricionais da criança fos
sem suficientemente compreendidas, se preconcei
tos profundamente arraigados não aprisionassem 
mulheres e crianças na pobreza•. 

Daí ter-se a desnutrição como a •emergência 
silenciosa", alguma coisa real e persistente, com 
"profundas e assustadoras implicações para a crian
ça, a sociedade e o futuro da humanidade•, e que se 
não restringe aos países em desenvolvimento. Em 
certas nações industrializadas, o aumento das dispa
ridades na distribuição da riqueza, somado à escas
sez de programas de amparo social, produz resulta
dos preocupantes em tennos de "bem-estar nutricio
nal da criança". 

Lembra o Relatório que, por muito tempo, a 
desnutrição foi vista como uma das resultantes da 
pobreza; sabe-se hoje, com mais segurança, "que 
ela é também uma das causas da pobreza•. Con
quanto em certas partes do mundo, como na Améri
ca latina e na Ásia Oriental, se tenham registrado 
notáveis avanços nos prog(a!Tlas de redução da eles
nutrição infantil, geralmente notou-se significativo 
aaéscimo no número de crianças desnutridas. 

Na Ásia Meridional, metade delas são desnutri
das. Na África, uma em cada três crianças "está 
abaixo do peso•, observando-se que "em muitos paí
ses do continente o status nutricional das crianças 
está piorando". Muitas estão propensas a morrer de 
doenças comuns da infância, não se contando aque
las que.as podem acometer ao longo da vida, face à 
ligação entre a desnutrição no início da existência e 
o desenvolvinento dá "COI Kições crõnicas como doen
ças coronárias, diabetes e hipertensão". 
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Acrescenta que, "além dos fatores fisiológicos", 
a desnutrição está relacionada a outras causas, 
como as de origem social, política, econômica e cul
tural. Exemplo disso, a discriminação e a violência 
contra a mulher são motivações importantes de des
nutrição, pois ela "é a principal provedora de alimen
tação durante os períodos mais cruciais do desen
volvimento da criança". Os cuidados com o seu 
bem-estar nutricional restam prejudicados "quando a 
·divisão de trabalho e dos recursos dentro da família 
.e nas comunidades favorece os homens, e quando 
as mulheres e as meninas enfrentam discriminação 
no acesso à educação e ao emprego". 

· O Unicef finaliza a introdução de seu Relatório 
enfatizando que "a única conclusão simples quanto 
à desnutrição é que o custo que impõe à sociedade 
é imenso". Dos cerca de 12 milhões de mortes de 
menores de 5 anos, ocorridos nos países em desen
volvimento, a cada ano, a maioria pode ser "direta 
ou indiretamente atribuída à desnutrição". No per
centual de 55% das mortes conseqüentes da desnu
trição, 1 9"/o ocorreram devido às diarréias; 1 9"/o às 
infecções respiratórias agudas; 18% às causas pari
natais; 7% ao sarampo; 6% à malária; e 32% a ou
tras causas. 

Afirma que, "não houvesse qualquer outra con
seqüência para a desnutrição, estas estatísticas ter
ríveis seriam mais do que sufiCientes para justiftear 
urgência mundial na prioridade para sua redução, e 
para classificar a inércia como uma afronta escanda
losa ao direito humano à sobrevivência". 

Infelizmente, além do problema "da sobrevivên
cia infantil e da mortalidade e da morbidade mater
nas", as crianças desnutridas suportam, por toda a 
vida, "incapacitações e fragilidades em seu sistema 
imunológico", acrescentadas de "limitação em sua 
capacidade de aprendizagem". Quando pequenas, 
as crianças desnutridas não têm, ao contrário das 
bem nutridas, •a .motivação e a curiosidade", apre
sentando redução das atividades "ligadas aos atas 
de brincar e explorar". 

Há comprometimento "do desenvoMmento 
mental e cognitivo" e redução dos "níveis de intera
ção da criahça, tanto com o meio ambiente quanto 
com as pessoas responsáveis por ela". Ademais, a 
dêsnutrição da gestante pode acarretar "retardamen
to mental do bebê" e, na primeira infância, o atraso 

-iiõ desenvoMmento psicomotor e o comprometimen
to cognitivo, em conseqüência da anemia devida à 
insuficiência de ferro. 

Há uma redução de cerca de 9 pontos no Ql 
dessas crianças. A deficiência desse mineral deter
mina que, "em I'TlÉ!dia. o Ql de bebês com baixo peso 
ao nascer é 5 pontos inferior ao Ql das criàriças sa
dias". As que "não recebem aleitamento matemo 
apresentam 01 8 pontos inferior ao 01 daauelas aue 
são amamentadas". 

Julga o Relatório, conseqüentemente,· que "a 
redução· da inteligência humana em tais níveis, por 
motivos quase . totalmente .evitáveis,. ·constitui um 
desperdício. imorat, ·e até· mesmo ·criminoso~. Desti
tuídas de "potencial físico e mental, crianças desnu
tridas que superam a infância enfrentam um futuro 
sem perspectivas. Serão .adultos com capacidades 
físicas e intelectuaiS reduzid.as, (:pni níl(eis _de produ
tividade mais baixos, e níveis mais altos de.doenças 
cronicas e de .incapacitações.. · · · · · 

Ao nível famHiar, para as famílias pobres, po
dem ser devastadores os custos e as pressões cres
centes que as incapacitações ·e as doenças ligadas 
à desnutrição impõem ãs. pessoas que cuidam des
sas crianças, principalmente as mães, a .quem os já 
.sobrecarregados serViÇos de" Saúde dós P.~íses em 
i:iesenvolvimento oferecem pauca ou nenhuma aju-
da · 

E quando as perdas registradas no microcos
mo da família se repetem milhões de vezes .ao nível 
da sociedade, o desgaste ·imposto ao· desenvolvi
mento abala seu equilíbrio global. Estima-se que, no 
ano de 1990, "a perda mundial de produtividade so
cial" causada pela desnutrição "foi equivalente a 
quase 46 milhões de anos de vida produtiva e sem 
limitações provocadas por incapacitações físicas ou 
mentais~. 

Em certas nações, calcula-se que ·a carência 
de vitaminas e minerais represente o equivalente a 
mais de 5% do Produto Nacional Bruto - PNB, sob a 
"forma de perda de vidas, de capacidade e de pro
dutividade". A fndia e Bangladesh, segundo esses 
cálculos, "tiveram confiscados 18 bilhões de dólares, 
em 1995~. A falta de resistência às doenças, tão co
mum nas crianças desnutridas, minimiza a eficácia 
dos vultosos recursos investidos nos serviços bási
cos de saúde e de saneamento. 

Da mesma forma, "investimentos em educação 
básica realizados pelos governos e por seus parcei
ros ficam comprometidos pelos efeitos perniciosos 
da desiJ..utriçãO sobre o desenvolvimento do cérebro· 
e sobre o desempenho intelectual", conforme S<ilien
tamos. A deficiência de minerais, característica dos 
desnutridos, é fator "particularmente preocupante 
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em países que lutam para melhorar seu sistema 
educacional". 

Diz o Relatório ser "diffcil cometer exageros ao 
se avaliar a devastação causada pela desnutrição, 
assim como também é difícil superestimar o poder 
da nutrição para neutralizar essa devastação". A boa 
nutrição constitui "a chave para o desenvolvimento 
·saudável dos indivíduos, das famílias e das socieda
des", contribuindo para a resolução dos grandes pro
blemas na área da saúde, que incluem as "doenças 
cronicas e degenerativas, a mortalidade materna, a 
malária e a AIOS". 

Felizmente, •mesmo nos países ou nas regiões 
rn$s pobres é possível proteger ou melhorar sensi
velmente as condições de saúde e de desenvolvi
mento da criança e da mulher". Faz o Uriícef, então, 
uma referência especial ao Brasil, onde em· certas 
regiões •a porcentagem de crianças abaixo do peso 
caiu de 17<'.k, <>m 1973,. para apenas. 6%, em 1996, 
ao longo de um período durante. o qual os índices de 
pobreza quase duplicaram". 

Rel8ciona corno experiência bem-sucedida a 
IniCiativa Hospital Amigo da Criança - IHAC, dentro 
de um "programa estrutUrado para o apoio do aleita
mento matemo, que em apenas. 6 anos ajudou a 
transformar mais de-12 mil hospitais, ãJStribuídos por 
114 países, em centros de apoio para. a boa alimen
tação do bebê". Neles,· é promovida "orientação. efi
caz e qualificada para iniciar o aleitamento de ma
neira saudável", protegendo mulheres e crianças da 
exposição "às atividades publicitárias e promocionais 
de leite em pó infantil ou mamadeiras". 

Constituem uma "garantia de que as mulheres 
e os recém-nascidos possam permanecer sempre 
juntos•, de que os bebês sejam amamentados logo 
após o parto, e de que continuem a ser alimentados 
exclusivamente com leite matemo. No Nordeste do 
nosso Pafs, "o Hospital Acari atribui à IHAC a sensí
vel diminuição dos custos de hospitalização de be
bés, e a redução dos casos de morte entre eles. 

• A boa alimentação do bebê inclui não só o 
apoio ao aleitamento matemo, mas também a garan
tia de boas práticas de complementação alimentar 
para crianças a partir dos 6 meses de idade, cujas 
necessidades nutricionais não possam mais ser 
atendidas apenas pelo leite matemo, embora seja 
importante a manutenção do aleitamento matemo 
sustentado até os 2 anos de idade". 
-~ 

Há referência, também, ao Programa da Pasto-
ral da Criança - PPC, do qual se esperam bons re
sultados para a proteção da saúde e do desenvolvi-

menta das criancas ,.,.,, -..:. :. "'''" ver que, nas co
munidades onoil ·,. .. ,., . "''"" ;,,."'''-'mentado, •a taxa 
de desnutrição "''''re '' ·.:."-'S.::;:.:: :o.:-:os não passa 
de 8% contra a t<~a r1::1c·::n::li c:c:. iti,3%, registrada 
em 1996, por um:;; ,.,,._e;: :c.i '-'" Uemografia e Saú
de. Além disso, z m:día nade~: .. de incidência de 
baixo peso ao nascer é de 9,:2%, enquanto nas co
munidades assistidas pelo Programa da Pastoral da 
Criança chegam a aper:as 6%". 

A Pastoral, que é uma das maiores organizaçõ
es não governamentais do mundo, atualmente opera 
em 22 mil comunidades brasi!<:icas, •em cidades 
grandes e pequenas, assim cc;no em áreas rurais, e 
atende 2,1 milhões de famí!ias, !nch;::~do mais de 3,1 
milhões de crianç<:s :".:.: .- :· . .-:~ .~:, -, <:nos de idade e 
cerca de 144 mil q<.~. 

· Para tanto, u~:r· ·,; :~--:· ~::r:r:;;.;~-s de "cerca de 
83 mil voluntários ·, :;(lr11'l' ,.,,.,.·,c:. principalmente 
mulheres, que trab: · · .. ,.,, ·· .. :::···:·a com i O a 20 
famílias, em sua pr·:. · ~-- :.~:;,: ·. ·.:: •. Zssas lideran
ças comunitárias es:é!c · "ein.;b<l;o; cm técnicas bási
cas de cuidados de saGao e on :~utriç.ão da mãe e da 
criança, íncluindo mcr::rort1;n.::ra:G u .. ; crescimento, o 
controle das vacinaço.,,;;, o apo:o c,.:; ;,õeitamento ma
temo, o tratamento da diarréia com a terapia de rei
dratação oral, e a prevenção :; a detecção da pneu
monia". 

Usando "veículos C8 radicdif•csê.o•, são trans
mitidas mensagens relr-:{·b-~r.-.-.., ,.:~ r:•p·rl\Ao e à saúde, 
produzidas pela Pasto; . -~ ' 2 divulgadas no 
programa Viva a \!.'-:ia .. , · .·:·:: :; vezes por se-
mana, por 910 estaçó~:·- · .,,,, , '0 c;storal recebe 
25% da renda da C;,. · · · ;,:.:,;;a Esperança, 
destinada ao Uniccf, c•-: :::-:::r._;:. ::!rr. benefício de 
lócalidades com altas : · · , .. ,,_ rtalidade infantil, 
em todo o País, corr :-: .. '· ... :::.:·>:::.:•cio a redução de 
14% nas taxas de ríesr. ::•;.;:: ··-

Por derradeiro, npo••;:-; ,, . ;":<:tório que "o forta
lecimento de alimentos .:'as1cos cem ferro, vitamina 
A, iodo e outros micronu;nentes constitui a opção 
mais sustentável e mab efio2.z q:2mo à relação cus
to-benefício para a eliminação das deficiências de 
micronutrientes•. Por exemplo, a iodatação do sal, 
que desde 1990 alcança uma população adicional 
de 1 ,5 bilhão de consumidores em todo o mundo, 
poupando anualmente milhões de bebês do retarda
mento mental, é um2 ·/;_-,;,.,.~r:· , : .• c da eficácia de 
progra"!as da fortifica,·_, · .... _._ .. 

No entanto, os c,,., .. ·:: ,_:·r, l<m!Ticante são recor
rentes. "A posição cc:::·,:.--::·::·i;; :u:: fortificantes no 
merr.ado pode ficar m.; .: ·''-''"t;••::netida em função 
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do controle de preços ou de tributação, e os gover
nos podem desempenhar um papel muito útil nestas 
áreas. Quando o Governo do Brasil eliminou o con
t:'oie de preços e reduziu um imposto de valor agre
!Jado que incidia sobre o leite, a produção leiteira re
cebeu um impulso, e a fortificação do leite passou a 
~er mais atraente para os produtores•. 

Estamos concluindo estas resumidas aprecia
ções do Relatório do Unicef sobre a "Situação Mun
dial da lnfãncia- 1998", acrescentando que ele ex
põe, em letras realistas, •a imensa crise invisível da 
desnutrição", a grande responsável pela maioria das 
mortes infantis no mundo todo. Ao mesmo tempo, é 
documento convocatório de todas as nações do glo
bo, para que se a6nhem na gigantesca tarefa de pro
teção da criança, contra a violação dos seus direitos 
e o comprometimento de "seu desenvolvimento físi
co e mental, ajudando a perpetuar a pobreza. • 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Sr. Presidente, SrDs e Srs. Senadores, a renegocia
ção das dívidas agrícolas supériore5 a 200 mil reais 
está novamente voltando à ordem do dia de bancos, 
Governo e produtores rurais, com o Governo colo
cando na mesa uma proposta acabada, uma atitude 
quase impositiva Esse é um assunto que se arrasta 
há muito tempo, sem que se tenha, até hoje, encon
trado uma solução aceitável e factível para as partes 
envolvidas. Assim, não se justifica a precipitação e 
certa afoiteza dos meios políticos no reconhecimento 
dessa proposta como a solução definitiva para a 
questão. 

Como esse é um assunto que diz respeito dire
tamente aos produtores rurais, não podem eles ser 
alijados do processo de renegociação, por mais rep
resentados que estejam por parlamentares compro
metidos com a causa agrícola 

A propósito dessa renegociação, gostaria de 
chamar a atenção dos meus pares nesta Casa para 
as propostas, a meu ver sensatas e realistas, da Co
missão Nacional de Crédito Rural da Confederação 
Nacional da Agricultura - CNA, representante oficial 
dos produtores, em reunião realizada no dia 28 de 
janeiro último, quarta-feira da semana passada. 

Essa Comissão reconhece alguns avanços na 
_,proposta governamental, a começar pela disposição 

de equacionar o endividamento daqueles produtores 
que não foram anteriormente beneficiados pela se
curitização de seus débitos. 

Faz, entretanto, algunl!l reparos e algumas su
gestões para melhorar os termos de rediscussão 
dessas dívidas, tomando-as mais facilmente saldá
veis. 

Primeiramente, essa comissão entende que a 
renegociação deve ser precedida de um recálculo 
dos débitos, expurando-se toda cobrança indevida, 
de acordo com as Resoluções n2 2.238 e 2.433 do 
Banco Central, inclusive no que diz respeito ao dife
rencial do Plano Collor, cuja inclusão no montante a 
ser renegociado deveria ser opção do produtor, con
forme previsto na Resolução n2 2.433 do Banco 
Central. 

Ainda considerando que a introdução do IGP 
como indexador do saldo devedor seja uma proposta 
melhor do que a anterior, que contemplava o IRP, a 
comissão entende que a luta dos produtores deve 
ser pela substituição desse índice pela equivalência
produto, nos moldes do que foi feito com as dívidas 
securitizadas, ou pelo Indica de Preços Recebidos 
pelos Produtores - IPR, que reflete o comportamen
to dos preços agropecuários. Em ambos os casos, 
evitar-se-ia que dívidas e preços agrícolas evoluís
sem de forma desencontrada 

Entende a comissão que esse esquema de re
negociação deve abranger todas as dívidas originá
rias do crédito rural, inclusive aquelas amparadas 
pela Lei n2 9.126/95, que trata dos Fundos Constitu
cionais. 

Propõe ainda a suspensão das execuções judi
ciais, quando o produtor aderir ao novo esquema de 
renegociação, e que a Resolução do Banco Central 
que disciplinar a matéria seja determinativa e não 
autorizativa Todos os bancos deverão pautar suas 
ações por essa resolução. 

Uma renegociação que leve em conta essas 
premissas, Senhor Presidente, Senhoras e Senho
res Senadores, terá muito mais condições de ser 
efetivamente cumprida. poi~ estará contemplando a 
rea6dade da agricultura em nossos dias. De nada 
adianta renegociar só por renegociar ou para ter 
uma solução momentânea para esse intrincado pro
blema das dívidas agrícolas; é preciso que ela seja 
feita em bases sórldas, que satisfaçam a ambas as 
partes, mas, acima de tudo, que possam ser cumpri
das pelos produtores a qualquer tempo, inclusive se 
houver uma reviravolta geral da economia. 

Cl:eio ser chegada a hora de se colocar um 
ponto final nessa questão, aproveitando a oportuni
dade em que as partes envolvidas estão dispostas 
ao diálogo. Nesse ponto, evoco a conclusão de um 
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editorial do jornal A Gazeta, de Cuiabá, do dia 29 de 
janeiro último: "Chegar a um consenso é uma neces
sidade. A bancada ruralista, o Governo e a direção 
do Banco do Brasil sabem perfeitamente disso. Con
cessões devem partir de todos os lados, pois, do 
contrário, é o país que vai pagar caro. Passa da hora 
de Governo e produtores tomarem consciência de 

· que o setor agrícola é o que temos de mais valioso 
e, adotando-se uma política austera e de seriedade, 
certamente os resultados serão compensadores, 
para todos•. 

Muito obrigado! 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM}- Sr. 
PreSidente, s..-s e Srs. Senadores, hoje venho a 
esta tribuna para fazer minha última homenagem ao 
grande seresteiro Silvio Caldas que faleceu ontem 
de insufiCiência respiratória, er'n seu sítio de Atibaía, 
no interior de São Paulo, aos 89 anos. 

Nascido em maio de 1908, no Largo da Cance
la, no Rio de Janeiro, começou a cantar aos seis 
anos de idade, e ganhou dos amigos do seu conjun
to, o Família Ideal, o apelido qe rouxinol. 

Largou a escola para ser mecânico, foi motoris
ta de caminhão, garimpeiro, leiteiro, cozinheiro, fez 
cinema e foi dono de restaurante. Mas, acima de 
tudo, foi dono de uma voz vigorosa, dicção impecá
vel e uma capacidade notável de revelar a poesia 
em cada verso das serestas que cantava. 

Em 1927, foi convidado para cantar na Rádio 
Mayrink Veiga e no mesmo ano fez sua primeira gra
vação, não parou mais. Depois vieram outros 500 
discos, em que o cantor-compositor fez dupla com 
Cartola, Ataulfo Alves, entre outros. 

Foi intérprete ideal de músicas de outros com
positcres, como Maria, A Deusa da Minha Rua, As 
Pastorinhas e Aorisbela. Fazia as platéias suspirar 
quando cantava Chão de Estrelas, feita em parceria 
com Orestes Barbosa. 

Com o violão, que ganhara de Juscelino Ku
bitscheck, em 1957, sempre ao seu lado, dizia que 
nascera cantando. Os tempos mudaram e a •a voz 
morena do Brasil" -foi esquecida pelo país e pelos 
fãs. Magoado, em 1965, abandonou o mundo mo
demo para se refugiar em seu sítio de Atibaia. Volta 
e-meia saía do seu exílio para presentear seus fás 
com sua voz. 

- Outros dados - "Houve quatro grandes can
tores na chamada época {!e ouro da música popular 
brasileira, Silvio Caldas foi o mais resistente deles, o 

único que soube driblar o tempo e os efeitos que ele 
causa no tempo. · 

Não teve a fama de Francisco Alves, o reco
nhecimento crítico de Orlando Silva ou a dramatici
dade de Carlos Galhardo, porém criara um novo es
tilo de, ao invés de cantar, dizer as canções. 

Quando era chamado de "caboclinho querido" 
pelo locutor César de Alencar, Silvio Caldas já era 
grande. Era uma estrela à moda antiga, quase folcló
rico. Faltava a um show numa boate da moda para 
fazer seresta num botequim, rompia contratos milio
nários para ir pescar no Nordeste, caçar no Amazo
nas, cozinhar para os amigos, consertar carros -
qualquer coisa que apareceS$e. 

Era o cantor favorito de Ary Barroso. 

Silvio Caldas se considerava um cantor, mas 
foi também um bom compositor. 

Os sucessos foram fartos. Desde faceíra' até 
•o Silêncio do Cantor" (homenagem a Francisco Al
ves, morto num acidente de automóvel. Foram 65 
anos de carreira, registrados em apenas dois volu
mes: um da série Mestres da MPB e a caixa de 3 
Cds O Caboclinho Querido, lançado em 1996, que 
reúne as melhores gravações da última fase do can
tor, a partir de 1954. 

A morte de Silvio Caldas encerra definitivamen
te um dos melhores capítulos da música brasileira. 
Uma época mais romântica, em que a música era 
mais importante que o dinheiro. 

A beleza dos versos da música •o silêncio do 
Cantor", que fez em homenagem a Francisco Alves: 

"Quando eu deixar de cantar 
Quando eu nunca mais gravar 
Meus sambas, minhas canções 
Quando calar na garganta 
Esta voz que hoje canta 
Para OS VOSSOS corações 

Quando meu cianto esquecido 
For pássaro ferido 
Que já não pode voar •. ." 

Silvio Caldas •morreu com dignidade, da mes
ma forma que passou toda a sua vida", disse a viú
va, com quem era casado há 33 anos. Ele será en
terrado hoje, às 17h, no cemitério Parque das Flo
res, em Atibaia. 

Muito Obrigado. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT} - Sr. Pre

sidente, SrGs. e Srs. Senadores, anos atrás, no início 
da década de 1970, um humorista da revista norte-
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americana Time desenhou, numa caricatura que fi
cou célebre, a estátua da Uberdade coberta até a 
cintura de lixo. Na legenda, podia-se ler estas pala
vras, à guisa de protesto do próprio monumento: 
'Arre! Embalagens sem retomo'. 

De fato, a cultura americana, por seu gosto 
pela praticidade, pela higiene pessoal e pela comodi
dade, havia progressivamente instituído no pós
Guerra a universalidade da embalagem dita one
way, que permitia aos usuários dos mais diversos 
produtos, sobretudo refrigerantes e produtos alimen
tícios, a despreocupação total com a questão, consi
derada incômoda, da devolução dos frascos e emba
lagens aos fomeéedores. Estes, por sua vez, apro
veitavam-se do corte dos custos com o transporte 
dos frascos de volta às unidades de produção para 
aumentar seus lucros, impondo também aos produ
tos sobrepreços que ultrapassavam o custo das pró
prias embalagens sem retomo. 

Esse é o tipo do lucro mesquinho, da higiene 
idiota, da instituição socialmente suicida em .que o 
interesse da preguiça se choca com o interesse 
ma1or da continuidade. da vida e da economia Trata
se de questão de tal evidência,'que é surpreendente 
que só tenha vindo a ser considerada quando o pro
blema do lixo tomou as proporções ironizadas por 
aquele humorista. 

A higiene individual proporcionada por se ·lidar 
com uma embalagem de uso único, por exemplo, 
contradiz a higiene coletiva pelo acúmulo de lixo cau
sado pelo descarte de milhares de frascos de refrige
rante e potes de creme, geralmente feitos de vidro ou 
plástico, materiais não degradáveis pela natureza que 
se vão acumulando nos 'lixões' e provocando perda 
de qualidade de vida das populações urbanas. 

A economia trazida pela ausência de custos de 
transporte de retomo das embalagens, por seu lado, 
contradiz a economia planetária, tanto no que diz 
respeito ao envenenamento do$ ambientes naturais, 
causado pela deposição de lixo por toda parte, quan
to do ponto de vista do desperdício que representa o 
não-reaproveitamento das embalagens. 

O problema, naquele país, já está colocado em 
outros termos hoje em dia, tanto pela volta das em
balagens retomáveis quanto pelo surgimento de 
uma forte mentalidade a favor da reciclagem das 
embalagens não retomáveis. Assim é, por exemplo, 

_QUe o turista brasileiro, em terras de T10 Sam, talvez 
estranhe ver gravado, nas tampas das latinhas de 
cerveja e Coca-Cola, um valor em centavos, às ve
zes diferente em cada Estado por questões de tribu-

tação, que o usuário recebe.rá ao devolver a lata ao 
supermercado. O mesmo se dá com as embalagens 
plásticas de um litro ou mais: os supermercados cos
tumam ter uma área em que estão enfileiradas vá
rias máquinas de retomo de embalagens, uma má
quina para cada tipo - plásticos, alumínio, vidro, etc. 
-, que as reciclam e fornecem moedinhas a quem 
nelas as coloca. 

É verdade que já temos, no Brasil, uma cons
ciência embrionária dos protiílemas ambientais cau
sados pelo lixo. A capital do$:paranaenses, Curitiba, 
por exemplo, é uma cidade famosa por sua qualida
de de vida e por ter um sistema altamente desenvol
vido de classíficação· e reciclagem de lixo, de que 
participa toda a população dê suas áreas mais cen
trais. Outras cidades vêm 'empreendendo fonnas 
menos avançadas de reaproveitamento dos rejeites 
industriais e domésticos. 

No entanto, sem que um bom estímulo, maior 
que· a mera conscientização ecológica, seja dado 
para que a população recicle as embalagens, muito 
material reaproveitável continuará a ser direcionado 
aos aterros sanitários, perenizando o desperdício. E 
qual maior estímulo conhecem V. Ex"s. que a remu
neração pecuniária? 

Por isso, apresentei o Projeto de Lei n2 218, de 
1996, que prevê a obrigatoriedade da recompra de 
embalagens não biodegradáveis por parte das em
presas produtoras e importadoras de bebidas e ali
mentos. O valor de recompra, como ocorre com as 
mencionadas latas de cerveja nos Estados Unidos, 
deverá ser gravado de forma permanente nos vasi
lhames, para que seja público e reconhecido. O pro
jeto prevê ainda que os estabelecimentos atacadis
tas e varejistas que comercializam os produtos po
derão servir de intermediários dessa recompra, de 
modo a tomá-la mais cômoda à população em geral. 

Uma medida como essa se faz necessária 
quando se sabe que as grandes redes de supermer
cados tendem a preferir os produtos acondicionados 
em embalagens não retomáveis, como denunciou 
reportagem do jornal Estado de S. Paulo de 11 de 
novembro do ano passado. No caso dos refrigeran
tes, por exemplo, a proporção de garrafas de vidro 
retomável nos supermercados caiu de 82"k em 1992 
para 34% em 1995, enquanto as embalagens de po
lietileno descartável subiam em sua participação de 
7,3% para 53%. Outro tipo de embalagem que expe
rimentou grande crescimento foi o das latas, que não 
passavam de 1,7% em 1992 e atingiram 5,3% das 
vendas em supermercados em 1995. 
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Os comerciantes alegam, como seria de se es
perar, que as embalagens não retomáveis têm duas 
vantagens fundamentais: primeiro, cortam os custos 
com a manutenção do setor de retomo de embala
gens vazias e com a quebra de vasilhames; segun
do, estimulam as compras por impulso, só possíveis 
se o freguês não precisar trazer frascos para troca. 
P-or essas razões, apontava a reportagem, os seto
res de marketing dos supermercados se esforçam 
ein convencer os consumidores a trocar as embala
gens retomáveis - de cerveja, por exemplo - pelos 
novos vasilhames sem retomo. 

Mais uma vez, podemos constatar que nosso 
Pais, sob o pretexto equívoco de modernidade, ca
minha na contra-corrente das tendências dos países 
mais avançados. Pesquisas realizadas nos países 
da OCDE mostram que a devolução de embalagens,. 
naquelas nações, já atinge valores entre 80 e 90"k, 
chegando mesmo, em alguns países, à totalidade. 
Aqui, pelo andar da carruagem, corremos o risco de 
ver algum chargista, à exemplo do americano, soter
rar a estátua carioca do Cristo Redentor em uma pi
lha de latas de guaraná. 

Embora o tratamento Íegal do assunto enseje 
alguma polémica, estou seguro de que a iniciativa é 
da maior relevância para a melhoria dos problemas 
do lixo das grandes cidades e para a economia de 
materiais para o fabrico de embalagens. Uma lei 
nesse sentido tem ainda a vantagem de estimular a 
pesquisa e o desenvolvimento de embalagens bio
degradáveis, além de representar a criação de pos
tos de emprego com a infra-estrutura logística ne
cessária para o retomo dessas embalagens. Por 
isso, solicito a atenção dos meus eminentes Pares 
para a apreciação, o aprimoramento e a aprovação 
desse projeto. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (lucídio Portella) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, lembrando às Sras. e Srs. Senadores, 
que constará da sessão deliberativa extraordinária a 
realizar-se amanhã, às 10h, a seguinte: 

-~ 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 10, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n° 69, de 1998, art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n° 10, de 1998 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 

Parecer n2 53, de 1998, Refàtor: Senador Vilson 
Kleinübing), que autoriza- o Estado da Paraíba a ele
var temporariamente, e em caráter excepcional, o li
mite de endividamento de que trata o inciso 11 do art. 
42 da Resolução n• 69, de 1995, e a contratar ope
ração de crédito externo, com garantia da União, 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, no valor de sessenta milhõ
es de dólares norte-americanos, equivalente a sessen
ta e seis milhões e trezentos mil reais, destinados ao 
financiamento oarcial do Programa de Apoio ao Pe
queno Produtor do Estado da Paraíba- PAPP. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão) 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W 133, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n° 133, de 1997 (n2 523197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação na área de Turismo, celebrado entre 

. o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Hungria, em Brasília, em 3 de 
abril de 1997, tendo 

Parecer favorável, sob n" 42, de 1998, da co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h40min.) 

(OS 101190198) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

4-2-98 
Quarta-feira 

10h- Despacho interno 
12h-Solenidade de Sanção ao Projeto de Lei 

'!Sanco da Terra• 
Salão Leste do Palácio do Planalto 

15h30mln - Sessão Deliberativa Ordinária do 
Senado Federal 
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Ata da 22!! Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 5 de fevereiro de 1998 · 

&! Sessão Legislativa Extraordinária da 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Eduardo Suplicy 

As 10 HORAS, ACHAM-sE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
ArtUr da Tavola- Bello Parga - Beneãl!a da Silva -
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carias Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão .:.. 
Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes 
- Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Es
peridião Amin - Aaviano Melo - Francelina Pereira
Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gil
berto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Pal
meira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader 
Barbalho- Jefferson Peres ... João França- João 
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Jos
aphat Marinho - José Agripino - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnãcio Ferreira -José Roberto 
Arruda - José Saad - José Samey - José Serra -
Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos -
Leomar Quintanilha - Leonel Paiva - Levy Dias -
Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon- Ra
mez Tebet- Regina Assumpção - Renan Calheiros 
- Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucã 
- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Urna - Sebastião 
Rocha- Sergio Machado- Teotónio Vilela Filho
Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 80 Srs. 
Senadores •. Havendo número regimental, declaro ab
erta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

-~ O Sr .. 12 Secretário, em exercício, Senador 
Gerson Carnata, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N2 64, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n2 2, de 1998 (n11 3.097/97, 
na Casa de origem), de iniciativa do Su
premo Tribunal Federal, que "cria, trans
forma e extingue cargos e funções no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Su
premo Tribunal Federal, e dá outras 
providências. • 

Relator: Senador Josaphat Marinho 
1. O Projeto de Lei n• 3.097, originário do Su

premo Tribunal Federal, "cria, transforma e extingue 
cargos e funções no Quadro de Pessoal da Secre
taria do Supremo Tribunal Federal, e dã outras 
providências. • 

O art. 3" do projeto declara: 

• Ar!. 3" É facultado ao Supremo Tribu
nal Federal transformar funções comis
sionadas, bem como alterar suas denomi
nações, desde que disso não resulte 
acréscimo de despesa. • 

2. A Câmara dos Deputados, seguindo orien
tação de sua Comissão de Constituição e Justiça, 
aprovou o projeto com supressão do art. 3", por in
constitucionalidade. 

3. No parecer elaborado, originariamente, con
clufmos pela aprovação do projeto e resta
belecimento de seu art. 3", com base essencial
mente no art. 96, 11, b, da Constituição Federal. 

4. Na fundamentação desse parecer, sustenta
mos que a Constituição conferia aos Supremo Tribu
nal Federal, privativamente, competência para •a 
criação e a extinção de cargos e a fixação de ven
cimentos de seus membros, dos jufzes, inclusive dos 
tribunais inferiores, onde houver, dos serviços aux
iliares e os dos jufzes que lhes forem vinculados" 
(ar!. 96, 11 b). 



280 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

5. E assim sustentamos que a Constituição 
resguardara o poder soberano do Supremo Tribunal 
Federal de dispor sobre a matéria. 

6. O nobre Senador Jefferson Péres objetou 
ilão ser exato que a Constituição dispusesse dire
tamente sobre tal competência, como asseverado no 
parecer. 

7. Suscitada a dúvida, Solicitamos que a delib
eràção a propósito da matéria foSse adiada, já que o 
objetivo comum era de adotar-se a solução correta. 
Essa correção, quando oportuna, revela a grande 
vantagem de apreciação col~ dos projetas. 

8. No caso, revisto o parecer, apuramos que, 
sem prejuízo de sua conclusão, a colocação do tema 
não havia sido correta, em face da Constituição. Em 
verdade, o que a Constituição reservou ao Supremo 
Tribunal Federal foi a competência para propor 'a 
criação e a extinção de cargos e a fixação de ven
cimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos 
tri!unais inferiores. onde houver, dos serviços aux
íliares e os dos juiZos que lhes forem vinculados' 
(art. 96, 11, b). 

Logo, como ponderou o nobre Senador Jeffer
son Péres, a Constituição não concedeu, de modo 
expresso e privativamente ao Supremo Tribunal o 
poder de criação e extinção dos cargos, mas a 
faculdade de propor a criação deles. 

9. Ocorre, entretanto, que a Constituição, no 
art. 96, I, b, confere aos Tribunais: 

"b) organizar suas secretarias e 
serviços auxiliares e os dos juízes que lhes 
forem vinculados, velando pelo exeroício da 
atividade correcional respectiva;' 

Ora, pressuposto ou conseqüência, como se 
quiser, dessa organização,. é a faculdade de trans
formar "funções comissionadas, bem como alterar 
suas denominações," e sobretudo, como declara o 
projeto 'desde que disso não resulte acréscimo de 
despesa." 

10. É claro que a faculdade dessa movimen
tação de pessoal assegura o adequado funciona
mento da secretaria e dos serviços auxmáres dos 
Tribunais, notadamente, do Supremo Tribunal Fed
eral. 

11. AsSim entendendo, é que o SupiBIOO Tribu
nal esclareceu na exposição de motivos do projeto, 
nõ item 10: 

"Dado que as funções comissionadas 
estão diretamente ligadas à estrutura or
gânica. o disposto no art. 3" do anteprojeto 
de lei objetiva viabilizar o exercício da com-

petência constitucional e da prerrogativa 
regimental para o Tribunal organizar sua Se
cretaria e os seus serviços auxiliares, sem
pre que necessário, desde que não haja 
acréscimo de despesa.' 

12. A sustentação ora feita, e concordante com 
a exposição de motivos da Alta Corte, encontra 
ainda arrimo em boa lição de hermenêutica, ex
pressa nesta passagem de cartos Maximiliano: 

'Quando a lei faculta, ou prescreve um 
fim, presume-se autorizados os meios ne
cessários para o conseguir, contanto que 
sejam justos e honestos. 

O mesmo acontece quando outorga 
um direito, investe de certa autoridade, ou 
impõe um dever: implicitamente permite, ou 
assegura os elementos indispensáveis para 
corresponder ao objetivo da norma. (ln 'Her
menêutica e Aplicação do Direito', 16" 
edição, Forense, R.J., p. 262, n2 314). 

13. Na espécie, é tanto mais legítima essa dou
trina porque, agora mesmo, na Proposta de Emenda 
à·Constituição n2 41, de 1997, que revê 'princípios e 
normas da administração pública, • se mantém o art. 
52 da Constituição, no item XIII, que garante privati
vamente ao Senado Federal 'dispor sobre sua or
ganização, funcionamento, polícia, criação, transfor
mação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus serviços ••• • Modificou-se apenas o preceito 
para atribuir também ao Senado a 'iniciativa de lei 
para fiXação da respectiva remuneração .• .' ou seja, 
no sentido de ampliar a competência. 

14. Essa norma, em harmonia com aqueles 
princípios teóricos, mostra que conferir a um órgão, 
como o Supremo Tribunal Federal, o poder de trans
formar ou· extinguir cargos, e sem aumento de 
despesa, como está no projeto, não significa con
cessão de poder excessivo. 

15. Também, essa conclusão não entra em 
conflito com o art. 48, X, da Constituição, que atribui 
ao Congresso Nacional dispor sobre 'criação, trans
formação e extii'!Çáo de cargos, empregos e funções 
públicas.' Nem fere o art. 61, § 12 , 11, e, que declara 
a competência privativa do Presidente da República 
às leis sobre 'criação, estruturação e atribuições dos 
Ministérios e órgãos da administração pública. • 

A conclusão adotada não ofende o art. 48, por
que é a- próprio Congresso. que reconhece, e com 
base em norma adequada da própria Constituição, 
como integrante da competência do Supremo aquele 
poder de regular funções comissionadas. 
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Não afronta o art. 61 porque este cuida, generi
camente, de pessoal dos Ministérios e órgãos da admin
istração púbriC8, não ablangendo, portanto, pessoal de 
quadro especiaizado, como o da Corte Suprema. 

Foca-se critério por interpretação sistemática da 
Constituição, e não de suas normas isoladas, e 
equivalente ao que se atribui a outro Poder. 

16. Por essas razões, revendo parte da funda
mentação do parecer, conclufrnos, entretanto, corno 
no parecer originário, pela a aprovação total do pro
jeto, restabelecido, mediante emenda, seu art. 311 

EMENDAN21 

"Art. 311 É facultado ao Supremo Tribu
nal Federal transfonnar funções comis
sionadas, bem corno alterar suas denomi
nações, desde que disso não resulte 
àcréscirno de despesa. • 

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 1998. -

~~
~-~·-

~~~ti _,:.. - · -w::r · -
~~ N .. ~-

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
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. cf!SpOr 
sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 

X - criação, transformação e extinção de car
gos, empregos e funções públicas: 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

XIII - dispor sobre sua organização, fin::iona
mento, polftica, aiação, transformação ou extinção dos 

_çmgos. ~e funções de seus serviços e fixação 
da 1espectiva lei'IUlelaÇão. observados os parimebos 
ealaiJelec:iclos na lei de diretrizes orçamenlárias; 

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 RepúbriC!I, ao 
Supremo Trilunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da RepúbfK:a e aos cidadãos, na 
fcxma e nos casos previstos nesta Constituição. 

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

11- disponham sobre: 

Art. 96. Compete privativamente: 
1-aos tribunais: 

b) orga11imr suas secretarias e serviços 8LDiiiares 
e os dos jufzos que l1es forem vinculados, velando 
pelo exen::fcio da alividade correiciollal respectiva; 

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribu
nais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao 
Poder Legislativo respectivo, observado o disposto 
no art. 169: 

b) a criação e a extinção de cargos e a 
. filcação de vencimentos de seus membros, dos 

juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde hou
ver, dos serviços auxiliares e os dos juízes que lhes 
forem vinculados; 

PARECER ff!65, DE 1998 

Da Comlssio de Relações Exteri
ores e Defesa Nacional, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo ·ne 4, de 1998 (nR 
450197, na Clmanl elos Deputados), que 
aprova os textos da Declaração Constitu
tiva e dos Estatutos da Comunidade elos 
Países de Língua Portuguesa.. aalnaclos 
em Lisboa, em 17 de julho de 1996. 

Relator: Senador Artur da Távola 
Sr.Presidente, foi-me entregue, para relato ver

bal, projeto que submete à consideração do Con
gresso Nacional os textos da Declaração Constituti
iva e dos EstaMos da Comunidade dos Pafses de 
Ungua Portuguesa. assinados em Lisboa em 17 de 
julho de 1996. A matéria foi votada na Câmara dos 
Deputados e vem com o voto favorável dos Srs. 
Deputados, aprovando os textos da Declaração 
Constitutiva e encaminhando ao Senado Federal. 

Louvo a v. exa pelo senso de oportunidade de 
haver colocado essa matéria para ser relatada ime
diatamente após a fala do Sr. Synésio Sampaio 
Góes Filho. indicado para o cargo de Embaixador de 
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Portugal. S. ExA abordou um tema extremamente re
lacionado ao que foi dito aqui. 

Particularmente, estou grato por fazer este re
_latório, embora precário - porque praticamente de 
improviso e verbal-, pois, quando Deputado, fui Re
lator, na Comissão de Relações Exteriores, do tão 
discutido Acordo OrtográfiCO entre os países de lín
gt,ra portuguesa, aprovado a partir de uma série de 
discussões, sobretudo entre linguistas. 

Aquele documento internacional coaduna-se 
perfeitamente com este, que aprova os textos de 
uma declaração constitutiva dos estatutos da comu
nidade dos países de língua portuguesa. Portanto, 
concretamente, aprovada a matéria no Senado, o 
Parlamento brasileiro estará ratificando o que os 
Parlamentos dos outros sete países já fizeram, e 
estará objetivamente criada essa comunidade. 

O projeto trata de pontos importantíssimos nos 
seus princípios: a consolidação da reafKiade cultural 
nacional e plurinacional, que confere identidade 
própria aos países de língua portuguesa; a progres
siva afinnação internacional do conjunto dos paizes 
de língua portuguesa; que constitui um espaço geo
graficamente descontínuo, maS identificado pelo 
iã10ma comum; e o alto significado para o futuro 
coletivo desses países, através dos laços de soli
dariedade e de cooperação que os unem, conju
gando iniciativas para promoção do desenvolvimento 
económico-social dos seus povos. Em seguida, há 
uma reafinnação sobre a língua portuguesa como fa
tor unificador desse trabalho e uma série de dis
posições relativas ao funcionamento dessa entidade 
internacional. 

A matéria, portanto, juntará na comunidade as 
Repúblicas de Angola, de Cabo Verde, de Moçam
bique, do Brasil de Guiné-Bissau, a Portuguesa e até 
a pequenina e honrada República Democrática de 
São Tomé e Príncipe, duas ilhas que também têm o 
idioma português como seu iá10ma oficial. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, estou 
convencido de que não pensamos; somos pensa
dos pelo nosso idioma, até polque não podemos pen
sar tora dele. Não há outra fonna de exprimir pen
samentos senão por palavras. Há fonnas de exprimir 
lógicas matemáticas, mas o pensamento, só com 
~- De maneira que o idioma aprisiona - ao 
mesmo tempo em que liberta- o pensamento. O fato 
-~ tennos um idioma comum não é meia coincidência 
ou mero fator aglutinador desses países, é um fator 
fundamental, porque as afinidades vêm através das 
idéias, que se processam através dos idiomas. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex" concede-me um 
aparte? 

O Sr. Artur da Távola - Com muito prazer, 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Artur da 
Távola, o Sr. Synésio Sampaio Góes Filho disse que 
essa entidade tem a presença como que honorária · 
do Timor Leste. Esse Acordo não prevê nada nesse 
sentido? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Não. Este' 
Acordo foi desenvolvido com muita difrculdade, por
que envolve movimentações que levam anos para 
se tomarem acordos e entendimentos; mas, sem 
dúvida, acerdito que o Timor leste, tendo em vista o 
avanço da luta pelo reconhecimento de seus direi
tos, hoje mesmo tão bem ressaltado por V. ExA, pela 
Senadora Benedita da Silva e pelo Senador Abdias 
Nascimento, efetivamente adiante incluirá. Porém, 
não creio que devêssemos, com alguma emei'lda ou 
com alguma sugestão fazer uma ..• 

O Sr. Pedro Simon- Mas V. Ex- poderia, em 
seu parecer, fazer um acréscimo. Aprovamos, mas 
com um acréscimo fazendo um apelo a fim de que ..• 

· O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Estou plena
mente de acordo. A sugestão de V. Ex- é extrema
mente oportuna. FICa então, no relatório, a sugestão 
da comunicação aos demais países. Ao ratificar a De
claração Constitutiva dos Estatutos da Comunidade 
dos Países de Ungua Portuguesa, assinada em Lis
boa em 17 de julho de 1996, o Senado brasleirt 
sugere o incremento das negociações para o Tmor 
leste, que CCJrl'1lÕe também essa comunidade. 

Não havendo por parte da Comissão - acredito 
que não haverá - nenhuma objeção, acolho a 
sugestão da emenda verbal de absoluta pertinên
cia do Senador Pedro Simon. Do parecer fa
vorável, com a vontade interna, que felizmente 
está sopitada pela certeza de que nosso tempo é 
bastante limitado, de dizer tanta coisa a respeito 
do que nesses povos, da importância profunda da 
relação que vai desde o sentido pragmático, muito 
bem defendido aqui pelo Senador José Agripino 
Maia, como toda a outra vertente de natureza 
espiritual que, a meu juízo, de modo crescente, 
daqui para a frente, no mundo, fará parte das ativi
dades políticas, pois envolve questões de compor
tamento, questões de liberdde de crença e uma 
série de avanços que o mundo está tendo 
exa~nte a partir da montagem de uma linha 
pragmática que permita melhores entendimentos, 
mais progresso e mais avanços. 

O parecer, portanto, é favorável, Sr. Presidente. 
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Sala de Reuniões da Comissão, 4 de fevereiro 
de 1998.- Senador Romeu Tuma, V"tee-Presidente 
no exercício da Presidência. - Seenador Artur da 
Távola, Relator. - Certos Wilson - José Agrlpino 
- Beneclita da Silva - Pedro Simon - Abdias 
Nascimento - Bello Parga - Regina Assumpção
Emília Fernandes- Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Pro
jeto de Lei da Câmara n2 2, de 1998 (n2 3.097/97, na 
Casa de origem), cujo parecer foi lido anterionnente, 
de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que cria, 
traJJsforma e extingue cargos e funções no Quadro 
de Pessoal da Secre1aria do Supremo Tribunal Fed
eral, e dá outras providências, ficará perante a mesa 
durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, 
nos tennos do art. 235, Inciso 11, letra d, do Regi
mento Interno, combinado com o art. 42 da Re
solução n2 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, em exercício, Senador Gerson Camata. 

É lido o seguinfe: 

REQUERIMENTO N2 86, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos tennos regimentais, a transcrição 

nos Anais do Senado Federal dos artigos do pro
fessor Mário josé de Uma, publicados no jornal A 
gazeta, do Acre. 

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. -
Senadora Marina Silva. 

(A Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Na 
forma das disposições regimentais, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora e 
posterionnente será incluído em Ordem do Dia 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 111 Secretário, em exercício, Senador Ger
sonCamata. 

São lidos os seguintes: 

PROJETQ DE LEI DO SENADO N2 ~DE 1998 

Proibe o uso de fumo, nos vaos 
domésticos, a bordo de aeronaves comer
dais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12• FICa proibido fimar durante os vOos 

domésticos de aeronaves comerciais. 

Art. 22. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 32• Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

São conhecidos de todos os efeitos danosos 
da utilização do tabaco a bordo dos aviões, onde os 
viciados persistem na prática maléfiCa de atentar 
contra a própria saúde, a dos outros não fumantes, 
e, ainda, contra a segurança do vôo. 

Esta proposição objetiva, na esteira das deter
minações legais proibitivas, em vigor nos países 
mais evoluídos do mundo, notadamente os Estados 
Unidos da América do Norte, preservar, elementar
mente, a segurança e o bem-estar dos tripulantes e 
passageiros de aeronaves comerciais, durannte os 
vOos das linhas domésticas. 

Contamos, pois, com a adesão dos nossos 
eminentes Pares, cujo voto favorável permitirá ao 
Brasil avançar na árdua campanha contra os male
trcios do tabagismo. 

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 1998.
Senador Odaclr Soares. 

(Á Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- decisão termminativa). 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nll38, DE 1998 

Dispõe sobre o controle do ar at
mosférico por veículos automotores e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os fabricantes de veículos automotoras 

e motores deverão reduzir os níveis de emissão de 
poluentes nos veículos comercializados no mercado 
do País. 

Parágrafo único. As empresas montadoras de 
veículos que tenham suas matrizes em outros 
países deverão, no prazo de 1 (hum) ano da promul
gação desta lei, adotar para os veículos comerciali
zados no Brasil a mesma tecnologia de sua fabri
cação no país de origem ou a utí6zadas nos veículos 
destinados à exportação, obrigando-se a aplicar, 
simultaneamente, na matriz e na subsidiária 
brasileira, as inovações tecnológicas na matéria de 
que trata esta lei. 

Art. 22 o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) fixará, no prazo de 60 (sessenta) dias da 
promulgação desta lei, os limites de emissão de 
poluentes por veículos automotoras bem como os 
padrões e especificações técnicas para a medição 
dos níveis de emissão. 
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Art. 32 Os órgãos federais, estaduais e munici
pais encarregados de zelar pela qualidade do meio 
ambiente em cidades com mais de 100.000 (cem 
mil) habitantes deverão, no prazo de 1 (hum) ano da 
-publicação desta lei, implantar os instrumentos ne
cessários à medição, fiscalização e controle da 
emissão de poluentes por veículos automotoras. 

Art. 42 Os governos municipais de cidades com 
mais de 100.000 (cem mil) habitantes se obrigam a 
elaborar e a iniciar a implantação, no prazo máximo 
de 2 (dois) anos da promulgação desta lei, de plano 
de redução de circulação de veículos nas áreas ur
banas de maior concentração de tráfego e/ou críti
cas de poluição. 

.- Art. 52 O Conama deverá elaborar no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias da promulgação desta 
lei, cartilha com orientações para os usuários de 
veículos, dela constando os procedimentos de uso e 
manutenção necessários à diminuição de emissão 
de poluentes, bem como informações sobre a partici
pação dos veículos automotoras na poluição atmos
férica e conseqüências para a saúde humana e para 
o meio ambiente. 

§ 12 Os revendedores de veículos obrigam-se a 
reproduzir a cartilha de que trata o càput deste ar
tigo e a distribui-la gratuitamente aos compradores 
de veículos de transporte de carga ou passageiros. 

§ 22 Os órgãos estaduais de trânsito deverão 
fazer constar dos exames para obtenção de Carteira 
Nacional de Habilitação ou quaisquer licenças para 
dirigir veículos, a aferição de conhecimentos sobre o 
uso adequado de veículos visar.do à redução de 
emissão de poluentes. 

Art. 62 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7'- Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

Quando os brasileiros ouvem falar de "efeito 
estufa" ou da destruição da camada de .>zônio que 
protege a Terra, raramente associam tais fenômenos 
a certos confortos da sociedade industrial, entre eles 
a propriedade particular de um veículo, meta colo
cada, em geral, abaixo apenas da casa própria. 

O carro é hoje, contudo, uma das maiores 
ameaças às pré-condições para o usufruto de 
q~alquer conforto, ou seja, a manutenção da saúde 
e a garantia de qualidade do meio ambiente. 
_ O governo dos Estados Unidos divulgou, re

-Centemente, a primeira grande revisão da Lei do Ar. 
Puro (Ciean Air Act) desde 1977, com propostas 
para refrear o que são consideradas as três grandes 

ameaças à saúde -de milhões -de americanos: a 
chuva ácida,.a .poluição do ar urbano e as emissões 
de ar tóxico. A meta global é "até o final deste século, 
obter um ar mais puro pela aceleração da queda das 
emissões poluidoras, que ainda resistem a todas as 
tentativas governamentais de contenção. 

Mais de cem milhões de pessoas, nos Estados 
Unidos, vivem em 81 áreas urbanas que excedem o 
padrão de lançamento de gases tóxicos na atmosfera. 
Os efeitos, a curto prazo, são dificuldade de respirar, 
tosse, dor no tórax e revelam-se particularmente 
graves em asmáticos, crianças e idosos. Suspeita-se 
que a longo prazo a poluição do ar redunde em danos 
permanentes para a estrutura dos pulmões dos habi
tantes das cidades e aumento da incidência de 
doenças fatais.A principal fonte primária de poluição 
(40"/o) do ar urbano nos Estados Unidos são os veícu
los motorizados. Prevê-se, mesmo que, em caso de 
resistência às metas de redução de gases tóxicos, os 
tribunais possam determinar controles extraorcfmários 
que limitariam consideravelmente o crescimento 
económico de certas cidades e modificariam o estilo de 
vida dos americanos. Na próxima década, segundo 
afirma o Plano de Revisão do Clean Air Act, tanto a 
Agencia de Proteção Ambiental (EPA) quanto a Fed
eral Highway Administration estimam que o aumento 
do uso do automóvel começará a ultrapassar as re
duções decorrentes da substituição da frota, de modo 
que as emissões tóxicas tendem a crescer depois do 
ano2000. 

No Brasil, temos um horizonte também per
verso para a poluição do ar nos centros urbanos, 
sem contar com idênticos recursos e tecnologia para 
combatê-la. Em nosso caso, os veículos automo
toras têm um papel mais acentuado ainda na de
gradação dos padrões de saúde nas cidades, le
vando-se em conta que nossa legislação é 
exatamente complacente com a má qualidade dos 
carros produzidos no País. A população, por sua vez 
não está conscienlizada para a necessidade de sua 
participação, exigindo produtos não-poluentes e 
fazendo sua parte na manutenção e uso adequado 
dos veículos. 

A modernização de nossa poluição industrial e 
a derrubada de barreiras à entrada de tecnologias, 
devem corresponder medidas legislativas capazes 
de garantir o direito da sociedade brasileira a urna 
qualidade de vida saudável. A questão da poluição 
urbana .provocada por veículos automotoras terá que 
ser atacada nos seus pontos básicos, os que dizem 
respeito às responsabilidades sociais dos agentes 
econômicos, do Poderes Públicos e dos cidadãos. 
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Aceitamos que a presente proposta pode ser 
bastante enriquecida pelo debate parlamentar, mas, 
certamente, é de interesse da Nação e procura or
denar ações que superem óbices históricos para o 
desenvolvimento de nossa indústria automobilística 
dentro dos melhores padrões internacionais; que 
obriguem o planejamento urbano a voltar-se para a 
defesa do meio ambiente e dos indivíduos e criem 
condições para o exercício da cidadania consciente. 

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. -
Senador Odaclr Soares. 

(Às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, 
cabendo à última a decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
jetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes, tendo suas tramitações iniciadas a 
partir de 16 de fevereiro. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores inscritos. 

Pelo carátér extraordinário da presente sessão, 
o tempo dos oradores inscritos será de cinco mi
nutos. 

Concedo a palavra aó nobre Senador Roberto 
Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna para trazer ao conhecimento do Senado da 
República a carta do ex-Presidente Itamar Franco, 
mediante a qual define a sua intenção de disputar, 
na convenção do PMDB, a indicação para concorrer 
à Presidência da República. 

A carta, dirigida ao Deputado Paes de An-
drade, tem o seguinte teor: 

Juiz de Fora, 3 de fevereiro de 1988 .... 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Paes de Andrade. 
Caro Paes. 
Sr. Presidente, 
Sabe o ilustre companheiro que venho 

de longas e sofridas jornadas políticas, em 
Minas Gerais e no Brasil, desde antes da 
rumura democrática de 1964. 

Sinto-me com a autoridade de quem 
prestou serviços ao país, ao longo de urna 
vida de luta pela democracia e pela liber
dade, continuada na defesa pennanente das 
causas sociais. 

Com essas credenciais, sem me des
cuidar de tantas outras questões integrantes 

do ideário peemedebista, respondo com 
este gesto à convocação pública que me fez 
o eminente Senador Jader Barbalho. 

Venho recebendo, aliás, insistentes 
apelos de amigos e de correligionários do 
Brasil e, particulannente, de nossa querida e 
histórica Minas Gerais, para que eu não me 
afaste da próxima disputa eleitoral. 

Sei que o partido não pode adotar 
posicionamento secundário. 

Não desejo antecipar debates. É da 
minha fndole assumir decisões amadureci
das. Deixo bem claros os meus pontos de 
vista e, com a graça de Deus, sempre colo
cando acima de tudo os interesses do povo 
brasileiro. 

Em nenhum momento deixei de recon
hecer, como nome prioritário no PMDB, o 
Presidente José Samey, brasileiro que tem 
o respeito da Nação e a quem agradeço a 
confiança e amizade que sempre nos uniu. 

Ao Senador Roberto Requião, presto 
homenagem pela sua corajosa atuação e 
dedicação ao PMOB. 

Coloco meu nome à disposição do 
PMDB para exame dos convencionais. 

A autenticidade com que sempre con
duzi minha vida pública permite-me dizer
lhe, caro Paes, que o PMDB pode até não 
ter candidatura, mas nunca será por falta de 
um nome da legenda. 

Repito, estou à disposição do PMDB, 
de quem sou fiel partidário em qualquer 
nfvel, com a honra da inscrição junto aos 
companheiros de Minas Gerais. 

Fraternalmente, 
Itamar Franco 
C/C 
Presidente José Samey 
Senador Roberto Requião 
Senador Jader Barbalho 
Presidente Annando Costa 
Prefeito Tarcfsio Delgado" 

A esta carta sucede urna outra, do Presidente 
José Samey. 

"Meu Caro Paes de Andrade, 
Há dois anos, quando o PMDB não 

tinha postulantes à convenção partidária 
_para concorrer ao cargo de Presidente da 
República, coloquei meu nome à disposição 
do Partido, sem compulsão de ser candi
dato, mas com o desejo de ajudar o Pafs e 
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discutir algumas políticas públicas defendi
das pelo PMDB. 

Hoje, temos, também, a presença do 
ex-Presidente Itamar Franco e do Senador 
Roberto Requião, nomes da maior ex
pressão nacional. 

Ao convidar, junto com o prezado 
amigo, o Presidente Itamar Franco para 
filiar-se ao PMDB, disse-lhe e tomei público 
que apoiaria o seu nome caso desejasse ser 
o nosso candidato. 

Por outro lado, sempre afirmei que 
jamais disputaria com qualquer companheiro 
a Convenção Partidária, apoiando sua de
cisão, qualquer que fosse. 

Nada me fez mudar. 
Um afetuoso abraço 
José Samey" 

Sr. Presidente, como podemos perceber, o 
PMDB terá candidato à Presidência da República. O 
Partido inteiro aguarda, com grande expectativa, o 
gesto definitivo do nosso Uder, que comprometeu o 
apoio à candidatura própria e ao ex-Presidente José 
Samey com a sua palavra. "Se Itamar Franco for 
candidato à Presidência da República, apoiarei a · 
candidatura própria", disse o nosso Lfder Jader Bar
balho. 

Sres. e Srs. Senadores, no Senado da 
República, não apenas o peemedebista Roberto Re
quião apóia a candidatura própria. Contamos com a 
decisão rápida de um homem de palavra, contamos 
com o desligamento do Governo, de forma imediata 
e pessoal, mesmo antes da Convenção do nosso 
Uder Jader Barbalho. Assim procedem os homens 
de verdade: confirmam, com rapidez e de forma de
cisiva, a palavra empenhada. O PMDB terá candi
dato à Presidência da República. 

No ÕIS 8 de março, a Convenção se definirá 
pela candidatura própria. Mais adiante, ou o ex
Presidente Itamar Franco e eu entraremos num 
acordo com base num programa politico e numa 
aliança de Oposições, ou disputaremos a Con
venção que indicará o candidato próprio do PMDB. 

Saúdo com alegria a integração de mais esse 
grande militante do PMDB nos propósitos de sobre
vivência e de afirmação do Partido. Saúdo, desta 
tribuna, com alegria, antecipando a sua declaração, 
o nosso Uder Jader Barbalho, que cumprirá a sua 

_palavra, rompendo com o Governo ou dele se desli
gando e ingressando numa marcha por todos os 
Estados brasileiros na defesa da candidatura do 
Presidente Itamar Franco. 

Quero crer que, estando Itamar Franco nos 
Estados Unidos, quando eu pessoalmente estiver 
visitando os Estados bràsileiros, terei ao meu lado, . 
defendendo a candidatura de Itamar Franco, o nosso 
Senador Jader Barbalho. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Con

cedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, que 
dispõe de cinco minutos para fazer o seu pronuncia
mento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sres. e Srs. Senadores, recente
mente, a Câmara dos Deputados deliberou sobre o 
projeto que dispõe a respeito de crimes contra o 
meio ambiente, de autoria do Poder Executivo. Esse 
projeto tramitou na Câmara dos Deputados e, em 
seguida, veio para o Senado, onde foi substancial
mente ampliado e melhorado, inclusive adaptando o 
Brasil à modema legislação de preservação e defesa 
do meio ambiente. 

Tenho dito sempre que o Brasil, se realmente 
aspira a ser um país modeino, não pode deixar que 
isso se dê apenas no plano das relações econômi
cas, dos fluxos financeiros e das transações de capi
tais, mas também no campo social e ambiental. Não 
é possível que, para nós, o sinal da globalização 
seja a presença predadora e destruidora daquelas 
madeireiras asiáticas que aqui estão acabando com 
nossas florestas. 

Por isso. essa lei tem o condão de colocar o 
Brasil entre os países onde há uma legislação mod
ema e atualizada. Todos sabemos a importância que 
se empresta hoje às questões figadas ao meio ambi
ente, porque essas dizem respeito à nossa própria 
sobrevivência, ao nosso futuro. 

Infelizmente, esse projeto sofreu, na Câmara 
dos Deputados, algumas alterações razoáveis e 
outras profundamente lamentáveis. De qualquer 
sorte, avançamos bastante em relação a essa 
questão. Desde a Conferência do Meio Ambiente há 
muitos anos realizada em Estocolmo, o Governo e 
sobretudo o povo brasileiro têm tomado uma con
sciência crescente da importância das questões am
bientais para a nossa vida e para o desenvolvimento 
harmõnico do País. 

Na Câmara dos Deputados, poderosos grupos 
se opuseram a diversos aspectos da lei, sobretudo 
àqueles-que punem duramente os que infringirem a 
legislação. 

Sr. Presidente, hoje a ação do lbama, sob mui
tos aspectos, é inócua, porque as punições são apli-
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cadas com base em portarias cuja validade é 
negada pelo Poder Judiciário. Conseqüentemente, 
os que são atingidos pelas multas recorrem ao 
Poder Judiciário, que as anula. Com essa legislação, 
realm:mte teremos condições de cobrar do lbama 
uma ação efetiva não só no plano educativo, mas 
também no plano da repressão e da punição no que 
diz respeito a esses crimes e desmandos que infe
lizmente ainda acontecem. 

· Devo dizer que, graças à ação de vários Parla-
mentares do PT e de outros Partidos - inclusive, o 
Deputado José Carlos Aleluia, do PFL da Bahia, foi 
um negociador dessas questões-, as alterações fei
tas pela Câmara dos Deputados não atingiram a am
plitUde que esses grupos queriam e desejavam. In
clusive, um trabalho muito importante foi feito pelo 
Deputado licenciado Fábio Feldmann, hoje Se
cretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

A Senadora Marina Silva e eu fomos respon
sáveis pela elaboração de um parecer conjunto -
digo conjunto, porque os nosso$ pareceres foram 
idênticos -em duas Comissões do Senado. O nosso 
parecer foi acatado integralmente pelo Plenário. A 
Senadora Marina Silva deslocou-se, para falar em 
seu nome e em meu próprio nome, ao plenário da 
Câmara, onde também pôde colaborar com esse tra
balho de preservação do texto aprovado pelo 
Senado. 

Dentre as alterações feitas pela Câmara dos 
Deputados no texto do Senado Federal, destacam-se: 

- Eliminação de alguns dispositivos relativos à 
responsabilização penal da pessoa jurícf~ea, de seus 
controladores e de pessoas físicas que se tornam 
imunes por trás da pessoa jurídica de suas empre-
sas; 

- Eliminação de algumas das principais penas 
restritivas de direito, como a cassação de autori
zação ou licença. a proibição do exercício de cargo, 
função ou atividade pública, bem como de mandato 
eletivo e a proibição do exeroício de profissão, ativi
dade ou ofício que dependam de habilitação espe
cial, de licença ou autorização do Poder Público. 

- Eliminação de algumas penas passíveis de 
serem aplicadas às pessoas jurídicas, tais como 
liquidação forçada da empresa e a interdição de es
tabelecimento. 

- Eliminação do rito sumário, que previa um rito 
processual mais célere para a apuração das in
{@ções previstas no projeto de lei. 

-- · - Retirada da legitimação processual para enti-
dades da sociedade civil (ONGs, associações, etc) 
ajuizarem ações penais. 

- Redução dos limites impostos às multas, por 
meio da rejeição de dispositivos que previam que a 
multa não deveria ser • inferior ao benefício 
econômico esperado pelo infrator com a sua ativi
dade ou conduta e que a multa poderia ser aumen
tada até cem vezes, se a autoridade considerar que, 
em virtude da situação econômica do agente, ela se 
revela ineficaz, ainda que aplicada no seu valor 
máximo. 

- Retirada da proteção à reserva legal de flore
stas (a área de floresta de cada propriedade onde 
não é permitido o corte raso, ou seja, o percentual 
da área de uma propriedade que seu dono deve 
manter intacta). 

Ainda, segundo consta, acordos para que o 
Presidente da República vete alguns dispositivos da 
lei que não foram eliminados na Câmara dos Depu
tados, como por exemplo: 

• Veto ao princípio da responsabilidade civil ob
jetiva, pelo qual o age:rte, independentemente da ex
istência de culpa, é obrigado a indenizar ou reparar 
os danos por ele causados ao meio ambiente e a 
terceiros afetados por seus atos. Esse é um princípio 
internacionalmente consagrado e presente na legis
lação brasileira desde 1981, quando foi aprovada a 
lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambi
ente. Esse veto será, portanto, um grande retroc
esso. 

• Veto ao dispositivo que proíbe a exportação, 
sem licença. de espécies vegetais, inclusive ger
moplasma, produto ou subproduto de origem vege
tal. 

• Veto ao dispositivo que prevê a punição para 
quem importar ou comeroializar substância tóxica, 
perigosa ou nociva à saúde pública ou ao meio am
biente. 

Esperamos, Sr. Presidente, que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso pondere sobre a con
veniência do interesse público e não venha a efetivar 
esses vetos que estariam .prometidos, em acordo, 
para a tramitação do projeto na Câmara dos Depu
tados. De qualquer sorte, devo dizer que o projeto 
representa um grande avanço, um progresso con
siderável na polftica de repressão e de punição aos 
que praticarem crimes contra o meio ambiente. O 
Senado Federal teve um papel fundamental na am
pliação, mecfJante a elaboração de substitutivo, a 
cargo da Senadora Marina Silva e meu, aprovado in
tegraii'TlE!Jlte pelo Plenário, no sentido de tomar a lei 
mais abrangente e adequada aos problemas que o 
BtdSil enfrenta nessa área 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Con
cedo a palavra ao eminente Senador José Roberto 
Arruda, por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, a 
Agência Nacional de Petróleo, criada pela Lei n2 6, 
de 1997, é instrumento indispensável para regula
mentação e fiscalização das a1ividades econõmicas 
relacionadas ao setor. Sua importância transcende 
em muito esse aspecto empresarial: a ANP é deci
siva para que o Estado faça prevalecer os interesses 
do País, à luz da nova realidade de abertura da 
in~.ústria petrolífera ao capital privado. 

Mas discordei de um dispositivo incluído 
naquele projeto, quando colocado em votação nesta 
Casa. Refiro-me ao parágrafo único do art. 72, que 
previa a instalação no Rio de Janeiro dos escritórios 
centrais da Agência Nacional de Petróleo. 

Penso que os órgãos reguladores governa
mentais devem, por conceito básico, ter sua sede 
em Brasília, a Capital da República. Não há razão al
guma que justifique abrir-se exceção a esse 
princípio. 

Por isso, apresentei e:OOnda, naquela ocasião 
que suprimia do projeto a expressão •a escritórios 
centrais na Cidade do Rio de Janeiro". 

Mas a intenção de aherar o projeto criaria um 
problema de ordem regimental. Como o projeto já 
havia sido aprovado pela Câmara, sua alteração no 
Senado forçaria o reexame da matéria por aquela 
Casa - o que retardaria muito a sua entrada em 
vigor, a criação da Agênca e os seus efeitos benãfi
cos para o Pafs. 

Levei o problema às autoridades competentes 
do Governo Federal, que se comprometeram a fazer 
essa modifiCação para a instalação em Brasma dos 
escritórios centrais da Agência Nacional de Petróleo. 
A emenda, portanto, não foi à votação. 

Essa não é urna questão menor. Ao contrário, 
instalar os escritórios centrais da Agência Nacional 
de Petróleo no Rio de Janeiro significa criar perigoso 
precedente, que coloca em risco a própria eficiência 
do órgão. 

A Capital da República Federal do Brasil é 
Brasília. As agências nacionais e órgãos reguladores 
dp Governo devem ter sua sede na Capital do País, 
eqüidistante de pressões regionais. Trata-se de 
f!,.uestão de princípio, de racionalidade administra-

-tiva. Para que possam cumprir suas atribuições, es
sas agências e órgãos precisam manter perfeita inte
gração e permanente contato com a administração 

federal. Por que manter seus dirigentes a mais de 
mil quilômetros de distância? 

Muitos outros órgáÔS federais, Sr. Presidente, 
Sr4s. e Srs. Senadores, permanecem no Rio de Ja
neiro por razões históricas e difiCuldades burocráti
cas de transferência. É urna anomalia que exige 
solução, por perpetuar situações que geram proble
mas de toda ordem para a boa condução dos 
negócios públicos. 

Não podemos continuar a tapar o sol com a 
peneira. Quase 40 anos após a transferência da 
Capital para Brasília, permanecem no Rio de Janeiro 
113.905 servidores públicos federais, enquanto em 
BrasDia trabalham apenas 45.344 funcionários fede
rais. Em tennos percentuais, essa distorção fica 
ainda mais gritante. Do total de funcionários públicos 
federais do Brasil, 21,34% estão lotados no Rio de 
Janeiro, enquanto em Brasma trabalham apenas 
8,49% do total de servidores. 

É preciso, Sr. Presidente, que se esclareça de 
urna vez por todas que Brasília, tendo apenas 8,49% 
dos servidores públicos federais, e o Rio de Janeiro, 
que há 38 anos não é Capital do Brasil, tendo 

· 21,34%, não pode continuar pagando o pato de to
das as mazelas do serviçO púbr~eo federal 

E não podemos agravar essa situação. Re
forçá-la com a previsão de instalação dos escritórios 
centrais da Agência Nacional de Petróleo no Rio de 
Janeiro é um erro. Não há nada contra o Rio, cidade 
de todos os brasileiros, da qual temos orgulho. No 
Rio de Janeiro deve inclusive ser criado o maior 
escritório da Agência, pois lá fica a província 
petrolífera mais importante do Pais. Mas é funda
mental que, por urna razão de principio e de con
ceito, todos os órgãos reguladores, nessa nova 
estrutura administrativa do Estado brasileiro, tenham 
sua sede ein BrasUia. 

E não se trata, Sr. Presidente, de criar urna 
agência nova e instalá-la no Rio de Janeiro. É mais 
grave que isso. O Conselho Nacional de Petróleo 
funciona há décadas em Brasília. O seu substituto, o 
Departamerlto Nacional de Combustfveis, funciona 
em BrasUia, onde tem mais de 300 servidores de 
nfvel superior. A Agência Nacional de Petróleo é o 
órgão que sucede o Departamento Nacional de 
Combustíveis. Portanto, trata-se de · transferir de 
BrasUia para o Rio de Janeiro centenas de servi
dores ds alto nível de especialização. Um orçamento 
de R$120 milhões, e, mais grave que isso, no mo
mento em que a Capital da RepúbfiCa. que o Gov
erno Federal permite que urna agência reguladora 
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seja instalada no Rio de Janeiro, porque lá estão as 
sedes das principais distribuidoras de petróleo do 
mundo que trabalham no Brasil, ele faz o caminho 
inverso da racionalidade; a Capital é aqui. 

Basta seguir o exemplo dos outros pafses. Nin
guém nega que Houston, no Texas, é o centro 
petrolffero mais importante dos Estados Unidos, mas 
a agência reguladora do petróleo está em Washing
too. É claro que, se fizermos a primeira concessão, 
que é retirar a agência reguladora para seguir o in
teresse daquelas que devemos fiscalizar, muitos 
outras ocorrerão. 

A Capital do Pais e o Brasil como um todo, as 
regiões CentrcH>este, Norte e Nordeste não podem 
aceitar essa ãrstorção grave no aspecto conceituai 
da instalação de agências reguladoras. A Agência 
Nacional de Petróleo tem que ficar em BrasOia, ou 
Brasfr~a não é a Capital do Pafs. 

Por isso, Sr. Presidente, estou encaminhando 
hoje - e tenho certeza de que terei a solidariedade 
dos Srs. Senadores Leonel Paiva e L.auro Campos, 
do Distrito Federal, e dos Senadores dos outros 
Estados brasileiros - projeto de lei fazendo essa 
modificação na Lei n2 6197, a fim de que essa trans
ferência, danosa aos interesses' do Pafs e à estru
tura administrativa do Estado Brasileiro e aos inter
esses da Capital do Brasil, não se consuma. 

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

cedo a palavra ao nobre Serllldor Humberto Lucena. 
S. Ex" dispõe de cinco minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, há 
ãras estou para abordar o assunto que me traz à 
tribuna, por uma questão indeclinável de dever par
lamentar. 

Foi uma honra para nós acompanhar os trabal
hos da 52S Sessão da Assembléia-Geral da ONU, 
em Nova Iorque, particulannente compreendidos no 
perfodo de 111 a 17 de dezembro deste ano, pordes
ignação do Senhor Presidente da República para 
compor a Delegação do Brasil, atendendo à indi
cação do Presidente do Seriado, Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 

Inicialmente, fazemos questão ele exaltar o ex
celente trabalho de comando e coordenação da 
Delegação do Brasil junto à ONU, desenvolvido pelo 

-Embaixador Celso Luiz Nunes de Amorim, Em
baixador Chefe da Missão do Brasil, que tão relevan
tes serviços já prestou à diplomacia brasileira, desta
cando-se, de modo especial, como Ministro das Re-

laçóes Ext;;.ríores do Brasil, no Governo José 
Samey. 

S. Ex" nos dispensou toda atenção como Ob
servadores Parlamentares, realizando reuniões de 
trabalho, para expor e discutir conosco, na sede da 
Missão do Brasil na ONU, os temas que suscitaram 
n.~nr interesse do Brasil na Assembléia-Geral, a fim 
de que oudéssemos acompanhar de perto o desen
rolar das alividades de tão importante conclave, nas 
comissões técnicas e no próprio plenário. 

\rasto assim, de um modo mais geral, não 
podemos deixar de sentir certa frustração, sobretudo 
ãlllnte da repetição anual dos debates em torno dos 
principais temas constantes da agenda dos trabal
hos da ONU (comissões e plenário), cuja solução fi
nal leva anos e anos para se conhecer e, mesmo as
sim, em tennos de meras recomendações. . 

Entretanto, ninguém pode negar o imenso 
diálogo de bastidores, mantido, diariamente, nos 
mais diversos setores da Assembléia-Geral, sobre
tudo com o superior propósito de superar conflitos, 
conjurando, assim, o desdobramento de graves cri
ses que poderiam trazer novas e graves tensões ao 
panorama internacional, às vezes até de fonna ap
enas localizada. 

Aproveitamos o ensejo, Sr. Presidente, após a 
leitura do noticiário de hoje, para lançar daqui o 
nosso veemente protesto contra as inoportunas de
clarações do Presidente da Rússia, Boris Yeltsin, no 
sentido de que a interferência americana, no que 
tange ao bloqueio econ6mico do Iraque, poderia nos 
levar à Terceira Guerra. 

Sr. Presidente, não é hora de falar em guerra: 
é hora de falar em paz, em desenvolvimento, em 
justiça social. 

Mais adiante, porém - voltando ao problema 
da ONU -, chamaremos a atenção para alguns as
pectos da maior relevância no contexto geral do de
senvolvimento e da paz. 

Mas, como afinnávamos, nessa fase, alguns 
dos temas que suscitaram novos interesses do 
Brasil na Assembléia Geral (AGNU) foram: 

1-Relonna das Nações Unidas: a Assembléia
Geral adotou, em novembro, projeto de resolução 
aprovando a implementação, dentro dos parâmetros 
especfficos, das "ações" propostas pelo Secretário
Geral das Nações Unidas (SGNU), Kofi Annan, no 
relatório "Renovar as Nações Unidas: propostas 
para reforma" (Rene Wing, "the United Nations pro
poses for refonnj, de 16.07.1997, em áreas sob sua 
competência direta. Durante o processo negociador, 
o Brasil e a Noruega desempenharam, a convite do 
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Presidente da Assembléia Gera~ em processo que, 
dada a sua complexidade e natureza das questões 
envolvidas, deverá estender-se no médio prazo. 

11 - A Primeira Comissão (assuntos políticos) 
aprovou projeto de resolução sobre minas terrestres, 
que exortou toda a comunidade internacional e ass
ina a Convenção sobre Proscrição de Minas Ter
restres. O Brasil cc-patrocinou o referido projeto de 
resolução e esteve entre os signatários da Con
venção, firmada em dezembro, em Otawa, no Ca
nadá. O Brasil apresentou, ainda, projetes de re
solução sobre o hemisfério sul riVre de armas nu
cleares, que foi aprovado pela Primeira Comissão. 

.. III - A Terceira (assuntos especiais e de 
descolonização) e Sexta (assuntos jurídicos) 
Comissões concluíram o exame de projetas de re
solução sobre o segmento das decisões adotadas 
durante a Cúpula de Copenhague das Nações Uni
das sobre o Desenvolvimento Social, bem corno 
questões relacionadas a direitos humanos, situação 
da mulher, direito das crianças, combate ao nar
cotráfico, prevenção do crime, , ·!)erações de paz da 
ONU, terrorismo, direito do mar e estabelecimento 
de um Tribunal Penal lntemacionai. 

IV - A Quinta Comise'ão que deliberou sobre 
temas administrativos e orçamentários da própria 
ONU rearazou discussões sobre a definição dos 
critérios para a escala de contribuições financeiras 
dos países membros da ONU, para o biênio 
199811999. 

Mas, na verdade, durante as duas primeiras se
manas de dezembro, em particular, os temas que mais 
interessaram ao Brasil na Assembléia-Geral foram: 

V - Refonna do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas: na consideração do item da agenda 
da 52- AGNU referente à reforma do Conselho de 
Segurança Nacional- CSNU, o debate no plenário 
centrou-se nos resultados do Grupo de Trabalhoso
bre a Reforma e a Ampliação do Conselho de Segu
rança sobre o tema. O representante permanente do 
Brasil junto às Nações Unidas, Embaixador Celso 
Amorim, pronunciou importante discurso de ampla 
repercussão sobre o tema. Houve 70 oradores in
scritos, muitos dos quais sublinharam a importância 
de se chegar a um entendimento sobre o assunto 
durante a 52- Assembléia-Geral das Nações Unidas. 
_ Pela grandle relevância do tema, Sr. Presi-

dente, peço a V. Ex" que dê como lido, para in
-~o nos Anais do Senado, esse oportuno dis

curso do Embaixador Celso Amorim. 
VI - A segunda Comissão chegou à etapa final 

dos seus trabalhos, após examinar diversos projetes 

de resolução, um dos quais sobre "Ruxos Econômi
cos "Globais", Comércio e Desenvolvimento• e "Fi
nanciamento do DesenvOlvimento•. O primeiro trata 
das questões relativas aos fluxos internacionais de 
capitais de curto e longo prazo, inclusive do 
fenômeno da volatilidade dos capitais, assunto que 
vem preocupando bastante a comunidade interna
cional. Basta lembrar a crise do México e, mais ag
ora, a persistente crise que abala os pafses mais de-· 
senvolvidos do mundo asiático. O segundo registra 
os resultados das últimas negociações e lança idéias 
para a X Reunião da Conferência das Nações Uni
das sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) 
a realizar-se na Tailândia no ano :woo . 

O projeto de reso;ução s-;!:!re financiamento do 
desenvolvimento decidiu pei:\ realização da sessão 
reconvocada, de três dias, da Segunda Comissão, 
em princípios de 1998, para discutir o terna e 
preparar alementos para a análise, por um Grupo de 
Trabalho sobre o Financiamento de Desen
volvimento, o qual deverá reunir-se a partir da 53" 
Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unida!';. 

Enfim, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senailores, 
ao finalizar este relatório, devemos informar a nossa 

· crescente estranheza diante do atraso de pagan-.an
tos dos países membros da ONU, sendo de l'"~:;,n
tar, nesse aspecto, a liderança dos Estados u~:jos 
da América do Norte e também, infelizmen!:., do 
Brasil. 

Sr. Presidente, gostaria, ao encerrar este 'lro
nunciamento, de fazer uma observação. Solicitéi, e 
sei que V. Ex" a deferirá, a anexação a este pronun
ciamento - que é, em verdade, um relatório de 
nos~ estada corno Observador Parlamentar na 
ONU, durante a primeira quinzena de dezembro- do 
discurso proferido pelo ilustre Embaixador Celso 
Luiz Nunes de Amorim no plenário da Assembléia
Geral das Nações Unidas. Entretanto, Sr. Presi
dente, não posso deixar de estranhar não ter con
seguido, apesar do esforço que ftz- inclusive fui eu, 
corno Presidente, quem criou o Serviço de Tradução 
do Senado - durante vários e vários dias, que esse 
discurso viesse a ser traduzido para o português. 
Por isso, segue o discurso aqui anexado em inglês, 
o que não me agrada, pois gostaria que constasse 
nos Anais na lfngua pátria, a lfngua portuguesa. 

Solicito, pois, a V. Ex" que tome algumas 
providências nesse sentido. 

M~ito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. HUMBERTO LUCENA. EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 
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Statement by the Permanent Represeihtative of, 
Brazil, Ambassador Celso Amorim on Item 59 (Equitable 
Represent.ation on and Increase in the Membership of t..he 
Security Council)New York, 4 December 1997 

Mr. President, 

I would like to start by expressing my Delegation• s 
sincere appreciation for your skillful guidance in preparing 
the ground for today• s debate. Security Council rcfor.m be=d.ng 
one of the central issues in the United·Nations• agenda, it 
is reassuring to note that the President a.f the General 
Assembly is ready to exercise his leadership ln order to 
move our debate forward. 

Mr. President, 

2. We have traveled a considerable distancc since I 
last took the podium to address this issue a year ago. 
Thanks ·to the competence and dedic.ation demonstra~ed" by the 
co-Viée Chairmen of the ~Jorking Group, Ambassadors 
Breitenstein of Finland and Ja.yanama of: Thailand, we w<l!re 
able to start the year of 1997 under the sign uf a renewed 
dynamism. The exchange of views which they carried out: with 
a total of 165 delegations, large and small, individuàlly or 
ln groups, rcvca!ed certain trends, provi.dirtg dP.lP.gntions 
with a more focused image of where the possibilities for 
agreement lay. Their important findings, as transmitted to 
the Worki.ng Group on 10 and 14 March, have beeu includcd in 
our latest report, document A/51/47, under Anncx VTJ and 
deservP. t.o he recalled. 

3. The co-Vice-Chairmen were able lu di t;:cc•rn thf.'! 
existence of a very large majority which favour élll increase 
in both permanent and non-permanent membership. lt is alao 
of great: signifi·cauce t.hat thls majority belie.._•es ,there 
should be permanent members from both devetoping and 
industr.ialized countries. 

4. · These are the essentia.L elements on Lhe basis of 
which we must search for general agreement. M~· ne1 egation, 
<:Llong 1•lith many others, ia ready to prOcQeci un Council 
reform taking fully into accou1;1t the sullü I:H'cp<t rator·y 
groundwork undertaken during this active year _ 1\s was made 
clear in the speech delivered by the Brazilian Minister of 
External Rel.ations, Ambassador Luiz Felipe Lamprein: · 
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"There is a new thrust to negot.iation!':. 't'he1:·P. is 
leadership, as well as carefully crafted propooalo. We must 
take advantage of thi R uni !JUP. npvnrt:nni.t::y i n t:hP. lli Ht-.ory of 
the United Nations. We rnust not let the moment pa~s. Refo~m 
""'~ become, more than a key concept. the order of the da)·". 

5. In January of 1998, the Working Group wiJ l resume 
its activities. Brazil is convinced that there is rlo need 
for additional explorator:y debates and that we should full:y 
embark on a negotiating process. We do nol favour the 
eetablishrnent of artificial targets of any kind f.or. 
completing our work. But we also oppose attempts to unduly 
slow down proc:eedings. Let us put aside the idea or 
artificial time-frames of an:y kind, either to impose hasty 
solutions or to obstruct the process. Let us make t.he rnost 
of the present session of the General Assembly in its 
enti.rety and c:oncentrate our attention on the issues that 
require further refinement, such as veto and numbera (to 
which I shall come back later) . 

Mr. President, 

6. In this . year' s general deba;:s, Brazil expressed 
its willingness to accept the ·responsibilities of·permanent 
rnembership in the Security Council, if êalled upon by tbe 
international community to do so. In this case, Brazil is 
determined to carry out the role of permanent memher as the 
repr~sentative of Latin America and the Caribbean so that 
our region may be present in the Council on a permanent 
basis <md, through regular co~rdination and consultation, 
have a st.ronger collecti v e vaie e. AS a non permancni mcmbcr, 
we have endeavoured in the past to maintain close 
coordinnt:inn with countries in the region,, <:md we will 
continue to do so during our next mandate. We are prepared 
to make this coordination and these consultatlons even more 
systemaLlt.: aud rormal, ln arder to ensure that the intt:!rests 
and concerns of the region ~ill be reflected to the fullest 
extent poss.ibl P.. 

7. We consider that the proposal contalncd in Annex 1 
of thic year' s Repo:rt - the su <:all!:!tl "Rc,uc::':lll ~~.r.q_Jut:::d I" -
constitutes an appropriate framework, with t.he necessary 
adjustment:s, for reforming the Sec"Ltrity Counr:il j n a non
discriminatory and democratic wa:y, allowing tor: Mem.ber: 
States to express themselves in the General Assemb1 y 011 

candidaciPS fnr permanent memb~rship from both the 
industrialized and the developin.g worl d. The prnpm'lal 
provides sufficient leeway for regional consultation and 
does not prejudge any outcome, although iL cloHf,i rule ouL 
di.,;criminatory ones, which is one of the main reasons why we 
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value it. we should not forget, in thie respect, Lhat since 
the adc·ption, at the end of. the !'>Ot..h session of t:he GA, of 
the report contained in document A/50 I 4 7, we have been 
working under the assumption that "in the event or an 
increase in the pennanent membership, an i ncrease on 1 y by 
industrialized countries woul.d · be widely regarded as 
unacceptable". 

8. We would n~gard a refonn which i'IR~rihed full. 
-~,..,.., .. nent seats to two industrialized countries and rotat:ing 
seats to the developing world as unacceptable and contrary 
to thls conclusion. It is a different matter :if one pnr:t ot 
the world comes forth with a specific euggestion arrived at 

· by consensus - at the regional level - and submi ts i t: tC> the 
General Assembly. We understand this has been a posilion 
held by African countries and we fully respect that. 

9. We are confident that we will continue to move 
away from discriminatory conceptions of expansion, and that 
those who contemplate the idea of·"permanent rotating seats" 
as a solution for their own region will continue to hol d 
that it is not exportable. As far as we are concer.ned, t:here 
is no marlcet in, Latin America . and the Caribbean for this 
product. · 

Mr. President, 

10. In spite of the important strides made this YP~r, 
we have still not found a center of gravity~'as r.egards some 
complex issues such as the veto, and the total numbér of 
members i.n an expanded CounC'il. Brazil has advanced several 
ideas with the objective of rendering the decision maldng 
process in the Security Council more democrat~.c. without 
impinging upon Charter privileges which the five pert)lanenl 
members are clearly unpreparec1 to gi ve up. we bP.1 I P.VP. t·.hi'i t. 
there should be no discrimination, in principie,,, betwecn 
current and ·new permanent members. At the sarne time·, we have 
suggested that new permanent member's might cémaider t:he 
option of not exercising their veto rlghtà, untj 1. a 
comprehensive agreement on decision making, :lnvolvi,ng all 
permanent members, can be arrived at. In other ~ords 
sensitiva as the veto issue ma~ be - it should not prevent 
us f.rom moving ahead in expanding the Council' s composi!.:ion. 

1.1 . As to the nvera 11 numher nf mP.mhP.n::, .: 4r""f=Pw 
delegations continue to have misgivings about a Council of 
more than twenty-one participants,_ in contrast.:·. ·wi t.h the 
preference of the wide majority for a higher figure, 
somewhere in the mid-twenties. While the problema related to 
the veto - in spite of the fact that they touch on diffic:ult 

'-·.Ir" .L ~ . 
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questiono of principle may be surrnountabl.c through 
intensified dialogue and negotiation, it appears that the 
numbers issue is at once a simpler and more !.mméd i ate 
stumbling block. It is our expeetation that, as uther 
aspects fall into place, some creati ve thinldng on mal tcrs 
such as the action threshold, and on improved Security 
Counc:il pra~ti~es and procedurês, may be able to help us in 
this regard. 

12. It is sometimes alleged that the incapacity of th~ 
developing regions to reach consens•.ts on prospe<:ti ve 
permanent members constitutes a major obstaclc at thio otagc 
of our work. This is a gross distortion of' thc facts. 'l'o 
start with, as we all know, the strongest opposit.iou t:o 
expansion in permanent membership is to be found in the 
industrialized world. The argument according to whic:h there 
is no consensus in the regions of the South applies with 
greater :validity to regions of the North. But This i.s n<>t 
the issue. Consensus, although desirable, may not be 
attainable in any region, North or South. The real issues 
that are impeding progress are the veto and Lhe numbers 
question. These should be the focus of attention as we 
resume our discussions within th~ Working Group ncxt year.. 

Mr. President, 

~3. . .If.so ~any delegations express an interest on this 
item of our agenda it is because we are here discussing the 
credibility of the United Nations in a principal area of 
concern, the maintenance of international peace and 
security. The future of the mul tilctteral system of 
collective security resta on · the legitimacy and 
representativeriess o:f the security counci.l. As recently 
stated in the,.British magazine, "the Economist", in an 
article on one cf the major crises the world is facing, "the 
Security council is in a poor way, knowing that it should 
long ago have reformed itself". · 

14. Let.us not prolong this agony indefinitely. Let us work 
firmly anQ. responsibly towards a solution thaL i~ -:quitablF. 
anel ba::::anced, that · takes,, into account aspirations of al 1 
nat.ions, ·large .and small, developed and developing;- but -
above all - let us bear in mind that this exercise is not 
about the prestige o! any individual- country o r group of 
countries. It is abaut th!l! prestige and effecti vene~is of ou r 
OJ:gani.zation. · -

THANK YOU 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
defere o requerimento de V. Ex", que solicita a tran
scrição do documento a que se refere em seu pro
nunciamento, na fonna regimental, bem como dili
genciará no sentido de esclarecer a origem das di
ficuldades anunciadas por V. Ex". 

Concedo a palavra ao Senador Leonel Paiva, 
por cinco minutos. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Coneio Braziliense, 
·de hoje, estampa em seu caderno Cidades a 
seguinte manchete: "União ajuda Cristóvam a ter su
perávit". A matéria assinala que o Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso tem prestigiado 
muito o Governo do Distrito Federal com verbas, 
dizendo: 

-=--

Pela primeira vez desde 1995, quando 
o Governador Cristóvam Buarque tornou 
posse, o Governo do Distrito Federal (GDF) 
fechou o ano com saldo positivo em suas 
contas. A infonnação é do secretário de 
Fazenda e Planejamento, Mário Tinoco, que 
revelou ao Correio o balanço da execução 
financeira de 1997. 

( ••• ) o resultado positivo só foi obtido 
com o auxílio da equipe do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, por meio do proto
colo de intenções assinado em setembro 
com o governo federal. 

( ... ) 
O Secretário Mário Tinoco reconhece 

que o acerto com o Ministério da Fazenda 
- duramente criticado pelos sindicatos e 
pelos setores mais à esquerda do PT - foi 
o que evitou atrasos de pagamento no 
item que mais consome dinheiro público: 
os salários. 

·o protocolo foi extremamente positivo 
porque a regularização dos repasses penni
tiu pagar os funcionários em dia", admitiu 
Mário Tinoco. • 

Mas, mesmo assim, Sr. Presidente, 
segundo o jornal: 

Ao invés de cumprir as promessas de 
cortar gastos, a equipe do Buriti elevou suas 
despesas em 1 0,6"k- índice maior que a in
flação de 4,34% registrada em 1997 pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Com isso, de pouco adi
antou limitar em 4,3% o aumento das despe
sas com pessoal. 

Acresce, ainda, que os técnicos da Fazenda já 
detectaram essa desavença de contas e o clima 
está péssimo entre a área das finanças do Governo 
Federal e do Governo do Distrito Federal. 

Ainda outras considerações são feitas na 
matéria de capa do caderno Cidades do Correio 
Braziliense de hoje. Contudo, Sr. Presidente, 
estou informando esse assunto tendo em vista 
que, já há algum tempo, o Governador Cristóvam 
Buarque vem indicando que o nobre Senador 
José Roberto Arruda tem atrapalhado o Governo 
do Distrito Federal a conseguir verbas, a con
seguir antecipações, a conseguir recursos para 
a economia do Distrito Federal e para as obras. 
Ao contrário; só no ano passado, mais de 50% 
do total investido em obras no Distrito Federal 
são recursos oriundos do Governo Federal, se
jam provenientes do Tesouro, sejam provenien
tes do BNDES. 

Sr. Presidente, ainda em defesa das in
tenções do Senador José Roberto Arruda, devo 
dizer que S. Ex" apresentou emenda de redação, 
já aceita pelo Relator, Senador Romero Jucá, re
staurando o dever constitucional de pagamento da 
segurança pública da Capital do País, além de 
criar o Fundo do Distrito Federal para qualquer ou
tro tipo de dotação, excetuada aquela reservada à 
segurança pública, que terá seus repasses regu
lados por lei complementar. 

Restabelece-se, assim, a justiça e denuncia-se 
a injustiça, a prepotência e o egocentrismo do Gov
ernador Cristóvam Buarque. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Leonel 
Paiva, o Sr. Geraldo Melo, 111 VIC8-Presi
dente deixa a cadeira da presidt§ncia, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Pn:.•Bidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães) - Concedo a palavra ao Senador Renan Cal
heiros..(Pausa} 

Concedo a palavra ao Senador Emandes Am
orim. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, 
ocupo esta tribuna, na manhã de hoje, para falar 
sobre o desenvolvimento do Estado da Paraíba. 
Tenho trazido muitas notícias ruins sobre a si
tuação do Nordeste, mas hoje trago uma boa 
notfcia que se refere especificamente ao Estado 
da Paraíba. 

Segundo dados da Superintendência de De
senvolvimento do Nordeste - Sudene, a cultura do 
algodão vem recuperando a área plantada, a 
pe_cuária tem mostrado sinais de recuperação e a 
produção agrícola do meu Estado foi a que mais 
cresceu, nos últimos anos, em toda a Região Nor
deste. 

Em 1995, o Estado da Paraíba produziu, Sr. 
Presidente, Srls. e Srs. Senadores, uma safra 7% 
maior, enquanto a Região Nordeste como um todo fi
cou em 1%. 

Em 1996, as estatísticas apontaram um cre
scimento de 15% da safra. na Paraíba, e de apenas 
2,3% nos demais Estados nprdestinos. 

Esses dados signifiCativos, divulgados pela 
Sudene no final do ano passado, comprovam o novo 
ciclo de desenvolvimento que conhecem a agricul
tura e a pecuária paraibanas, em geral, e o especial 
momento vivido pela atividade local de produção de 
frutas, em particular. 

A Paraíba dispõe hoje de uma área de 900 
mil hectares para a exploração da fruticultura, 
contando com 244 mil hectares prontos para re
ceber projetes de irrigação. Estamos também 
fazendo o canal Coremas-Mãe d'Água, que dis
ponibilizará mais 40 mil hectares de áreas irri
gadas para plantio. Essas áreas estão sendo 
oferecidas aos produtores já com toda a infra
estrutura necessária, desde os meios de trans
portes, de comunicação e de capacitação empre
sarial, até mesmo a proximidade do mercado 
consumidor. 

Por essa razão, Sr. Presidente, Srls. e Srs. 
Senadores, a partir desse incremento e com o 
lançamento do Programa de Modernização da 
Agricultura e da Agroindústria pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, em Petrolina, o qual visa à 

- ·1inplantação de ações públicas e privadas, am
pliaram-se os horizontes do Nordeste, como um 
todo, e, especialmente, da Paraíba, no que se refere 
à fruticultura irrigada. 

Estima-se que, em um período de quatro anos, 
a área plantada passará dos atuais 50 mil para 120 
mil hectares, com uma produção de até 2 mil e SOO
toneladas de frutas de alta rentabilidade e excelente 
qualidade. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a 
Paraíba vive novos tempos. Uma revolução está 
ali ocorrendo, começou com o Governador 
Ronaldo Cunha Uma, hoje nosso companheiro no 
Senado Federal, passou por Cícero Lucena, por 
Antônio Mariz, e hoje tem continuidade sob o co
mando do nosso Governador José Maranhão. 
Temos, como disse, áreas sendo irrigadas, muitas 
outras já em funcionamento, como é o caso de 
Poço Redondo, Camaratuba, Piancó e, agora, 
como acabei de falar, toda uma área de 40 mil 
hectares, que será o projeto criado com o Canal 
Coremas-Mãe d'Água. 

Das 25 culturas trabalhadas no Estado, 24 
tiveram aumento na sua produção, na produtividade, 
na área plantada ou nos três indicadores juntos. De 
1995 para cá, o rebanho de bovinos subiu de 400 mil 
para 950 mil cabeças; o de caprinos subiu de 113 
mil para 600 mil; e o de ovinos passou de 98 mil 
para 450 mil. 

Em toda a Região Nordeste, a Paraíba foi o 
Estado que mais mobilizou recursos do Pronaf, no 
ano de 1996. 

Houve um sensível aumento no número de co
operativas, no Estado, e foram criadas condições 
para dar ao homem do campo a noção de que a 
agricultura é para dar resultados, gerar lucro e mel
horar as condições e a qualidade de vida dos que a 
ela se dedicam. 

A agricultura paraibana deixou de ser empírica, 
de subsistência e tomou-se uma agricultura de mer
cado, de base tecnológica. Para tanto, estão sendo 
decisivas as iniciativas de redução do preço da ener
gia elétrica para a irrigação e a assinatura de proto
colo, viabilizando a aquisição em massa de tratores 
para resolver o problema do corte de terra, que, a 
cada ano, aflige os produtores. 

É realmente com grande satisfação que afirmo, 
da tribuna desta Casa, que o Estado que tenho a 
honra de representar no Senado Federal destaca-se, 
atualmente, como um dos Estados brasileiros onde 
mais 5e faz captação de projetas industriais. Meu 
Estado vem conhecendo um surto de industriali
zação como não se via desde o final da década de 
60, Sr. Presidente, quando se instalaram, em terras 
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paraibanas, os primeiros grandes empreendimentos 
no setor fabril. 

Nos úftim.os. ~empo.~. cerca de 30 empresas 
estão .$e instafái'idó ·nos d'!Stritoiindustriafs da região 
metropolitana de João Pessoa e Campina Grande, 
com investimentos superiores a 700 milhões de 
dólares, que pennitem a criação de aproximada
mente 18 mil novos empregos. 

Ao concluir meu pronunciamento, Sr. Presi
dente, diria que, graças à ajuda, inclusive, do 
Senado Federal, que tem aprovado os nossos pro
jetos - se não hoje, na próxima sexta-feira, 
aprovará R$60 milhões para o Cooperar -, a 
Paraíba, sob o Governo do PMDB, que se iniciou 
com Ronaldo Cunha Lima, tem buscado o seu 
destino, e estamos mais otimistas. Apesar de ter
mos muitos óbices a superar, estamos fazendo-o 
com galhardia. 

Por isso, venho a esta tribuna dar essa boa 
nova, uma vez que trazemos tantas outras recla
mações. Este é o nosso objetivo: mostrar que está 
dando resultado o Governo do PMDB e que estamos 
atingindo uma posição de destaque. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio car1os Magi:ll
hães)- Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Senador Antonio Car
los Magalhães, Sr"s. e Srs. Senadores, o Gov
erno Fernando Henrique Cardoso gastou em 
publicidade, em apenas dois meses, para divul
gar o Programa Bolsa Criança Cidadã para Er
radicação do Trabalho Infantil R$5,2 milhões. 
Esse valor é muito superior ao custo do próprio 
programa no mesmo período e quase tanto 
quanto gastou na concessão da bolsa para 
33.922 crianças e adolescentes de janeiro a 
setembro de 1997. 

Impressionou-me que, no ano passado, en
quanto no Senado se debatia o projeto de lei restrito 
e limitado, sancionado em 1 O de dezembro pelo 
Presidente da República, que autoriza a União a dar 

-=-apoio financeiro aos municípios que venham a ado
tar programas de renda mínima, foi veiculada in
tensa propaganda nos meios de comunicação, 
segundo a qual o Governo colocava em prática o 

programa Bolsa Criança Cidadã, visando a erradi
cação do trabalho infantil. 

De acordo com o informe publicitário, bem 
~laborado, trinta mil crianÇas que antes eram obri
gadas a ·trâbãlhár nas carioarias, na colheita do 
sisai ·e da cana-de-açúcar e em outras atividades, 
para ajudarem no aumento dos rendimentos de 
suas fammas, passaram a receber uma renda 
mínima mensal condicionada apenas à sua 
freqüência à escola. O próprio Governo informava 
que havia gasto R$15 milhões com o referido pro
grama. 

Resolvi entrar com requerimento de infor
mações ao Ministro do Trabalho para obter os gas
tos em publicidade. Ao mesmo tempo, junto à Se
cretária do Bem-Estar, Lúcia Vânia, obtive dire
tamente as informações sobre o custo do programa 
e a sua abrangência. 

Estas foram as informações que o Ministro do 
Trabalho encaminhou-me oficialmente: o investi
mento na campanha reafJZada nos meses de setem
bro e óutubro de 1997 foi nada menos do que 
R$5.257.131, 12, sendo R$5 milhões em mfdia e 
R$250.508,14 em produção. 
. Em apenas dois meses, portanto, em publici
.dade, · o Governo gastou muito mais do que no 
próprio programa em igual período. Esse valOr corre
sponde a praticamente tanto quanto foi gasto com 
ajuda às crianças e adolescentes durante o período 
de janeiro a setembro de 1997, ou seja, 
R$5.578.000,00. Os dados falam por si sós. 
Mostram a natureza desse Governo e a sua ver
dadeira face. 

O que preocupa é o Governo estar 
abraçando uma proposição, muito bem explicada 
na sua publicidade, como se já estivesse ado
tando nacionalmente programas institufdos nos 
Municípios de Campinas, Ribeirão Preto e no 
Distrito Federal e tantos outros de natureza se
melhante, mas, em verdade, fazendo muito 
menos do que poderia transparecer em sua gen
~rosa propaganda. Basta assinalar que, no Dis
!tito Federal, o número de crianças inscritas no 
Bolsa-Escola é de 44 mil e que no Programa 
Bolsa Criança Cidadã, objeto da publicidade, na 
oportunidade em que a Secretária da Secretária 
Bem-Estar Social muito gentilmente veio aqui me 
trazeH>s dados, era de 33.922. 

Sr. Presidente, solicito seja transcrita na rnte
gra a resposta do Ministro Paulo Paiva, do Trabalho, 
em que mostra que as empresas responsáveis pela 
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campanha publicitária, Quality e SMP&B, foram con
tratadas pela F.undacentro através de concorrência 
pública, nos moldes previstbs ria Lei ríg 8.666. · 

Trata-se de campanha denominada "Não ao 
Trabalho Infantil" e, na referida campanha, a Bolsa 
Criança Cidadã é citada como uma das iniciativas do 
Governo para resolver a questão das crianças que 

· são instadas a trabalhar tão precocemente e que 
passariam a receber essa Bolsa. 

Ressalto que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso está com viagem prevista para Sergipe 
amanhã, onde deverá, entre outras coisas, anunciar 
8S$e tipo de programa. Gostaria de ver esse pro
grama tomar-se realidade não apenas ali, como uma 
proposta do novo documento do PFL, não apenas 
como mostrado na publicidade oficial do Governo, 
mas na verdade; tomando-se uma realidade prática. 
que não seja apenas para os olhos dos telespec
tadores. 

Sr. Presidente, aproveito, ainda, a oportuni
dade, diante da carta enviada ontem pelo ex
Presidente Itamar Franco, hoje lida pelo Senador 
Roberto Requião, bem como da carta enviada 
pelo Senador José Sarney, ambas à Direção do 
PMDB, para saudar essa atitude. Será muito im
portante, do ponto de vista dos brasileiros, que 
se ampliem as opções de candidatos à sucessão 
presidencial. Portanto, considero muito saudável 
para a Nação brasileira que o ex-Presidente 
Itamar Franco, assim como o Senador Roberto 
Requião, coloquem-se como candidatos do 
PMDB à sucessão presidencial, tendo o ex
Presidente Itamar Franco obtido o apoio do ex
Presidente José Samey. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 

AVISO N.0 14-GMIM'Ib 

A Sua Excelência a Senhom 

Senadola Emilla Femandes 

Blasllla, 28 de janeiro de 1998 

Primeira-Seae1árla do Senado Federal, em axan:íclo 
-''Biasllia-DF 

Refiro-me ao Oficio n.0 1.532 (SF), datado de 16 de 
dezembro de 1997, no qui!I_Vc;>ss;:t. Excelênçla !lnvia.Re
querlmento de Informações n.~-1.023/97; da· autoria· do 

Senador Eduard~ Supllcy, sobre os gastos deste Min
Istério com publicidade e propaganda do programa Bolsa 
Escola Cidadã. 

A propósito, eoiC8l'IW 100 cópia de lnfomlação da Assesso
ria de Conulicação Social, que atende às Indagações do iustJa 

padamantat. 

Alei~. 

PaulO Paiva. Minlslro de Estado do Tmbal>o. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
GABINETE DO MINISTRO 

ASSESSORIA OE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
COORDENAOORIA OE PUBLICIDADE 

Procasao n.• 46010.012923/97-29 

Ekasilla, 22 de janeiro de 1998 

Em resposta ao despacho do Sr. Cllefe da Assessoria 
PaJtanaàr, raferente ao Requerimento de InfOrmação n. • 
1.023 de 1997, às foiMs 4 e 3, respecllvamente, passo a Infor

mar: 

a) O PIOQiama 'Bolsa Criança Cidadã' niío está sob a co
<>Oin:ldeo1Aru!18Çiiooclin desla t.tnlslério e sim da Secralária do Bem-Eslar So
cial. 

A campanha publicitária desenvolvida pelo MTb, 
através da Fundàcentro - órgão de Pesquisa de Segurança 

e Saúde no Trabalho-. trata do combate às formas mais ln
toleráveis do trabalho Infantil, cujos pmjulzos ao desen
volvimenfO sadio da criança são evidentes por si só, e tem o 

titulo 'Não ao Trabalho lnfentil'. Na referida campanha a 
'Bolsa Criança Cidadã' é citada como uma das Iniciativas do 
Governo para resolver a peoiosa quesfão das crianÇas 

brasileiras. O Investimento nesta campanha foi de 
R$5.257.131.12, sendo R$5.006.622,98 em mldla e 

R$250.508.14 em pnxluçAo. 

b) As empresas responsáveis pela campanha pub

licitária foram a Quallty e SMP&B, ambas contratadas pela 

Fundacentro através de concorrência pública nos moldes 
previstos na Lei n. R 8.666. 

c)J:legue em anexo resumo de illYestimeoilos em mldla da 

ralarlda C81111&411l. dlsc:m*1ados porvekulos utilzados. 

Aleodosamen1e, Geraldo Lúcio • Melo, a.ate de 
Ass B I <ia de CorraunicaçAo Social. 



FEVEREIRO DE 1998 

Meios 

Telev1são 

Radio 

Jorrn~l 

Revi~t<~ 

Sub.Total 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

FUNDACENTRO • Resumo de investimentos 
Perlodo :Set I Out /97 

Trabalho lnfanUI 

Veicules Total Total 
Setembro Outubro 

Globo 1.041.759.60 784.488.42 
Sbt 649.921,60 143.425.60 

Gugu Promoções 190.746.00 
Bandeirantes 163.038,00 92.974,00 

Manchete 204.000,00 84.000,00 
Record 168.059,00 7~.863,76 

CnttGazeta 58.450,00 37.699.00 
CanáiRurat 17.280.00 7.200,00 

Agrobusiness 42.000.00 teeoo.oo 
Rede Mulher 31.900.00 18.300.00 

Tv Amazon Sat 12.450.00 4.470.00 
VideoMox 17.700,00 
Canal 21 16.929.00 

Rede Vida 25.500.00 

2.368.858.20 1.513.095.78 

334.903.00 148.911.00 

434578.00 

186.279.00 

3.158.337.20 1.848 285.78 
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Total 
Geral 

1.826.248,02 
793.347.20 
190.746.00 
256.012,00 
288.000.00 
240.922.16 
96.149.00 
24..480.00 
58.800.00 
50.200.00 
16.920.00 
17.700.00 
16.929.00 
25.500.00 

3.901.953.98 

4S$.814.00 

434.57G,OO 

186.279.00 

5.006.~2.98 
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FUNDACENTRO - Resumo de investimen•os • Televisão 
T~balho ll'lt.lntil 

Cidade UF Total Totot Taúl ............_ 
~ Gero! 

m 
OloCc 833 ... ~':.60 7.!4.515.<(2 1.557 927.02 
5bl &0921.150 1~.425.150 7'93.341 .2ll 

G«gu~ 1utJ.f46.W 111) /4ti.'W 

-~ 163.0:le.CIO 92!17•.cc ~01.2.(10 

~ ' 204.<lOD.IlD 84.000.00 23aiiOO.CO I 
Recu<u ; 1(i8.0'A.OG 720C3.7G 240m2.7C 

CN/Cauta ~.450.CO 3/.t;W.W Uti.14~.00 
~H:ut,at ,.,.2eo.OO .,..200.00 2HM.m 

~-· 4:ZCOUOO 16.800.00 se.eoo.oo 
R_,.,Af~ 31.900.00 18.300.00 "':1!XI. ru 

TY M.o.z:.:>-; S.. 12 oiSC.tO 4.470.00 16.920.00 
vu.u- l711:1POO 1f IW.,OO 

c--21 :U2$QC 18-'29.00 
RedeV'Ido 2'!1~(XJ -'!i!OO.OO 

' 
TIICloCo Sõlv..x.r 43 ::m.u Cf:l/1 .. , 
TV.....,. \lt. Congur$tõl ... 7'"..4.30 11.7S0.30 
rvC:I~c.~~&~ o.,...,., S.71T.t>:.' s.111m 
TVGiobo ........,. 10 708.i!O tU.~ 

!VO!Qto Fe:ni.Sai"'Jta"WW /W~Oé 7.~ 

TVCiofto J~QIIro .,.,327.08 l :r..l/.00 
TVGI®o llode :./.4/G.QQ :l')~.llll 

TV Globo Pl!lrOiina G.l12.1!2 G.112.62 
TVGIQbo c:..va.u a.=12 !.35Z.121 
TV Globo - 13Q2.150 13.422.e:l 
TI/Globo Teramo:~ a.7«12 e.r.w" i 
TV Globo FJcrilno .. PI 2.41484 2.47-4.64 i 
TV Globo c-n.G<~o 5.301.70 5.307.nl 
TV tàlaDo - 13.07li.08 1Jo76.0!1 
TVCiobo ~ürana. l~oi:I!.OO UI~.IJQ 

TV Globo Coruntbo 2528..W 2.525.44 
TV Globo Pon!a Porl 8:96.0!1 e 296.00 
TVO!Qto .'eo!o """""" '·*'·"11 7.JE!.41l 

õvG<ooo e.NQ .. t 43.JOJ..:e. 23-'0328 
rvCOioOo PU....Ii l ~olol1!ie J.441.ZG 
TVG!Qbo ~-" 3.!le:l.OO 3.5W.W 
r,•c'ljQ(;IQ Mazo~S ... l 7 GS1.X 7 e!t.:YS 
TVC:=.c: J.lti'T"..a:T'~ I 

:·.~~ 715 14Q45.7€ 
i'lG~ R., CKk: P.ic.t:o'!t: I - '~ss :oo ''~!tn 
7V~k..oo P'ata~· E J V<lc;.<Xl 3&.500 

TOTAL-RS Z..J.U.asa.ze 1,$'13.015.~ l.901.9$4.SO 

FEVEREIRO DE 1998 
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FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

FUNDACENTRO - Resumo de investimentos - Jornal 
Trabalho Infantil 

Cld.ade Jornal Total Total 
setembro Outubro 

Sào Paulo O Estado S. Paulo ::53.696.00 
Folha S.Pauto 34.3«.00 
Oiario Popular 13.492.92 

santoAndte Clarto Gde ABC 5.712,00 . 
Soroc:;tba Cruzeiro Sul 803.52 
Santos A Tribuna 3.861,00 
Bauru Diacio de Sauru 1.209.80 
Pres. PNdente O Imparcial 1.90!1.<48 
Rib. Preto O Oiario 2.581,76 

Jr. Cidade 1936,32 
Rio Janeiro O GlObO 19.440.00 

Jr BtaSd ts.eeo.oo 
OOia 13.392,00 .. 

Vtlonil ' 1.887.80 A Gazeta 
~orto Alegre zero Hora G.534,00 
Florianopolls Oiario catarinense 6.048.00 
Joinville ANollcia 3.996.00 
Cuntiba Gazeta do povo 4.022.78 

Foltll'l da Psnuu~ " 
Londrina Folha <ie Londrina 2.85G.OO 

Jornal ele Londrina 1.806.8.4 
Belo Honzonte Estado Mina5 17.820.00 

Hoje cm Oia 5.400.00 
Diarto da Tarde 2.808.00 
IJ•~no do Comerçto 8.1.U.OO 
O Tempo 5.362,00 
o t•ampulno 4.368.00 

Brastllll COrreto Draslllvn11v 7126.00 
Jr. Brasília 4.368.00 

Gaíanta O Popular 2501.72 
Campo Grande correio ao Estado 2.437.32 

Olaria Clôi Serra 1.467.00 
Cuiaba A Gazeta 4.320.00 

Oiano Culaba 4-:-20o.oo 
Sub.Total 243.632.66 0,00 

-· Ve1cuta~o conJunta com a Folha <.:"' Londnna 
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Tot.tl 
Ger:al 

33.696.00 
34.344.00 
1:\.492.92 
6.712.00 

803.52 
3.861,00 
1.209.60 
11Ml8.4S 
2.581.76 
1 R3G,32 

19.440;ÓO 
15,660.00 
13'.302.00 
U87.GO 
5.!34.00 
6.048.00 
3.996,00 
4.022,78 

2.856,00 
1.806.84 

17.820.00 
6.400,00 
2.808.00 
6.14l.OO 
!.382.00 
4.365.00 
7.128.00 
4.006.00 
2.601.72 
2.437.3~ 
1.~7.00 
413,0,00 
4200.00 

243.632.86 
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FUNOACENTRO • Resumo de investimentos - Jornal 
Trnalho Infantil 

Cidade Jotnal Total Total 
Sotombro Qutubro 

Salvador A Tafde 6.936.00 
A Tribuna ds 9ai'IL1 ..... ~.00 
Correio da Bahla 5.076,00 

Recife Jornal do Comen:io 8.912.CO 
Oiario Pernambuco 7.560.00 

Fortaleza Olacio Nordeste s.~.oo 
OPovc 7.SII2:40 
Tribuna do Cear.i s.•oo.oo 

Ma ceio G~eta Alagoas z.;s11.oo 
Trtbuna Alagoaa 2.436.00 

Natal Tnburni Nurte 2.250.00 
Diarío Natal 2.700.00 

Jo;ao Pesso:~ Cuu!fli(l da Paraiba 5.712.00 
Tc:rezina Meio Norte 2.660.00 
A.r8C8jU Jomal da Cidade l-838.40 
São Luis O Est.~do Maranhão 3.ns.o4 

O Imparcial 3.682.80 
Belem O Lrbenil 7.255,4.( 
Manaus A Critica 6.720.00 
Mac:apa Jornal do Dia 5.247.90 
f>of'lo velho OEstadâo 2.6U,80 

Oiario Amazcl'lia 2.706.60 
Alto Madeira 2.268.00 

Boa Vosta Folha de Boa Vlct:~ .U3S.20 
Rio Br.lnco ACszeta 1.7a2,00 

ADI - Minas Gerais 19.~4.00 
Interior Mlna$ Geral$ 3&.162,4<4 
APJ- S~o Paulo '22.272.00 . 

suo. Total 190.9«.02 0.00 

FEVEREIRO DE !998 

Total 
C..tal 

6.836.00 
• . .ua.oo 
5.076.00 
6.912.00 
7.580.00 
~ . .coo.oo 
7.592.40 
8.400.00 
2.95a.ob 
2.43&.00 
2;250.00 
2.700.00 
5.712.00 
2.550.00 
1.838.40 
3.776.0.C 
3682.80 
7.25{;.44 
15.7~0.00 
5.247.90 
2.!<4-4.80 
2706.60 
2.268.00 
<4.435.20 
1.782.00 

19.224.00 
36.162.<4-4 
22.272.00 

190944.02. 
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.. 

Cid MI• 

l'tK} IIF JANFU{C) 

TOTAL-R$ 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

FUNDACENTRO - Resumo de investimentos • Rádio 
Trabalha Infantil 

Uf Emlnor• PCQgrwm• Tot.l Total 
Faixa Horárb Setembfo Oub.obro 

RJ IJLOOO AM ANTONIO C,.._RLO~ 2:!.~~QO 10.&00.00 

TU?IH.I SHOW DA MANHA 12.~SS20 6.!6.&,00 

CrOrNHA CAMPOS 12.3SS.~ 6 eõ.&.OO 

C"N Al•lit-M Jt'c ClA Cf.IN ~' EO B.20e.OO .&SGO.OO 

t.li\NCH~l~ l'M [J!I 0011!1 ou 7 .!;4(1 so s.s;o.oo 

JK 00 HI<Jfo.Sil t-M 06 001111 OU Hl.87:i.OO 13125.00 

•~.z~,.w .&7.1103.00 
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Total 
Geral 

38 7:!0. 09 • 

1!1.0:10,20 

19.219,::!0 

12.16!,00 

13 ·~.50 

30.000,00 

tst.oe:uo 
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FUNOACENTRO • Resumo de investimell(Os • Radio 
:r'oabalh.!..!!l!!!:!bt -.--· __ 

C:ld>ldO Emissor.& A~~ Torai TOUI Totil 

..... ----- : FL• Sotembro Outubro Cloral --· ! 

2.2H.tiã' SALVAOOR SOCieG41d. AIA 5.82t.12 t.G96.00 
Plat~ FM 6 184.0$ 2.340.80 8.524.~ 

10& FM n• 3.0:!'1.46 un.34 4..10&.30 
lll'I!06 FU 3.686.40 1.~JJ.IO 5.120.00 

Ctuzero /ll.~ 6.16~.04 2.39U6 U59.50 
Eze~!s:or M1 6.16!-S.f 2.J96.66 8.:159.50 

~oL'111as C..:uens• F•.1 2.35&7% t.031.9.f ~.J90.66 
Ellliss.Al•goi,has FM 2.3$8.72 1 031.94 l.J90.61 

lt.er Rtgronar Af/J 2.66:.12 1.173.69 l.85641 
CMa~t~:t~ F•.1 1 31846 576.(13 1 e$5.29 

LI ele• n.t , 1~1.~ 766.08 2.:111 1: 

.~Tt' JU.Zt!'ft"l M:l J ~;.a.s 1.534.68 5.~:0.5.2 
Transno FM -i.0~5.44 1.76!.S8 5.81~.3: 

«h•ut. C:U41U!a A.·: 4.it5.6a 2.035.44 i .001. 1;: 

tt3Cun.ol ' Oil'~o:or• AM 4 ·:~b.i6 ~.39J.J: 6.549.-\8 
Jr cs• d.aoun:~ FM 1.i97.1: 786.&4 2~l.lií 

ft-•riJ Sant•n• S«M'd.ld~ AM z.soe ao 1 228 50 •. 036 50 
Noret:~e Fl1 J.37,.!0 1.-478.40 ~.esr.,;o 

Jequre B~n~aoa AJ.,~ 1.7it . .f1 7U:6 2.508.6i 

V da C onq .. nsta eande.ra,tts At.! -1.61i9 44 •. 61194.4 

a.,a~"'"'·· FM Z.l5l5l.to 1.489.~ "'.O.Ja.:o 
!J!AC&IÓ G•:nll A.\1 1.487 .1C ~le.:w :.Oiill.l!O 

Jorna. AI.! 811.01 .n=>.Jll 1.126,40 

~' .-~.1 H.• 3.37Uô t.J14.11C '·"3.00 
~'IJUÇar• Ffl' 1.013.76 314.24 1 "oe.oo 

Arapiraca NovoNE AM 2.471 o• 1.081.08 J.5S2:t:z 
Novo NE FL1 2.471.04 1.0111.011 3.552.12 

Palmtlra dos Slllni!BID Afl' 2 3S&.T2 1.031.94 :S.l90.66 
lndtot s.rnc>e;o FM : 35&.i2 1.031.94 ~.390.6t 

JOÁO .. ESS!:!A. Ta!IIIJII!ll AM soa.2s 177.41 7~.67 
Co"~"' daiJI•nt>A A•.l I 383.55 , .$90.f8 8.,., • .23 

'Jefiq fl.1 ~ 453.76 l.5iO.~W i.OU.44 

s~~aRil• Ud4r FM 7.022.40 2.979.20 10.001.60 

Ca,r,~ "" Cran"~ Bort;crern.: ,A}.~ 1.1ll2.72" 517.44 1.700.16 
Cam;"'" . F!f' .. ~ .U€-'3 (0 1.414.:: 4.$4l.i!D 

!Otll • rS I 116.B8fl.VI 44.163.411 I 1~1.lS0.3B 

FEVEREIRO DE 1998 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

FUNDACENTRO 

Clda<le UF! en11~sor~ 

.. 

CAMPO ORAI<OE r.~s CULTURA 
.:lflVAl úUAiVNDI! 

I C~NARI~I>IO 

\ MS I 
FM CIOAOc 

C<lrumba Diru-;eta carun1ba 
I ' Con:mba 

1 .. 

' 
Lide r 

Oo.lraaos Ca:u•s 
Gran Oourac::s l 

I T4!rti1 
Tuplna;nt.,,~ 

Tr•5 t.ago:as MS A Vaz da C;açul.a 
CJdQ<ie 

RIO GRA.NQE SUl. RS Gu•<~>• 

TOTAL-R$ 

Resumo de investimentos - Rádio 
Trabalha Infantil 

. 

Pfograma AM Total tGtal 
Horirlo , .. leteml>ro Outubre 

I I 
' U6ll211S NA 15-'3«& (.Qt).l~ 

I 06/l:!m N.4 3.Gli4 3: 1.191.611 

I 
06/12!1S FMj 2.!134 .&a 985.CO 
05i1211S FUõ : 97%~: 78t.98 

. ' I 
0611~hs NA I.IIUI :11 TOMS 

I 06/12ns FM 1.U.&.$ô rceu 

I 
06112n~ Ff.1 2.~~'7.1: 976.00 

i o111:ms AMI UT6.~ 1 .l!fi.IK 
I 

05ft21'ls FM 1312.20 510.30 i 06112115 F>.1 1 m~• 78076 

I 0&/!2r."'S 1FM ~ 4l'2 Ctf S!t.9~ 

• I 
I' 061191'1s '/>M 2 "ta.~• 105ol.$2 

~t.ans !'-.. "212,00 1 1142.75 
I 

Ot/l~hs AMI :..5-JG.ee ... 31.& :!4 
I 
! 

l 
35.111.14 11.40$.11 
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Tout 
Qerá 

;!.IU.OO 

"~6.~ 
J 5~0.00 
:.n9.20 

2~11 00 
2..G73.00 
3.4'J6.GO 

•.m.oo 
1.822.'50 
:.717,00 
t u~t oa 

,J . .&~!o 111 
6054.75 

U61.12 

52.21f,n i 
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FUNOACENTRO • R~umo de invc~;timcnto~ - Rildio 
Tr.l!l::lhc :r.t :r .til 

RECIFE 

NATA(:' -
TOTAL· RS 

:z use.~s 
S .CI!!!. '!~ 
4.924 80 
4.530.&2 
2.2ED 00 
3.749 7& 

:!.t?!.~4, 
·!.~~!!.'!:! 

1.518.05 

2.098.18 
1.909.« 

ll.fl!:i.OU 
7 . .;;7.98 
~o~~l 

-4.384.!5 I 
858.80 

1.108.00 
~ /").55 
:0 ~'? S:! 
1.572.48 
1.857.150 
3.44T.3e 
1.570.68 
~.ao 

.• C.•• ... ~ ... ., ...... ... 

1 165 25 
• 074 '!1ft l~t· 
;·;1~2õ I 
1.781.SS I 

<l.lôl.ô\i 
7.~'J.IX! 
&.040.00 
&.292.80 
3.1 !lU. UI) 
s~~ü~a 1 

es2.oo 1 
1.640.521 
!.~!! !JS I 
.~ ..... , 
··;;;~51 
sn.9!1 I 
835.38 

:1.808.00 
2.98$ eH. 
• #'ICC 1\"1' f 

;·;õ;·~; I 
642.80 I 
831.80 l 

l . .Wi 0411 

ga .. "~ 
6ã?.96 I 
812.70 

1.!108.22 
691.1 I ... ~ ...... 
JU~.\JV I 

.. ~-=,~ . ........ ~.., 1 
C"'" "" UI;;;~ I 

t !11!i 'n I 
1se.oo I 
70$.6~ I 

31tt:.~1., 

5 2"-i .3!. 
2 182.20 

3.0HS.13 
274482 

13 60ta;"ÔO 
1Ü cjtil il4 

• nac 6.n 

;·~;;;~I 
U99.40 I 
1.939.60 
5.1ôô.üü 
~-~~·.!! 
2 28044 
2.670.30 
4.955.58 
2.270.79 
• ...,,. • c.-\, 
' ...... -..y 

~ ~:re.~:> 

~. H!l!:cs 
I!.IJ83.04 

114fU t'ln 

J.34o.oo I 
3. !42 6!1 

iJUi14.o:) I 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

FUNDACENTRO • Resumo de investimentos - Revista 
Trabalho Infantil 

Cidade Revista Total Total Total 
Setembro Outubro Geral 

Naaonal Veja 116.508.00 116.508,00 

Isto E 52.220,80 52.220,80 

' Manchettl .. 17.650.00 17.550,00 

Sub.Total o,_oo 186.278.80 18o.27e.ao 
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I 
!J 

ESTADO 

1~'17 

Abrlll1 .. 7 

GERAL 

MIN/ST~RJO DA PRE.117D~NCIA E ASSIST~NCIA SOCIAL 
SECREt~RIA DE ASSISTSNCIA SOCIAl. 

PROGRAMA DE ERRAPfACAO DO TRABALHO INFANTIL 
I'OSIÇAO 110 AI S DE SETEAIBIIO DE 1997 

MUNICIP!os DE ABRAN<ISOOIA • RECIJRSO$ REPASSADOS SAS 

Andr-. Choj>odlo do 11111. C<>Oio Rl<o. 
lnocfncll, Novo Hom:onte elo Suf, Tucuru, 
lgultoml, Dolll<mloo do Burttlo Amombol 
llf ....,..,.., 
--. Ang41kl, Antonio Joio, Arll 
-.. llolqpofl, ......... ~ campo 
Cl<ondo, CG<onol ........... loquarll, 
N.ovtrll, lnvlllona, Novo - do Sul, 

leio~~ o- (11 

Slo lllnodHo do Sul Cabo do Sinto 
Aga-, Agu. Proto, -ogl, Prtn--. 
eon-. Colando, T-. Morllll, 
Joqutlto(IO munlclploot 

47 

:1.1110 2.011 

t.OOO I UW 

:IUOO I :lUIS 

li H 

... _,00 
(FI!ASI 

428.114,00 I 

1117 

47UIO,IIO BOI.&AS: 
(FEASI R$110.00 (pt< COJIIUI 

-... I BOUAS: I lfEMI IRUf,OOporooplloJ + 
-~lfi$H,OO 
,., .. piU) 

BOUAS: I 4.1101.712,110 I 01 au 112111/to •· ro,oo 
(I'EA8 o FMASI 112 ou 1H ll/1loo •1~00 + 

• dfiiHIIIIM>o• 110,00 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães)- V. Ex" será atendido na fonna regimental. 

Com a palavra o Senador Pedro Simon. Logo 
após, concederei a .palavra ao- Senador Hugo 
Napoleão e, então, passaremos à Ordem do Dia. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, uma honrosa 
incumbência me foi deferida pelo então Presidente 
da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, 
Deputado João Luiz Vargas, do PDT - o atual presi
dente é o meu companheiro José Ivo Sartori do 
PMDB - no sentido de entregar a V. Ex", Sr. Presi
dente, e à Biblioteca do Senado um volume do docu
mento elaborado sobre a figura de Getúlio Vargas, 
editado pela Assembléia Legislativa do Rio Grande 
do Sul. É um trabalho fantástico de História, uma 
análise que conta toda a história, desde a ado
lescência, desse homem extraordinário, Dr. Getúlio 
Vac-gas. 

Esse é o ·segundo volume que a Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul publica sobre gran
des deputados estaduais que prosseguiram na vida 
pública. O primeiro foi sobre João Neves da Fon
toura, cujos discursos me impressionaram pelo seu 
conteúdo. Este de Getúlio Vargas apresenta seus 
depoimentos, seus discursos, sua história, sua bi
ografia, sua identidade com o positivismo, com Júlio 
de Castilho. A análise feita realmente merece re
speito e admiração. 

Penso que esse documento Parlamentares 
Gaúchos - Getúlio VaJYas irá enriquecer o acervo 
da Biblioteca do Senado Federal. A Assembléia Leg
islativa do Rio Grande do Sul envia também a V. 
Ex'l, Sr. Presidente, um exemplar. 

Felicito a Assembléia Legislativa do meu 
Estado por esta decisão tão importante. É tão triste 
ver um País como o nosso sem memória, sem 
história; os fatos acontecendo sem que a mocidade 
tome conhecimento. 

Outro dia, Sr. Presidente, um jornal do Rio de 
Janeiro publicou uma reportagem em que poucos se 
lembravam de Juscelino Kubitschek. Ao verificar a 
história dos grandes nomes, praticamente ninguém 
sabia quem 'tinha sido Santos Dumont. 

_ É cruel o que acontece conosco. Outros 
países, ao contrário, reverenciam, respeitam a sua 
~istória, a biografia de seus homens - dos quais 
podemos muitas vezes discordar, divergir, mas pre
servar a história tem uma latitude, uma imensidão 
que constitui exatamente o patrimônio do país. 

O Brasil é a sua terra, sim, as suas riquezas, 
sim, mas é também a história dos seus homens, da 
sua gente, a biografia daqueles que construíram o 
P.aís que .ai está. E éuma pena, é profundamente la
mentável esse descrédito real e concreto que existe 
na História do Brasil com relação a essa questão. 

Há um projeto meu, a ser apreciado, determi
nando que se crie, no Rio de Janeiro, um memorial 
ou um museu ou seja lá o que for para abrigar os de
poimentos e os pertences de Getúlio Vargas, como a 
carta-testamento na sua versão original, a caneta 
com que esta carta foi assinada, o revólver com o 
qual se suicidou, que, hoje, são acervos de sua neta 
e que ela faz questão de oferecer gratuitamente 
como patrimônio do Brasil. 

O tempo passou, o Museu do Catete disse que 
não queria, o Museu Imperial disse que lá não era o 
local adequado. E, em meio às discussões, esses 
objetos estavam se deteriorando. Creio que o as
sunto está sendo resolvido e teremos - não digo um 
panteão, deveria ser, não digo nada de mais impor
tante-, pelo menos, um local para abrigar um acervo 
importante e significativo da história de Getúlio Var-

.gas. 
Meus cumprimentos à Assembléia Legislativa 

do Rio Grande do Sul. Meus cumprimentos aos 
meus amigos Deputados do Rio Grande do Sul. 

É uma satisfação, Sr. Presidente, poder entre
gar a V. Ex" este exemplar. O terceiro farei chegar, a 
pedido do Presidente da Assembléia, às mãos do 
Presidente da Câmara dos Deputados, para que 
faça parte da biblioteca daquela Casa do Congresso 
Nacional. É bom que isso se repita! 

Aqui já estamos fazendo isto. Um projeto de 
minha autoria detenninou que, periodicamente. es
tudemos e publiquemos a biografia de vultos da 
nossa História e do nosso Senado. Por proposição 
minha, a primeira foi a do Senador TeotOnio Vilela, 
escolha muito ieliz e oportuna Creio que, assim 
fazendo, estamos realmen.te contribuindo para a 
nossa História e para o nosso Pars. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magal

hães)- Louvo o discurso de V. ex- e a Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul por uma publi
cação tão importante e que vai enriquecer a cultura 
brasileira. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo 
Napoleão, último orador. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, tenho or-
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gulho de ser Líder de uma excepcional Bancada 
nesta Casa, a Bancada do Partido. da Frente Liberal, 
composta de 24 Srs. Senadores, qúe me têm, paia · 
minha alegria, conduzido e reconduzido a esta 
·posição. 

Já tive oportunidade de servir a Pátria em três 
Ministérios, no da Educação, no da Cultura e no das 
Comunicações. Andei o País inteiro, visitei a maioria 
dÕs Estados da Federação Brasileira. Felizmente, 
em nenhum momento, durante o exercício das três 
Pastas, houve qualquer tipo de problema, de norte a 
sul e de leste a oeste. Mas não posso deixar de 
manifestar a minha indignação com o fax que acabei 
de _r:eceber do Ministro de Estado dos Transportes, 
Deputado Biseu Padilha, vazado nos seguintes ter
mos virtualmente: 

"From: Coordenação de lnfonnática. 
To: Senador Hugo Napoleão. Date: 
04102198. Time: 17h02min37. 

Ministério dos Transportes. Gabinete 
do Ministro. Assessoria Parlamentar. 

Data: 04/02198. De: Eliseu Padilha, 
Ministro de Estado dos Transportes. 

Número de páginas'(incluindo esta): 01." 
Sr. Presidente, passo a ler o texto: 
Tenho a satisfação de comunicar a V. Ex" 

que, nos d"as 6 e 712198, estarei cumprindo 
viagem oficial ao Estado do Piauf. 

Maiores detalhes poderão ser obtidos 
através da Divisão de Relações Públicas, 
nos telefones: (061) 311-7042 e 311-7047. 

Sr. Presidente, não obstante eu ser Líder do meu 
Partido, não estou falando como lal, mas como 
Senador, Representante que sou do Estado do Piauf. 

Não posso aceitar ou admitir que um Ministro, 
Colega meu neste Parlamento, envie-me um fax 
pedindo que eu me dirfJ8. à Divisão de Relações 
Públicas! Onde é que nós estamos?! 

Conheço bem vários Parlamentares nesta 
Casa que estão no seu primeiro mandato; todos 
chegaram com a voz da experiência Mas só posso 
atribuir o que ocorreu ao fato de o Ministro ser "ma
rinheiro de primeira viagem"! É "marinheiro de 
primeira viagem" e não entende de política! O que 
custava dar. um telefonema ao Uder do PFL? 

Soube que o Ministro passou um fax semel
hante ao meu correligionário e amigo Deputado 
Heráclito Fortes, que é o Primeiro VICe-Presidente 

_Ela Câmara, f'rimeiro V1C9-Presidente do Congresso, 
seu Colega E os Deputados Federais e seus Com
panheiros do Senado será que o receberam? De
vem tê-lo recebido com o mesmo texto, corno quem 

diz: "Informo que vou ao seu Estado, se quiserem 
que se entendam com ~Diretoria de Relações públi
cas'! Não me entenderei não! lsso·é um achinéalhe, 
um abuso, uma falta de respeito! 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso pre
cisa entender que Ministros desse quilate não 
ajudam o seu Governo; Sua Excelência precisa en
tender que Ministros corno o Ministro dos Trans
portes só fazem atrapalhar. 

Claro está que o Ministro tem o direito de viajar 
pelo País inteiro. Não sei qual é a sua programação 
-parece que haverá um encontro de Secretários-, 
mas os meus correligionários acompanharão essa 
visita para saber, passo a passo, o que S. Ex" fará 
no Piauí. Há informações de que haverá momentos 
de lazer, e o Ministro não é proibido disso! 

Quero apenas registrar a minha indignação. 
Não posso, de maneira alguma, aceitar os termos 
desse telegrama; não é apócrifo, porque vem 
escrito, em inglês, por quem é enviado. 

O Ministro tem o direito de viajar, tem o direito 
de ir ao meu Estado sim, mas não tem o direito de 
ser descortês com os Companheiros. 

. Eu também poderia pedir, como jâ me sugeri
ram, que S. Ex" se dirigisse à minha assessoria 
Mas não o farei, porque não sou desse naipe. É pre
ciso servir à Pátria; e servir com consideração, com 
decência e com respeito!. 

Sr. Presidente, lavro o meu protesto pela forma 
indelicada, mal-educada, desrespeitosa, achincal
hadora com a qual o Ministro dos Transportes trata 
os seus Colegas. 

lembro mais urna vez ao Presidente da 
República que Ministros desse naipe não ajudam o 
seu Governo. Sua Excelência, que é um homem 
educado, lhano, cavalheiro, ameno e atencioso, pre
cisa saber que gestos dessa natureza não engran
decem o Parlamentar que enviou esse fax e que 
está investido das funções de Ministro de Estado 
dos Transportes. FICa aqu~ portanto, o ·neu mais 
veemente protesto. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal

hães) - A Mesa lamenta o episódio e, evidente
mente, dá toda razão ao Senador Hugo Napoleão. 
Quero acreditar que não tenha sido o Ministro que 
tenha feito isso, talvez urna assessoria incompe
tente, porque, partindo do Ministro, é inaceitável; 
partindo do Ministro, teria de haver um protesto. 
Tratarei de esclarecer o assunto e, se o Ministro for 
o responsável, farei um protesto pelo Senado. Em 
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caso contrário, minha solidariedade a V. Ex- e a 
qualquer Colega que receber um fax semelhante de 
qualquer Ministro. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães) - Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N.2 87, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento 

1~. requeremos urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n.2 78, de 1997 (n.2 1.159/95, na Casa 
de origem), que 'institui normas gerais sobre de
sporto e dá outras providências'. 

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. -
Elclo Alvares - Jefferson Péres - José Eduardo 
OUtra - Hugo Napoleão - Jáder Barbalho 
Odaclr Soares - Epitácio Cafeteira. 

REQUERIMENTO N.ll 88, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336,' alínea b, do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n.2 47, de 1996 (n.2 1.229195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
"altera a Lei n.2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
para incluir hipótese de destruição de aeronave•. 

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. -
Elclo Alvares - Jader Barbalho - Jefferson Péres 
-Hugo Napoleão. 

REQUERIMENTO N.ll 89, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do Regimento ln

temo, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n.2 31, de 1997 (n.r 2..22619€, na Casa de 
origem), que revoga o parágrafc ';nico do art. 442 da 
Consolidação das Leis do Trabal;,;.·- CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.2 5.452, de 1.2 de maio de 1943 
(vfnculo empregatício). 

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. -
Elclo Alvares - Jader Barbalho - Jefferson Péres 
-Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães) - Esses requerimentos serão votados após a 
Ordem do Dia, de acordo com o Regimento Interno. 

_ =-- O SR. WALDECK ORNELAS (PFL- BA)- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães) -V. ex- tem a palavra. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL- BA. Pela 
ordem. Sem revisão da orador) - Sr. Presidente, 
esse reql;l!!rimento ·de urgência,. salvo melhoriuízo, 
refere-se a um projeto que está sendo objeto de ne
gociação. Houve um substitutivo, mas não se che
gou ainda a um consenso, razão pela qual a 
Comissão não apreciou a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães) - Nobre Senador, eu gostaria de fazer um es
clarecimento. Eu até tive este esclarecimento por 
parte do Secretário-Geral da Mesa, Dr. Raimundo 
Carreiro Silva Entretanto, sem que haja um com
promisso da pauta, quero colocar todas essas 
matérias em regime de urgência, porque, se essa 
negociação chegar a um bom termo, nós as votare
mos na convocação extraordinária Se não chegar, 
eu não as colocarei em pauta e não haverá prejuízo. 
Se não houver a urgência, aí, eu não poderei colocá
las de modo algum. De modo que eu não as colo
carei sem que haja um resultado dessa negociação. 
Eu gostaria de ficar mago dos poderes e colocar, se 
tivermos êxito. 

Se este esclarecimento atender aos Srs. 
Senadores Jonas Pinheiro, Waldeck Omelas e Beni 
Veras, colocarei o requerimento em votação. Caso 
contrário, deixo de submetê-lo a votação. (Pausa) 

Os requerimentos lidos serão votados após a 
Ordem do Dia, na fonna do que dispõe o Regimento 
Interno da Casa 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães) - Encerrou-se hoje o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n2 1, de 
1998 (nR 2.749/97, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a 
criação e a extinção de cargos no Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e 
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

Não tendo recebido emendas, a matéria con
stará da sessão debrativa ordinária do próximo dia 
12, quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE· (Antonio Carlos Magal
hães) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item 1 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 10, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos termos do 

_Requerimento n2 69, de 1998, art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 10, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
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como conclusão de seu Parecer n" 53, de 
1998, l'lelator: Senador Vilson Kleinübing), 
que autoriza o Estado da Paralba a elevar 
temporariamente, e em caráter excepcional, 
o limite de endividamento de que trata o in
ciso 11 do art. 4<~ da Resolução n<~ 69, de 
1995, e a contratar operação de crédito ex
temo, com garantia da União, junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, no valor de ses
senta milhões de dólares norte-americanos, 
equivalente a sessenta e seis milhões e 
trezentos mil reais, destinados ao financia
mento parcial do Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor do Estado da Paralba -
PAPP. 

(Poderão ser ofe!ecidas emendas até o encer-
ramento da discussão) 

Não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O.projeto vai à Comissão Diretora para a re

dação final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal

hães) - Sobre a mesa. parecer da Comissão Oire
tora, oferecendo a redação final, que será 6do pelo 
Sr. 1<~ Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É fldo o seguinte: 

PARECER N.R 66, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

RedaçiO final do ProJeto de Re
soluçio n.R 10, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.<~ 10, de 1998, que 
autoriza o Estado da Paralba a elevar temporaria
mente, e em caráter excepcional, o limite de enãrvi
damento de que trata o inciso 11 do art. 4<1 da Re
solução n.~~. 69, de 1995, do Senado Federal, e a 
contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, junto ao Banco Internacional para Recon
strução e DesenvoMmento - BIRD, no valor de 

- IJS$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares 
norte-americanos), equivalentes a A$ 66.300.000,00 
(sessenta e seis milhões e trezentos mil reais), desti
nados ao financiamento parcial do Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor do Estado da Paraíba -
PAPP. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de fevereiro 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Júnla Marlse, Relator- Geraldo Melo - Ronaldo 
CUI"Iha Uma - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N.2 66, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.2 , DE 1998 

Autoriza o Estado da Paralba a ele
var temporariamente, e em caráter excep
cional, o limite de endividamento de que 
trata o Inciso U do art. 42 da Resolução n.<~ .1. 

69, de 1995, do Senado Federal, e a con
tratar operaçio de crédito externo, com 
garantia da União, junto ao Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, no valor de 
US$60,000,000.00 (sessenta milhões de 
dólares norte-americanos), equivalentes 
a R$ 66.300.000,00 (sessenta e seis mil
hÕes e trezentos mil reais), destinados ao 
financiamento parcial do Programa de 
Apoio ao Pequeno Produtor do Estado da 
Paralba- PAPP. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado da Paraíba autorizado a ele

var temporariamene, e em caráter excepcional, o 
6mite de endividamento de que trata o inciso 11 do 
art. 4R da Resolução n.R 69, de 1995, do Senado 
Federal, e a contratar operação de créãJto externo, 
com garantia da União, junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e DesenvoMmento - BIRD, no 
valor de US$60,000,000.00 (sessenta milhões de 
dólares norte-americanos), equivalentes a 
R$66.300.000,00 (sessenta· e seis milhões e trezen
tos mil reais), a preços de 31 de outubro de 1997. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da op
eração de crédito externo referida neste artigo desti
nam-se ao financiamento parcial do Programa de 
Apoio ao Pequeno Produtor do Estado da Paralba
PAPP. 

Art. 2.2 A operação de crédito referida no artigo 
anterior..realizar-se-á nas seguintes condições: 

a) credor: Banco Internacional para Recon
strução e Desenvolvimento - BIRD; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
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c) valor. US$60,000,000.00 (sessenta milhões 
de dólares norte-americanos), equivalentes a 
R$66.300.000,00 (sessenta e seis milhões e trezen
tos mil reais), a preços de 31 de outubro de 1997; 

d) juros: até 0,5% a.a. (cinco décimos por 
cento ao ano) acima da taxa equivalente ao custo 
dos Quallfied Borrowings, cotados no semestre 
precedente ao penodo de juros a iniciar, incidentes 
sobre o saldo devedor do principal a partir da data 
de cada desembolso; 

e) comissão de compromisso: até 0,75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre 
o montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta ãlllS da data da assinatura do contrato; 

f) prazo para desembolso: até 30 de junho de 
2003; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte prestações semestrais, 

iguais e consecutivas no valor de US$3,000,000.00 
(três milhões de dólares norte-americanos) cada 
uma, vencendo-se a primeira em 1." de agosto de 
2003, e a última em 1." de fevereiro de 2013; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 1." 
de fevereiro e 1." de agosto dj! cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida em 1. 2 de fevereiro e 1." de agosto de 
cada ano; 

Art. 3.2 É a União autorizada a conceder garan
tia ao Estado da P81'81ba na operação de créãlto ex
temo referida no art. 1.2 

Parágrafo único. A autorização prevista neste 
artigo é condicionada a que o Estado da Paralba vin
cule, como contragarantia à União, as transferências 
federais a que faz jus, complementadas por suas re
ceitas próprias, mediante formalização de contrato 
de contragarantia com mecanismo de débito 
automático em conta corrente. 

Art. 4." A autorização concedida por esta Re
solução deverá ser exercida no prazo máximo de 
quinhentos e quarenta dias, contado a partir de sua 
publicação. 

Art. 5." Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães) - Aprovado o projeto e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
dã redação final 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, eucerro a 

discussão. 
Em votação a redação final. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (P!lusa.) 

Aprovada. 
A ·matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Arltonio Carlos Magalhães) 

~lkm2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 133, de 1997 (n2 
523197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação na 
área de Turismo, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gov
erno da República da Hungria, em Brasnia, 
·em 3 de abril de 1997, tendo 

Parecer favorável, sob n2 42, de 1998, 
da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, Relator: Senador Bernardo 
Cabral. 

Em discussão o projeto, em tumo único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a re

dação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO 
NR 133, DE 1997 

(nR 523197, na CAmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coop-
8111Çio na 6rea de Turismo, celebrado en
tre o Governo ela República Fedetativa do 
Brasil e o Governo ela República ela Hun
gria, em Braallla, em 3 de abril de 1997. 

o Congresso Nacional-decreta: 
Art. 12 F1ca aprovado o texto do Acordo de Co

operação na área de Turismo, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do BrasU e o Gov
erno da República da Hungria, em BrasRia, em 3 de 
abril de 1997. 

Parágrafo único. FICaiTI sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso 1 do art. 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao pa
trimõnio nacional. 
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Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE 
TURISMO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA DA HUNGRIA, 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
O Governo da República da Hungria 
(doravante denominados "Partes Contratan

tesj, 
Aspirando ao fortalecimento das boas relações 

entre os seus países e estendendo a cooperação ao 
do~ínio do turismo, na base de igualdade e van
tagens mútuas. 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes estimularão as viagens 
de natureza turística ao Brasil e à Hungria e facili
tarão o desenvolvimento das relações entre as or
ganizações turísticas de ambos os países. 

Artigo 11 

As Partes Contr&tantes, segundo seus interes
ses recíprocos e de conforrnídade com a legislação 
pertinente, promoverão: 

a) o desenvolvimento do turismo e a sua pub
licídade 

b) o intercâmbio recíproco dos materiais infor
mativos turísticos. 

Artigo III 

1. As Partes Contratantes, em consonância 
com as suas respectivas disposições legais, facili
tarão e estimularão as ativídades das empresas que 
oferecem serviços turísticos principalmente as agên
cias turísticas, as empresas de aviação e as cadeias 
de hotéis. 

2. As Partes Contratantes apoiarão o intercâm
bio dos peritos turísticos, cuja finalidade é o con
hecimento mais profundo da infra-estrutura turística 
do outro país. 

Artigo IV 

As Par:tes Contratantes, observando as respec
tivas legislações, apoiarão as possibirldades de in
ve_stimentos de capital brasileiro, húngaro e comuns, 
nos ramos correspondentes do turismo. 

Artigo V 

As Partes Contratantes informar-se-ão sobre 
os seguintes tópicos: 

a) condições turísticas e o seu desen-
volvimento; · · 

b) prestação de serviÇos turísticos existentes, 
especialmente o turismo medicinal; 

c) as suas experiências a respeito da qualifi
cação e do registro dos.hotéis e de outras formas de 
alojamento; , 

d) a legislação das atividades turísticas e da 
organização de viagens; , : 

e) as leis dirigidas à defesa e conservação dos 
valores culturais e naturais qualilicáveis_çomo alvo 
turísticos; 

f) os ensaios e pesquisas sobre o turismo. 
2. As Partes Contratantes facilitarão, dentro de 

seus respectivos territórios, a instalação de 
escritórios oficiais de representação turística do ou
tro país. FICa vedado aos escritórios de repre
sentação turística exercerem qualquer atividade 
comercial. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes apoiarão a cooperação 
entre as instituições turísticas de ensino. 

Artigo VIl 

1. O presente Acordo entra em vigor na da em 
que as Partes Contratantes se informarem, por via 
diplomática, de que, em conforrnídade com as suas 
respectivas legislações, foram observadas as con
dições necessárias para a sua entrada em vigor. 

2. O presente Acordo terá vigência de 5 (cinco) 
anos, prorrogando-se automaticamente por igual 
período. Poderá ser denunciado a qualquer mo
mento mediante prévio aviso por escrito e por via 
diplomática de urna Parte Contratante à outra. Neste 
caso, a denúncia surtirá efeito 6 (seis) meses após a 
data de recebimento da última notifiCação." · 

3. Na base de .consentimento mútuo , mtre as 
Partes Contratantes;:o Acordo, dentro dos termos de 
sua vigência, poderá: sennodif~cado ou emendado. 

Feito em Bras~ ~m ·a de abril de 1997, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português, 
húngaro e inglês, sendo todos os textos igualmente 
autênticos. Em caso de divergência de intelllretação, 
prevalecerá a versão em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil Lulz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das 
Relações Exteriores - Pelo Governo da República 
da Hungria Szabolcs Fazakas Mi11istro da Indústria, 
Comércio e Turismo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia 
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Passa-se, agora, à aprec~açao do Requeri
mento n2 87, de 1998, de urgência, lido no expedi
ente, para o Projeto de Lei da Câmara n2 78, de 
1997,-que instib.i~ noi'Tl'lás' gerais sobre desporto e. dá 
outraS providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia da Lsessão do 
segundo dia útil subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hãês) - Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n2 88, de 1998, de urgência, lido no expediente, 
ao Projeto de Lei da Câmara n2 47, de 1996, que altera 
a Lei o!! 7.565, de 19 de dezembro de 1986, para in
cluir hipótese de destruição de aeronave. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se 
refere figurará na Ordem do Dia da sessão do 
seguildo dia útil subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2 
89, de 1998, de urgência, lido no expediente, ao Pro
jeto 'de Lei da Câmara n2 31, de 1997, que revoga o 
parágrafo único do art. 442 da Consorldação das 
Leis do Trabalho - CL T, aprovada pelo Decreto-lei 
n2 5.452, de 12 de maio de 1943 (vfnculo empre
gatfcio) 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se 
refere figurará na On:lem do Dia da sessão do 
seguildo dia útil subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sotxe a mesa, Redação Fml de~ aprovada 
na Ordem do Dia, na presente sessão, e que, nos ter
mbS do parágrafo único do art. 320 do Regimento ln
temo, se não houver objeção do Plenário, será lida 

-pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma 
(Pausa). 

É rida a seguinte: 

PARECER N.ll67, DE 1998 
(Da Comi~o Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.ll 133, de 1997 (n.2 523, de 
1997, na C4mara dos Deputados). 

A Comíssão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto legislativo n.2 133, de 1997 
(n.2 523, de 1997, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação na área de 
Turismo, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Hungria, em Brasma, em 3 de abril de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de fevereiro 
de 1998.- Antonio cartos Magalhães, Presidente 
- Júnla Marlse, Relatara - Geraldo Melo -
Ronaldo Cunha Uma- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N.2 67, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Fed
eral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.2 , DE 1998 

Aprova o 1exto do Acordo de Coop
eraçio na área de Turismo, celebrado en
tre o Governo ela República Fedelaliva do 
BrasD e o Governo da República da Hun
gria, em BrasOia, em 3 de abril de 1997. 

O Congresso Nacional decreta: 
All 1.2 É aprovado o 1eJdD do Accxdo de Coop

eração na ál9a de Turismo, celeblado en11e o Gol.oemo da 
Rep(ü::a Fedaialiva do Blasi e o Gol.oemo da Rep(ü::a 
dal-blgria, em Blasiia, em3 de abli de 1997. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacionsl quaisquer atas que possam resul
tar em 18Visão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do art. 
49, I, da Constituição Federal, &cauetem encargos ou 
COfq)romissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2. R Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães) -A matéria vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É rido e aprovado o seguinte: 

_REQUERIMENTO N2 90, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
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discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n• 133, de 
1997 (n• 523197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo âe CooperaÇão na ár'ea dé 
Turismo, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Hungria, em Brasília, em 3 de abril de 1997. 

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. -
Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre
ciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

disCussãO. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer se~dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal

hães) - A Presidência franqueia aos Srs. Senadores 
o uso da palavra. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal
hães) - Concedo a palavra à Senadora Júnia Mar
ise. 

A SRS JÚNIA MARISE (BiocoiPDT- MG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, sr-s. e Srs. Senadores, com 
freqüência temos abordado, da tribuna desta Casa. 
alguns aspectos extremamente negativos que têm 
provocado o crescimento do desemprego em nosso 
Pais. 

Essa situação agrava-se de forma célere, cri
ando um impacto perverso sobre a classe trabal
hadora brasileira. 

A Folha de S.Paulo de ontem publicou urna 
matéria, sob o título "Desemprego é o mais alto em 
5 anos•, em que ÕJZ: 

O desemprego no ano passado atingiu 
o nível mais alto desde 1992, quando o 
Brasil ainda estava mergulhado na recessão 
provocada pelo Plano Collor, de 1990. 

A taxa média de desemprego aberto 
nas seis maiores regiões metropolitanas at
ingiu 5,66% em 97 (5,42% em 96 e 5,76% 
em92). 

A tendência de alta é registrada desde 
os meados de 1995, quando começaram a 
se refletir na economia as medidas adotadas 

no início daquele ano para conter o "efeito 
tequila" (crise cambial do México em dezem· 
bro de 94)". 

Essa matéria traz a taxa média de desemprego 
dos Governos· militares e mostra, inclusive, as taxas 
relativas ao último deles, o Governo Rgueiredo. 

Portanto, Sr. Presidente, comparando-se esses 
dados, desde 1992, constata-se que o Governo Fer
nando Henrique Cardoso é o campeão. A taxa de 
crescimento do desemprego está chegando a 
patamares perversos, principalmente em razão da 
quebradeira do setor produtivo nacional provocada 
pelas altas taxas de juros, pela falta de apoio, de 
subsídios e de sustentação do Governo. 

A despesa com os juros da dfvida do Governo 
Federal cresceu 112"k em dezembro e os gastos do 
Tesouro Nacional com juros, no ano de 1997, 
aumentaram em A$3,388 bilhões, comparativamente 
ao ano anterior. Segundo dados divulgados ontem, 
as despesas com juros reais sobre a dívida adminis
trada pelo Tesouro chegaram a 15 bilhões no ano 
passado. 

Só em dezembro, os juros reais consumiram, 
portanto, A$1 bilhão e 439 milhões de reais, ãlanle 
de A$678 milhões no ano de 1996. 

O Sr. Odaclr Soares (PTB - AO) - Permite
me V. Ex' um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoiPDT - MG) -
Concedo, com muito prazer, o aparte ao nobre 
Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odaclr Soares (PTB - AO) - Senadora 
Júnia Marise, ontem; o jornal O Globo publicou, em 
sua primeira página, um editorial que considero urna 
análise da gravfssirna situação econômica em que 
se encontra o nosso Pafs. A matéria faz referência 
exatamente às despesas que o Tesouro Nacional 
teve com o crescimento da dfvida mobiliária e com 
os juros pagos, referências que agora V. Ex' repete 
no seu pronunciamento. Ontem, estive praticamente 
a tarde toda no plenário do .Senado e, surpreenden
temente, salvo melhor juízo, não ouvi dos Senadores 
anáfJSe sobre esse editorial, o que, dada a respeita· 
bílidade do jornal e a maneira equilibrada com que 
aborda questões desse tipo, me chamou a atenção. 
V. Ex-, agora, faz um discurso sobre o emprego, a 
meu ver a questão mais séria que todas as nações 
do mundo enfrentam nesse momento, principal
mente no limiar do século XXI. Não se trata nem 
mesmo..do desemprego, mas da questão do em
prego. Sabemos que o Pafs tem que gerar mais de 
um milhão de empregos novos por ano em função 
do número de pessoas que ingressam no mercado 
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de trabalho anualmente, sem se considerarem os 
postos de trabalho que vêm sendo desmobilizados 
exatamente em decorrência da crise económica. 
Essa questão do emprego ou do desemprego o 
Governo Federal não tem enfrentado com a 
coragem e a ousadia necessárias. Recentemente, 
votamos o projeto do contrato temporário de tra
balho. Essas medidas que o Governo vem ado

'tando no plano legal são inteiramente inócuas, já 
comprovadas pela experiência. A rotatividade da 
mão-de-obra vem aumentando, mesmo antes da 
adoção do contrato temporário de trabalho, e vai 
aumentar, porque é próprio das economias desse 
capitalismo selvagem que está marcando o fim do 
milênio. Lamentavelmente, não vemos o Governo 
Federal enfrentar a questão como deveria Ela só 
pode ser enfrentada através de investimentos em 
setores que tenham a capacidade de, com rapidez, 
gerar novos empregos, como o da construção civil. 
Aliás, como disse o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso em reunião no Palácio do Planalto com 
as Presidências do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados, com os lfderes do Governo e com 
os Partidos que o apóiam, tão logo, face à crise fi
nanceira e monetária ocorridá no sudeste asiático, 
o Governo brasileiro foi obrigado a aumentar os 
juros internos. O Presidente da República disse, 
com todas as palavras, que, a par das providên
cias relativas ao aumento das taxas de juros, o 
Governo faria investimento na área social e tam
bém na área da construção civil. Lamentavel
mente, a sociedade brasileira não tomou con
hecimento desses investimentos. De modo que 
quero cumprimentar V. Ex.• ao abordar um tema 
que, neste momento, também é motivo de preocu
pação de todos os pafses, corno, por exemplo, o 
Governo do Primeiro-Ministro Tony Blair, que tem 
procurado adotar medidas internas para gerar em
pregos e retomar os investimentos; e o governo 
americano, que hoje vive um dos perfodos mais 
saudáveis de sua economia. Não vejo por aqui uma 
preocupação concreta, mas apenas legislativa no 
sentido de produzirmos leis que, na prática, têm-se 
demonstrado infrutíferas e inócuas, corno, por exem
plo, essa que se refere ao contrato temporário de 
trabalho. Portanto, quero cumprimentar V. Exa por 
abordar uma questão central, que diz respeito ao fu
turo do nosso Pais e à sua vida econ6mica. Mais 
uma vez lamento o fato de o editorial do jornal O 

-Globo de ontem não ter merecido o debate que de
veria ter acontecido no Congresso Nacional, particu
larmente no Senado Federal. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Senador Odacir Soares, inçorporo o aparte de V. Ex' 
ao nosso pronunciamento, principalmente porque 
traz a· palavra <lo üdér do PTB nesta Casa, a re
speito do momento delicado por que passamos, hoje, 
com relação ao problema do desen1Jrego. V. Ex', ape
sar de pertencer à base de sustentação ao Governo, 
compreende a omissão e a falta de ações práticas 
por parte do Governo Federal. É exatamente de 
acordo com essa linha de cobrança que queremos 
nos colocar nesta tribuna, para mostrar que todas as 
iniciativas, como, por exemplo, o contrato temporário 
de trabalho, não são eficazes, a não ser que se torne 
medidas que possam efetivarnente estancar o de
semprego e promover o emprego em nosso Pais. 

O Sr. Odacir Soares (PTB - AO) - Senadora 
Júnia Marise, pennita-rne um novo aparte. Esse é o 
meu papel, esse é o nosso papel. Aqueles que inte
gram a base partarnentar do Governo têm a obri
gação e o dever de alertá-lo para os erros ou as 
omissões eventualmente cometidas ou praticadas 
por ele. Já vi, na história recente do Pars, um gov
erno cair porque sua base parlamentar, que tinha a 
obrigação de aconselhar o Presidente, lamentavel
mente, só dizia amém. Penso que o nosso papel é o 
de alertar o Presidente, fazendo-o ·com lealdade, 
com honestidade, construtivamente. E desse papel, 
dessa posição não arredo pé e V. Ex' é testemunha 
disso. 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoiPDT - MG) -
Tenho certeza disso, Senador Odacir Soares. 

Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, hoje, os 
juros básicos do Banco Central estão na ordem de 
34,5% ao ano. Isso signifiCa que temos a mais alta 
taxa de juros do planeta, pois a média anual em to
dos os países está em torno de 6% ao ano. 

Como o Governo ou o Presidente da RepúbfK:a 
quer estabelecer regras definitivas e eficazes para 
estancar o desemprego e promover o emprego ao 
mesmo tempo em que vein estimulando cada vez 
mais a elevação das laxas de juros, causando ao se
tor produtivo nacional uma situação de insolvência e 
inadimplência? As estatísticas mostraram que em 
São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro é 
grande o número de empresas que recorreram à 
falência, ou que pediram concordata, fechando as 
suas portas por não terem condições de sobrevivên
cia. Segundo as estatfsticas, esses números con
tinuam ãurnentando. Hoje o empresariado nacional 
não tem como recorrer aos bancos oficiais ou aos 
privados, tendo em vista as altas laxas de juros. 
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Por isso aqui estamos fazendo uma análise re
alista, mostrando, mais uma vez, os dados relativos 
à questão do desemprego no País. Não podemos 
fechar os. "Olhos diantEt dessa realidade. As tlstatístí
cas publicadas no jornal Folha de S.Paulo mostram 
que o Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, nestes últimos anos, desde o Govemo do 
Presidente Figueiredo, é o campeão do crescimento 
'de desemprego. Esse rótulo, essa responsabilidade 
está sobre os ombros deste Governo. 

Sr. Presidente, retomamos aqui a nossa defesa 
e a nossa tese sobre a questão das prioridades de 
politicas públicas para o País. Temos, freqúente
mente, desta tribuna, reiterado a nossa preocupação 
e apreensão diante das dificuldades por que passa 
hoje a maioria da população. São 70 milhões de 
brasileiros que estão vivendo na mais completa 
miséria social. E não há prioridade neste Governo. 
Não é fantasioso e nem proselitismo da Oposição, 
quando apontamos, por exemplo, as estatísticas que 
demonstram que o Governo do Presidente Fernando 
Henrique Gardoso tem sido generoso com o Sistema 
Financeiro do Pafs, porque foi o Governo que alocou 
R$26 bilhões para tapar o rombo daquele setor. 

Onde estão as prioridadés sociais? Onde estão 
os programas voltados para a moradia e para a in
fra-estrutura urbana? A saúde púbrrca está um caos 
neste Pafs! Hoje, as pessoas estão morrendo na 
porta dos hospitais públicos, nos pronto-socorros 
axatamente por falta de condições dignas de as
sistência médica. Mais do que isso: o que é feito do 
CPMF que está sendo descontado de cada cheque 
que todos os brasileiros emitem? Para onde está 
indo esse dinheiro, se as crianças estão morrendo 
nas maternidades, a exemplo do que estâ ocorrendo 
no Rio de Janeiro? o Governo não está cumprindo a 
sua finalidade maior, que é olhar pela situação social 
do nosso País. 

Quero, Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, 
antes de concluir o meu pronunciamento, fazer mais 
uma vez ~l'l desafiO ao Govemo Fernando Henri
que, que completa três anos, que já está no seu fi
nal. Onde foi construída uma casa própria neste 
País pelo Governo do Presidente Fernando Henri
que Gard~? Qual é a verdadeira situação social 
apontada pelas estatísticas? Quais são os pro
gr.amas sociais desenvolvidos pelo Governo? 

Hoje, os trabalhadores, como os aposentados, 
_estão ganhando R$120,00 por mês. Tenho freqüen

temente sido procurada por milhares de aposen
tados do meu Estado que demonstram, com as suas 
contas, que estão gastando os R$120,00, prati-

camente na sua totalidade, para aviar as suas recei
tas e comprar os medicamentos que são obrigados a 
tomar. · 

E o Governo acena com o aumento do salário 
mínimo para R$128,00. Ora, isso tem sido objeto de 
preocupação até fora do Brasil, pois fere os direitos 
humanos. O salário mínimo brasileiro, de R$120,00, 
tem sido questionado lá fora, pelos organismos inter
nacionais, porque aqui mesmo, perto do Brasil, 
atravessando a fronteira, no Uruguai, o salário 
mínimo é de US$200,00. 

No entanto, s~. e Srs. Senadores, o Governo 
teima ainda em ancorar a estabilidade económica 
nesse perverso modelo neoliberal que desemprega, 
que arrocha salários, e cujas refonnas colocam o 
trabalhador, o àposentado e o servidor público como 
verdadeiros bodes expiatórios. 

Estamos agora, por exemplo, discutindo a re
forma administrativa nesta Casa. Nenhuma emenda 
apresentada para aperfeiçoar e garantir os direitos 
dos servidores sequer foi analisada e acatada pelo 
Relator. Não se quer acatar emenda para que o pro
jeto não volte à Câmara dos Deputados. O que se 
quer apenas é impor a vontade de uma maioria que 
rião quer ouvir o restante da sociedade brasileira. 

Não podemos concordar, Sr. Presidente, que 
esta Casa seja somente carimbadora e não possa 
discutir e debater as refonnas que desejamos fazer 
para o Pafs e para o nosso povo. Não se pode 
'1'\eXer na reforma administrativa, não se pode se
quer aperfeiçoar o texto ou emendá-lo, porque o pro
jeto teria então que voltar para a Câmara dos Depu
tados. Isto não é justificativa e não convençe a 
opinião pública do nosso Pafs, porque o Senado tem 
o dever e a responsabilidade de discutir, de debater 
e de aperfeiçoar os textos, e, acima de tudo, de 
assegurar os direitos e garantias dos selvidores. 

Querem fazer uma reforma do tipo "terra ar
rasada". Querem fazer as reformas baseando-se 
num modelo que está sendo imposto de fora para 
dentro, sob a utópica alegação de que elas vão re
solver os problemas do País. São alegações que 
não convencem a sociedade e nem a nós. 

Por isso, Sr. Presidente, concluindo o nosso 
pronunciamento, estamos trazendo estas estatísti
cas e estes dados, para mostrar, de forma transpar
ente, à opinião pública, a verdadeira situação do 
endividamento do País. Frca sempre uma pergunta, 
como oeorreu no caso da privatização da Compan
hia Vale do Aio Doce. Diziam o Govemo e o 
BNOES: precisamos privatizar a Companhia Vale do 
Aio Doce, porque precisamos reduzir a nossa dívida. 
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As privatizações serão todas utilizadas na redução 
da dívida do nosso País, para que ele possa camin
har. No entanto, os dados demonstram que somente 
a despesa com os juros da dívida cresceu 112% em 
dezembro. Vendeu-se a Vale do Rio Doce, um pa
trimônio nacional, por R$3 bilhões, e esse dinheiro 
foi para o ralo: não diminuiu a dívida, não promoveu 
justiça social em nosso País, não aumentou a oferta 
·de emprego, não serviu à construção da casa 
própria e nem resolveu o problema da saúde 
pública. 

Foi exatamente por isso que tomamos a de
cisão de nos opor à venda e à privatização da Corn
pan_llia Vale do Rio Doce. Já fazíamos então o 
alerta, já mostrávamos que a privatização da Vale do 
Rio Doce não resolveria problemas do Governo e 
nem do País, seria apenas uma decisão do Governo 
de abrir mão do patrimõnio nacional. 

Ora, Sr. Presidente, é muitO fácil vender um 
patrimônio pela bagatela de R$3 billlões - a preço 
de banana, como dizem os meus contertâneos, em 
Minas Gerais - quando ele não pertencia ao Presi
dente, mas ao povo, e os valores conferidos a esse 
patrimônio, à Vale do Rio Doce pelo BNDES, não 
puderam sequer ser examinados pelo Senado Fed
eral, como propúnllamos em um projeto que a 
Maioria não permitiu que fosse aprovado por esta 
Casa 

Por isso, estamos lloje nesta situação. O de
semprego cresce a cada mês e, como eu disse outro 
dia desta tribuna, somente na região metropolitana 
de Belo Horizonte as estatrsticas da Fundação João 
Pioneiro e do DIEESE indicam a existência de cerca 
de 250 mil desempregados. Os números do desern
::.~iio'Jc c''escem mês a mês. São os trabalhadores 
que estão perdendo os seus empregos e indo para o 
olho da rua, aumentruldo o contingente de mis
eráveis neste País; são os traballladores que estão 
indo para as ruas, morar debaixo dos viadutos, que 
não têm o que comer dentro de casa e muitas vezes 
estão perdendo suas moradias. 

É esta a situação social que vive o Brasillloje, 
um disparate diante daquilo que prega o Governo. 

Neste momento, é preciso que o Governo faça 
uma reflexãO, para fazer mea-culpa ou tornar medi
d~, principalmente medidas que venham priorizar a 
questão social e a questão do emprego no nosso 
~ís. Sem medidas efrcazes para solucionar esses 

-problemas, certamente o Brasil se encaminhará, de 
forma célere, para uma situação que poderá trans
formar-se numa grande confusão social. 

Não desejamos isso. Desejamos o crescimento 
e o desenvoMmento do nosso País. Desejamos que 
ele alcance a modernidade e obtenfla avanço tec
nológico e que a sua população trabalfladora tenha 
direito e garantia de emprego, de salário digno e, 
acima de tudo, de uma sobrevivência digna. É isso 
que queremos para o nosso povo e para o nosso 
País! 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Júnia Mar
ise, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da preskMncia., que é 
ocupada pelo Sr. Eduardo Supficy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy} - Os 
Srs. Senadores Pedro Simon, Coutinllo Jorge e 
Roberto Freire desejam usar da palavra? (Pausa.) 

Não há mais oradores inscritos. 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 91, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de interstício e prévia ãlsfribuição 
de awlsos para o Projeto de Decreto Legislativo rf> 

4,de 1998. 
Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998.

Senador Artur da Távola. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -

Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere 
figurará na Ordem do Dia da próxima quarta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os 
Srs. Senadores Otoniel Machado, Casildo Malclaner, 
Ernandes Amorim e Mauro Miranda enviaram discur
sos à Mesa para serem publicados na forma do dis
posto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Exls serão atendidos. 
O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO) -

Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, quando o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionar a 
nova Lei Ambiental, o país estará dando passo deci
sivo para que se operem mudanças profundas e ne
cessárias à sobrevivência sadia dos ecossistemas 
brasileiros. Trata-se de uma lei a muito esperada, 
mas cujos reflexos serão experimentados pelas fu
turas gerações. O Brasil, que hoje é um dos países 
que mais devastam seus recursos naturais, tem ag
ora a oportunidade de pôr fim a esse quadro de de
struição. E mais uma vez coube ao Congresso Na
cional cumprir seu papel de regulamentador das re
lações sociais e esse mérito terá o seu devido recon-
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hecimento, a exemplo de matérias recentes 
aprovadas no parlamento como o Código Nacional 
de Trânsito e o Código Penal. - · 

Foi preciso que o quadro de destruição do 
meio ambiente chegasse ao imponderável para que 
a questão passasse a figurar na pauta dos grandes 
assuntos políticos internacionais. Hoje, quando a 
ameaça de aquecimento global do planeta e a es
cassez de água potável se tomaram um perigo imi
nente, a preservação dos recursos ambientais se 
converteu em objeto de políticas consistentes e pri
oritárias. E o Brasil, ao aprovar a nova Lei Ambiental 
dá indiscutível salto de qualidade e demonstra tratar 
a roatéria com a seriedade que o tema merece. Isso 
impõe punições rigorosas e eficazes para quem 
polui, degrada e destrói os recursos naturais. 

Se é verdade que a questão ambiental não tem 
fronteiras, já que as suas conseqüências são senti
das em todo o planeta, também é verdade que o 
Brasil jamais abrirá mão da sua soberania na 
matéria Nenhum país e nenhum organismo interna
cional, governamental e ou não-governamental, vai 
ingerir na nossa política de meio ambiente. Sabemos 
o que precisa ser realizado, e temos domfnio tec
nológico e científiCo para fazê-lo. Por outro lado não 
nos falta disposição política. Prova disso foi a 
aprovação da referida lei pelo Congresso Nacional. 
Trata-se de diploma amadurecido, adequado à reali
dade brasileira e pronto para garantir uma politica 
ambiental de acordo com os nossos interesses. 

Desde 1972, quando se realizou em Estocolmo 
a 1• Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente, tem sido proposto modelo de desen
volvimento econõmico que leva em conta os impac
tos ambientais. Vinte anos depois, evolufmos muito 
e traçamos na Eco-92, no Rio de Janeiro, os 
princípios gerais que regeriam as polfticas ambien
tais do planeta, a chamada Agenda 21. 

Não se concebe mais o desenvolvimento a 
qualquer custo. Tanto é verdade que para se obter 
crédito nos grandes organismos financeiros interna
cionais, é preciso detalhados relatórios dos impactos 
que a obra financiada vai causar ao meio ambiente, 
bem como programas detalhados de recuperação. 
Até mesmo ·as relações comerciais estão vinculadas 
a este critério. No futuro, temos certeza de que 
evoluiremos para um conceito de desenvolvimento 

_ ~ustentado envolvendo todas as nações do planeta.. 

Nesse sentido chamamos a atenção desta 
Casa para um problema ambiental gravíssimo que 
está ocorrendo nas divisas de Goiás, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. Um problema cuja extensão e 
gravidade exige a atenção do povo brasileiro. 

As nascentes do Rió Araguaia estão morrendo. 
Dezenas de erosões estão consumindo o nasce
douro do Grande Rio. São voçorocas com até 5 mil 
metros de extensão e 30 metros de profundidade 
que carreiam anualmente milhares de toneladas de 
areia para o.Araguaia. Fruto da ocupação irracional 
do solo nas três últimas décadas, a erosão está liter
almente destruindo um dos maiores mananciais de 
água potável do Brasil. 

O Assoreamento da calha do Rio Araguaia traz 
um rastro de devastação alarmante. Em primeiro 
lugar, impede o curso natural das águas. Depois, 
limita o ciclo de vida das espécies aquáticas e ter
restres que habitam seu ambiente natural, e, por 
llHimo, diminui substancialmente o aproveitamento 
econõmico do Grande Rio. 

O rio Araguaia é um dos principais contribuin
tes da Bacia Amazônica. Suas águas cortam ecos
sistemas complexos que vão desde os cerrados de 
onde o rio nasce até as paisagens de florestas tropi
cais que margeiam o seu vale em mais de 2 mil 
quilômetros de extensão. Suas águas banham os 
Estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. 

A importância do rio Araguaia para o Brasil é 
histórica e remonta a incursão das primeiras bandei
ras que seguiram seu leito nos séculos dezasseis e 
dezassete, domando os sertões bravios e integrando 
o imenso território brasileiro. 

Hoje são milhões de ribeirinhos que colhem a 
sobrevivência naquelas águas, enquanto seu vale 
fértil oferece condições auspiciosas para atividades 
como a agricultura irrigada e a pecuária. 

O turismo é outra atividade econõmica em 
franco desenvolvimento ao longo do Araguaia. Du
rante o perfodo das secas, que vão de maio a 
setembro, o Grande Rio se abre em praias esplen
dorosas. Durante a temporada, um espetáculo único 
que une a riqueza da fauna, com reservas de matas 
intocadas e lagos piscosos atrai turistas de todos os 
Estados brasileiros, justamente pelo inestimável 
valor daqueles recursos naturais. 

O rio Araguaia, por outro lado, oferece ainda 
uma condição estratégica de navegação comercial. 
A idéia de navegar o Araguaia é um sonho que sem
pre desafiou as várias gerações. 

Esse sonho se tomou realidade no final do 
século passado, quando um brasileiro ilustre, Couto 
de Magalhães, tomou a iniciativa histórica de em
preender uma companhia que navegava a vapor do 
porto de Aruanã. no extremo Oeste de Goiás, à ci-
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dade de Belém. Navegando o rio Araguaia, Couto de 
Magalhães pretendia integrar a Bacia do rio da 
Prata, na Argentina, à foz do rio Amazonas. Não 
conseguiu; por ;força ·,de o~culos .naturais e 
econôinicos. 

Mas hoje o que era considerado uma utopia 
está prestes a se tomar realidade com o Plano Brasil 
em Ação do presidente Fernando Henrique Gardoso. 
Estudos avançados sobre a navegabilidade do rio 
Araguaia foram desenvoMdos pelo governo federal 
e em breve um trecho de 1.200 quilômetros, entre 
Aruanã e Xambioá estarão plenamente inter1igados 
por um sistema de transporte intermodal. 

·· Para se ter noção do que isso significa, basta 
dizer que durante as cheias será possível transportar 
pela hidrovia alguma coisa próxima a 10 milhões 
toneladas de grãos. Através da Hidrovia Araguaia
T ocantins será possível estabelecer sistema de inte
gração rodoferroviária e alcançar os portos de São 
Luís do Maranhão com diminuição dos custos de 
frete estimados em mais 30%. 

Chamo a atenção desta Casa para um acon
tecimento também histórico. Ontem, na cidade de 
Alto Araguaia, no Mato Grosso', realizou-se um en
contro dos Procuradores Gerais de Justiça de Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rio 
de Janeiro visando uma solução técnica para as gi
gantescas voçorocas que estão destruindo o rio Ara
guaia. A nobre iniciativa foi tomada pelo procurador 
ge~l do meu Estado, Dr. Demóstenes Torres, 
homem que vem fazendo história em Goiás por 
conta de iniciativas ousadas e de alto sentido de 
justiça. Também gostaria de cumprimentar o presi
dente do Conselho Nacional dos Procuradores 
Gerais de Justiça, Dr. Hamilton Carvalhido, do Min
istério PúbriCO do Rio de Janeiro, que está empre
stando todo seu apoio a esse verdadeiro Movimento 
de Salvação do rio Araguaia. 

A recuperação das nascentes do rio Araguaia é 
uma obra que exige muitos recursos e uma grande 
parceria dos governos estaduais e da União. O proc
esso de degradação atinge níveis cada vez mais 
alannantes e o problema tende a ficar cada vez mais 
difícil de S91ucionar a cada período chuvoso. O 
tempo, neste caso, é um dos maiores agravantes, 
daí a urgência em se encaminhar uma solução à al
tura do problema. E aqui, faço um apelo ao Ministro 

_gc:, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Dr. Gustavo 
Krause, para que se sensibilize e venha integrar a 
esse grande Movimento de Salvação das Nascentes 
do rio Araguaia. Sem a participação do governo Fed-

eral nossas chances de salvar as nascentes do Ara
guaia serão, sem dúvida, bastante diminuídas. 

Essa é uma causa suprapartidária que per
tence ao povo brasileiro. 

Muítõ Obrigado. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB- SC)

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o Continente 
Asiático tem ocupado as manchetes de jornais ·de 
todo o mundo não apenas com as estrondosas 
quedas da bolsa de vários países. Uma nova 
variedade de vírus, muito semelhante aos das gripes 
comuns, mas com um rápido e terrível poder letal, 
pode tomar-se um indesejável produto de expor
tação do Sudeste da Ásia. Originário de aves, como 
a maior parte dos vfrus causadores de gripes, o mi
croorganismo batizado de H5N1 tem deixado 
apreensivas não apenas a população e as autori
dades de Hong Kong, local onde já faleceram algu
mas pessoas, vitimas da doença. EspeciafJstas oci
dentais estão alertando sobre a possibilidade de 
uma rápida propagação da doença através das fron
teiras, havendo mesmo o risco de se tomar uma 
pandemia, como a da famigerada gripe espanhola, 
que matou 30 milhões de pessoas em 1918, ou de 
duas outras gripes originárias da Ásia: a asiática de 
1957 e a de Hong Kong de 1968, causando ambas a 
morte de um milhão e 700 mil pessoas. 

A razão provável do surgimento dessas gripes, 
ou influenzas, na Ásia é que o Sudeste Asiático 
detém a maior população mundial de porcos e aves, 
animais que nonnalmente transmitem os vfrus 
causadores de gripe, vivendo próximo a grandes 
concentrações de seres humanos. Especula-se que 
o vfrus possa ter sido gerado na província continen
tal de Guangdong, que produz três quartos de todos 
os frangos consumidos em Hong Kong. Uma 
pequena mutação em um vírus, habitual hospedeiro 
daqueles animais de criação, pode tomá-lo nocivo à 
espécie humana No caso da gripe que atualmente 
preocupa todo o mundo, a. primeira vítima foi uma 
criança de 3 anos, que teve contato com animais do 
aviário de sua escola. Embora os vários casos de 
doença tenham sido independentes, com a exceção 
dos de dois primos que igualmente a contraíram, é 
preocupante constatar que algumas das vitimas 
parecem não ter tido qualquer contato direto com 
aves. Tais indícios estão sendo cuidadosamente ex
aminados, pois a possibilidade de contágio entre 
seres hllmanos, da mesma ·forma que nas gripes 
comuns, seria uma condição necessária para que 
oconesse uma pandemia, além da pequena re
sistência humana ao vírus já constatada. 
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Não se trata de estabelecer o pânico ou de 
promover mórbidas especulações. Alguns sinais in
dicam que a situação não parece erioaminhar-se 
para um cenário catastrófiCO. O contágio não 
caminha no ritmo acelerado que seria esperado, 
caso houvesse urna real tendência de urna epidemia 
mundiaL Tais constatações, entretanto, não têm 
qualquer caráter concludente, advertindo os cientis
tas para um comportamento freqüentemente ines
perado dos vfrus em geral, inclusive pela facilidade 
com que são produzidas mutações bem-sucedidas. 

Pesquisadores de diferentes centros espal
hados pelo mundo empenham-se na descoberta de 
urna vacina. Hoje em ãJa, são fabricadas, a cada 
ano, vacinas para proteger contra as principais 
variedades de vfrus que causam as gripes em curso 
no mundo. Algumas espécies de vfrus, por outro 
lado, mostram-se extremamente resistentes ao con
trole por vacinas, como é o caso notório do HIV, re
sponsável pela Síndrome da · lmunodeficiência 
Adquirida, ou Aids. Tanto o HIV como o H5N1 con
stituem retrovirus, a fonna ~is elementar de ser 
vivo, com alta capacidade de mutação. Com todas 
'iS ãdiculdades., espera-se que urna vacina contra a 
atual gripe das aves possa ser produzida e testada 
dentro de um perfodo de 6 meses a um ano, embora 
ainda não haja quaisquer planos para sua produção 
comercial.. 

O comportamento das autoridades de Hong 
Kong parece merecedor de elogios. Não apenas fiz
eram sérias camPanhas de divulgação da doença e 
convocaram cientistas de outros países para acom
panhá-la. Também não hesitaram em tomar medidas 
drásticas, como o sacriffcio de todos os frangos e di
versas outras aves de criação da ilha, prometendo 
urna indenização aos criadores e comen:iantes que 
os possuíam. Qualquer postura mais temida ou de 
mesquinha economia poderia trazer conseqüências 
ruinosas para a população da ilha, as quais cer
tamente repercutiriam para além de suas fronteiras. 

Enquanto desejamos que a doença seja con
trolada o mais rápido possível nas terras onde sur
giu, preservando a vida de nossos imãos chineses, 
cabe-nos também tomar medidas para evitar que 
tamanho mal aporte em terras brasileiras. O Min
istério da Agricuhura suspendeu, a partir do início do 
corrente ano, a entrada no País de avestruzes e de 
aves ornamentais domésticas ou silvestres, incluindo 

_ ga proibição os ovos férteis das mesmas espécies. 
No prazo de 90 dias, seláo estabelecidas novas re
gras para importação dessas espécies, condicionada 
à anuência prévia do Departamento de Defesa Ani-

mal, que levará em conta, entre outros fatores, a si
tuação sanitária do país d~ origem. 

A medida visa a elevar o nível de .proteção da 
avicuhura brasilei;.i, conforme ressalta o Secretário 
de Defesa Agropecuária do Ministério, ~nio Pereira, 
reforçando urna barreira contra uma possível con
taminação da gripe de Hong Kong, além de outra 
doença infecciosa, a de Newcastle, que não oferece 
maiores riscos aos seres humanos. Quanto aos fran
gos, o Brasil não os importa do Sudeste Asiático; ao 
contrário, é um dos maiores exportadores de carnes 
para Hong Kong. 

A empresa de aviação Varig participa há algum 
tempo como um posto de coleta pare. fios de criação 
das vacinas antigripais, projeto que envolve insti
tuições como o Instituto AdoHo Lutz, o Centro de 
Controle de Doenças - CDC dos Estados Unidos, e 
o Laboratório Pasteur-Merrier. As amostras colhidas 
entre seus funcionários servem para acompan
hamento das tendências de propagação dos vírus 
de gripe. Com a divulgação da gripe de aves, a 
possível contaminação pelo H5N3 passou a ser tam
bém controlada. A empresa, que é a única a dispor 
de vôos diretos para Hong Kong, oferece o teste do 
Vírus para qualquer passageiro que venha a sentir 
sintomas semelhantes aos da influenza aviári::. ;=e
liZmente, tal fato ainda não ocorreu, e urna cor.ictmi
nação permanece sendo hipótese remota. 

Esta tribuna, invariavelmente, tem sido. "~U
pada para se fazer denúncias. Porém, eu ~ ::;:...po, 
hoje, com satisfação, para registrar a postura re
sponsável com que entidades e autoridades brasilei
ras tem tratado do assunto, dando mostras de pre
ocupação e real compromisso com as condições de 
saúde do nosso povo! 

Era o que eu tinha a dizer. ·-=• 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- Roy:.. Sr. 

Presidente, S~. e Srs. Senadores, na edição de fim 
de semana da revista lstoÉ publicou-se urna denún
cia, que foi objeto do meu pronunciamento no dia 29 
de janeiro próximo passado, sobre a fraude do 
FGTS no Estado de Rondônia, promovida pelo 
Chefe da casa Civil do desgoverno RAUPP. 

Tenho também em mãos urna nota oficial da 
Caixa Econômica Federal, onde a Presidência da In
stituição, no 111 item confinna o saque de 4.562 con
tas individuais. 

NQ. 211 item a Caixa; declara que adotou pro
cedimento de rotina, abrindo urna apuração sumária. 

Já no gJ. item afirma com conseqüência, foi afas
tado o~ da Agência, supostarne..e. envoMCJ(). 
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No item 5, diz a nota • Ao mesmo tempo, a 
Caixa notifiçou extra-judicialmente ·o .. Governo :{io 
Estado de Rondônia, face ao não atendimento de 
solicitações oficiais, para que apresente a documen
tação relativa aos saques efetuados, acompan
hando-se, se necessário, da competente devolução 
do numerário. 

Logo mais abaixo no item 7 da Nota OfiCial diz 
o· texto • A Caixa se mantem à margem do eventual 
processo de exploração política dos fatos•. 

Ora, em que país estamos, em que um 
Senador da República, ocupa a sua Tribuna, para 
denunciar um vergonhoso roubo do dinheiro do tra
bal!lador, e o agente responsável pela guarda do pa
trimõnio da classe trabalhadora, vem a público 
chamar a nossa legítima e constitucional ação fis
calizadora de •exploração política dos fatos"?. 

Senão vejamos: O fato foi objeto de um re
latório escrito, por um servidor, chamando a atenção 
dos seus superiores, para a grave fraude que 
estavam cometendo, e pelas noticias que nos 
chegam, até hoje o único punido foi esse furJCionário 
que levantou o ato lesivo aos trabalhadores. 

A Nação espera, e, em particular os servidores 
lesados uma ação, como diz a Caixa •sumária•. 
Com o dinheiro devolvido às suas contas, e os ver
dadeiros culpados punidos, e não pegarem o fun
cionário que não se sujeitou aos verdadeiros autores 
da fraude, como bode expiatório, tomando-lhe o 
cargo e o afastando de suas funções. 

Para que não paire qualquer dúvida sobre a 
veracidade ·dos fatos, estou anexando ao meu pro
nunciamento toda a documentação relativa aos fa
tos, inclusive os ofícios do Chefe da Casa Civil - Sr. 
Almeida, que é o autor intelectual de toda essa 
trama, e que façam parte integrante, na sua totali
dade, do meu discurso. 

Não podemos permitir que mais essa fraude 
praticada pelo desgoverno Raupp, seja distorcida, 
tendo como base matérias pagas nos meios de 
comunicação como é de hábito desses saqueadores 
do dinheiro público. 

O Estado de Rondônia, como todos sabemos, 
é uma Unidade da Federação, com os maiores 
problemas de intra-estrutura básica, com serfssimos 
bolsões de pobreza, falta de atendimento na área de 
saúde, falta de vagas escolares, estradas vicinais, 
água, esgoto e energia. 
- ~ Como se não bastassem os nossos problemas 
estruturais, a Nação Brasileira, assiste estarrecida, a 
ação de uma verdadeira quadrilha de saqueadores, 

comandada, pasmem, por um promotor de Justiça, 
Cunhado do.Govemadnre seu Chefe da Casa Civil. 

Como tentar rotular esse caos do meu· Estado, 
como •exploração politica", pois esta denúncia, não 
é a primeira e nem a décima, pois são incontáveis as 
denúfiCias por mim formuladas desta Tribuna, todas 
com provas irrefutáveis, contra esse celerado que 
ocupa a Chefia de um desgoverno, comandada por 
um Governador despreparado, fraco, sem pulso e 
coragem para tomar qualquer decisão. 

Como em outras oportunidades, como o caso 
dos frangos, carne moída e a verba de publicidade 
para a campanha da Aicis, esse desfibrado gover
nador, vai continuar tutelado pela sua família, da 
qual a Justiça Federal já colocou alguns de seus 
membros, atrás das grades, por roubo do dinheiro 
público. 

Deposito toda minha esperança na Justiça 
Federal, Estadual, e no Procurador da República -
Seção de Rondônia, que este caso seja o último, 
pois trata-se de crime com réus contessos, o Gov
erno do Estado nas suas entrevistas à imprensa re
conhece que houve fraude, no que é corroborado 
pela nota oficial da Caixa. 

· É surpreendente a desfaçatez da polida figura 
do Sr. Valdir Raupp, tentando defender os seus fa
miliares que saquearam o meu Estado. 

Estou certo que desta vez o celerado Almeida, 
receberá o tratamento que merece por parte da 
Justiça Federal e pelo Ministério Público Estadual, 
composto por profissionais honrados e dignos, que 
não tolerarão o convívio com um reles salteador de 
dinheiro público. 

Estou atento para que nem uma injustiça seja 
cometida contra qualquer pequeno servidor, que não 
pertença ao esquema armado pelo "Ali Babá" do 
Palácio Getúlio Vargas. 

Encerrando, volto a cobrar do Presidente da 
Caixa. o Ministro Sérgio Cutolo, que determine real
mente Uma "Ação Sumária", que aponte os ver
dadeiros culpados e sejam penalizados como precei
tua a lei, considerando o trabalho de investigação 
que está sendo realizado pela Polícia Federal, que 
está rastreando o caminho percorrido pelo dinheiro 
roubado dos trabalhadores. 

Pois estamos mesmo, diante de um roubo do 
dinheiro do trabalhador, e não ãlante de uma mera 
questão política. 

E~ o que eu tinha a dizer. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ERNANDES AMORIM EM SEU DIS
CURSO: 
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Excelentfssimo Senhor Doutor Procurador da República, Seção 
Judiciária de Rondônia. 

ERNANDES SANTOS AMORIM, brasileiro, divorciado, 

Senador da República, portador da cédula de identidade RG. n." 92.653 - SSP/RO., 
~-

CPF n.0 023.619.225-68, residente e domiciliado nesta cidade de Brasília, à SQS 309, 

BJoco "D .. , apt.0 103, com o devido respeito c cosrumciro acatamento, vem, nos tennos 

da Legislação Processual Penal em vigor, dá a seguinte 

"NOTJTIA CRJMINIS" 

Contra o Chefe das Casa Civil do Estado de Rondônia, Doutor JOSÉ DE ALMEIDA 

JÚNIOR, Superintendente da Caixa Econômica Federal do Estado de Rondônia, 

senhor WILIAM WAGNER FERREIRA, FLÁVIO ENDERLR, gerente, Antônio 

Carlos S. Escobar, brasileiro, advogado, OAB 39.810 e Diretores da Empresa 

MERITUM- PROJETOS E ORGANIZAÇÕES LTDA, pelos motivos de fato e de 

direito que passa a expor: 

L DOS FATOS 

1. O Govemo do Estado de Rondônia, sem licitação, 

çontratou a empresa MERITUM- PROJETOS E ORGANrzAÇÕES LTDA, para fazer 

-o levantamento de valores depositados em contas individuais de servidores demitidos 
-~ -

ou que se tomaram estatutários. Depósitos feitos indeYidamente pela Secretária de 

Estado da Administração. 
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2. Pelos serviços da empresa çontratada foram estipulados 

os exorbitantes honorários de 30% sobre os valores levantados das contas nas quais 

haviam sido feito depósitos indevidos. 

3. Havia uma previsão de que os valores depositados 

indevidamente pelo Governo do Estado em contas de ex-servidores ou de servidores 

cujos regimes jurídicos foram mudados para estatutários. eram da ordem de 

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). A Comissão da empresa contratada não 

seria nada desprezível! 

4. A Caixa Econômica Federal, em seus relatórios, 
identificou que ltaviam 4.562 servidores com saldos, e que os mesmos não haviam 

feito os saques dos valores em suas contas individuais, nas quais haveriam depósitos 

indevidos pelo Estado. 

5. Através da·empresa contratada, o Estado de Rondônia 

solicitou o pagamento integral das milhares de contas individuais do FOTS, tudo 

através do código lO (Pagamento de conta não optante). 

6. Ora, para os saques serem feitos como se fossem de 

servidores não optantes, havia necessidade da reali?.ação de uma fraude. E esta foi 

feita. 

7. Como todas as contas identificadas eram de 

trabalhadores optantes, . o gerente FLA VlO ENDERLE, sob a· coordenação do 

Superintende, Senhor WILLIAN WAGNER FERREIRA· mesmo porque a fraude se 

deu em seu computador pessoal e em sua sala -. promoveu uma mudança no cadastro 

de contas do FGTS, para que as contas "optantes", passassem a ser codificadas COlllO 

.. nlo optantes". Mas, de qualquer fonna, tudo de acordo com o Chefe da Casa Civil, 

--Doutor José Almeida Júnior. Eis como se deu a fraude e a lesão ao patrimônio de 

milhares de servidores. 
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8. Para que as liberações dos depósitos do FGTS fossem 

possíveis, relativamente aos servidores demitidos, seria necessário que o Governo 

comprovasse tais demissões. Jsso não foi comprovado quando das devoluções. Toda a 

transação para libcraçlio dos depósitos "indevidos" foram feitas por detenninação do 

Chefe da Casa Civil, Doutor José de Almeida Júnior, sem qualquer participação da 

Secretária de Estado da Administração, quem teria as informações a prestar. As 

devoluções foram feitas sem qualquer comprovação de demissões. 

9. Segundo denúncia feita aos parlamentares de Rondônia, 

pelo Gerente de Mercado José Renildo Tavares, as contas nas quais foram feitos os 

depósitos das devoluções eram fantasmas. Há grandes indicias! 

10. Em 23 de junho de 1997 (oficio n.0 205/CC), o Chefe 

da Casa Civil, Doutor José de Almeida. Júnior, determina que os depósitos de 

devoluções de funcionários não optantes sejam feitas na conta 06.00261-0 GERO. No 

mesmo oficio autoriza a Caixa fazer a dedução dos honorários da empresa 

"contratada" e do advogado Antônio Carlos S. ~scobar. (Escobar!). Repita-se, no 

percentual de 300/o de honorários para simples levantamento de quantias a serem 

''devolvidas". 

11. Em 08 de agosto de 1997, através do oficio n.0 

156/CNSF/CC, o Chefe da Casa Civil, Doutor José de. Almeida Júnior, 

surpreendemcntc, desautorizou a Caixa a entregar a empresa e ao advogado que com 

ela agia conjuntamente, o recebimento dos honorários. 

12. Em 30 de setembro de 1997, através do oficio n. q 

202/CNSF o Chefe da Casa Civil dctcnnina que a Caixa abra uma poupança em nome 

_::--- do Govento do Estado, fundindo os valores com os da c011ta da Casa Civil, para efeito 

de depósitos relativos as contas de servidores não optantes. 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

13. Em 08 de outubro de 1997, através do oficio n.0 

05/CNSF/CC, o Chefe da Casa Civil, detenmna que ir Caixa-proceda ·a transferência de 

R$ J .395.650,00 (hum milhão, trezentos e noventa e cinco mil e seiscentos e cinqüenta 

reais) da conta poupança do Governo de Rondônia para a conta n." 404-4 (Conta única 

do Tesouro Estadual). 

14. Em 09 de outubro de 1997, o Doutor José de Almeida 

J,únior, Chefe da Casa Civil, através do oficio n.0 206/CNSF/CC, determina a 

transferência de recursos da conta poupança do Governo do Estado de Rondônia -

relativas a servidores não optantes -, para a conta do Tesouro Estadual, desta feita 

infonnando que o n. o da conta do Tesouro Estadual havia sido informada erroneamente 

no dia anterior, isto é, a conta do Tesouro não era 404-4 a sim 450-4. 

15. Todas as transações foram feitas sem qualquer 

participação da Secretária de Estado da Administração; absolutamente tudo era 

comandado pelo Chefe da Casa Civil, em sintonia com o Superintendente da Caixa 

Económica Federal, senhor Willian Wagner Ferreira. Os oficios mencionados sobre 

mudanças de contas onde seriam feitos os depósitos deixam indícios muito claros das 

irregularidades praticas. "Las cosas hablan". 

II. DO DIREITO 

16. Os envolvidos, sempre agindo em conjunto, com as 

suas condutas infringiram: "Artigo 312. Apropriar-se o fWlcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem movei, público ou particular, de que tem a posse 
-
cm razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio", "Art. 288. 

-""Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando. para fins de cometer 

crimes". "Art. 299. Omitir, cm documento público ou particular, dcclaraçlo que dele 
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devia constar, ou·nele inserir ou Íll7.er inserir declamção falsa ou diversa da que devia 

ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante ... 

17. Com suas condutas ainda infringiram a Lei n.0 8.429 

de 2 de julho de 1992, Lei n.0 8.666/93, bem como a Lei n.0 7.492, de 16 de junho de 

1986. 

lll.DOPEDIDO 

18. Isto posto c em razão das robustas provas trazidas à 

colação - denúncia do gerente de Mercado José Renildo Tavares, brasileiro, casado, 

residente à Rua 3, CaSa. 8, Vila da EletronOrté, Bairro Nova Floresta, Porto Velho, aos 

parlamentares de Rondônia e ainda denúncia do mesmo runcionário ao 

Superintendente da Caixa, senhor William Wagner Ferreira -, e outros documentos 

jamtados a presente notitia criminis, tendo em vista que os envolvidos illfringiram os 

dispositivos legais das Leis mencionadas, tratando-se todos os crimes tipificados de 

Ação P(~hlica (an. 102 do CP), requer a V.Exa.: 

a) seja detenninada a instauração do competente Inquérito 

Policial a fim de se apurar os fatos denunciados e responsabilidades dos indiciados, 

para posterior oferecimetlto da denúncia, e finalmente aplicação das penas na foml8 da 

Lei. 

b) requer ainda seja pedida as prisões preventivas dos 

-~diciados em razão da gravidade dos fatos e do -enquadramenlo dos mesmos nas 

hipóteses em que a Lei prevê a prisão cautelar. 
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envolvidos. 
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c) seja detenninada a quebra do sigilo bancário de todos os 

Nestes Tennos 

Pede Deferimento 

Brasília, 22 de janeiro de 1998. 

Documentos que ]nstruem a presente notitica criminis: 

1. Dossiê encaminhado por José Rcnildo Tavares ao Superintend1:11te da Caixa 

Econômica Federal de Rondônia 

2. Denúncia do mcSJUo funcionário a parlamentares de Rondônia. 
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:~ Wr•lhCJ, qu•rt•t.lnt, 4 d• t.www/ro d• 1998 
IEl1ttJtBxi) tru:l 

AMAZ'ONIA 

fGTS 

Aliados são defendidos 
f.ara governador, servidor te·eutam pc;los interesses. d! ..... . 
::::"··nãO.. será hw1udicado·: Ro~dônia.·"E uma questãod~a-. 
;;,,; · h · 1'_"'.1 • . CEF, . jusuça esclarecer esse assunto:~ 

. ~n. _ezro chega hl!Je a · . o que fizeram com o senadolf\
1 ·:~:l' .1 OdacirSoaresfoi1UIJl!!ÍI,\)~Q~-; :)( pósassinarconvênioscom, ça muito grande. Elum:1(1ps\' 

~representantes de APPs;·, poucos parlamentai'esrque.C 
~Ji;,manhã de ontem no audi· · luta por recursós a Ron(IR.IJ!àh ,; 
~~o1 do ·Palácio Presiden~e·, defendeu o góve,z:nad,o~\i,'~~d 
~rgas,· o'~overnador Valdt,rl Raupp ac!llma·o sern~or Pl:l:-: 
].9'upp pedmaptençãodosdt· bli~o· afi~mando :que'~-~ln;{. 
t'~ores de esc~las e pr'?fess_o-: gu~f!l ya! · pe~der .J?ada. 14te,l: 
r-esparaanunctarapubbcaçao; hoJe,o·dmhetro vat estar pa~. 
<!é nota oficial, em to- . 'conta de todos'os se~:J 
dos os veículos de co- 'vidores". Se o Govel" 
muni~a~~o, 'a. partir. no comt;t!!U en;os,erÍf · 
!)e hQJe, exphcandoi tende o governador; 
f!~fimtivamente as "a Caixa também es-· 
~nsferêri~ias de re: corregou ~m.PrQfedi· · 
cursos de'_contas do. mentos tecrucQs. qye · 
Fundo de Garantia deveria observar e 
P.~r Tempo de Servi- :. não o fez.- ·Parte dos> 
Q?j(FGTS) da,Çaixa Econômi·: R$ 2,2 milhões· restitufdos: · 
<;i:federal (él!F). Segundo o para o Estado será devolvodo'' 
gQ.vern~dor, houve fal~a na aos f!ln~ionários P.orque,' sãc;( 
transaçao, mas de serndores de dtrelto de servidores otr.; 
dá::~ e .da empresa Méri.. tantes. · A1 Caixa nãQ tin~a ó;, 
tqn• Projetos e Organizações,.. c,pntrole devido sobre. sua1 
cq'ntratada para executar o condição trabalhista, liberan•l 
serviço. _Na opi!lião do gover- cJo os recursos'para o Estado .. • 
n~d~r, às' fofocas solíticas em E importante não deil:carmos'l 
to.ino do asaunto não podem qualquer dúvida na soCieda- · 
cóntinuar, denegrindo a ama- de sobre a transparência do 
g~m de pessoas que rerlmen- Governo". · 

. ltédinen!OS do RÔn<ÍÓnlt con:~ : 
. bo~. O.làtoi,.Jl:ltw lden
da<Ji(~"" ll!mllda, . . 
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ca.a : ENI PVH JOSE TAVARES (069) 224-1400 
fr.it.ulo: FGTS-DENUNCIA Data: 13/12/97 
~================================================================= 

=> CEF.C886670 WILLIAM FERREIRA N2627RO '-·- ------------------------------------------------------------------- -·----
)AO 
SR. SUPERINTENDENTE DE NEGOCIOS 

1WILLIAM WAGNER FERREIRA 

'Assunto: Grupo de Trabalho para devolucao de FGTS ao Governo de Rondonia 
IRef. Constatacao de SAQUES FRAUDULENTOS 

•senhor superintendente 

1 Atendendo sua solicitacao para fazer parte do Grupo de Traba.lho 
que trata das devolucoes de FGTS, recolhidos indevidamente pelo 
Governo do Estado de Rondonia, dirigi-me ao Setor e em reuniao 
com os participantes, imediatamente senti que alguma .coisa estava 
errada, pois a~resentaram-~e o QUADRO - DEVOLUCAO DE VALORES 
RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE PELO GOVERNO DE RONDONIA. ·ande consta 
as devolucoes que houve encontro de contas com os debites que o 
Governo tem com o Fundo (Parcelamento de Debito) e Liberacoes 
de CONTAS NAO OPTANTES liberacoes em 07/10/97 , 08/10/97 e 
10/10/97, totalizando o valor de R$ 2.247.797,14 , sendo RS 
2.058.445,62 liberados na conta corrente 0632.006.358-7 e por 
incrivel que pareca, o valor de R$ 189.351,52 foi creditado na 
CO~ POUPANCA 0632.013.128263-6, (nao confirmei o titular), o 
me chamou a atencao de imediato foi o seguinte:. 
al Valores altissimos liberados em tres dias 
b) Para pagamento de Nao Optantes, ha necessidade de montar 

processo individual, onde o empregador precisa comprovar que 
houve indenizacao (Rescisao homologada) . 

cl Credito em CONTA POUPANCA, que nao poderia ser em nome do Gover
no Estadual, pois nao eh permitido a abertur: iesse tipo de conta 
para Governos. 

2 Coloquei a minha preocupacao aos participantes, quando me falaram 
que a Gerente Nara havia feito um levantamento sobre os saque e 
estava sendo :~o::l.statado l IRREGULARIDADES] . 

2.1 Falei com a Gerente Nara e ela nao quiz mefalar nada, mas disse 
que o relataria escava com o Gerente Geral BONIN. 

3 Diant.e disso tudo, estava claro que havia falcatruas nas liberacoes. 

4 Na reuniao convocada pelo Gerence Geral BONIN, apos a explanacao 
sobre a necessidade de agilizar os t.rabalhos do GT, informei que 
eu jah estava sabendo sobre o caso dos Pagamentos de CONTAS NAO 
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OPTANTES, e que pelo meu conhecimento de FGTS, e consige_r_ando 
aue jah eh do conhecimento de todos, disse que cdmunicari·a o sr. 
Superintendente que eu nao participaria do GT pelos seguintes 
moei vos: 
a) Estava' claro que havia irregularidades naqueles pagamencos 
bl Escava certo de que haveria Sindicancia no caso e poderia 

"''"!: ::rc:-o!ado inàeviC..;;.mente, como eh comum 'lo:!ss-:s casos. 

Disse tambem que faria a comunii::ãcao formal do ocorrido diret.amence 
ao Sr. Superintendente, pois quem fez as devolucoes (GERENTE FLAVIO) 
jah havia sido preso por quebra de sigilo bancaria e poderi~ ser 
responsavel pelo caso. 

Nesse momento, foi-me apresentado o PARECER SOBRE A OPERACIONALIZA
CAO NA AREA DO FGTS, feito pela Gerente NARA, onde foi cnnstatado 
coisas mais graves tipo: 
a) Atraves de amostragem em 20 casos, 17 eram de contas OPTANTES 

alteradas para NAO OPTANTES, possibilitando o saque pelo codigo 
10, sem a comprovacao da indenizacao pelo Estado, que nesse caso 
nao haveria. 

b) Jah foram identificados 02 casos onde os fundistas descobriram 
o saque fraudulento e comprovam que nunca foram NAO OPTANTES e 
podem colocar a CAIXA no polo passivo, considerando que procuram 
a SEAD (Secretaria de Administracao do Estado) e o chefe do 
FGTS afirmóu que a Secretaria-desconhece o fato de S~QUES DE 
CONTAS NAO OPTANTES. 

Diante disso, afirmo que a empresa que o governo do Estado contratou 
para comprovar os recolhimentos indevidos na CAIXA e solicitar a 
devolucao, nao sei precisar como, mas utilizou de ma feh e muita 
facilidade dentro da CAIXA, pois nao existe documento que autorize 
a MUDANCA DE REGIME JURIDICO e nem a comprovacao devida para saque 
das Contas 'NAO O~S', o que comprova que houveram sim SAQUES 
FRAUDULENTOS, sangrando os cofres do FUNDO DE GARANTIA em mais de 
R$ 2.000.000,00. . 

Considerando as atribuicoes de Gerente de Mercado, denuncio as 
irregularidades acima, visando a apuracao imediata dos fatos, antes 
que essa informacao seja de conhecimento publico e seja noticia 
negativa para a CAIXA e ao proprio Governo do Estado, que com certeza 
desconhece os metodos utilizados pela empresa MERI'rON, que faturou 
mais de RS GOO. 000, 00 somente com essas liberacoes FRAu"'Du'"Li::N'I'AS. 

s Conside~ando aue estou de ferias, apartir de 15/12/97, coloco-me a 
disposicao dessa Superintendente para a~xiliar no que for possível. 

Atenciosamente '~ 
i 

JQSE RENILDO TAVARES 
Gerente de Mercado\" 

' 
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DENÚNCrA· 

Saquearam o fundo 
Governo de Rondônia saca dinheiro do FGTS 
de 4.562 servidores do Estado e culpa a Caixa 
ADRIANA CHIARINI 

~ 
IIXCJ.USIVO 

O vale-tudo por di
nheiro exibido no es
cândalo dos precatóri
·os continua fazendo 

das suas. No lance mais recente, cm vez 
de títulos públicos e sentenças judiciais, 
a fonte de recursos foi o Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Mesmo sem apresentar a docnmcmação 
exigida na lei do'FGTS. o governo de Ron
dônia sacou R$ 1.9 milhão que estava de
positado na Caixa Econômica Federal cm 
4.562 concas de servidores do Estado. O 
saldo desses trabalhadores ficou zerado e 
o dinheiro foi parar em três contas do go
verno estadual. duas delas abertas especi
almente para isso pelo chefe da Casa Ci
vil. José de Almeida Júnior. cunhado do 
governador Valdir Raupp (PMDB). Pane 
do dinheiro. RS 580 mil. foi repassada à 
empresa pnvada gaúcha Merirum Proje
tas e Organizações Empresariais. "V amos 
devo! ver tudo o que for devido aos servi
dores. só não temos prazo determinado 
para isso ... disse Raupp a ISTOÉ na quar
ta-feira 28. Àquela altura. o assunto já es
tava sendo investigado pela Policia Fede-

ral, que abriu inquérito na sexta-feira 23, 
c pela Procuradoria Geral do Estado. 

Ao longo da última semana, a situa
ção ficou ainda pior para o governador. 
Candidato à sucessão de Raupp, ~ 
dor Emandes Amorim (PPB-RO) entre
~ou ao procurador-gera! da Republica. 
Gêi'ãldo Brindeiro. utna notícia-crime 
contra Almeida Júnior. "O cunhado do 
governador é o mandante de Utna verda
dêfrã quadrilha com_gCJI!C.JIQ.Estalk!..c..da. 
CãiXâ nessa fraude do FGTS". rljz o se-

...!!!§t ''Aírionm acha que batendo em 
mim atinge o governador, mas dessa for
tua age contra Rondônia. como se buscar 
dinheiro para o Estado fosse condenável". 
responde Almeida Júnior. Sobre os meios 
utilizados nesse caso, o chefe da Casa 
Civil admite irregularidades. "Está claro 
que houve fraude, mas foi por parte da 
Caixa. Foi um gerente da Caixa que tro

. cou a condição de funcionários que ti
nham FGTS para a dos que não tinham", 
diz Júnior. O governador faz coro. "Não 
houve comportamento incorreto do go
verno, a Caixa é que errou." 

A Caixa assume pane da culpa. mas 
por lá. evidentemente, a visão é ouua. 
Apuração sumária concluída na semana 
passada culpa o gerente da a2ência Ma
deira-Mamoré. Flávio Enderle. por ter 
permitido ao Estado fazer o saque das 
4.562 contas sem provar que tinha direi
to a isso. Em sua defesa. Enderle mos
trou um ofício assinado pelo secretário 
estadual de Administração. José Gaidino 
da Silva Filho, em 4 de setembro. O pa
pel informava que as provas de que o 
dinheiro sacado tinha sido depositado por 
engano pelo governo para funcionários 
que não teriam direito ao FGTS estavam 
disponíveis na secretaria. 

"A Caixa garante que os trabalhado
res não serão prejudicados ... afirma Edu
ardo Almeida. diretor da estatal. "Mas 
vamos à Justiça cobrar do governo de 
Rondônia se até quinta-feira o dinheiro 
ou a documentação provando o direito 
ao saque !!'à o chegarem ... diz o diretor de 
Administração e Recursos Humanos da 
CEF. Eduardo Tavares Almeida. Até sex
ta-feira 30 nada tinha acontecido. • 

333 



334 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

Governo do Estado de Rondôm<;t 

OFÍCIO N' 179/CC. Porto Velho, 23 de maio de 1997. 

Senhor Gerente, 

Com os devidos cumprimentos, cient.ilico Vossa Senhoria 
_. do credenciamento através de Contrato de Prestação de Serviços entre o Estado de 

Rondônia e a Empresa MERITUM - Projetes e Organização Empresariais Ltda, 
CGC. n° 93.780.626/001-00, estabelecida na Rua 20 de setembro, n° 643, Passo . . 
Fundo-RS e o Dr. Antônio Carlos F1orio Escobar, inscrito na OAB sob no 39.810, 
para em conjunto ou separadamente rios representarem perante a DTR, 
apresentando relações e documentos necessários para obterem a devida autorização 
de saque de valores depositados na Caixa Econônúca Federal, pelo código 26 ou 
outro que se enqUJlclrar no caso legal,_ relativo a ex-funcionários "NÃO 
OPTANTES' da credenciaut.e, bem como a finnarcm as referidas relações, retirarem 
as mesmás, podendo fazer novas representações de relações instruídas por novos 
documentos e assinarem o que necessário se fizer. 

Certos da compreensão do insigne Gerente. subscrevo-me 
com protestos de apreço c consideração. 

A Sua Senhoria o Senhor 
SILVIO RAMÃO 1ROIES GOMES 
Gereníe Geral da C ::rixa Econômica Federal 
Ag. Madeira-Mnmoré 
Nesta 
R.G!3LF.M 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 335 

• • GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
CASACIVll.. 

·oFÍCIO N" 202/CNSF/CC Porto Velho, 30 de setembro de 1997. 

Senhor Gerente, 

Solicitamos a especial atenção de V.Sa. promover a abenura de uma conta 
poupança em favor do GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNINSEFAZ/CASA CIVIL, com o 
valor total do saldo existente na conta corrente n° 358-7/Casa Civil. 

Outrossim, informamos que doravante todos os créditos advindos das contas 
inativas de depósitos indevidos e não optantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS, 
deverão ser creditados na referida conta poupança. 

Atenciosamente. 

Ao llm0 Sr 
-siLVIO RAtH.-.fO TROI.'>' GO!•IES 
Gerente Geral da Caixa Económica Federal 
:'-JESTA 
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Governo do Estado de Rondônia 

OFÍCIO N" 156/CNSF/CC Porto Velho, 08 de agostehde 1997. 

Senhor Gerente, 

Em complementação ao nosso Oficio n° 205/CC, de 23.06.97, recebido por essa 

gerência dia 24.06.97, conforme cópia anexa, informamos à V.S". que os valores correspondentes as 

deduções com o índice de 30% do vale limite, só poderão ser movimentados com autorização prévia 
' . 

e expressa desta Casa Civil. 

Ao Ilm0
• Sr. 

SILVIO RAMÃO TRO!S GOMES 
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal 
NESTA . 

Atenciosamente, 
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
CASACIVll.. 
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OFÍCIO N"' 205/CNSF/CC Porto Velho, 08 de outubro de 1997. 

Senhor Gerente, 

SolicitamÓs a especial atenção de V.Sa viabilizar a transferência do valor de R$ 

1.395.650,00 (um milhão e trezentos e noventa e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais), da conta 
poupança do GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA/SEF AZ/CASA CIVIL para conta 
corrente n° 404-4, conta única do Tesouro Estadual -Banco Beron S/ A. 

Atenciosamente. 

Ao Um0 Sr. 
-"SIL~'70 RA.J\-iÃO TROIS (iOi'vfE.\' 

Gerenre Geral da Caixa Econõmica Federal 

':E S..L\ 
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNL\ 
CASA CIVIL 

FEVEREIRO DE 1998 

OFÍCIO N" 206/CNSF/CC Porto Velho, 09 de outubro de 1997. 

Senhor Gerente, 

Através do oficio no 205/CNSF/CC, de 08.10.97, a Casa Civil solicitou a 
transferência de recursos de sua conta poupança para conta única no Tesouro Estadual, informando 
o n° 404-4, erroneamente. 

Diante do exposto, solicitamos promover o crédito na C/C n° 450-4, conta única 
de Tesouro EstaduaL 

Atenciosamente, 

Ao fim0 Sr. 
-8-ILVIO RA.t'l--fÃO TROJS GOMES 

Gerente Geral da Caixa Econõmica Federal 

"FXL:\ 
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA (o . 3 ~ 

CASACIVIL ~ 

OFÍCIO W 205/CC Porto V c!ho, 23 de junho de 1997. 

Sc1tl1or Gcn.:tllc_ 

Com os devidos cumprimentos, cicntílicamos Vossa Senhoria do crcdcnciamcnto 
:~través do Contrato de l'n:sta;ão de Serviços entre o Estado de Rondônia c a Empresa MERITUM -
l'roj. dc Organi:r~tçiks Empresariais Llda. CGC 93.780.626/0001-00 c o Dr. t\ntõnio Carlos :->. 
Escobar. insc. Ot\13 n" 39.81 O, para, cm conjunto ou scpawdamcnlc, nos representarem perante a Caixa 
Económica Federa!. apresentando relações c documentos m:ccssários à obtenção da devida antecip:~ção 
dc saqucs dou transli.:rência de valores indevidanu:nte depositados na Caixa Económica Federal pelo 
côdigo 26 ou outros cm que se enquadrar no caso legal, relativo aos funcionários ''não optantes" do 
Governo do Estado Rondõhi:J c suas autarquias, bem corno viabilizar os depósitos na conta corrente n• 
06.00261-0 GERO. decorrentes ÚilS transli:rcncias, dcdw.indo-sc do total 30% do vale limite, a titulo 
de honorários relativos ao contrato de prestação de serviços n° 020/97-PGE. de 06.05.97. 

Na oportunidade, renovo a Vossa ~cnhoria proPósitos de considemção c singular 
:~pn.:çu. 

A Sua Senhoria o Senhor 
SILVIO"RAMÃO TROJS GOMES 
Gerente Geral da Caixa Económica Federal 
NESTA 
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O SR. MAURO~ANOA (PMDB-GO) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, os efeitos da cnse asiática, infelizmente, .começam a punir também as 
esperanças e o futuro de milhares de jovens brasileiros. Pelos jornais de hoje, vi 
com tristeza a notícia de serão cortadas mais de 1500 bolsas que seriam 
distribuídas este ano pelo Conselho Nacional de Pesquisas. Na área da Capes, que 
é vinculad?- ao Ministério da Educação, os cortes já definidos vão atingir mil 
bolsistas. E lamentável que isso ocorra num país tão dependente de especialistas 
para sustentar o seu desenvolvimento e para competir neste mundo cada vez mais 
complexo da globalização. 

Poucos anos atrás, vivemos aquela fase negativa da exportação de 
cérebros. Muitos iam embora para o exterior porque não encontravam mercado de 

· trabalho compatível com a sua especialidade. Outros tantos porque não 
encontravam estímulo nas universidades para desenvolver os seus projetes de 
pesquisa, passando a buscar horizontes mais amplos em outros países que fazem 
investimentos maciços em setores de tecnologia de ponta. E ainda havia aqueles 
que tiveram de deixar o país para fugir às perseguições do regime militar. 

Temos hoje um país diferente, tanto na sua face econômica como nas 
conquistas e nos avanços da democracia. A indústria e os serviços cresceram, 
muHiplicando as oportunidades, e temos um regime de plenitude democrática que 
abriu as universidades para a liberdade de cátedra, de ensino, de pesquisa e de 
debate. O clima, portanto, é amplamente favorável para o desenvolvimento de um 
amplo programa nacional de valorização de recursos humanos em áreas de 
excelência. Para isso, num primeiro passo, precisamos criar uma consciência de 
estado que coloque os investimentos em pós-graduação como uma das prioridades 
essenciais ao desenvolvimento. Temos que buscar instrumentos legais que 
impeçam cortes orçamentários nesses programas de formação avançada. 

A decisão da área econômica, cortando 1 O por cento dos recursos já 
escassos destinados ao setor, significa uma contradição inexplicável dentro do 
conjunto de pplíticas estratégicas oficiais. A desenvoHura do ministro Paulo Renato 
Souza, na liderança de um intenso processo de mudanças em todos os níveis da 
educação, é uma das marcas mais fortes do governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. O Ministro é uma das figuras mais respeitadas por toda a 
sociedade brasileira, pela eficiência e pela dinâmie;a de suas ações; E todos temos 
que reconhecer os serviços elevados que ele está prestando ao futuro do país, 
mudando o rumo de nossas políticas educacionais. · 

Não dá para entender, senhoras e senhores senadores, como c 
segmento mais nobre e de retomo mais imediato, na estrutura educacional do pafs, 
possa ser tratado de forma indiscriminada nos cortes que foram promovidos pelo 
pacote de novembro, depois da crise asiática. Os cursos de mestrado e de 
doutorado, por alguma decisão que é imperioso fazer parte de nossas políticas 

- estratégicas, terão que ser respeitados. São esses cursos e os seus beneficiários 
que vão abrir os horizontes do nosso desenvolvimento, através das elites 

-=- intelectuais que temos que preparar. 
Sinceramente, quero acreditar que esses milhares de jovens foram 

vítimas de algum descuido involuntário dos técnicos da área de planeian:tento. Mas 



FEVEREIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

-=-<'-

ainda é tempo de.corrigir os efeitO$ muito. ruins d.o processo linear a que fo_ram 
submetidos os cortes. Faço, nesse sentido, um ·ap.elo especial ao ministro Antonio 
Kandir, por quem tenho grande admiração e que haverá de estar atento a estas 
minhas palavras. Além de tudo, ele é também um jovem que já trilhou os caminhos 
das dificuldades, e não lhe faltará dimensão humana para entender que, a 
permanecerem os cortes, estaremos amputando um pouco do nosso futuro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Lembro aos Srs. Senadores 
que o Presidente do Senado Federal convocou sessão do Congresso Nacional 
destinada à promulgação da Emenda Constitucional ne 18, de 1998, que dispõe 
sobre o regime constitucional dos militares, a ser realizada hoje, às 13~, no 
plenário do Senado Federal. h/hr:V!. 

O SR. PRESIÓENTE (Eduardo Suplicy) - Nada mais havendo a tratar, 
a Presidência vai encerrar os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às Jlh52mzn.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

5-2-98 
Quinta-feira 

lOh- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

13h- Sessão do Congresso Nacional 

15h30min - Despacho Interno 

·16h- Lançamento da TV Senado ao vivo na !nte!'!l~t 
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Ata da 23ª Sessão Não Deliberativa 
em 6 de fevereiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Nabor Júnior, 

da Srª Marina Silva e do Sr. Waldeck Omelas 
{Inicia-se a sessão às 9 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior} - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proleção de Deus, ri:iamos nossos trabal1os. 
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jef

.feFSon Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 
. . 

N2 . 73198, de 29 de janeiro último, do Ministro 
de Estado da Fazenda. encaminhando as informações 
referentes ao quesito n2 2 do Requerimento n" 989, 
de 1997, da Senador Eduardó Suplicy, e esclarecen
do que as infonnações referentes ao item n2 1, de 
competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional, serão remetidas tão logo estejam disponíveis. 

As infonnaçóes prestadas pelo Ministro 
lotam encaminhadas, em cópia, ao requerente. 

O requerimento agutmlatá na Secreta
ria-Geral da Mesa a remessa das informações 
referentes ao quesito n2 1. 

N2 86/98, de 29 de janeiro do corrente, encami
nhando as infonnações referentes ao Requerimento 
n21.014, de 1997, do Senador Romero Jucá. 

N2 87198, de 29 de janeiro do corrente, encami
nhando as infonnações referentes ao Requerimento 
n• 982, de 1997, do Senador Romero Jucá. 

A_s info/TTiações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS 

N2 18/98, de 5 do corrente, comunicando a 
aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n~> 62, de· 1995 (n2 1.164/91, na Casa 
de origem}, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 5-2-98) 

PARECERES N°s 67, 68 e 69 

PARECERES Ws 67, 68, e 69, em 
re~mião conjunta das Comissões de 
Constituição, Justiça e· Cidadania, de 
Assuntos Sociais e de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n• 78, de 1997 
(n" l.I59/95, na Casa de origem), que 
"Institui normas gerais sobre desportos e 
dá outras providências··. 

PARECER No 67, DE 1998 
(Da Comissão de Constituição .Justiça e Cidadania) 

RELATOR: Senador LEOMAR QUINTANILHA 
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O Projeto de Lei doSenado n° 78, de !997, que "Institui nonltás 
gerais sobre desportos e dá ouiras providêi!cias ·~ é de .<tutoria,_ mi Casa de 
Origem (PL no LI 59, de I 995), do ilustré Députado ARLINDO CHINAGLIA; 
ao qual foi apensado o PL n° Ll87, de 1995, do Deputado JORGE ANDERS; 
o PL 2.437; de 1996, do Deputado EuRICO MIRANDA; o PL no 3.633, de 
1997, do Poder Executivo e o PLn° 3.558, de I997, do Deputado MAURÍCIO 
REQUIÃO. 

Trata-se de proposição que tem por . escopo introduzir alterações 
na atúal legislação desportiva nacional, sobretudo na Lei n° 6.354, de 02 de 
setembro de 1976 e na Lei n° 8.672, de 06 de julho de 1993. 

Na Câmara dos Deputados foi constituída Comissão Especial 
destinada a proferir parecer às proposições supracitadas, sendo o projeto do 

· Poder Executivo, em razão de sua abrangência, o centro das discussões e 
debates. A Comissão Especial realizou inúmeras audiências públicas, onde 

: foram ouvidos atletas e dirigentes das mais variadas modalidades esportivas, 
·além de diversas aut01j_dades ligadas ao esporte. Ao longo da instrução da 
matéria, importantés subsídios foram colhidos, levando. àquela Comissão a 
concluir pela apresentação de substitutivo, que posteriormente foi aprovado no 
Plenàrio da Câmara dos Deputados e remetido a esta Casa 

O projeto em análise procura adequar a legislação esportiva 
vigente, eliminando regras controvertidas, condenadas em seus aspectos 
jurídicos, éticos e morais, adotando em substituição novos institutos. 

A sistemática da atual legislação é mantida (Lei 8.672/93 -
conhecida como "Lei Zico"), trazendo-se inovações notadamente em relação 
aos seguintes aspectos: 

a) à faculdade de entidades de prática desportiva organizarem-se 
em ligas, dotadas de personalidade jurídica própria, para 
promoverem competições em coordenação com as e~tidades de 
administração do desporto; 

b) à obrigatoriedade, dentro de dois anos, de entidades de prática 
desportiva constituírem sociedades comerciais ou sociedades civis 
de fins lucrativos visando a promoção de competições de atletas 
profissionais; · 

c) .às regras trabalhistas entre atleta profissional e entidades 
desportivas, especialmente à extinção do conhecido "passe", três 
anos após a vigência da Lei .. 
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d) à possibilidade de realização de "bingos" âestinados ao 
fomento do desporto apenas nas modalidades de bingos 
permanente e eventual, com a vedação de qualquer outra forma. 

Os demais pontos abordados no projeto não alteram 
substancialmente as normas em vigor. Entretanto, merecem destaque a 

inclusão do gabinete do Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes e o 
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP na composição 
do Sistema Brasileiro do Desporto, em adequação à nova estrutura 
administrativa do Poder Executivo. A Justiça Desportiva é aprimorada com a 
çríação de Câmara Disciplinar como primeira instância dos seus Tribunais. O 
Comitê Paraolímpico é reconhecido como entidade máxima do desporto das 
pessoas po_rtadoras de deficiência fisíca. 

Evidentemente, o infuito màtor do Poder Executivo ao encaminhar 
o projeto à apreciação do Congresso Nacional, bem como a dos ilustres 
deputados que· apresentaram proposições conexas, cinge-se essencialmente no 
tocante às rel;tções trabalhistas entre. atletas profissionais e entidades 
desportivas e à questão da transformação dos clubes de prática desportiva em 
sociedades comerciais ou civis de fins econômicos. 

As relações trabalhistas do atleta profissional e a popular "Lei do 
Passe", há muito vinham sendo objeto de pesadas críticas, consideradas 
normas escravizantes e cerceadoras da liberdade laboral dos atletas. 

· Já a transformação das entidades de prática desportiva em 
sociedades comerciais ou civis de fins econômicos é wn novo instituto que se 
traz à legislação desportiva. Segundo o Ministro de Estado Extraordinário dos 
Esportes, na exposição de motivos que acompanha o projeto de iniciativa do 
Poder Executivo, a medida visa "adequar a realidade existente no âmbito das 
referidas entidades de~portivas, que hoje comercializam contratos de atletas 
e direitos de imagem, além de contratarem com grandes "empresas de 
marketing e material desportivo. 

Nesta Casa, além da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, a matéria foi distribuída à Comissão de Assuntos Sociais e à 
Comissão de Educação, que deverão se pronunciar quanto ao mérito da 
proposição. 

Ao projeto foram oferecidas no prazo-regimental, 04 emendas. 

É o relatório. 
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II- Voto do Relator 

À Comissão de Constituição Justiça e Cidadania compete, nos 
termos do art. 101, I, do Regimento Interno do Senado Federal, manifestar-se 
sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que 
lhe forem submetidas à apreciação.· 

Desde o início acompanhei com especial interesse a instrução da 
matéria, objeto do presente projeto de lei. A Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados realizou um brilhante trabalho, dando oportunidade de manifestação 
aos mais variados segmentos esportivos. Apenas para enfatizar a 
universalidade das manifestações, expressaram-se naquela Comissão, entre 
outros, o Ministro Extraordinário dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento~ 
o Presidente da Federação das Associações de Atletas Profissionais do Brasil e 
das Associações dé Garantias dos Atletas, Sr. Wilson Piazza; o Presidente do 
Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, Sr. Rinaldo Martorelli~ o 
Presidente do Comit~ Olímpico Brasileiro, Sr. Carlos Arthur Nuzman; o 
Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Sr. João Batista Carvalho e 
Silva; o Presidente do Confederação Brasileira de Voleibol, Sr. Ary da Silva 
Graça Filho; o Presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, 
Sr. Coaracy Gentil Nunes Filho; o Presidente da Federação Brasileira de Vela 
e Motor, Sr. Walcles Figueiredo Osório; o Secretário-Geral da Confederação 
Brasileira de Atletismo, Sr. Martinho Nobre dos Santos; o Presidente da 
Confederação Brasileira de Karatê-Dô, Sr. Oswaldo Mendonça Junior; o 
Presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Sr. Manoel Luiz Oliveira; 
o Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Sr. Ricardo Teixeira; o 
Presidente da Federação Carioca de Futebol, Sr. Eduardo Augusto Viana da 
Silva;· o Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Sr. Emílio Perondi; o 
Presidente da Federação Pemambucana de Futebol, Sr. Carlos Alberto 
Oliveira; os treinadores de futebol, Srs. Emerson Leão, Wanderlei Luxemburgo 
e Antonio Lopes; o ex-treinador da Seleção Brasileira de Basquetebol 
Masculino, Sr. Ari Vidal; o ex-treinador da Seleção Brasileira de Voleibol, Sr. 
José. Roberto Guimarães; o Presidente da Comissão de Arbitragem da 
Confederação Brasileira de Futebol, Sr. Armando Marques; o Presidente do 
Sindicato dos Árbitros de São Paulo, Sr. José Assis Aragão; o Procurador do 

-"'" Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de- Santa Catarina, Sr. Marcílio 
Krieger; o advogado do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, Sr. 
Heraldo Panhoca; o jurista e ex-V ice-Presidente do Conselho Nacional de 
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Desportos, Sr. Alvaro Melo Filho; o jurista Francisco Horta; além dos atletas 
Oscar Schmidt, Maria Paula Gonçalves da Sílva, Bernard Rajzman, Ademar 
Ferreira da Silva, Paulo André Jukoski da Silva, Joaquim Cruz e, ainda, o Sr. 
Artur Antunes Coimbra, ex-Secretário de Desportos da Presidência da 
República. 

Julguei desnecessário, dado a amplitude dos depoimentos citados, 
propor a esta Comissão a realização de audiências públicas, mas procurei, 
como relator, ouvir os segmentos envolvidos com o objetivo de obter 
sugestões. 

Sem a pretensão de opinar além da competência regimental desta 
Comissão, reputo que o projeto em análise atende aos anseios da comunidade 
esportiva nacional, fiuto de amplo debate travado na Câmara dos Deputados e 
que agora tem continuidade no Senado Federal. 

A celeridade imprimida à votação da matéria na Casa de origem, 
trouxe, entretanto, algumas imperfeições de redação, que poderão ser objeto de 
reparo, sem que se altere o mérito da proposição. 

Em relação às emendas n°s 1 e 2 de autoria do Senador GIL V AM 
BORGES e emendas n°S 3 e 4 do Senador CASILDO MALDANER, somos 
pela rejeição das mesmas. 

EM FACE DO EXPOSTO opino pela constitucionalidade, 
juridicidade e regimentabilidade do Projeto de Lei da Câmara no 78, de 1997, 
votando· pela sua aprovação no âmbito desta Comissão. 

Sala da Comissão, 

, Presidente 

, Relator 
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PARECERN° 68,_ DE 1998 
(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

R 1atora: Senadora BENEDIT A DA SILVA 

I -RELA TÓRIO 

Trata-se de projeto oriundo da Câmara dos Deputados, de iniciativa do 
Deputado Adindo Chinaglia · (PT -SP), ao qual foram apensadós diversas 
proposições (PL no 1.18-7/95; n" 2.437/99, no 3.933/97 e 3.558/97), tendo por 
escopo ciat nova fonnatação às regras gerais que dispõem sobre as práticas 
desportiva$ no País,.àlterando, em especial, dispositiVos da .Lei n° 6.354, de 2 de 
setembro dé 1976; erevúgahd~)a tei.n6 8.672; de 6 de julho de 1993 ("Lei 
Zico") e· a' Lei. n" '8:946~ de 5 àcfdezembr6 de 1994. Dentre os distintos projetas 
que trainitaraffi em··conji:úl.to como que eira se aprecüi destaca-se o PL n° 3.633, 
de 1997, apresentado pelo Poder Executivo, e que ficou comumente conhecido 
como "Lei Pelé". 

· k màtéria ·.foi incluída na pauta 'dá ·sessão extraordinária do Congresso 
Nacional, no·período de 6 de:janeiro a 13: de- fevereiro de 1998, consoante 
Mensagem n° 829, de 1997.;CN (n° 1.568/97; na: origem), do Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República, com fundamento no art. 57, inc_iso II e § 7° da 
Constituição Federal. 

Perante esta Comissão não foram oferecidas emendas, sendo necessário 
assinalar que este colegiado aprovou, em reunião realizada no dia 28 de janeiro 

_ próximo passado, requerimento de iniciativa do Senador Leomar Quintanilha, a 
fim de que o exame desta proposição fosse feito em conjunto com as Comissões 

-=->- de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação. 

É o relatório. 
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II- VOTO 

A prática desportiva desperta paixões em todos os quadrantes do mundo. 
Galvaniza emoções em todas as classes sociais. Quer pelo júbilo, quer pelos 
problemas que suscita, atrai desde sempre a atenção de chefes de Estado e de 
governo, ou ainda de autoridades eclesiásticas. Provoca a guerra e estimula a 
paz entre povos. 

Pela capacidade que tem de motivar comportamentos, não se estranha que 
o desporto seja tema da ação política. No Brasil, a questão é colocada para o 
poder público como instmmento de promoção social. A Constituição da 
Rep~blica prescreve, em seu art. 217, ser dever do Estado fomentar práticas 
desportivas formais e não formais, como direito de cada um, consagrando a 
autonomia das entidades desportivas, a prioridade na destinação de recursos 
públicos para a prática do desporto educacional e, excepcionalmente, para o 
desporto de rendimento. Constam ainda do texto constitucional a necessidade de 
conferir-se tratamento diferenciado pará ·o desporto . nacional e o não 
profissional, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional. Além disso, o Estatuto Político Pátrio prescreve o princípio de 
apreciação judicial de lides concernentes à disciplina e competições desportivas, 
tão-somente após o esgotamento das instâncias da justiça desportiva. 

O projeto em tela constitui emenda substitutiva ao projeto original. É 
inegável ter sido inspirado no já mencionado PL n° 3.633/97, do Poder 
Executivo, não obstante sua prejudicialidade por motivos regimentais. Saliente-

se, neste passo, que o projeto oriundo da Câmara dos Deputados poderia ter sido 
mais ousado em suas preocupações. A ênfase da proposição reside na busca de 
soluções para o desporto d<: rendimento, de modo profissional, quando nos 
parece ser tarefa urgente do Congresso Nacional e do PÓder Executivo 
dedicarem-se, efetivamente, à questão da promoção do desporto educacional 
como prioridade, com enfoque especial para grave a questão da destinação de 
recursos públicos e outros incentivos financeiros. Essas preocupações não 
lograram encontrar eco, salvo honrosas exceções. À base parlamentar de 

- sustentação do governo impós um limitado universo de debate, circunscrevendo 
-=- a análise da matéria a aspectos do desporto profissional. Não ignoramos a 

reprodução dessa mesma realidade aqui no Senado Federal, o que, portanto, 
fimciona como elemento de constrição de nosso parecer. 
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A massiflcaç_ào do desporto educacional, aiem de · proporcionar a 
mul~iplicação de futuros tal~ntQS do atletismo profissional, é comprovada 
soluÇão para males que atingem nossas crianças e adolescentes e afligem nossas 
famílias. Pelo esporte educacional, promove-se a socialização, desenvolvem-se o 
senso de respeito ao próximo e o companheirismo, estimula-se a aptidão para 
atividades intelectuais, educa-se o espírito em um corpo são. E o .. que é mais 
importante, tendo ústa o objetivo mais imediato do projeto: pela massificação, 
na esfera escolar, criam-se alternativas que, de fato, minimizam a importância e 
influência das aqui chamadas "entidades de prática desportivas formadoras de 
atletas" (art. 29). 

Em que pesem tais restrições, a matéria é relevante e o sistema normativo 
alcançado pela aprovação da proposição na Câmara dos Deputados contém 
alterações significativas e positivas. Ninguém pode ignorar que há sérios óbices 
à justa prática desportiva em âmbito profissional. Embora a correlação de forças 
não tenha sido suficiente para impor modificações mais profundas no panorama 
desportivo profissional, avanços foram obtidos. 

Sublinhe-se a natureza imperativa de norma que estabelece que entidades 
que se dediquem à prática desportiva de rendimento devam ser organizadas sob 
a forma de sociedades comerciais, sociedades civis de fins econômicos ou 
sociedades comerciais constituídas pelas próprias entidades de prática 
desportiva, mantendo essas sua natureza civil, sem fins lucrativos (art. 26). Diria 
Nelson Rodrigues tratar-se do "óbvio ululante": se o desporto de rendimento, de 
modo profissional, é marcado pelo selo de atividade comercial, deve ser regido 
por normas mercantis aplicáveis a todo empreendimento, em qualquer atividade 
econômica de risco. 

O projeto reconhece a organização desportiva dQ .. Pa,ís como parte 
integrante "do patrimônio cultural brasileiro" e a considera:·tüe elevado interesse 
social" (art. 4°,§ 2°), o que proporciona a salutar atuação fiscalizatória do 
Ministério Público, nos termos do art. 129 da Constituição Federal, sem prejuízo 
da autonomia assegurada pelo art. 217, inciso I, da Lei Maior. · 

A caracterização do contrato de trabalho do atleta profissional como 
-""'" \inculo empregatício a termo (art. 28 e seguintes). sem necessidade de 

indenização ao empregador. após sua extinção, a título de passe ou 
transferência, em razão da não renovação do pacto contratuaL representa um 
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expressivo passo na superação definitiva da servidão do atleta profissional, 
especialmente no futebol de campo. A literatura juridica já registra casos 
bizarros em que o "direito de passe" de certos jogadores foram dados como bens 
à penhora, garantia de execução de sentença judicial, tomando-se o jogador 
objeto de arrematação e adjudicação em processos trabalhistas. 

O projeto dispõe sobre as distintas manifestações desportivas (art. 3°); 
define a composição do Sistema Brasileiro de Desporto, consagrando o primado 
da descentralização e da democratização (arts. 1° e 2°); estipula órgãos e 
entidades integrantes do referido sistema e descreve sua organização (arts. 4°, 13 
a 23 ); trata do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - fNDESP e 
suas fontes de receitas, considerando-o ente autárquico federaL com finalidade 
de promover e desenvolver a prática do desporto e outras competências, dentre 
elas a assistência ao ex-atleta e aos portadores de deficiência, praticantes de 
esportes (arts. 5°, 6° e 7°); estabelece normas gerais concernentes à Ordem 
Desportiva e funcionamento da Justiça Desportiva (art. -P a 55); reporta-se à 
origem dos recursos para o desporto, nas modalidades formais e não formais 

' . -
(arts. 56 a 58}, inscreve um capítulo especial sobre o Bingo (Capitulo IX), e fixa 
disposições geraís e transitórias. 

Cremos deva merecer atenção dos membros da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, por força do disposto no art. I O 1, inciso I, do 
Regimento Interno, a controvérsia acerca da constitucionalidade ou não art. 36 
do projeto, que trata da "atividade do atleta semi-profissional", compreendendo 
os atletas entre quatorze e dezoito anos completos (art. 36, § 1°). Segtmdo a 
proposição, o semi-profissionalismo caracteriza-se "pela existência de incentivos 
materiais que não caracterizem remuneração derivada de contrato de trabalho, 
pactuado em contrato formal de estágio firmado com entidade de prática 
desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, 
obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, 
rompimento ou rescisão unilateral" . 

. Posto, configurar-se tratamento diferenciado perante a lei, m pejus, e 
considerando dispor a Constiruição Federal somente ser tolerada a condição de 

- aprendiz até os quatorze anos de idade(art. 5°, inciso XXXIII), acreditamos que 
-=- o· referido dispositivo há de merecer especial-atenção da CCJ. Outrossim, 

parece-nos adequado que aquela comissão analise o assunto aqui cotejado à luz 
do art. 61 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
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Adolescente), que reza ser a ··proteção ao _trabalho_ dos adolescentes regulada 
por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei"'. Atente-se para o 
fato de que, doraYante, as agremiações esportivas profissionais passam a ser 
entes de natureza jurídica mercantil, razão pela qual hão de sujeitar-se ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações 
trabalhistas, sendo certo que, a partir dos dezesseis anos atletas semi
profissionais podem participar de competições "entre profissionais" (art. 36, § 
2°). Por outro lado. o entendimento legal de que o vínculo do atleta "semi
profissional" equipara-se a contrato de estágio (arts. 36 e 37), parece-nos 
inadequado, vez que o estágio pressupõe um liame entre a atividade profissional 
que se exerce e a formação educacional desenvolvida em escolas, segundo 
exigências pedagógicas, sob responsabilidade de entidades governamentais ou 
conveniadas. Indagação pertinente é a da validade jurídica do "direito de 
preferência" e respectiva "cessão de direito" para a primeira renovação de 
contrato de trabalho de atleta recém-profissionalizado, por entidade de prática 
que seja parte no primeiro instrumento contratual. 

Essas questÕes que dizem respeito ·à constitucionalidade e à juridicidade 
da matéria não são objeto de apreciação da Comissão de Assuntos Sociais, 
ficando aqui consignada, apenas, a manifestação da relataria no sentido de que, 
sobre os arts. 36, 37 e conexos do presente projeto se manifeste a douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Registre-se, por oportuno, a 
contradição entre os arts. 36. § 2° e 43, no que pertine à idade limite para o 
exercício de atividade esportiYa "semi-profissional". 

Quanto à ati\idade denominada Bingo, aparentemente há, no projeto, um 
reforço do~ mecanismos de aferição da regularidade de sua prática. Sem que isso 
signifique pronunciamento de mérito sobre a matéria, ao nosso ver, melhor seria 
que o tema tivesse guarida, fosse examinado e debatido no PLC n° 91, de 1996, 
ora em tramitação perante a CCJ, sendo seu relator o eminente ·senador Edson 
Lobão . 

. Finalmente, registramos nosso inconformismo com a não extensão a 
árbitros e técnicos da participação no chamado --direito de arena··, estabelecido 

- no art. 42 do projeto. Não fosse a tramitação acelerada atribuída à matéria, esse 
-=- aspecto haveria de demandar audiências públicas e estudos de viabilidade 

financeira acerca da referida ampliação dos contemplados no rateio previsto no ~ 

I o do dispositivo. a qual consideramos justa e necessária. 
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Apesar das ressalvas aqui mencionadas, a proposição merece a acolhida. 
mantendo-se em e\ idência o tema para que, a partir de ulteriores considerações. 
aperfeiçoamentos sejam propostos, após uma judiciosa a\·aliaçào no decorrer da 
implementação texto aprovado. Nesse sentido, somos pela aprovação da 

atéria, tal como advinda da Câmara dos Deputados. 

01 -BERNARDO CABRAL- PRESIDENTE (().A..{ rt1J ct:, f{(sf) 
02 - BENEDIT A DA SILVA - RELA TORA 
03 - ADEMIR ANDRADE 
04- LEOMAR QUINTANILHA 
05 - ROMERO JUCÁ 
06 - MAURO MIRANDA 
07- ÉLCIO ALVARES 
08 - OTONIEL MACHADO 
09 - MARLUCE PINTO 
10 -ANTONIO CARLOS VALADARES (sem voto) 
11- EDISON LOBÃO 
12- SÉRGIO MACHADO 
13- LEONEL PAIVA 
14- LÚCIO ALCÂNTARA 
15- BENI VERAS 
16 - OSMAR DIAS 
17- JOSÉ EDUARDO OUTRA (sem voto) 
18 -JOÃO FRANÇA 
19 - LÚDIO COELHO 
20 - ROMEU TUMA 
21 - NABOR JUNIOR 
22 - BELLO PARGA 
23 -REGINA ASSUMPÇÃO 
24 - ESPIRJDIÃO AMIM 
25 - EMÍLIA FERNANDES 
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PARECER No 69, D.lt' 1998 

Da L 'omissão de Educação sobre o Profeta de 
Lei da Câmara n= 18. J.: 199": (n° 1.159, de 
1995. na Casa de (}rip!mJ que ··tnsritm normas 
gerais sobre desporto e dei outras providências". 

RELATOR: Senador ARTUR DA TÁVOLA 

1- RELA TÓRIO 

Em cwnprimento ao rito legislativo, após tramitação na Câmara 
dos Deputados, e' concomitante ao exame das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais desta Casa, encontra-se sob exame 
desta Comissão de Educação, confonne estatui o art. I 02 do Regimento 
Interno do Senado Federal, o Projeto de Lei da Câmara no 78, de 1997 (no 
1.159, de 1995, na Casa de Origem) que "institui normas gerais sobre 
desportos e dá outras providências ". 

Teve origem, em verdade, o debate nacional acerca da revisão da 
legislação desportiva, no Projeto de Lei no 3.633, de 1997, o ''Projeto de Lei 
Pelé", oriundo do Poder Executivo, mas que, por força de precedência de 
tramitação do Projeto de Lei no 1.159, de 1995, a este foi apensado. 
Necessário se faz registrar, portanto, que examina-se, nesta oportunidade, 
Substitutivo aprovado pela Comissão Especial constituída na Câmara dos 
Deputados para "apreciar o pi no /.159·95 e seus apensados. pi n° 3.633,.97 
e pl n ° 2.-137 96 ". r:>:t""""" · 

Revoga o Projeto de Lei da Cfuu.ara n° 78, de 1997 a Lei no 
8.672, de 06 de julho de 1993, a chamada "Lei Zico", que ''institui normas 
gerais sobre desponos e dá outras providências", a Lei no 8.946, de 05 de 
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Jczcmbro Jc I 994. que ··ena o :';!.\'lema Educacuinu/ IJespomvr) Brasileiro, 

tmegrado ao .\is! e ma Brasileiro de De.1porro ... além de. a pamr de \igência 

do disposto no § 2o de seu an. 28. os mcisos II e V e os§§ I o e .3° do art. 3o; 
os arts. 4°. 6°. 11 e 13. o §:?.o do an. !5_ o parágrafo único do art. 16 e os 

arts. 23 e 26 da Lei no 6 .354_ de 02 de setembro de 1976. que "'dispile sobre 

as ,wçi!es de rraha!ho do atleta protisswna/ de júreho/. e dá outras 

r... _<Js ... propondo mudanças conceituais e estruturais que permitam o 

efetivo aperfeiçoamento e adequada organização do sistema desponívo no 

País. 

A Exposição de Motivos que acompanhou a Mensagem 

Presidencial de encaminhamento do Projeto de Lei n o 3.63:;. de 1997, ao 

Legislativo, sintetizou, em poucas palavras, o preciso significado da iniciativa: 

"Há tempos luta-se por uma modernidade para o esporte 

, brasildro. Uma modernidade amparada na realidade 

desportzva e no valor humano daqueles que vivem o esporte". 

Por sua pertinência, e em vista da necessidade constante de se 

buscar novos caminhos que conduzam à construção de. uma renovada filosofia 

para o esporte brasileiro, a afirmativa acima será o fio condutor ~e nosso 

pensamento acerca da matéria. 

II- ANÁLISE 

O processo de reestruturação do sistema desportivo brasileiro, 

iniciado com a Lei no 8.672, de 06 de julho de 1993, a chamada "Lei Zico", 

tem continuidade com as disposições propostas pelo presente projeto de lei, 

alcunhado "Lei Pelé", mesmo que de forma assoberbadà, porquanto ainda não 

se . constitua norma jurídica, e resulta da consolidação de um novo 

entendimento em relação ao fenômeno esportivo no País. 

Institucionalizado pelo Decreto-L~ no 3.199, de 14 de abril de 

1941. em pleno Estado Novo, o desporto no Brasil permaneceu por décadas 

subjugado, primeiro ao Estado tutelar e paternalista do periodo getuliano, e, 
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mais tarde, ao Estado interv~~cionista e autoritário do periodEJ militar. Com 
efeito, por volta do final ·da década de 30, .um sehrundo paradigma, o 
ideolóliico, se agrega ao paradigrria ólímpico inaugurado pelo Barão Pierre de 
Coubertin. Além da finalidade olímpica, qual seja a qualidade da disputa, a 
formação dos atletas, o sentido associativo, passa o esporte a servir como 
elemento simbólico de afirmação de nacionalidade, de uma raça, de um 
sistema político. No plano internacional, permanecem nitidas em nossas 
memórias as imagens da htL:"'llÍlhação sofrida pela Alemanha hitlerista ariana 
por ocasião da vitória de Jesse Owens, velocista negro americano, na 
Olimpíada de 1936. No plano nacional, a utilização, pela ditadura militar, da 
Seleção Brasileira de Futebol como símbolo de exaltação de sentimento 
nacionalista, quer para a afinnação da ideologia do Regime, quer para 
dispersar a atenção das questões políticas candentes? é exemplo vivido do 
paradi·grna ideológico agregado ao esporte. 

O fut do ciclo tecnociático-IÍiiiitar estimula uma fecunda 
atividade revisionista das estruturas institucionais e sociais no País. A 
hegemônica presença do Estado nos assuntos públicos e de natureza pública, 
o controle das estruturas sociais pelo braço centralizador do Estado, dão lugar 
a esforço de modernização do rol de suas atribuições, conferindo-lhe o status 
privilegiado de mediador das relações sociais, de supervisor do patrimônio 
coletivo. 

Este novo modelo gerencial que busca afastar o Estado de 
atribuições periféricas e incorporá-lo como gestor de atividades específicas, 
inerentes à sua existência, materializa-se ,na Constituição . de 1988, e 
posteriores regulamentações de vários de seus dispositivos, como a abertura 
do setor de telecomunicações à exploração concorrente da iniciativà privada, 

a quebra do monopólio estatal na exploração do petróleo, .~t':-~!Te Otf~S;-;:::me 

No plano desportivo, configura a Carta Magna de 1988 o 
primeiro referencial de um novo paradigma no..processo desportivo nacional, 
vez que todas as Constituições Federais anteriores silenciavam acerca de 
matéria desportiva, com exceção da Carta Magna de 1967, com a Emenda de 
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-1969, que limitava-se a atribuir à C niào competênc:a !'ara legislar e 
estabelecer normas gerais sobre desporto. 

Ao preceitu2r, em seu art. 217, configurar ··dever do Estado 
fomentar práticas desponivas formais e não-:formais, como direuo de cada 
um", inaugura nosso Estatuto Jurídico \.faior concepção do desporto afinada 
com os novos tempos de iiberdade. Ao pregar "/ - a autonomia das entidades 
desportivas dirigentes e associaçi5es quanto à sua orgamzação e 
funcionamento ... , II- a destinação de recursos públicos para a promoção 
prioritária do desporto ducaciona/, !!!- o tratamento â!terenciado para o 
desporto profissional e '> não-profissional e IV- a prmt!cào e mcentivo às 
manifestaçiies desportims de criação nacional", associa-se a Carta Magna à 

renovada e abrangente conceituação do fenômeno desportivo no cenário 
internacionaL Delineada.. pela primeira vez., no Man(fesro do Esporte, do 
"Conseil Internationale d'Education Physique et Sport ..... em 1964, e mais 
tarde referendado pela Carta Européia de Esporte para Todos, do "Conselho 
da Europa", em 1966, esta nova abordagem passa a tratar o esporte, além da 
perspectiva do alto rendimento, também da perspectiva do tempo livre do 
trabalho e da escola.. Surgem, então, as noções do esporte-educação, do 
esporte-participação e do esporte-performance, do entendimento do esporte 
como atividade de realização individual e coletiva, como instrumento de .. 
educação e de formação integral do homem, capaz de funàir o espectador com 
o esportista, o grande atleta com o simples diletante. 

Este o espirita de que se reveste o projeto de lei submetido ao 
exame desta Comissão de Educação: o de dar continuidade ào esforç9 de 
conferir plena eficácia a esta renovada e abrangente \isão do fenômeno 
desportivo, tendo como noção básica a autonomia desportiva. Do grego autos. 
"si ·mesmo" e nomos, ·'lei", autonomia significa literalmente "'legislação 

independente", ou seja, o direito de uma coletividade determinar, no todo ou 
em parte, as normas que a regem. Consoa.!_!te tal princípio, afasta-se a 
autoritária intromissão estatal nas questões internas da administração do 
desporto, eliminam-se os excessos de leis e de amarras burocráticas que 

----------
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tolhem o livre gerenciarnento das . entidades desponivas, . permitindo a 
delineação de uma eficiente e flexível organização de suas atividades. 

Destaca-se. por consegw.me, corno pomo fundamental da 
proposta ora em exame. a faculdade delegada, em seu 3rt. 25, a pessoas 
físicas e jurídicas de se organizarem li\ Temente para a pratica desportiva. Em 
seu art. 13, insere o projeto de lei as ligas regionais e nacionais como 
integrantes do Sistema Nacional do Desporto, conferindo-lhes personalidade 
jurídica própria em seu art. 16. Respeitados os compromissos nacionais e 
internacionais, poderão as ligas organizar competições, vedada, por parte das 
entidades nacionais de a~istração do desporto, a exig~ncia de filiação ou 
vinculação das referidas ligas. 

De ourra parte, merece a melhor acolhida desta Comissão o 
preceito, constante' do an. 26 do projero-, ·que determina a possibilidade da 
constinúção de sociedades comerciais para as entidades de prática desportiva 
promoverem atividades relacionadas a competições de atletas profissionais. 
Conquanto tenha sido objeto de acirrados debates, consideramos tal proposta 
mera adequação da legislação à realidade hoje existente nas referidas 
entidades, de modo a profissionalizar as relações decorrentes de atividade de 
natureza evidentemente comercial. 

Com efeito, a partir da década de 80, como conseqüência da 
profunda alteração do jogo de forças mundial e a consolidação do capitalismo 
como sistema político e econômico hegemônico, além da evolução 
tecnológica na indústria e desenvolvimento dos meios de transmissão 
eletrõnicos, agrega-se ao esporte o paradigma mercadológico, com 
possibilidades ilimitadas do ponto de vista econôtnico. O esporte deixa de ser 
uma atividade com mera conotação de paixão clubística, de competição pela 
competição, e, transformado em espetáculo, passa a constituir peça 
fundamental da engrenagem da indústria d~ entretenimento nacional e 
internacional. Nada mais adequado, portanto, que se possibilite às entidades 
desportivas adquirirem caráter de entidades comerciais, com fins lucrativo<:, 
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regularizando suas atividades comerciais, como contratos e comercialização 
do direito de imagem, entrosados com empresas de marketing, de material 
esportivo, e outras. Toma-se oneroso para o conjunto social, carente de 

recursos em áreas sociais, financiar, por meio de isenção fiscal, setores 
tipicamente relacionados com a iniciativa privada. 

únpende ressaltar, ademais. por sua releYància, o pnncrp10 
constante do art. 28-do projeto de lei, que dispõe sobre a reiação empregatícia 
dos atletas profissionais com as entidades desportivas, especialmente seu § 
2°, que determina a extinção do vínculo desportivo, consagrado popularmente 
como "passe·', ao ténnino do contrato de trabalho do atleta profissional. 
Trata-se, sem dúvida, de medida de elendo sentido ético e moral, bá muiro 
reclamada pela sociedade brasileira, cerno um todo, e pela comunidade 
desportiva, em particular. Não se coadtma com a atual feição democrática do 
País, a existência de mecanismo remanescente do instituto da servidão, que 
fere a dignidade da pessoa, tolhendo-lhe o direito de exercer livremente sua 
profissão. 

Ainda sob a perspecti\-a de introduzir ·dispositivos que 
signifiquem a moralização do quadro desportivo nacional, disciplina o projeto 
de lei a realização dos sorteios de bingo. como fontes adicionais de recursos 
para o fomento do desporto e auxílio das modalidades olímpicas. Concebido 
na '"Lei Zico?.' com este nobre propósito, tranSformou-se a atividade em 
investimento de alta rentabilidade para as administradoras. dos sorteios, .com . ' - ..... . . 

desvirtuamento da idéia original. Denúncias de vinculação do bingo com o 
jogo do bicho, esquemas de corrupção, fraudes, sonegação fiscal, lavagem de 
dinheiro, conduziram à criação, na Câmara dos Deputados, de Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a inve:.Ligar as irregularidades apontadas e 
que resultou em projeto de lei de cunho moralizador da atividade. Sabiamente, 
adota o presente projeto de lei, no Capitulo .referente ao "Bingo", o texto 
integral da medida proposta pela CPI, exaustivamente debatido e resultante de 
estudo· aprofimdado sobre a matéria. 
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ConstitueiiL ademais, preceiros inovadores ·e recomenda . .;is na 

iniciativa que nos chega da Câmara dos Deputados, o constante no § 3° do 
art. 42, que equipara a consmnidor, para todos os efeitos legais, o espectador 

dos eventos desportivos: no parágrafo tinico do art. I 8, que detennina . a 
verificação, pelo Minisn:!rio Público, do cumprimento das exigências que 

especifica, além da determinação, estabelecida no art. :2.3. de prestação de 

contas pelas Federações e Confederações, tomando rransparentes suas 
atividades. 

III- RECOMENDAÇÕES 

Nada obstante as louváveis inovações introduzidas pelo projeto 

de lei ora em exam~, acima mencionadas, .o texto que nos chega da Câmara 
dos Deputados apresenta inadequações conceituais e imperfeições de natureza 

redacional que contrariam a própria essência do que se pretende aprovar. Não 

podemos, sob pena de mácula de consciência, deixar de apontá-las. Para fins 
de sistematização, abordaremos, primeiramente, as inadequações de ordem 
conceituai e, posteriormente, as imperfeições de natureza redacional que 

merecem reparos no Projeto de Lei no 78, de 1997. 

- das inadequações conceituais 

1) Art. 4°, inciso I - Saliente-se, preliminarmen~e, a flagrante 
inadequação da proposição contida no art. 4° do Capítulo IV do projeto de lei, 

que insere como integrante da estrutura do Sistema Brasileiro de Desporto o 

"Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes", mera 
unidade administrativa de suporte ao Ministro Extraordinário dos Esportes. 
Parece-nos no mínimo temeroso, se não imprudente, propor-se em lei federal 

a inclusão de estrutura que se sabe provisória ~ conforme a própria definíção 

do cargo ao qual se vincula, "extraordinária". Recomenda a boa técnica 

legislativa que, com vistas à correção da impropriedade apontada, substitua~ 
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se, no inciso I do art. 4°, "Gabinete do Ministro J:.itraordinárío dos 
Esportes" por "órgão federal de coordenação do desporto", até qu~ .se 
tenha, na reforma dos Ministérios que se anuncia, definição sobre a 
sobreposição de atribuições entre o Ministério da Educação e dos Desportos e 
o Ministro Extraordinário dos Esportes com relação à formulação da política 
nacional para o setor. 

2) Arts. se a 10. - A seção II do presente pro_ieto de lei trata da 
estrutura, organização e funcionamento do Instituto Nacional do 
Desenvolvimento do Desporto - rNDESP. criado pela Medida Provisória no 
8!3, de 01 de janeiro de 1995, que ··díspae sohre J organcação da 
Presidêncw da Repúhhca e dos Ministérios. e dá owras prowdêncras"', e que 
teve sua estrutura regimental aprovada pelo Decreto n° 1..+37, de 04 de abril 
de 1995, modificada pe!o Decreto n° 1581, de 03 de agosto de 1995. 
Diferentemente' do Fundo Nacional ·de Desenvolvü:nemo Desportivo -
FUNDESP, criado pela '·Lei Zico" como ··unidade orçamemária destinada a 
dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter desportivos·· (Lei no 
8.672/93, art. 42), configura o rNDESP autarquia federal com estrutura 
própria, e autonomia financeira e administrativa. Tal ente público, com a 
onerosa criação de noventa e sete cargos e/ou funções, parece-nos reeditar os 
vícios do Estado centralizador que o próprio Presidente 6 República tenta 
combater na Reforma Administrativa proposta a este Congresso: a feição 
cartorial e autoritária do Estado que se considera mais forte do que a própria 
sociedade, contrariando o esforço de revisão conceituai de anos recentes que 
deixou de entender o Estado como cúpula burocrática única e máxima das 
atividades esportivas. A Constituinte de 1987 decidiu, e traduziu em 
mandamento constitucional, a determinação de que compete ao Estado, tão 
somente, formular a política desportiva nacional, traçar suas linhas mestres e 
priorizar o desporto educacional. 

No momento em que o Pais assiste ao processo de corte da 
administração pública de atividades que, por suas características, devam ser 
liberadas do jugo do Estado, será retrocesso propor-se a criação de estrutQrn 
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burocrática incompatível com as noções de liberdade e autonorilla. Este erro 

v7m da Medi~a Provisória I)-0 ~13, de 01 de janeiro de 1995 e o projeto de lei 
o ·mantém ao· repetir-lhe o teor. · 

Ainda na seção II do projeto de lei, convém mencionar 
iriadequação com relação ao artigo 6° que enumera como fontes de recursos 

do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP receitas 

oriundas de concursos de prognósticos, doações, legados e patrocínios, dentre 

outros. Tratam-se, em verdade, de recursos destinados para o fomento das 

práticas formais e não-formais, e não de recursos desnnados à autarquia 

mencionada. A citada inadequação toma-se clara com a leirura do art. 56 do 

projeto de lei que, acertadamente, a nosso juizo, inclui as fontes mencionadas 

.dentre os recursos destinados ao fomento das atividades desportivas. Também 

o texto do art. lO atesta a iriadequaçào do art. 6° ao estabelecer que 

constituem receitas 'próprras das entidades ·de prática desportiva, do Comitê 
Olímpico Brasileiro e do Comitê Paraolímpico Brasileiro as destinaçÕes 
específicas mencionadas no inciso III do an. 8° e no art. 9c do projeto. 

3) Art. ll, caput - O dispositivo subordina o Conselho de 
Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB ao "Gaómete do Ministro 
de Estado Extraordináno dos Esportes··. estrutura de natureza provisória e 

suscetível de alteração iminente, conforme já examinado no item 1 dessas 

recomendações. Pelas mesmas razões expostas anteriormente, consideramos 
inadequada a estrutura proposta. 

4) Art. 12, incisos III, IV e V - Da forma em que está proposta, 

a composição do Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro -
CDDB, por não distinguir entre representantes do setor profissional e não 

profissional do desporto, privilegia a vertente profissional, em detrimento do 
setor não-profissional, em flagrante conflito ~m o disposto no art, 217 de 

nossa Lei Maior. De modo a conigir tal inadequação conceituai, propomos a 
seguinte redação para os incisos III, IV e V do art. 12: 
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"Art. 12 . ................................................................. : ........... . 

III- um representante das entidades de admimstração nacional do 

desporto profissional e um representante das entidades de administração nacional 

do desporto não-profissional; 

IV- um representante das entidades de prática do desporto 

profissional e um representante das entidades de prática do desporto não

profissional; 

V- um representante dos atletas profissionais e um representante dos 

atletas não-profissionais; ". 

5) A.rt. 13 - Menciona o dispositivo configurar atribuição das 
entidades integrantes do Sistema Nacional do Desporto. dentre outras, a de 
normalização do desporto. Comumenre entregue a órgãos superiores 
colegiados, tal tarefa não corista "das atribuições" conferidas pelo texto'. do 

( . . . . 
projeto de lei ao Conselho de Desenvohi.mento do Desporto Brasileiro. 
Consideramos imprescindível incluir no arr. 11 do projeto a atribuição de 
normalização ao mencionado "'órfão r..:olegiado âe deliberação e 
assessoramento ". 

6) Art. 36, § 3° - A detenninação estabelecida de que o atleta 
semi-profissional deva ser obrigatoriamente profissionalizado aos dézoao 
anos conflita com o disposto no art. -i3, que admite a existência de atietas 
profissionais com idade superior a vinte anos. 

-das imperfeições de natureza redacional 

1) Art. 1 o, § 1 o - A redaçào do parágrafo I o, do art. 1 o, ao 
estabelecer que "a prática formal é regulada por normas nacionais e 

internacionais "(grifo nosso), fere o principio ]Jasilar de soberania. ~ nosso 
juízo, confundiu o legislador da Câmara Baixa normas com regras. estas sim 
internacionalmente estabelecidas pelas entidades de administração das várias 
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modalidades esportivas. Propomos, po!fant<?, q~:~e o § I o do art . .I o passe a ter 

a seguinte redação, em consonância com o disposto no inciso III do artigo 3°: 

Art . .1 ~ .•.•.....•......••.....•.....•.................................. 
§ 1 ~ A prática desportiva formal é regulada por normas e 

regras nacionais e pelas regras mremacionais aceitas em cada 
modalidade ". 

2) Art. 5°, § 3° - Ao referir-se a "Plano Nacwnal de Fomento 
das Práticas ·Desportivas Formais e .Vão-Formais", o dispositivo conflita 

com o inciso II do art. ll que faz referência ao "'Plano .Vacionai de 
Desporto", esta, em nosso entendimento. a denominação a mais apropriada. 

De outra parte, incluímos a sigla INDESP ao final da sua denominacào por 

extenso, de modo a manter a sistemática utilizada em todo o texto. Propomos, 
· portanto, a seguinte redaçào para o § 3 = do Art. 5°: 

-Are. 

5~ ........................................................................................ . 
§ 3 o Caherá ao !nswwo .Vacwnal de Desenl'OIVlmemo do 

Desporto-JNDE!::,'P. ozmdo o Conselho de DesenvolVImento do Desporio 
Brasileiro - CDDB, propor o Plano· .Vaóonal de De.\pono. observado o 

di.~posto no art. 217 da Conslltuição Federai". 

3) Art. 6°, inciso II- Necessita correção o número do Decreto
Lei mencionado no inciso II do art. 6°. O documento legal que "institui a 
Loteria Er;porrrva e dá outras providéncras" é o Decreto-Lei no 594, de 27 

de maio de 1969, e não o Decreto-Lei D0 524. 

4) Art. 19, caput e§ 1°- Ao determinar, em seu caput, que "as 
entidades de prática desportiva participantes de competições do Sistema 

Nacional do Desporto poderão organizar liggs regionais ou nacionars" e, 
mais adiante, em seu § I 0 , que "as ligas poderão organizar suas próprias 
competições. em coordenação com a entidade nacional de administração 
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do desporto" (grifos nossos), o art. 19 desvirtua_ o princípio' de liberàade, de 

autononúa de organização que o projeto pretende conferir às entidades· de 
prática desportiva. Em primeiro lugar, ao restringir tal prerrogativa a entidades 

participantes de competições do Sis~ema Nacional do Desporto, contraria o 

princípio da livre associação de pessoas tisicas e jurídicas, expresso no art. 25 

do. projeto. Em segundo lugar, contraria o disposto no § 2° do art. 16, que 

ve~. qualquer interferência das entidades nacionais de administraç?o do 

desporto nas atividades das ligas. Com vistas à manutenção do espírito que, 

e11tendemos, constitui o cerne da medi !ia proposta, sugenmos .. a seguinte 

emenda de redação para o artigo lll~J?-cionado:. 

"Art. 19. As entidades de prática desportiva poderão organizar ligas 

regionais ou nacionais . 

. ~\-- 1 o As ligas poderão organi=ar suas próprias competições. 

re~/Jttados os compronmsos nacwnais e mternacionais da emtdade naciOnal de 

administração do desporTO ··. 

5) ..\rt. 21, inciso III - Com vistas ao aperfeiçoamento da 

redação do dispositivo, propomos a seguinte redação ao inciso III do an. 21: 

"A.rt. 21 ................................................................................. : .. 

I lt III- eleição convocada mediante edital publicado. por três i>ezes. 

em órgão da imprensa de grande circulação ". 

6) Art. 26, parágrafo único ~ Propomos acrescer ao parágrafo 

único do art. 26 a seguinte expressão: 

" ..... após o trânsito em julgado da decisão ". 

7) Art. 27 - A determinação constante do art. 27 repete-se no art. 

38, este mais completo e que merece prosperar. 
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8) Art 58 --:--p: redaçãà do dispositivo repete~se no art. 90 do 
~- . . . projeto, pelo que recomendamos sua supressão. 

9) Art. 59 - A redação do art. 59 enseja, em nosso entendimento, 
interpretação dúbia que não se coaduna com os princípios que nortearam a 

criação do bingo como fonte de recursos adicionais para o esporte. Por um 

lado, a utilização da expressão "jogos de bingo" confere à atividade caráter de 

"jogo de á.i:ar", proibido pela legislação brasileira. Por outro, por força de 

imprecisão, passa a idéia de que o bingo é permitido a todos quantos se 

adeqúàá:m à:os terinos dá lei, e não apenas às entidades de administração e 

f>lítica desportiva. Propomos que o referido artigo passe a ·\igorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 59 - Fica permitida. em todo o terrirório nacional. nos 
termos desta Lei. a realização de reunü>es destinadas a angariar recursos 

para o .fómento do' desporto, medi"ante .;o.rrews de modalidade denominada 

bingo ". 

lO) Art. 84, § 2°- Substitua-se a expressão .. comumcação" por 

"composição". 

I I) Art. 93- Propomos que o art. 93, que trata dos critérios para 

o reconhecimento, pelo INDESP, da entidade nacional r de administração do 

desporto que representará ca~a modalidade suceda o art. 18, por !fatarern pe 
princípios afins, renumerando-se os demais. 

12) Com vistas à padronização dos conceitos emitidos, já '!~e o 
texto do projeto não uniformizou as expressões, recomendamos ainda que:· 

-substitua-se, onde couber, a expressão ··entidade de direção do 

desporto" por "entidade de administração do desporto". 
- substitua-se, onde coubet, a expressão "entidade de 

administração do desporto nacional" por ''entidade nacional de 

administração do desporto". 
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-substitua-se, onde couber, a expressão ·"enudades federais de 

ao:~:7í"imstração do despono" por "entidades nacionq1s de admimsrração do 
c. /·porto ". 

- harmonize-se, onde couber, à grafia das expressões "não-
I , ~- - /; . ., Jê;'·ma e nao7 ormars . 

Por derradeiro, pennito-me submeter à reflexão dos nobres pares 
ensinamento do ordenamento jurídico português, que, sabiamente, dispõe de 
urna lei com normas gerais para o desporto, e leis específicas para cada 
modalidade esportiva, reconhecendo-lhes as peculiaridades. 

Não constitui mera coincidência que os diplo_mas legais que 
representam marcos desta nova mentalidade em· relação ao fato desportivo 
homenageiem renomados e internacionaimente festejados representantes do 
nosso futeboL O fervor popular pelo futebol restringe o entendimento do 
desporto à prática do chamado "'velho e \Íolento esporte bretão"", relegando, a 

·segundo plano, preocupação mais abrangente com o esporte em todas as suas 
manifestações. Corremos o risco de aprovar, não uma lei geral para o 
desporto, mas uma lei de moralização do futeboL 

Os elementos anteriormente expostos, a título de recomendações, 
não depõem contra a louvável essência dos princípios constantes do Projeto 
de Lei no 78, de 1997, ora em exame nesta Comissão de Educação. 
Constituem, em verdade. contribuiçã deste Relator ao processo de maturação 
intelectual acerca das questões desporti\·as no País e que podem ser objeto de 
consideração, caso julgados pertinentes, na regulamentação da Lei. 

Pelas razões expostas, somos de parecer favorável ao Projeto de 
Lei n° 78, de 1997. 

Sala das Comissões, em 

Senador ARTUR DATÁ VOLA 
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Da Comissão de f:.dw.:a~·ao .wlm: o l'm;eto 
de /,ei da Câmara n° 78, de /9<)7 {n° I. I 5<J. 
de /995, na C:asa de Ungem) lflte "insti/111 
normas gerais sohre desporto e dá outras 
providências). 

- Art. 62, inciso III - Com vistas à padronização dos conceitos 
emitidos, de modo a manter os princípios anterionnente estabctccidos no "mt. 

I 4 e inciso II do art. 18, propomos a seguinte redação para o inCiso III db art. 
62. 

"Art. 62 . .............................................................................. . 
li I- no caso de entidade de administraçiio do. esporte, prova 

de filiação à entidade naçional de a.dministração, filiada ou vinculada ao 
Comitê Olímpico Brasileiro ou ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, lJUe 

deverão declarar súa páriicipação ativa nós últimos três unos;" · 

Sala das Comissões, em O ~/o 2/ q. S 

·--v~ . 
Senador ARTUR DATÁ VOLA 

PRESIDENTE : BERNARDO CABRAL· ( ev. f.... ((3 
1 

dv /(. f.S F) 
RELATOR: ARTUR DA TÁVOLA 

1. ABDIAS NASCIMENTO ·. · 12. LEVY DIAS 
2. SÉRGIO MACHADO 13. GÉRSON CAMA TA (CONTRÁRIO) 
3. ÉLCIO ÁLVARES 14. JEFFERSON PERES 
4. HUGO NAPOLEÃO 15. JOSÉ FOGAÇA 
5. EMÍLIA FERNANDES 16. ESPERIDIÃO AMIN 
6. ÉDISON LOBÃO 17. JOÃO FRANÇA 
7. BENEDITA DA SILVA 18. JOSÉ IGNÁCIO FERREIR<\ 
8. ROMEU TUMA 19. BENI VERAS 
9. REGINA ASSUMPÇÃO 20. LÚCIO ALCÂNTARA (SEM VOTO) 
10. LEONEL PAIVA 21. NABOR JÚNIOR 
11. JOÃO ROCHA 22. ROMERO JUCÁ 

L.:. 
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. LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA. 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
---- -~- ------ --.,----------j~_$jJ ____________ ---------------------

~rt. 512 Todos são iguais perante a lei, ·sem distinção de qualquer na~~ 
g:Jsantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a in~olabt
.~ .. Jade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propnedade, 
i':1S termos seguintes: 

............... ., ....................................................................... , .......................................................... . 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particu!.ar, ou de interesse coletivo ou geral, que serão pt;estadas 
no prazo da lei, sob p·;.:J.a de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescin,dível ~. ·• .gurança da soci~de e do Estado; 

............................................ ,~,,;,, .................................................................................................. , 
Art. 57. ó Congress'" .:::ional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, 
de 15 de fevereiro a : . ·junho e de 112 de agosto a 15 de dezembro . 

........................................... ~~ .. 't~,. ................................................................................................... . 

II-elaborar c. regimento comum e regular a criação de serviços comuns 
às duas Casas; .................................................................................................................................................... 

§ 712 Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente 
deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. 

. . ........................................................................................................................ . ······················ ... 
LEI N. 8.069- DE 13 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
e dá outras providências · 

···········································-·············································································· .. ··········-·········· 
Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação 

especl<. sem prejuízo do disposto nesta Lei. 

i. 
Despor 

, .............................................................................................................................. . 
DECRETO N. 1.437- DE 4 DE ABRIL DE 1995 

l a Estrutura Regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do 
dá outras providências. 

·~···························································································································· 
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DECRETO N .. 1.581 -DE 3 DE AGOSTO DE 199p 
Dá nova redação a dispositivos do Anexo I ao Decreto n. 1.437m, de 4 de abril 

de 1995, que aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional de Desenvolvi
mento do Desporto . 
................................................................................................................................... 

(*} MEDIDA PROVISÓRIA N. 813 -DE 1~ DE JANEffiO DE 1995 

Dispõe sobre a organização da Presidência da República 
e dos Ministérios, e dá outras providências 

··································································································································· 

PARECER No 70, DE 1998 

Da COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo no 132, de 1997 
(n° 524. de 1997, na Câmara dos Deputados), 
que "aprm·a o texto do Acordo-Quadro de 
( 'ooperarão l:"conômica, Industrial e para o 
lJesem•oll·imento. celehrado entre o (/m·erno da 
Repúhlica Federatim do Rrasil e o GoPerno da 
Repúhlica flaliana, em Roma, em 12 de 
jel'el'eiro de 1997." 

RELA TORA: Senadora REGINA ASSUMPÇÃO 

I -RELATÓRIO 

Consoante o disposto no art. 49, inciso I, da Constituição Federal, o 
Senhor Presidente da República submete à consideração dos Senhores Membros 
do Congresso Nacional (fls. 04). acompanhado dn Exposição de Motivos no 
189/MRE, de I 9 de maio de I 997, do Sr. Ministro de Estado das Relações 
Exteriores (fls. 13 a 14), o texto do "Acordo-Quadro de Cooperação 

-=-- Hconr)mica, Industrial e para o /)esem·olvim.en/(1, c:elehrado entre o Governo da 
Repúhlica Federatil'a do Brasil e o <lol'emo da República Italiana" em Roma, 
em 12 de.fevereiro de 1997." 
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2. Quando da sua regular tramitação pela Càmara dos Deputados, a 
matéria obteve aprovação unànime das seguintes comissões: Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, de Economia, Indústria e Comércio e, finalmente, de 
Constituição e Justiça e de Redação, esta com parecer, a t1s. 21, do relator 
designado pela Mesa, Deputado Nilson Gibson. 

11- VOTO DO RELATOR 

3. O presente Acordo-Quadro finnado entre o Brasil e a Itália tem 
por meta precípua estimular as relações econõmico-comerciais entre os dois 
países, de fonna bilateral ou multilateral, e que possam atingir estreita 
cooperação em áreas altamente tecnológicas, relacionádas com a indústria, os 
serviços e os recursos naturais. Para tanto, prevê o aporte de investimentos 
diretos nos tc1Titórios de ambos os países, especialmente destinados às suas 
pequenas e médias .empresas (mi. 1). Estimula-se, igualmente, a constituição nos 
dois países, de socied,ades mistas, com o de'-:ido amparo financeiro c tecnológico 
e "as condições jurídicas e econômicas adequadas para garantir tratamento justo 
e imparcial aos investimentos públicos e privados "de ambas as partes (arts. III e 
IV). Por outro lado, dá-se prioridade à utilização racional dos respectivos 
recursos naturais, mediante o intercâmbio de tecnologias não poluidoras e 

·específicas para proteção ambiental, "respeitando os compromissos assumidos na 
Agenda XXI da Conferência do Rio de Janeiro, 1992". (art. V). 

4. No concernente aos instrumentos para a promoção da cooperação, 
a Parte itali;r,,,, cswnular{l eco "investimentos produtivos em empresas mistas ou 
de imeresse comum" (art. VI, 2), aos quais dar-se-á prioridade, sobretudo aos 
investimentos dirctos. Tal estímulo será concretizado através de ampla promoção 
por parte dos dois países. As pequenas e médias empresas se~ão aquinhoadas 
com a promoção e a fàcilitação de investimentos, comprometendo-se a Parte 
italízna a utilizar, segundo a sua legislação "e no respeito aos compromissos 
assumidos nos foros intemaciom~is", o seguro de crédito e os financiamentos 
facilitados que estiverem disponíveis (art. VII, 3). Da Parte brasileira estimula-se, 
com o mesmo propósito. o aperte de capitais, com intennediação do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (art. VII, 4). Ambos 

_,.,. os países promoverão "fonnas adequadas de promoção das exportações, em 
terceiros mercados, dos produtos de empresas mistas.", sempre respeitando os 
atos internacionais preexistentes. (art. VIl, 5). 
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5. Outros aspectos substantivos do acordó, identifi-cados nos arts. IX 
a XVI, tratam, sucessivamente, dos projetas prioritários geradores de divisas 
mediante exportação da produção resultante de investimento, dos financiamentos 
oriundos de organismos internacionais ou regionais como promotores do 
desenvolvimento econômico, e dos projetas de alto conteúdo social: meio 
ambiente, geração de empregos, exportações e treinamento. A legislação italiana 
é particulannentc cnfnt·ada para a co-relação ~ntre os dois países, no que 
concerne a programas financeiros direcionados para o Brasil' sttieitos a 
verificações periódicas e identificação de iniciativas concretas, estas 

··subordinadas a princípios básicos, dentre os quais podemos destacar: custeio 
conjunto de despesas, aplicação de novas tecnologias par bens e serviços, 
melhoria de condições sociais e sanitárias, e desenvolvimento sustentável e 
cooperação com terceiros países em via de desenvolvimento (art. XII). 

6. Pmticularmcnte importante no arrazoado do acordo é a instituição 
de um Conselho ítalo-Brasileiro, o qual, sob a presidência dos respectivos 
chanceleres, "terá a taref.1 de indicar as prioridades a serem seguidas, de propor 
os projetas que deverão ser realizados c de indicar os instrumentos financeiros a 
serem utilizados para a implementação dos mesmos, além de funções gerais de 
fomento e coordenação das iniciativas de cooperação entre os dois países". O 
Conselho poderá instituir grupos de trabalho "ad hoc", sempre que necessário, 
sem prejuízo, em particular, da criação de um Grupo de Trabalho para a 
Cooperação Financeira. Frise-se, igualmente, que sob a égide do Conselho, estará 
um Comitê Empresarial para a Colaboração Conjunta com o objetivo de "ampliar 
concretamente os vínculos econômicos e industriais" entre o Brasil e a Itália (art. 
XV). Por derradeiro, declara-se que as disposições do presente acordo não 
poderão "contrariar os compromissos anteriores assumidos por qualquer das 
Partes por meio de Acordos bilaterais ou multilaterais por qualquer das partes." 
(art. XVI). 

7. No que respeita às cláusulas processualísticas do acordo- entrada 
em vigor, feitura, prazo de validade, renovação e denúncia -, conformam-se com 

• • • • • • • '~ -l.-., r-1 
os atos mtemac10nms propnos para a espec1e. 

··ota: 
8. Como lembrado nas considerações introdutórias do presente\ 

-=-- Acordo-Quadro, já nos idos de 1989 Brasil- e Itália haviam firmado ato 
internacional idêntico, voltado para a cooperação econômica, financeira e 
industrial. Todavia, decon·idos exatamente oito anos, o cenário do comércio 
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intemacional sofreu transfonnações quantitativaÇ ·e qüalitativas com uma 
velocidade estonteante. Faz-se mister, pois; a adoção de novas práticas e 
mecanismos para o enfi·entamcnto de novos c complexos desatios na áre<~: .. Este é 
o propósito do presente Acordo-Quadro, quando propugna, já nos considerandos, 
por uma atualização de medidas nos campos econômico, financeiro e industriaL 

9. Entendemos, pois, que em tàce do exame efetuado no texto do 
presente ato intemacional, nele vislumbramos um esforço conjunto do Brasil e 
Itália para trazer aos tempos de hoje novas formas de engajamento nos referidos 
campos da atiyidade humana E o tàzcm, ambos, com saudcível subordinaçào aos 

princípios éticos, buscando "a compatibilidade entre o crescimento econômico 
eqiiitativo e preservação do meio ambicntf" 

I O. Por todo o exposto, somos pela aprovação do texto .do Acordo
Quadro de Cooperação Econômica Industrial e para o Desenvolvimento, 
·celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o Govemo da 
República Italiana. em Roma, cm 12 de fevereiro de 1997. 

É o parecer, "'sub censura·· 

Saladas Comissões, em}4--d~reiro de 19~ 

I- ROMEU TUMA, PRESIDENTE (Em exercício) 

2- REGINA ASSUMPÇÃO, RELATOR 

3 .- BUGO NAPOLEÃO· 

4-LEVYDIAS 

5 - HUMBERTO LUCENA 

6 - BERNARDO CABRAL 

7 - BENEDIT A DA SILVA 

8 - JOSÉ AGRIPINO 

9- CARLOS WILSON 

10- CASILDO MALDANER 

II- ARTUR DA TÁVOLA 

. 1_2- P~DRQ ~IMON 
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PARECERNo-71 ·DE 1998 
. ' 

Da COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERJORES E 
DEFESA NACIONAL sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 144, de 1997 (n° 527, de 1997, na 
Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o 
Governo do Brasil e o governo do Umguai, em 
Rivera, em 16 de outubro de 1996". 

RELATOR: Senador PEDRO SIMON 

I- R€LATÓRIO 

Em cumprimento ao que reza a ConstitUição Federal em seu art. 84, 
VIII, foi encaminhado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para 
o exame do Congresso Nacional, o texto do Acordo de Cooperação Cultural, 
celebrado entre os governos do Brasil e do Uruguai, em 16 de outubro de 1996, 
na cidade de Rivera. 

No intuito de estreitar as relações bilaterais, o instrumento em epígrafe 
propõe que as Partes Contratantes apoiem, reciprocamente, as iniciativas cujo 
objetivo principal seja a difusão do idioma e das expressões culturais e artísticas 
dos respectivos territórios. 

A cooperação prevista dar-se-á da forma mais abrangente possível, 
procurando contemplar cada região dos dois países, atingindo todos os segmentos 
sociais de suas populações. 

Entre as providências mais importantes a serem -implementadas por 
intermédio do Acordo em exame, figura, com destaque, o estímulo às instituições 
oficiais e privadas de cada país - particularmente as sociedades de escritores e 
artistas, bem como as câmaras do livro - para que destinem exemplar de suas 

_ publicações, em qualquer formato ou suporte, às bibliotecas das Partes 
Contratantes. 

-=-

Com o intuito de estreitar os laços culturais entre as duas nações, ficam 
previstas a edição e/ou co-edição das principais obras literárias de autores 
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nacionais, bem como a gravação das mais importantes obras mu5icais brasiléiras e 
umguaias, em regime de cooperação. Da mesma forma, o Acordo em tela prevê a 
promoção e a divulgação, em cada um dos países, das manifestações culturais 
realizadas no outro. 

. 
Merece destaque a iniciativa prevista no art XIII do presente Acordo, 

relativa à proteção que cada Parte Contratante dispensará, em seu território, à 
propriedade intelectual das obras e produtos culturais, em confonnidade com os 
respectivos ordenamentos jurídicos nacionais. 

Para a correta aplicação do instrumento em epígrafe, fica criada, 
confonne dispõe o art. XVI, a Comissão Executiva Cultural, destinada a elaborar 
programas e avaliar periodicamente a sua execução. 

Em exame na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 144, de 1997, que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Cultural em comento, não recebeu emendas no prazo regimental. 

II - PARECER E VOTO 

O Acordo de Cooperação Cultural firmado entre o Brasil e o Uruguai 
propicia condições institucionais para o eficaz aprofundamento das relações 
bilaterais, no campo da cultura, entre as duas nações já ligadas por importantes 
laços. 

Conforme frisa a exposição de motivos do Ministério das Relações 
Exteriores, é do inteiro interesse brasileiro "ampliar e dinamizar as relações 
culturais entre os dois povos, como complemento ao processo de crescente 
integração econômica". 

Nesse momento de prevalência de um mundo globalizado, é oportuno e 
indispensável que o Brasil aprofunde o intercâmbio sistemático com os países 
latino:.americanos, particularmente com os vizinhos integrantes do MERCOSUL. 

Na trajetória histórica desse mercado comum, o vínculo que vem 
oferecendo as mais auspiciosas condições para a instalação de um processo 
contínuo de integração tem sido o econômico, voltado para o desenvolvimento 
comercial, com ênfase na inserção da América Latina na ordem econômica 
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mundial. O adensamento do intercâmbió no campo da cultura vem propiciar o 
desejado aperfeiçoamento das relações entre os mercados nacionais, nesse 
momento marcado pelas. exigências inerentes à globalização. 

São sobejamente conhecidos os laços de solidariedade e de 
compartilhamento da trajetória histórica, em muitos pontos assemelhada, que 
unem Brasil e Umguai. Ao longo de sua vida política, essas nações têm praticado 
a reciprocidade na difusão de suas manifestações culturais de fonna espontânea, 
auxiliadas pela tênue barreira lingüística presente nas diferentes fonnas de . 

·· expressão cultural. 

O presente Acordo de Cooperação oferece as melhores condições para 
o estabelecimento de programas conjuntos, que funcionarão como alavancas no 
processo de integração das duas culturas. 

A partir do momento de sua entrada em vigor, este instmmento 
substih1irá o Convênio Cultural entre os Estados Unidos do Brasil e a 
República Oriental do Uruguai, firmado em 28 de dezembro de 1956, 
permanecendo, entretanto, em vigor o Protocolo Adicional, relativo à área de 
rádio e televisão, firmado entre as duas nações, em 14 de agosto de 1985. 

Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do texto do Acordo de 
Cooperação Cultural celebrado· entre o Brasil e o Umguai, nos termos do Projeto 
de Decreto Legislativo no 144, de 1997 (n° ~de 1997, na origem). 

Salad~~o,em ~de 1998. 

·I -ROMEU TUMA, PRESIDENTE (Em exercício) 

2-PEDROSUMON,RELATOR 

3 -HUGO NAPOLEÃO 

7- BENEDIT A DA SILVA 

8 - JOSÉ AGRIPINO 

9- CARLOS WILSON 

- 4- LEVY DIAS I 0- CASILDO MALDANER 

II- ARTUR DA TÁVOLA 5 -HUMBERTO LUCENA 

6- BERNARDO CABRAL 12- REGINA ASSUMPÇÃO 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Proje· 
. to de Lei da Cãmara n2 78, de 1997 (n2 1.159/95, na 

Casa de origem), que institui normas gerais sobre 
desporto e dá outras providências, e cujos pareceres 
foram lidos anteriormente, ficará perante a Mesa du
rante cinco dias úteis, para recebimento de emen
das, nos termos do art 235, Inciso 11, letra d, do Re
gimento Interno, combinado com o art. 42 da Resolu
ção nº 37, de 1995, do Senado Federal. 

A Presidência esclarece ain~a que a matéria 
consta da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordi
nária da próxima quarta-feira, dia 11 de fevereiro. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias 
Nascimento. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BiocoJPDT- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
sr-s. e Srs. Senadores, sob a proteção de olorum, 
inicio este pronunciamento. 

Uma das principais manchetes dos grandes 
jornais brasileiros nas últimas semanas do ano pas
sado foi aquela referente ao relatório da Comissão 
lnter-Americana de Direitos Humanos, vinculada à 
Organização dos Estados Americanos (OEA), a res
peito da situação dos direitos humanos no Brasil. 
Publicado no dia 09 de dezembro último, em Was
hington, sede da Organização, o informe, de 170 pá
ginas, preparado por uma comissão que percorreu o 
País com autorização do Governo, apresenta um 
Brasil muito diferente da imagem edulcorada tradi
cionalmente apresentada por nossa diplomacia: um 
país desigual, violento e racista, onde a discrimina
ção racial é responsável, entre outras coisas, por 
uma significativa diferença de salários médios entre 
pessoas de origem africana e européia. 

Na verdade, esse relatóri!:> da OEA é apenas 
mais um documento preparado por organismos inter
nacionais a denunciar a realidade do racismo e da 
discriminação prevalecentes em nossa sociedade. 
Soma-se, assim, à denúncia feita, cinco anos atrás, 
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que se referia ao descumprimento, pelo Brasil, da 
Convenção 111, referente à discriminação de raça e 
de gênero no mercado de trabalho. Também se 
acresce a outro relatório, que nos foi apresentado 

_ oem nossa recente passagem pelas Nações Unidas, 
como membro da delegação do Congresso brasileiro 
em visita àquela Organização. Esse documento foi 
redigido por um relator especial da ONU, Maurice 

Glele-Ahanhanzo, que visitou o Brasil em 1995, 
quando teve a oportunidade de travar contato com 
uma série de organizações e personalidades - negras 
e brancas -dos mundos político, intelectual e artístico, 
bem como de verificar as condições de vida da popula
ção de origem africana, em comparação com a popu
lação branca, no que se refere principalmente à educa
ção. emprego, moradia e meios de comunicação. · 

Após uma introdução que fornece o contexto 
histórico, político e econômico em que se desenvol
veram as relações raciais no Brasil, o relator apre
senta a versão oficial, que lhe foi repassada por di
versos funcionários de agências do Governo, assim 
como por parlamentares brancos, de que a discrimi
nação racial inexiste neste País, devendo-se atribuir 
as desigualdades existentes unicamente a proble
mas de classe. Para nós, que vivemos essa questão 
no dia-a-dia, chega a ser patética a afirmação de um 
funcionário do Ministério da Educação de que a ex
pressão 'negro' não tem conotações negativas, e de 
que as crianças são ensinadas a reconhecer e res
peitar a população afro-brasileira - que nem sequer 
aparece nas ilustrações dos livros didáticos .•. 

· Mas o relator especial da ONU não se deixou 
iludir pelas declarações oficiais. Ao contrário, pôde 
perceber claramente que, embora se faça questão 
de mantê-los 'invisíveis' no Brasil, racismo e discri
minação racial são fenômenos 'presentes nos cam
pos político, econômico, acadêmico e científico', 
cuja manifestação se dá na vida diária, na educação, 
no emprego, na moradia e na administração da justi
ça. Em especial, chamaram-lhe a atenção a violên
cia policial, a situação das mulheres negras, a vio
lência contra crianças e adolescentes e o problema 
do acesso à terra para as populações indígenas e 
para as comunidades descendentes de quilombos. 

'Os brasileiros' -diz o relatório - 'são conside
rados livres de preconceito racial, embora aparente
mente tenham uma aguda consciência de cor, o que 
se reflete numa atitude ambivalente em relação à 
miscigenação e apenas esconde uma certa prefe
rência ideológica pela brancura. A miscigenação, 
que contém uma mensagem integracionista ( ... ) e 
constitui ao mesmo tempo uma base para a exclu
são, aparece como uma extensão da negação da 
presença negra. As palavras 'negro' ou 'preto' são 
ofensivas, e é cortês tratar as pessoas como se fos
sem mais brancas do que realmente são. ( ••. ) Ne
gros e ![IUlatos são virtualmente ausentes da icono
grafia e da mídia brasileiras ( ... ).' 

'Além disso' - prossegue o documento -,"a 
correlação entre estratificação social e diferentes to-
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nalidades de pele é tão estreita que não pode deixar 
de ser significativa. De outro modo, como se poderia 
avaliar o fato de, num País cujas autoridades afir
mam ser 'o segundo país negro do mundo, depois 
da Nigéria', e no qual as pessoas de origem mista 
constituem a maioria, o relator especial não haver 
encontrado negros ou mestiços em posições de res
ponsabilidade, exceto no Parlamento (há um total de 
11 deputados afro-brasileiros entre 513) e na Funda
ção Cultural Palmares, cujo propósito é exatamente 
restaurar a imagem dos negros e combater a discri
minação por estes sofrida?" 

.. "Há no Brasil" - continua o documento - "uma 
hierarquia de cor, e parece não haver dúvida de que 
uma cor muito escura constitui um obstáculo à mobi
lidade social. É difícil para um negro tomar-se um 
servidor público de nível superior; ser-lhe-ão exigi
dos mais talento e esforço do que se sua pele fosse 
mais clara.( ... ) O racismo e a discriminação racial do 
dia-a-dia assumem a forma de atos de molestamen
te que acentuam a inferioridade dos negros. Por 
exemplo, em prédios e condomínios de luxo, exige
se dos negros que usem as entradas e saídas de 
serviço. Uma revista em quadrinhos produzida pelo 
Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Ne
gra do Estado da Bahia mostra como os negros po
dem ter seu acesso negado a lugares públicos como 
boates "de alta classe"; em supermercados, são fre
qüentemente suspeitos de roubo; podem ser barra
dos em hotéis de luxo. Se uma patrulha da polícia 
surpreende um negro numa área residencial, imedia
tamente lhe pede para apresentar seus documentos 
de identidade e para justifiCar sua presença no local, 
pois se supõe que os negros vivam apenas nas fa
velas e áreas periféricas das cidades. ( ... ) Negros 
são freqüentemente molestados por policiais milita
res e civis ou por outros agentes da lei. ( ..• )Tais prá
ticas podem ser explicadas pela imagem geralmente 
negativa dos negros na sociedade brasileira. Ser ne
gro é sinônimo de ser pobre ou criminoso, o que é 
em si mesmo discriminatório. A disparidade entre os 
centros das cidades, onde vivem os brancos, e as 
periferias ( ... ) e favelas, onde a maioria dos habitan
tes é negra, atesta um certo tipo de segregação es
pacial. A sutil natureza dos métodos de subordina
ção e controle social também permite a preservação 
dé relações sociais desiguais que as populações 
marginalizadas aparentemente interiorizaram e acei-

-tãram como contendo uma espécie de inevitabilida
de fatal. O fato de não terem acesso à modema edu
cação os tem privado de instrumentos intelectuais 
com os quais poderiam afirmar-se. • 

As desigualdades raciais no setor educacional 
foram adequadamente percebidas pelo relator espe
cial da ONU: "A discriminação vivenciada pelos afro
brasileiros na educação é parte do círculo vicioso de 
pobreza em que a maioria deles está envolvida e 
que assume a seguinte forma: pobreza material -
baixo nível educacional, fracasso escolar, falta de 
treinamento, desemprego ou trabalho não-especiali
zado, baixos salários. ( ... ) o sistema brasileiro de 
educação não leva em conta a presença, a história e 
a cultura dos afro-brasileiros e tende a lhes passar 
um sentido de inferioridade. Atribui-se isso, em par
te, ao fato de os materiais didáticos não retratarem 
os afro-brasileiros de maneira favorável: estes são 
apenas mencionados como escravos, serviçais ou 
trabalhadores braçais. Em resultado, as crianças ne
gras não conseguem identificar-se com a educação 
que recebem e não têm satisfação em freqüentar a 
escola. Há uma tendência a prepará-las para o fute
bol, a música e as artes, áreas em que, somos pron
tamente informados, elas se distinguem. Sendo as
sim, por que tentar prepará-las para qualquer outra 
coisa?" 

Não escapou ao relator especial a grave situa
ção dos afro-brasileiros no mercado de trabalho: •o 
emprego é uma área em que a discriminação racial 
é ostensiva. Há virtualmente uma divisão racial do 
trabalho que afasta os negros( ... ) da prática de cer
tas profissões. A sabedoria popular sustenta que um 
negro só pode ser bem-sucedido como sambista ou 
jogador de futebol. Em resultado, as posições supe
riores e intermediárias (tanto na administração públi
ca quanto nas empresas privadas) são ocupadas 
por brancos, seguidos de pessoas de origem mista e 
de negros, os quais, dependendo do grau de clareza 
.de sua pele, são gerentes, recepcionistas, caixas, 
garçons, zeladores, empregados domésticos, moto
ristas de ônibus ou taxistas. ( ... ) Ainda que tenha a 
mesma qualifiCação de um branco, um afro-brasileiro 
será discriminado; expressões como a exigência de 
"boa aparência" em anúncios de emprego também 
constituem formas indiretas de excluir afro-brasilei
ros de certas funções. Além disso, em termos de sa
lários, o trabalhador branco ganha 2,5 vezes mais 
que um trabalhador negro [de sexo masculino] e 
quatro vezes mais que uma trabalhadora negra.' 

A condição das mulheres afro-brasileiras mere
ceu destaque no documento do relator especial: 
além de receberem salários médios equivalentes a 
um quarto daqueles que são pagos aos homens 
brancos, "são empregadas nos locais mais insalu
bres, enfrentam uma tripla jornada de trabalho e são 
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três vezes discriminada. Por essas razões, as mu
lheres negras são um barômetro da sociedade brasi
leira: o grau de evolução política [dessa sociedade] 
está diretamente relacionado às conquistas políticas 

· das mulheres negras. { ... ) [Sua ampla maioria] é de 
empregadas domésticas{ ... ), enfermeiras e dançari
nas de samba empregadas em boates. Elas consti
tl!em a maioria no setor informal { ... ). Muitas empre
gadas domésticas são maltratadas por seus patrões 
e sofrem violência física e moral. As mulheres ne
gras têm o mais baixo nível de instrução. Em resulta
do de sua falta de qualificação, mas também da dis
criminação racial no mercado de trabalho, { ... ) mui
tas delas se tomam prostitutas. Também se desco
briu que as mulheres negras são esterilizadas em 
número maior que as brancas. Alguns acreditam que 
esse método de contracepção ou planejamento fami
liar contribui para o gradual embranquecimento da 
população brasileira. • 

O relatório menciona a desigualdade racial na 
questão da moradia - •a maioria dos afro-brasileiros 
vive em áreas e distritos insalubres, sem esgoto, 
água corrente ou eletricidade" - e na mídia: "Em re-

. gra, a publicidade e a mídia apresentam e mostram 
apenas pessoas brancas. Nos canais de televisão, a 
ampla maioria dos jornalistas é branca, em contraste 
com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, onde os 
canais de TV têm a prática da participação multiétni
ca e multicultural. • 

O documento dedica uma ênfase especial à 
questão da violência contra crianças e adolescentes, 
bem como à exploração do trabalho infantil e ao pro
blema das crianças de rua, apontando que as víti
mas desses males sociais pertencem desproporcio
nalmente ao segmento afro-brasileiro. 

Em sua conclusão, o relator especial das Na
ções Unidas menciona como promissoras as mudan
ças que têm sido observadas na área de relações 
raciais no Brasil desde os anos 80. Dentre elas, o re
conhecimento da importãncia de nossa diversidade 
étnico-racial, tanto quanto a preocupação das autori
dades brasileiras, expressa na Constituição de 1988, 
em "promover o bem-estar de todos, sem preconcei
to com base na origem, raça, sexo, cor, idade ou 
qualquer outra forma de discriminação". Que é longo 
o caminho a ser percorrido nesse sentido, atesta-o 
otrtro documento, apresentado às Nações Unidas 
por ocasião de sua última Assembléia-Geral: a de-

-daração da delegação brasileira sobre a "Eliminação 
do Racismo e da Discriminação Racial". Nesta se 
percebe nitidamente que os propósitos declarados 
do atual Governo - indiscutivelmente o primeiro a re-

conhecer a existência de racismo neste País -, que 
chegou a criar grupos de trabalho, no âmbito dos Mi
nistérios da Justiça e do Trabalho, para a promoção 
da população negra e a eliminação da discriminação 
no mercado de trabalho, estão longe de se concreti
zar, quer no plano prático, quer no simbólico.- Pois ali 
se encontram, disfarçados sob novas plumagens, os 
mesmos argumentos em favor de uma suposta sin
gularidade brasileira em matéria de relações raciais, 
com o País sendo apresentado como uma nação 
que reconhece e valoriza sua diversidade étnica - o 
que constitui o exalo oposto de nossa realidade. 

Sr. Presidente, em face de toda essa situação 
real exposta por esses investigadores da Organiza
ção dos Estados Americanos e das Nações Unidas 
é que apresentei vários projetas a esta Casa. Faço 
um apelo aos Srs. Senadores para que os exami
nem com muita atenção, porque é uma forma de co
laborarmos para a extirpação, para a derrogação tó
tal dessa grande injustiça social e desse fato muito 
desabonador à imagem do Brasil no estrangeiro e à 
grande maioria da população brasileira, que é consti
tuída de descendentes africanos. 

. Axé! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior) - 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, sr-s. e Srs. Senadores, todos as
sistimos ontem, pela televisão, às cenas de vandalis
mo e· badema na Câmara dos Deputados. Nem· 
mesmo uma decisão equivocada, talvez, do Presi
dente da Comissão Especial da Câmara dos Depu
tados justificaria aqueles ates de violência que tenta
vam impedir o funcionamento de uma comissão da
quela Casa para aprovar a reforma da Previdência. 

Como-disse muito bem o Governador do Distri
to Federal, Cristovam Buarque, no passado eram as 
ditaduras de direita que fecliavam o Congresso, ago
ra são sindicalistas e radicais de esquerda que que
rem impedir o funcionamento do Legislativo. 

A propósito, o Jornal do Brasil de hoje publi
cou o seguinte editorial, que passo a ler: 

Praça de Guerra 
Na falta de argumentos, a saída é tu

multuar e ultrajar. Na ausência de compostu-
-ra e convicção democrática, o jeito é a ofen
sa chula e a assuada ensurdecedora. Foi 
·assim nos leilões de privatização e está sen
do assim na votação das reformas constitu-
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ciõnais, PoiS Sindicalistas exaltados, COrpo~ 
rativistas extremados e agitadores éom 
mandato se situam acima do decoro, do diá
logo e do respeito. 

A rnazorca promovida por esses seto
res na Comissão Especial de Reforma da 
Previdência, pelo segundo dia consecutivo, 
seguida de cenas de pugilato pelos corredo
res e invasão do Plenário da Câmara é bom 
exemplo de comportamento parafascista, in
tolerante e arruaceiro. 

A finalidade da badema foi impedir a 
leitura e votação do relatório do deputado 
Arnaldo Madeira na Comissão, bloquear na 
marra o trabalho dos representantes do 
povo sobre a nova previdência, encenar es
caramuças semelhantes às protagonizadas 
pelos sem-terra em suas ocupações de pré
dios públicos, desmoralizar o Congresso 
com a invasão do plenário da Câmara. 

Tática perigosa a desses sem-plenário 
improvisados. Não se dão conta de que o ul
traje ao Parlamento se voltará fatalmente 
contra quem se mostrou descontrolado, tru
culento e cético eni relação à força das 
idéias e ao poder das palavras. 

Ressalve-se que muitos à esquerda 
discordam desse estilo inaugurado historica
mente pelos SA (tropas de assalto) e SS na 
Alemanha dos anos vinte e trinta. O deputa
do José Genoíno (PT - SP) condenou cate
goricamente essa tática temerária: "Foi um 
erro invadirmos o plenário. Nós ganhamos 
dois dias de discussão com José Lourenço 
(o presidente da Comissão Especial) e aca
bamos perdendo a razão quando invadimos 
o plenário.• 

José Genoíno não foi a única voz dis
cordante. O próprio presidente da CUT, Vi
cente Paulo da Silva, perdeu o controle da 
situação porque sindicalistas ligados ao 
PSTU e elementos do PCdoB incitaram uma 
tropa de choque de •convidados• a invadir o 
plenário. Depois foi obrigado a gastar toda a 
sua lábia para convencer os bademeiros a 
evacuar o plenário antes que a PM entrasse 
emação. 

O Presidente da Casa, Deputado Mi
chel Temer, agiu acertadamente ao acionar 
o corregedor da Câmara, Deputado Severi
no Cavalcanti, para apurar a responsabilida
de dos parlamentares da oposição que inci-

taram à d~sordem. O semidor' Antonio Car
los Magalhães agit~ rápido.ao.coJocar,o Se
nado à disposição dos membros dà Comis
são. É inaceitável tamanho desrespeito à 
democracia em regime-democrático e tama
nha falta de decoro no momento em que o 
Brasil pretende ser respeitado pela comuni
dade das nações civilizadas. 

Era o que eu tinha a ~izer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a 

mesa, expediente que será lidõ belo Sr. 1º Secretá
rio em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

Brasília, 5 de fevereiro de 1998 

DOCUMENTO DE INDICAÇÃO 

Indicamos nos termos da Resolução n.• 1, de 
1998-CN, o Excelentíssimo Senhor Abdias Nasci
mento Senador da República, para o Presidência do 
Conselho Deliberativo do Prêmio Cruz e Souza. 

Cordialmente, - Senador Ronaldo Cunha 
Uma - Senador Esperidião Amin - Deputado Miro 
Teixeira- Deputado Paulo Gouvêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência recebeu do Senador Abdias Nascimento, 
Presidente do Conselho Deliberativo do Prêmio Cruz 
e Sousa, sugestão de Regulamento, estabelecendo 
o teor, formato, regras e critérios que presidirão à 
elaboração dos trabalhos concorrentes ao referido 
Prêmio. 

A Presidência designa o nobre Senador Carlos 
Patrocínio, Segundo Secretário da Mesa do Con
gresso Nacional, para relatar a matéria. 

É o seguinte o expediente recebido: . ..,

Brasília, 5 de fevereiro de 1998 

Senhor Presidente, · 
Nos termos da Resolução nº 1 , de 1998-CN, 

encaminho a Vossa Excelência o anexo Regulamen
to do Prêmio Cruz e Souza, para apreciação da 
Mesa Diretora. 

Cordialmente, - Abdias Nascimento, Presi
dente do Conselho Deliberativo do Prêmio Cruz e 
Sousa. 

REGULAMENTO 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Prê
mio Cruz e Sousa, no uso de suas atribuições, resol
ve estabelecer o seguinte Regulamento: 
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CAPITULO I 
Do Prêmio Cruz e Sousa 

Art. 12 O Prêmio Cruz e Sousa de monografia, 
promovido pelo Congresso Nacional, nos termos da 
Resolução n2 1, de 1998-CN, tem como objetivo esti
mular o debate sobre a importância do poeta Cruz e 
Sousa para a cultura brasileira, no ano em que se 
celebra o centenário de sua morte 

Art. 22 O prêmio será atribuído em duas cate
gorias: categoria Estudante para estudantes de gra
duação e pós-graduação e categoria Geral para poetas, 
escritores e quaisquer outras pessoas interessadas. 

.. § 12 Na categoria Estudante, concorrerão estu
dantes de curso superior ou de pós-graduação regu
larmente matriculados. 

§ 22 Na categoria Geral concorrerão poetas, 
escritores e quaisquer outras pessoas, de nacionali
dade brasileira. 

Art. 32 Em cada uma das categorias será esco
lhido apenas um trabalho a ser contemplado com 
prêmio pecuniário. 

Parágrafo único. Os trabalhos classifrcados do 
2" ao s• lugares receberão menção honrosa. 

Art. 42 todos os trabalhos selecionados serão 
publicados às expensas do Senado Federal. 

Art. SO O prêmio concedido ao primeiro coloca
do de cada categoria será de R$1 0.000,00 (dez mil 
reais). 

Art. 62 Todos os inscritos que tiverem seus tra
balhos aceitos, de acordo com este Regulamento; 
receberão Certificado de Participação. 

CAPITULO 11 
Da Inscrição e entrega dos trabalhos 

Art. 7" As inscrições, individuais, deverão ser 
encaminhadas até o dia 19 de março de 1998 ao 
Conselho do prêmio Cruz e Sousa, Diretoria-Geral 
do Senado Federal, Praça dos Três Poderes, Brasí
lia, DF, CEP 70165-900. 

Art. a• Para inscrição, o candidato deverá en
caminhar dois envelopes lacrados, que conterão o 
seguinte: 

Envelope n" 1: três cópias de monografia, iné
dita ou editada por qualquer meio, apresentada em 
líAgua portuguesa, conforme as normas da Associa
ção Brasileira de Normas Técnicas, não excedendo 

-a- 80 (oitenta) páginas de 30 (trinta) linhas, com 70 
(setenta) caracteres. A monografia também poderá 
ser apresentada em Worl para Windows e enviada 
em disquete juntamente com as cópias impressas. 

Envelope nR 2: cópia legível da Carteira de 
Identidade; endereço completo; comprovante de ma
trícula, para a categoria estudante. 

Art. 92 É obrigatória a adoção de pseudõnimo, 
que deverá .-~--tar da parte externa dos envelopes 
n• 1 e n 9 .1( ·.,. 'vedada a identificação do candi
dato. Na pau .... ..eterna dos envelopes deverá, tam
bém, constar a categoria do candidato, se estudante 
ou geral. 

Art. 1 O. Para os trabalhos enviados por via 
postal, vale a data do carimbo do Correio. 

Art. 11. A apresentação da inscrição implica a 
concordância e aceitação, por parte de candidato, de 
todas as cláusulas e condições do presente Regula
mento. 

Art. 12. As inscrições incompletas ou enviadas 
após a data de 19 de março de 1998 não serão aceitas. 

CAPiTuLO III 
Da Comissão de Julgamento 

Art. 13. A escolha dos premiados será feita por 
uma Comissão de Julgamento, composta por cinco 
membros - três parlamentares e dois nomes de ex
pressão da cultura brasileira -, a serem indicados 
pelo Conselho. 

Art. 14. As decisões da Comissão Julgadora 
não serão suscetíveis de recursos ou impugnações 
em qualquer fase do processo de premiação. 

Art. 15. A Comissão Julgadora terá até 1° de 
junho de 1998 para a seleção dos trabalhos. 

Art. 16. O Prêmio Cruz e Sousa e as menções 
honrosas serão entregues em Sessão do Congresso 
Nacional especialmente convocada para este fim, a 
se realizar até o final do mês de junho do corrente ano. 

Brasília, 5 de fevereiro de 1998. -Senador Ab
dias Nascimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPrTACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Pronuncia o seguinte discu!So. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srls. e Srs. Senadores, a meu 
ver, a imprensa deve ter liberdade para dizer o que 
acontece, mas deve ter também responsabilidade 
para não dizer mentiras, não inverter os fatos, não 
escandalizar onde não há escândalo, não procurar 
denegrir a honra alheia. 

O jornal Folha de s_Paulo editou, ontem, um 
caderno cujo nome é: Olho no Congresso. Isso nos 
daria a-impressão de que lançaram mão de informa
ções dos representantes da imprensa que aqui labu
tam diariamente. Todavia, não; foi, na realidade, al
guém lá de São Paulo, que não tem o olho no Con-
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gresso, que nunca veio aqui, tanto que os jornalistas 
militantes na Casa, hoje, tomaram um susto, quando 
mostrei a referida matéria. 

Imaginem V. ~que, na matéria, sou o Sena
dor mais ausente do Senado, pois, diz ela, "0. Sena
dor Cafeteira foi o que mais faltou". Estou aqui às 
segundas-feiras, às sextas-feiras, estou aqui a qual
quer hora e sou dos primeiros a chegar. Porém, de 
repente, o importante é fazer sensacionalismo. Va
mos, então, jogar números. Até os números são fal
sos, Sr. Presidente!. 

TIVe o cuidado de tornar as minhas folhas de 
freqüência do ano de 1997 e pude verificar, rapida
mente, que, embora se diga ali que faltei a 15% das 
sessões, na realidade, somando-se mês a mês, te
mos o seguinte - e lerei, Sr. Presidente, para que 
conste deste meu discurso: 

Fevereiro: de 9 sessões realizadas, 
compareci a todas; março: 19 sessões, com
pareci a todas; abril: 22 sessões, compareci 
a todas; maio: 20 sessões, compareci a to
das; junho: 23 sessões, compareci a todas; 
julho: 19 sessões, compareci a todas; agos
to: 21 sessões, não'compareci a 9, poises
tava licenciado. 

·O jornal coloca que faltei a 18 sessões pores
tar licenciado, ou seja, duplicou o número de faltas. 

Sr. Presidente, ainda que tenha acabado o pe
ríodo da inflação monetária, temos agora a inflação 
de faltas: as minhas sofreram um aumento de 100% 
- em vez de 9 dias, em período em que estava licen
ciado, contaram 18. 

Retomando o levantamento: 

Setembro: 22 sessões, faltei a duas or
dinárias e a uma extraordinária; outubro: 23 
sessões, faltei a duas sessões ordinárias; 
novembro: 21 sessões, faltei a quatro ordi
nárias e a urna extraordinária; e dezembro: 
11 sessões, faltei a uma ordinária e a urna 
extraordinária. 

Assim, Sr. Presidente, em 210 sessões, no ano 
de 1997, eu faltei a nove ordinárias e três extraordi
nárias. Doze faltas, Sr. Presidente! Será que com 
doze faltas ·eu sou quem mais faltou nesta Casa? 
Doze faltas! Agora, é preciso que se diga também 
uma coisa: não estou na lista dos justificados, pois 
não posso juntar um ofício pedindo abonos com des-

-Stllpas inverídicas. Então, não fiz nenhuma justificati
va de falta, nem mesmo quando fui para o aniversá
rio do meu neto, que tem o meu nome, e que, sendo 
numa quarta-feira, tive que ir na terça e voltar na 

quinta, pois nada me faria deixar de estar Já. Agora, 
com doze faltas e nove dias de licença, eu ser o Se
nador que mais faltou na Casa? É piada, deveria ir 
para um programa humorista 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - V. ~ 
me pennite um aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Com muita satisfação, nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Sena
dor Epitacio Cafeteira, deixei a Presidência, que es
tava ocupando por momentos, a fim de aparteá-lo, 
porque realmente a reportagem da Folha de S.Pau
lo usa a estatística para uma tremenda defonnação 
da verdade. Também estou lá entre os dez mais fal
tosos, Senador Cafeteira. Fui procurado, por telefo
ne, pela jornalista que elaborou aquele quadro, há 
um mês, que me infonnava: "Senador, o senhor está 
entre os mais faltosos de 1997. O que o senhor tem 
a dizer sobre isso?" Eu disse-lhe: "Minha senhora, é 
impossível eu estar entre os mais faltosos, sou dos 
Senadores mais assíduos -assim como V. Exª, Se
nador Epitacio Cafeteira - e um dos primeiros a che
gar a esta Casa. Não falto a reuniões de comissões. 
No ano passado, apresentei 60 pareceres. Parecer 
não donne na minha gaveta! Raramente falto a ses
sões deliberativas!" A referida senhora me disse que 
eu havia pedido licença para tratar de assuntos parti
culares e, portanto, tratava-se de falta não-justifica
da. Expliquei a ela que estava aparecendo como fal
toso por ser uma pessoa extremamente escrupulo
sa. O que realmente aconteceu foi que ia viajar com 
a minha família ao exterior, de férias, em janeiro. 
Como houve convocação extraordinária, adiei essa 
viagem para maio. Poderia ter conseguido uma via
gem oficial, para tratar de assuntos .do Senado -
missão cultural ou algo assim -, e viajaria recebendo 
os meus subsídios, até com diária paga pela Casa. 
Mas como ia fazer uma viagem de lazer, com a mi
nha família, achei que não seria correto da minha 
parte e pedi licença para tratar de interesses particu
lares. Portanto, fui sem qualquer remuneração, às 
minhas custas, aparecendo, assim, dez faltas em 
maio. Se forem verificar todos os demais meses, ve
rão que praticamente não tenho falta alguma - afora 
essas, tenho apenas três faltas. A jornalista me dis
se que esse era o critério da Folha de S.Paulo. Mui
to bem, então, os que viajaram em missão, receben
do dinheiro, mesmo sem cumprir a missão - isso 
acontece em todas as Casas do Congresso, em to
dos os tempos -, figuram como assíduos. E eu, um 
dos mais assíduos, sou considerado um dos mais 
faltosos. Realmente, a imprensa brásileira, muitas 



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

FEVEREIRO DE 19% ANAIS DO SENADO FEDERAL 383 

vezes, age de fonnZ' irresponsável, Senador Cafetei
ra. O mesmc acontece em relação a V. ExA. Eu sou 
testemunha da sua assiduidade aqui. 

O SR. iEPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Nobre Senador Jefferson Péres, o título desse Ca
derno já é tendencioso, já é faccioso e mostra o que 
pretende. Seu título é Olho no Congresso, e o subtí
tulo é 'Avalie os Congressistas e Defina seu Candi
dàto•. Ou seja, é propaganda, propaganda engano
sa, mas é propaganda. E aqui vale tudo. Eu estou 
aqui dizendo os dias que faltei, doze, e botaram de
zoito faltas. Se são 210 sessões e eu faltei a doze e 
tive nove dias de licença, como V. Ex", então seriam 
vinte e uma faltas. Ao que eu saiba, vinte e um rep
resenta 10"k d€ 210. E aqui estou com 15%. Assim, 
o desejo aqui foi ;};!gar o Cafeteira. 

Nobre Ser; '· :!or, tive até direito a retrato; retrato 
colorido! Na h o · · :.· pichar procura-se fazer isso. 

Sr. Pres1óc: . nós estamos expostos a isso. A 
imprensa esqiJc' · ·se do tempo em que passou ca-
lada porque nt · '.!. o Congresso. Agora a impren-
sa caminha nc se não de fechar o Congresso, 
de desmorali:r )esmoralizando o Congresso, 
por via de cc· ·;cia, caminlaamos para ditadu-
ras; anulandc ·:;der, chegaremos aqui a uma 
plutocracia, o ;; ricos vão mandar. 

O Sr. I'L ~ior (PMDB - AC) - Pennite-
me V. Ex" urr . 

O SR. E; 
Ouço o apart.;: 

O Sr. N' 
V. Ex" um apt 

O SR. E 
Ouço o aparte 

O Sr. Na 
nador Epitacic 
um aspecto q;. 
registrar, quam 
peito da ausêr. 
sessões das rr 
que o mandate: 
no âmbito do 
tem diversas t 

com seu Esta<. 
e, freqüentem<: 
rais, precisa p, 
tecendo. Por c. 
se do novo Pr· 

-mt:lo, para cuj .. 
Não pude ir, er 
de fazer este p, 
culpei. Hoje tar. 

') CAFETEIRA (PPB - MA) -

'lior (PMDB - AC) - Pennite 

' CAFETEIRA (PPB - MA) -
11. 
·or (PMDB - AC) - Nobre Sec 

· ra, gostaria de levantar aqui 
·s vezes a imprensa deixa de 
a esse tipo de matéria, a res
. enadores e de Deputados às 
s Casas. É preciso entender 
di.o é desempenhado apenas 
;so Nacional. O parlamentar 
•.s de outras naturezas para 
:-egiões e seus municípios -

c!Sa visitar suas bases eleito
. e eventos que lá estão acon
:oje, no Acre, ocorrerá a pos
JO Tribunal de Contas do Es
,je fui convidado a participar. 
s motivos, pela necessidade 
·nento, e por isso já me des
' casamento da filha de um 

-
colega nosso, o 12 Vice-Presidente desta Casa, Se-
nador Geraldo Melo, em Natal, solenidade a que 
comparecerão muitos Senadores, conseqüentemen
te, ausentando-se das dependências desta Casa. 
Mas alguém poderá contestar que estarão no cum
primento estrito de um dever social, revestido tam
bém de significados políticos e de representatividade 
de suas coletividades no festivo evento? Como es
quecer o dever político de estar visitando peri
odicamente os seus Estados, tomando conhecimen
to dos problemas que afligem a população? Somos 
criticados em nossos Estados quando não os visita
mos. Há até alguns jornalistas que dizem existir par
lamentares 'Copa do Mundo', que só vão ao Estado 
de quatro em quatro anos. A imprensa local critica 
acerbamente o parlamentar que pennanece muito 
tempo em Brasília e perde o contato direto com as 
bases, deixa de manter contato com a população. 
Enquanto isso, a imprensa nacional critica o parla
mentar quando ele se ausenta das sessões do Con
gresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Depu
tados. Veja V. ExA a contradição que existe! Na ver
dade, estamos cumprindo com nosso dever. V. Ex" 
acaba de citar que, no ano passado, faltou doze ve
zes em mais de 200 sessões. A maioria de suas au
sênci~ ocorreu no estrito cumprimento do seu dever 
de parlamentar de visitar o seu Estado, o Maranhão, 
de tomar conhecimento dos problemas que lá estão: 
acontecendo e até para que V. Ex" também se pre
pare para concorrer a uma nova eleição, já que este 
ano de 1998 é um ano eleitoral. Não podemos ficar 
pennanentemente aqui e nos descuidar dos proble
mas políticos e partidários dos nossos Estados. É 
preciso que a imprensa cumpra sua missão de divul
gar a verdade e ajude a sociedade a entender isso 
também. Evidentemente, há alguns parlamentares 
que se descuidam tanto de visitar os seus Estados 
quanto de comparecer às sessões das duas Casas 
do Congresso Nacional, mas 99% das faltas dos 
parlamentares se devem à visita a seus Estados, à 
participação em eventos políticos, culturais, adminis
trativos, no estrito cumprimento do seu dever de par
lamentar. É isso que precisa ser ressaltado para co
nhecimento da imprensa. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
Agradeço o aparte de V. Ex", nobre Senador Nabor 
Júnior. 

Até não me incomodo que digam que fui ao 
meu Estado. Tenho doze faltas em doze meses, c 
que dá uma média de uma falta por mês. Assim, nãc 
é possível que seja eu o Senador que mais falta às 
sessões do Senado! Não há verdade nisso. Saiu até 
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uma coluna para retificar a ordem entre falta justifi
cada e não justificada, que havia sido invertida. Lá 
pode se ver que eu nunca justifiquei uma falta. En
tendo que falta é falta, não importa a justificação. 
Não uso a justificativa "faltei doze vezes, porque fui 
ao meu Estado nas doze vezes•. Em uma dessas 
vezes, viajei para assistir ao aniversário de meu 
neto, e isso não é crime! 

E, de repente, a Folha de S.Paulo resolve me 
expor. Vou fazer uma carta à direção daquele jornal 
solicitando que, na coluna onde há dezoito faltas, 
juntem a minha folha de presença e que eles me di
gam como inventaram essas seis faltas. Prefiro pen
sar. que isso não partiu da direção do jornal. É como 
aquela história do jabuti em cima da árvore: •ou foi 
enchente ou mão de gente". Alguém "botou a mão" 
no sentido de me apresentar como o maior faltoso 
do Senado, como querendo dizer: •avaliem o Con
gressista e definam o seu candidato. • 

No Maranhão, o povo ·me conhece. Como Go
vernador, era o primeiro a chegar ao Palácio, traba
lhava de manhã cedo até à noite. No Congresso, 
sou dos mais assíduos, que chega primeiro, inclusi
ve nas sextas-feiras e nas ségundas-feiras. 

Então, Sr. Presidente, é realmente muito cons
trangedor. A minha esposa, por exemplo, ao ler a re
portagem, pode até ficar sem saber se saio de casa 
para vir ao Senado ou para ir a outro lugar. Todo dia 
saio de casa e digo que venho ao Senado e o jornal 
diz que eu não venho, que sou o mais ausente. 

Essas coisas não podem continuar, Sr. Presi
dente. V. Ex", que é um defensor desta Casa, devia 
mandar verificar esses números nos computadores 
do Senado para fazer a retificação. Não sou somen
te eu, Sr. Presidente, há muitos outros nessa situa
ção. A imprensa não se incomoda, parece não co
nhecer o ditado que diz: "Só sabe que arrastar dói 
quem é arrastado"_ Pois eles nos arrastam com a 
maior tranqüilidade, eles não sabem que dói. Vou fa
zer questão de solicitar ao Senado o levantamento 
sobre o meu comparecimento em sete anos de man
dato e, assim, poder mostrar que sou dos mais assí
duos Senadores. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Permi
te-me V. Bçª um aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)
Ouço V. Ex", Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Sena-
- odor Epitacio cafeteira, quero me solidarizar com V. Exª, 

que é um dos poucos Senadores que moram em 
Brasília e que se fazem presentes ao Senado daRe
pública com assiduidade extraordinária. Mas, acima 

de tudo isso, essa matéria da Folha de S.Paulo é 
uma bobagem, uma perda de tempo. Estão jogando 
fora papel que poderia ser utilizado em coisas mais 
sérias. Todos sabemos que, numa manhã de sexta
feira como esta, por exemplo, estamos aqui- V. Ex" 
está na tribuna -e há apenas oito Senadores no ple
nário, por um motivo muito simples: estão no plená
rio os Senadores que querem utilizar a palavra, dis
cutir algum assunto e se dirigir ao Brasil. Não temos 
matéria em votação e uma grande parte dos Sena
dores aproveitaram esta sexta-feira para se dirigir 
aos seus Estados e cumprir outras tarefas. Por 
exemplo, Senador Cafeteira, na próxima terça-feira, 
não estarei em plenário, não vou pedir justificação 
de falta, mas estarei na Assembléia Legislativa de 
São Paulo fazendo uma palestra a convite da Cives 
sobre a situação política brasileira. É uma tarefa à 
qual atribuo a mesma importância que a presença 
no Senado da República. Só lastimo que esta foto
grafia distorcida seja publicada na Folha de S.Pau
lo. Não tem nenhum sentido, não é esta a maneira 
de se avaliar a participação de um Senador da Repú
blica Ela não mede qualidade. A Folha de S.Paulo 

. assume o papel de um bedel de colégio público a 
verificar as faltas dos alunos sem nenhuma preocu-
pação com a qualidade do ensino da escola ou o de
sempenho de cada um dos alunos. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)- E 
bedel incompetente, que não sabe somar. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - É uma 
bobagem absoluta. Na verdade, penso que se o ob
jetivo é, com essa matéria, atribuir uma nota aos 
Parlamentares, a maneira foi tão inadequada que eu 
preferiria atribuir uma nota para este amontoado de.. 
bobagens da Folha de S.Paulo: entre um e deZ, 
dou dois para a Folha de S.Paulo pela matéria pu
blicada. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Agradeço o aparte de V. Ex", nobre Senador Rober
to Requião. 

Mas aqui ficou o meu desabafo. Não sei quan
tos mil exemplares a Folha de S.Paulo vende no 
Brasil, mas esses milhares de exemplares exibem 
aqui uma fotografia minha, que não é distorcida, é 
até colorida, mas o que divulga é mentira. O que me 
resta para contestar é só a tribuna desta Casa,. 
numa sexta-feira, onde os jornalistas sérios, corre-. 
tos, honestos, que escrevem sobre o Congresso, es-' 
tão· ali Aa tribuna. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB- PR) -Se V. Exª 
me permite, Senador, gostaria de fazer uma comple
mentação à minha argumentação. Tentei, tempos 
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atrás, publicar na Folha de S.Paulo urna matéri!! ~o-. 
bre a reeleição, sobre o PMDB. Geralmente a Folha 
ele S.Paulo abre espaço para mim, não posso recla
mar historicamente disso. Mas quando comecei a 
tratar da reeleição, não consegui publicar a matéria; 
ela foi recusada Se a Folha de S.Paulo tem tanto 
espaço para besteira, poderia abrir espaço conéreto 
para um debate político sério, mas isso não aconte
'ce. Ele" preferem brincar de bedéis do Senado da 
Repúblic~ E. abrir espaço para a discussão sobre a 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Agradeço a V. Ex" o aparte, bem corno aos compa
nheiros que deram seu depoimento na expressão da 
verdade. Eu sou assim e não vou mudar. As coisas 
de que sou encarregado eu faço, sem medir esfor
ços. Moro em Brasma para desempenhar o mandato 
que o povo do Maranhão me outorgou. Dói muito ler 
um artigo como esse que expõe os Senadores e meco
loca-como o Senador mais faltoso no Senado Federal. 

Ninguém aqui, nem os meus adversários, tem 
a coragem de dizer, nesta Casa, que sou um ausen
te, que sou o mais ausente, que estou entre os dez 
mais ausentes, porque, na realidade, Sr. Presidente, 
no dia em que eu não puder vir, prefiro me licenciar. 
E, se não for suficiente, prefiro abrir mão do manda
to, porque jamais serei criticado por aquilo que não 
fiz. Isto me deixa triste. 

Sr. Presidente, tenho a certeza de que V. Ex" 
encontrará uma maneira de fazer o levantamento 
real e apresentar, de forma clara, à opinião pública o 
comportamento dos Srs. Senadores. A reportagem 
apresenta os dados sem dizer quantas sessões fo
ram realizadas e, neste pronunciamento, tive a opor
tunidade de citar mês a mês. Saio da tribuna con
fiante de que V. Ex" tomará uma medida 

Era o que eu tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Epitacio Ca
feteira, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sj4 Marina 
Silva. 

Durante o discurso do Sr. Epitacio Ca
feteira, a S,. Marina Silva deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio 
Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Acho do meu dever tratar do assunto diretamente. 

-:em primeiro lugar, a melhor resposta que o Senado 
está dando a qualquer crítica é o trabalho notável 
realizado no ano passado e agora na Convocação 
Extraordinária, quando os Senadores trabalharam e 

continuam trabalhando intensamente;· como talvez 
na história do Senado da República nunca tenha ha
vido igual, em que as divergências naturais, polfticas 
e ideológicas se travam no campo democrático. E to
dos têm colaborado, tanto os que participam do Go
verno corno os da Oposição, para bem servir a Na
ção brasileira. 

Esse aspecto é salientado de forma distorcida 
há muito tempo. Também fui vítima desse processo 
no ano passado e reclamei. Agora, também outros 
Senadores, como o Senador Cafeteira, estão sendo 
vítimas dessa má interpretação do que é o trabalho 
do Senado, até porque quando alguns poucos se 
ausentam por obrigações nos seus Estados ou fora 
dos seus Estados estão servindo também ao Sena
do e ao povo brasileiro. 

De modo que, se há um Senado que pode se 
orgulhar - todo ele, os 81 Senadores - do trabalho 
que realizam pelos seus Estados e pelo País, é o 
Senado desta legislatura Daí por que procurarei ver 
- e solicito ao Senador Epitacio Cafeteira que o faça 
- a maneira de reparar injustiças praticadas em rela-
ção aos membros desta Casa, que são servidores 
·do Brasil. 

Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr*s. e Srs. Senadores, há muitos 
anos venho chamando a atenção de todos os brasi
leiros, através de seus legítimos representantes no 
Congresso Nacional, para as perspectivas alarman
tes no que diz respeito ao fornecimento de energia 
elétrica à Amazônia, particularmente no seu sudoes
te, onde está localizado o Estado do Acre. 

A gravidade do problema vem-se acentuando 
nos últimos anos, apesar dos pequenos índices de 
desenvolvimento econômico regional e de seus re
flexos no consumo de eletricidade. Mas sempre foi 
muito claro que o quadro de carências, de tão agu
do, jamais conseguiria suportar- corno efetivamente 
não está suportando - qualquer acréscimo na de
manda. 

A energia que abastece o Estado do Acre é ge
rada por turbinas movidas a combustível fóssil, ou 
seja, terrnelétricas onde se queimam diariamente mi
lhares de litros de óleo. As tímidas propostas para 
sistemas que funcionem a partir de hidrelétricas mal 
saem do papel e dos sonhos da população, sempre 
assustada com a certeza de que um dia os velhos 
geradores não conseguirão atender às suas necessi
dades. Agora, ao que tudo indica, esse dia tão temi
do aproxima-se velozmente e, até mesmo, já estaria 
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marcado nas agendas das autoridades que deve
riam garantir o suprimento: julho de 1998. 

Na·primeira página de sua edição de ontem, 5 
de fevereiro, o Jornal A Gazeta, orgulho e depositá
rio da confiança da opinião pública acreana, avisa: 
"Capital pode ficar sem energia'. Nessa chamada de 
capa, já antecipa os detalhes essenciais da principal 
matéria do dia: Rio Branco pode sofrer diversos pro
blemas com falta de energia a partir de julho. Estu
dos da Eletronorte apontam para a necessidade ur
gente de ampliação da capacidade de geração, que 
hoje é 60 megawatts. 

Desta vez, ninguém poderá desviar o foco da 
discussão, nem falar de "alarmismos" ou "tentativas 
de inquietar a população": é a palavra oficial da Ele
tronorte, através de seu Gerente Regional de Opera
ção e Comercialização, Engenheiro José Luís Lou
reiro Neves. E isso fica muito claro na íntegra da ma
téria, publicada na página 5 do jornal, que esclarece: 
Rio Branco poderá sofrer blecautes constantes de 
energia a partir do segundo semestre. A possibilida
de foi admitida quarta-feira pelo Gerente Regional de 
Operação e Comercialização da Eletronorte no Acre, 
Engenheiro José Luís Loureiro Neves. Ele disse que 
se não houver aumento na capacidade de geração, 
a empresa não poderá atender à demanda a partir 
de julho. 

Mas o dirigente regional da Eletronorte assegu
ra expressamente: •a empresa está atenta para os 
problemas, pois, através de estudos e levantamen
tos, detectou que, este ano, a partir do segundo se
mestre, necessitará aumentar a geração de energia. 
A Diretoria, em Brasília, juntamente com a Diretoria 
da Eletroacre, está tomando as providências. 

Que providências seriam essas a matéria não 
informa, apesar de repetir, com firmeza, os números 
e o preocupante quadro atuaf: 

Segundo o gerente, a Eletronorte gera para Rio 
Branco cerca de 60 megawatts de energia. O consu
mo médio no horário de pico, das 18h às 24h, é de 
51 megawatts. A geração é feita por duas turbinas 
termelétricas, com capacidade de 16 megawatts 
cada, mas, juntas, atingem apenas 30 megawatts. O 
restante da energia é gerada por motores a diesel, 
com capacidades variadas de um a dois megawatts. 

Mas os leitores de A Gazeta encontraram, tam
bém na edição de ontem, na coluna "Gazetinhas•, a 
denúncia corajosa do editor Sílvio Martinello, des-

-mascarando as contradições entre as palavras en
cantadoras das autoridades e o duro quadro real en
frentado pela população. Comentando a entrevista 
concedida pelo ex-Presidente da Eletroacre, Clóvis 

Queiroz, o vitorioso jomalis.ta chama a atenção dos 
seus leitores: 'ele pintou um quadro promissor para 
o fornecimento de energia elétrica no Estado, com o 
gás de Urucu, energia da Hidrelétrica de Samuel, em 
Rondônia, e outras perspectivas- mas, há dois dias, 
a cidade vem amargando um duro racionamento, por 
causa de uma pane em um dos motores da Eletro
norte•. 

Sr. Presidente, quero abrir um parêntese ·para 
registrar o fato de que, inicialmente, a Hidrelétrica de 
Samuel, construída no Estado de Rondônia, às mar
gens do rio Jamari, foi projetada para suprir as ne
cessidades de energia elétrica não apenas daquele 
Estado, mas também de Rio Branco. Essa hidrelétri
ca, todavia, hoje não está atendendo sequer à de
manda de energia de Rondônia, o que inviabiliza a 
extensão das linhas de transmissão até Rio Branco. 
Na realidade, essa é uma solução já totalmente des
cartada pela Eletronorte e pelas autoridades do setor. 

O aproveitamento do gás da bacia de Urucu, 
no baixo rio Solimões, também é uma solução a lon
go prazo - eu nem diria a médio prazo - porque vai 
demandar investimentos altíssimos, como a constru
ção de um gasoduto ligando o campo produtor às ci
dades de Porto Velho e Rio Branco. Ou seja, não se 
vai resolver o problema nem a curto, nem a médio 
prazo. 

Tudo isso reafirma a seriedade do problema de 
energia elétrica no Acre, exigindo providências das 
autoridades competentes da Eletronorte e do Minis
tério das Minas e Energia. Por essa razão, faço este 
pronunciamento de apelo às autoridades responsá
veis pelo setor, antes de retomar a leitura das infor
mações prestadas por Sílvio Martinello em sua Gazeta. 

Que sofrimento dantesco, esse denunciado pe
las "Gazetinhas•: em Rio Branco falta energia tanto 
para os aparelhos de ar condicionado como para os 
prosaicos ventiladores - ante uma temperatura que 
tem estado na casa dos 40 ~raus! 

Sr. Presidente, Sr!s. e Srs. Senadores, a situa
ção é grave e ainda poderá ficar muito pior, caso as 
autoridades responsáveis pelo abastecimento de 
energia elétrica em nosso País não tomem providên
cias imediatas e eficazes. 

Se em Rio Branco, que é suprida diretamente 
pela Eletronorte, a situação está tão ruim, imaginem 
no interior! São dramáticos os relatos que nos che
gam, feitos por líderes comunitários, alarmados com 
a falta de recursos e de projetes por parte da Ele
troacre, empresa estadual que atende aos demais 
Municípios acreanos, fora da Capital. 
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Permitam-me V. Exªs que manifeste o temor · 
do povo do Acre, prensado entre as dificuldades 
atuais e as notícias de que entrou na fase final de 
adoção o projeto para privatizar tanto a Eletronorte 
quanto a Eletroacre. Não é paranóia - é conheci
mento de causa, é a vivência de quem sempre so
freu o abandono, o desestimulo, a desatenção que 
as empresas devotam à Amazônia. 

Pessoas que chegam do Rio de Janeiro con
\am o clima caótico que se abateu sobre a antiga Ci
dade Maravilhosa desde que foram privatizadas as 
empresas fornecedoras e distribuidoras de energia 
elétrica; os lucros já auferidos pelas novas conces
sionárias se mostram fabulosamente promissores, 
mas a qualidade dos serviços e do atendimento à 
população caiu em proporção inversa. Os jornais ca
riocas denunciam os sucessivos "apagões", as mor
tes em hospitais por falta de energia elétrica, os ca
sos das pessoas que passam mal em elevadores 

. subitamente paralisados - e, sem qualquer hesita
ção, atribuem o problema à voracidade das empre
sas estrangeiras, que se desdobraram na supressão 
de recursos humanos, técl')icos e operacionais, re
cursos que deveriam estar disponíveis para atender 
às emergências. 

E o Acre, acompanhando de longe o drama flu
'Tlinense, pergunta-se: ·se no Rio está assim, como 
será conosco?". Que vai ser do povo acreano quan
do a Eletronorte e a Eletroacre forem transferidas 
para a iniciativa privada, para empresas que se vol
tam essencialmente para o lucro, para a conquista 
de grandes saldos financeiros que serão remetidos 
para suas matrizes, no Exterior? 

Se o poder público não conseguiu evitar o caos 
na segunda cidade do País, que esperança podem 
ter os habitantes do extremo ocidental da Nação, a 
milhares de quilómetros dos grandes centros? 

Não me tomem como adversário do processo 
de privatização da economia no. Brasil. Quem me co
nhece, e V. Exªs são testemunhas de inúmeros pro
nunciamentos nesse sentido, sabe que defendo a 
presença motriz do Estado apenas em algumas pou
cas área essenciais. Sou fervoroso adepto da trans
ferência para a iniciativa privada de todas as ativida
des que não digam respeito às responsabilidades di
reta e exclusivamente vinculadas à essência da má
quina estatal. Mas isso não pode ser encarado como 
omissão do poder público, irresponsabilidade da fis-

_!>alização, farra de concessões e sacrifícios ainda 
maiores para a já sofrida população brasileira. 

Ao acompanhar o noticiário sobre os proble
mas decorrentes da privatização da energia elétrica 

no Rio de Janeiro, nele busco subsídios para preve
nir situações semelhantes no Estado do Acre, com a · 
alardeada alienação da Eletronorte e da Eletroacre. 
Porque, Sr. Presidente, ninguém poderá alegar, 
mais tarde, que estará "surpreso" se o abastecimen
to entrar em colapso total: a opinião pública, a im
prensa e os representantes da sociedade estão 
cumprindo seu dever de prevenir, avisar e cobrar 
providências cautelares. 

Se a situação sofrer novos gravames, antes ou 
depois da privatização, não haverá perdão para os res
ponsáveis. Porque advertências não estão faltando. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou 
recebendo, neste momento, as últimas informações 
sobre o drama vivido pelo povo do Acre em virtude 
do colapso no fornecimento de energia elétrica - co
lapso que se aproxima velozmente e cujos primeiros 
sintomas já se fazem sentir. Como sempre, valho
me da cobertura da Gazeta, agora também distribuí
da a todos os cantos do mundo pela rede Internet. 
Logo na capa, o jornal de Sílvio Martinello adverte: 
"Interrupção de energia causa prejuízos" e "Falta 

. água, falta luz". As chamadas dizem ainda, respecti
vamente: "Não há previsão para o fim das interrup
ções no fornecimento de energia que castigam a po
pulação de Rio Branco há mais de três dias. A Ele
tronorte não consertou a turbina quebrada que redu
ziu em 25% a geração. Aparelhos elétricos queima
dos e muita reclamação em toda a cidade são o sal
do do problema. O abastecimento de água na cidade 
está precário. A direção da Saerb justifica que o pro
blema é devido aos constantes cortes de energia 
elétrica que prejudicam o abastecimento. A garantia 
é de que logo a situação se normalizará". 

No noticiário geral, no corpo da edição de hoje, 
a Gazeta informa que o novo presidente da Eletroa
cre assumirá o cargo no próximo dia 10, terça-feira. 
E acrescenta que "com isso estará completo o pro
cesso de federalização da Empresa, que passa a 
ser administrada exclusivamente pela Eletrobrás". 
Não se sabe, ainda, o nome desse agente federal na 
empresa acreana, mas resta reafirmar, com ênfase e 
preocupação, as advertências tantas vezes feitas 
nesta mesma tribuna: a privatização não pode ser 
um passe livre para a exploração criminosa da eco
·nomia popular, que trará, como conseqüência inevi
tável, a falência completa do sistema de prestação 
de serviços essenciais à população, como é o caso 
da ener.gia elétrica. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Jú
nior, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
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dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Wa/deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Waldeck Omelas} -
·concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, parece-me 
que hoje este Governo levanta argumentos para jus
tificar a sua pulsão contra os trabalhadores brasilei
ros, contra os funcionários públicos brasileiros, ten
tando projetar freudianamente a culpa pelas suas 
mazelas, a culpa por aquilo que já tem sido chama
do de caos completo da economia mundial e, em es
peêial, da economia brasileira. Quando se afirma no 
mundo, por intermédio da autoridade de vários ob
servadores, que o Brasil seria e será a bola da vez, 
ainda mais se eriçam os argumentos trôpegos do 
Governo. 

Por meio do arrocho salarial e-do-desemprego 
imputado aos trabalhadores, pretende-se covarde
mente dizer que os trabalhadores brasileiros de re
pente não são mais capazes de operar a nova tec
nologia, quando todos sabemos qúe os avanços tec
nológicos que existiram, pelo menos desde a Revo
lução Industrial do século passado- 1780, se deve
ram justamente a um processo em que a divisão do 
trabalho na grande indústria vai transformando o in
divíduo em trabalhador parcial, a quem cabe apenas 
um gesto simples na linha de montagem, na divisão 
do trabalho. Todos sabemos disso, e as máquinas 
modernas não têm nem sequer letras, não têm nem 
sequer palavras; têm apenas desenhos que permi
tem ao trabalhador operar até mesmo sem saber ler 
e escrever. 

Demonstro, em poucas palavras, o nosso con
vencimento de que esse sistema é o herdeiro de 
uma série de formulações ideológicas, de mentiras 
inventadas por aqueles que desejam explorar impu
nemente os trabalhadores. Rapidamente, vou fazer 
um resumo de 500 anos de mentiras, de ideologias 
que têm por objetivo justificar a exploração e as ra
zões do seu aumento. 

Diz Max Weber que, quando secou a raiz reli· 
giosa, quando a sociedade teocêntrica se laicizou, 
tomando-se leiga, surgiu o argumento segundo o 
qual os trabalhadores não podiam e não deviam ter 
salários elevados porque, se os tivessem, eles se 

_~riam a luxúria, os vícios, a bebida e perderiam o 
reino dos céus. Havia ainda o argumento de que só 
o salário baixo fornece produtividade. Isso foi há 500 
anos, mas hoje se repete. 

Há 500 anos, Pierre de La Court e outros le
vantaram esta argumentação: não é possível permi· 
tir-se um salário elevado, porque isso leva à baixa 
produtividade. O argumento ligado ao reino dos céus 
e à salvação agora se transforma em um argumento 
económico: ioão se pode pagar muito ao trabalhador; 
se isso ocorrer, ele reduz sua produtividade. O tra
balhador só produz, segundo eles, enquanto tem 
fome, enquanto ganha pouco, enquanto precisa tra
balhar para sobreviver. Por essa razão, ele não pode 
e não deve receber um grande salário. Quando esse 
argumento se desmoraliza, quando essa mentira se 
mostra rota, esfarrapada, quando já não convence 
mais ninguém, arranjam um outro raciocínio, uma 
outra versão. ideológica igualmente falsa. Surge, en
tão, entre os economistas, a teoria do fundo de salá
rio. Conforme essa teoria, a sociedade mantém uma 
cesta enorme de alimentos e de meios de consumo 
para os assalariados. Havendo aumento de salário e 
de consumo por uma parte dos trabalhadores, obvia
mente essa cesta não será sufiCiente para atender 
às necessidades dos outros. Essa cesta fixa de bens 
consumo para o assalariado impede necessariamen· 
te· o ·aumento do salário real. Portanto, as lutas dos 
trabalhadores no sentido de aumentar os seus salá· 
rios fracassarão inexoravelmente diante dessa situa
ção. Pois bem, a essa mentira Robert Malthus soma 
uma outra: a de que, se os salários aumentarem, os 
trabalhadores vão ter mais filhos. É a Teoria da Po
pulação, de Malthus, acoplada à perversidade e à 
possibilidade de que ela consiga raízes mais sólidas, 
mais aceitas. 

Segundo Malthus, se os trabalhadores rece
bem um salário mais elevado, têm mais filhos. Isso 
acontecendo, aumenta a oferta de mão-de-obra, o 
:que pressiona os salários :para--baixo. Aumentar os 
salários, portanto, significa reduzi-los logo em segui
da Sendo assim é taretà~inútil os trabalhadores luta
rem por qualquer acréscimo de salário. Essa teoria 
clássica, do fundo de salários, acoplada à ~ria da 
população Malthusiana é perversa. MalthUS!i!ra con
trário até mesmo a que as igrejas distribuíssem sopa 
aos pobres. Quem chegou tarde ao banquete- diz 
Malthus, nos seus Principies - não deve perturbar o 
banquete daqueles que têm lugar à mesa, da aristo· 
cracia e da burguesia; a eles só,.compete se despe
direm, morrerem calados, sem protestar. 

Uma vez desmoralizada essa versão ideológi
ca. mentirosa, de objetivo ainda molhado pelo líqui
do amniótico das entranhas da Idade Média, tiveram 
que inventar nova teoria, a Teoria Neoliberal-1873, 
que é expressa numa linguagem que os trabalhado· 
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res não podem entender. Trata-se de uma mentira, 
mas apenas para os doutos, para os iniciados; uma 
mentira que deixou os trabalhadores perplexos, sem 
orientação. Como é que essa nova mentira se ex
pressa? Diante da Revolução Industrial, que faz mul
tiplicar a produtividade do trabalho humano, que faz 
aumentar e potencializar a produtividade do trabalho 
humano na grande indústria. Os neoliberais afirmam 
que existem rendimentos decrescentes na indústria, 
quando Ricardo, Marx, principalmente os não-econo
mistas, vêem, a cada dia, inovações em todos os se
tores - Arkright, Cartright, Hargreaves -, as quais · 
aumentam a produtividade do trabalho humano. E os 
nepliberais invertem o mundo, porque, se o trabalho 
humano fornece produtividade crescente, os salários 
devem participar desse incremento de produtividade. 
Então, os neoliberais botam o mundo de cabeça 
para baixo e áJZem que na grande indústria, essa in
dústria altamente eficiente, há rendimentos decre
scentes. E se os rendimentos são decrescentes, os 
salários também devem ser decrescentes, obviamen
te. Se os rendimentos são constantes, os salários de
vem ser constantes; se os rendimentos, como aconte
ce desde o início da Revolução Industrial, são crescen- · 
tes, os salários devem participar dos incrementos de 
produtividade e, portanto, são também crescentes. Os 
neoliberais invertem o mundo, erguem e incorporam 
uma finguagem que fica fora do acesso dos trabalha
dores de praticamente quase todo o mundo. 

E o que fazem eles então? Uma grande arma
dilha, dizendo que existe um momento em que nem 
a técnica, nem a organização, nem o equipamento 
mudam. Se não muda a técnica, se não muda a or
ganização, se não mudam os equipamentos, essa 
indústria está congelada, paralisada. E assim eles 
supõem que, na imagem irreal e invertida da indús
tria, só pode variar o número de trabalhadores. Se o 
número de tmbalhadores vai aumentando e o capita
lista não pode comprar máquinas, não pode mudar a 
organização e nem o equipamento, obviamente ha
verá um momento em que um trabalhador estará 
atrapalhando o trabalho do outro, e entram, então, 
em rendimentos decrescentes. Então, aplica-se a 
idéia de função ao se aumentar o volume de empre
go a rendimentos decrescentes. O salário que ganha 
o trabalhador adicionado, incorporado ao processo 
produtivo, só pode ser menor do que aquele anterior 
que teve uma contribuição produtiva maior. A cada 

- ::kabalhador contratado os rendimentos apresentam
se decrescentes, aplicando-se a idéia de função, de 
limite e de derivada em cima dos trabalhadores qua
se analfabetos. 

A partir desse momento, é óbvio que a discus
são fica mais complicada, porque os neoliberais in
ventaram e traduziram em linguagem matemática 
aquilo que Marx já havia visto. Criam uma repre
sentação do mundo e tentam dar - como dizia Marx 
- uma precisão matemática a essa representação, a 
essa falsa imagem do mundo. 

De modo que, então, o que vemos é que cria 
um tempo artificial, justamente adequado para che
gar à conclusão mentirosa, falsa, contrária aos tra
balhadores, de que há rendimentos decrescentes 
num mundo em que a produtividade cresce visivel
mente. 

Depois, em 1936, uma vez que essas mentiras 
neoliberais entraram em crise, desmorafizaram-se 
em 1929, vem Lord Keynes, um outro espertíssimo 
inglês, e faz o que foi chamado de Revolução Key
nesiana, uma revolução para dar outras justificativas 
ao mesmo processo de_ redução de salários, de es:. 
paliação do trabalhador. 

Qual é a voz que o trabalhador tem? Como re
baterá o. trabalhador essa argumentação que ensi
nam nas universidades, que permeia a mente distor
cida daqueles que só pensam em aumentar a produ
tividade, o lucro, e explorar, cada vez mais, a massa 
de trabalhadores? Vejam o que diz Lord Keynes na 
sua Revolução de 1936: "Não discuto aquilo que os 
neoliberais, com razão, consideraram como irrevo
gável. Em dada técnica, organização e equipamento, 
existe uma correlação unívoca e inversa entre o vo
lume de emprego e o salário que ganha uma unida
de de trabalho, de tal maneira que o emprego só 
pode aumentar se os salários diminuírem. Os sal 
rios diminuem e os lucros aumentam." 

Portanto, agora vem o mentiroso do Lord Key
nes, na sua "Revolução das Aparências", e concorda 
com o essencial para eles, que é justificar o arrocho 
salarial, a redução dos salários. Então, ele diz que o 
emprego só pode aumentar se os trabalhadores con
sentirem na redução de seús salários; e, se não con
sentirem nessa redução, são culpados por estarem 
fora do mercado de trabalho, por estarem desempre
gados. O culpado pelo ·desemprego continua sendo 
o trabalhador, que não consentiu em trabalhar por 
zero ou negativo. A zero or negative wage assegu
rará pleno emprego continuamente. Se os trabalha
dores pagassem para trabalhar, todos os empresá
rios iri~ contratá-los. 

Então, num absurdo crescente a que esses 
ideólogos, grandes teóricos de prêmios Nobel che
gam, estaríamos numa situação pior do que a escra-
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vidão, porque, nesse mundo de tràbalhadores assa-· 
lariados, eles teriam de pagar para trabalhar. 

Diz Alfred Marshall, professor de Lord Keynes, 
que os trabalhadores não consentirão em trabalhar 
por nada, por zero, por negativo ou em pagar para 
trabalhar, para não spoil the market, para não es
tragar o mercado, que é algo bonitinho, bem arruma
do, tem uma grande inteligência, quase divina. Por
tanto, se os trabalhadores venderem suas mercado
rias por um preço negativo, por um preço abaixo de 
zero, estragarão a lógica do mercado. Não é porque 
podem morrer de fome ao ganharem zero, isso não 
tem importância para os ideólogos: é que eles estra
gam o mercado. Assim, é muito natural que, neste 
País e neste continente onde sequer uma versão 
ideológica apareceu -todos esses autores a que me 
referi são europeus -, nunca tenha havido uma inte
ligência suficientemente distorcida e esperta para or
ganizar uma nova versão mentirosa ideológica. 

Então, o que fazemos aqui? Mentiras mais 
grosseiras ainda, e dizemos que, tendo em vista a 
globalização e a tecnologia mo lemas, é necessário 
que os salários se reduzam. Terydo em vista a inca
pacidade dos trabalhadores de acionarem e de tra
balharem nessa nova tecno!ogia, eles devem ir para 
casa. devem ir para a rua; e é tão poderosa esta 
possibilidade, este poder de enfiar na cabeça dos 
trabalhadores que eles são culpados pelo seu de
semprego que eu ouvi, estarrecido, outro dia, um lí
der sindical dizendo, repetindo, que é devido à lalta 
de capacitação que os trabalhadores estavam de
sempregados. 

De modo que essas mentiras, essas versões 
ideológicas mentirosas e sucessivas não são inó
cuas nem teóricas apenas: elas têm um efeito na 
prática, elas exercem um efeito sobre as cabeças e, 
obviamente, obscurecem o mundo, como disse Karl 
Mannheim em sua "Ideologia e Utopia", não apenas 
para aqueles que se submetem a essas idéias, a 
esse obscurecimento ideológico, mas obscurecem 
também para as classes dominantes, para o poder. 
O poder também perde a sua noção, o seu norte, a 
sua orientação. 

Portanto, é realmente lamentável que, aprovei
tando-se de uma situação dessas, se tente desmo
ralizar cada vez mais os sindicatos, justificar-se a re
dução de salários, fazer com que os direitos traba
lhistas sejam jogados na lama: o décimo terceiro sa-

_lário, a indenização por dispensa sem justa causa, a 
carteira assinada e, obviamente, o reajuste dos salá
rios. O que existe é a negativa contumaz em reajus
tar os salários e vencimentos, diante uma inflação 

que se diz residual, já acumulada em cerca de 65% 
desde o início dessa estabilidade. 

Suharto, o Presidente da Indonésia, por esses 
instrumentos, também conseguiu estabilizar seu 
país. Agora, pretende concorrer à sétima reeleição. 
Queira Deus que não cheguemos lá! 

O SR. PRESIDENTE (Waldeck Omelas) -
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero 
fazer um registro sobre a audiência que ontem tive 
com o Presidente Fernando Henriq!.!.e Cardoso, em 
que tratamos de assuntos muito import:::.ntes, ligados 
à questão da Região ;:.mazõr.;;;a, principalmente no 
que se refere ao fato de que, neste ano, no dia 22 de 
dezembro, completar-se-ão dez anos da morte de 
Chico Mendes. 

Em todo mundo, está se fazendo um balanço 
···do que tem sido realizado, nesses dez anos, daque

les sonhos do Chico Mendes. O objetivo da audiên
cia era exatamente abordar alguns pontos referentes 
ao problema do crescente desflorestamento arnazô
nico e as medidas necessárias para se amenizar 
essa situação drástica. 

O Presidente da República me recebeu é::. :.:>r
ma muito respeitosa e fraterna Eu lhe mostre: 'ILie, 
segundo dados recentes da UnB, durante os (Jerío
dos em que houve aumento do extrativismo na Ama
zônia, a taxa de desflorestamento caiu de Iom>" es
petacular. Nos períodos em que o extrativismo é ne
gligenciado, em que essa atividade produtiva diminui 
na Amazônia, o desflorestamento cresce de forma 
esp:&ntosa. 

Esses dados não são provenientes de nenhu
ma OnG e também não são reelaborados pela Opo
sição: são dados fornecidos pelo Laboratório de Tec
nologia Química da UnB, que fez essa pesquisa. Na 
prática, pode-se verificar que, na Amazônia, onde a 
atividade produtiva de explpração é feita de forma 
sustentada, por exemplo, por meio de extrativismo, 
as florestas são preservadas. 

Dentro desse contexto em que a sociedade re
celbeu os dados do INPE, cujo trabalho técnico foi 
feito de forma elogiável, embora entristecedores te
nham sido os números mostrados em relação ao au
mento do desflorestamento na Amazônia, há que se 
perguntar: o que fazer para evitar esses males? 

Nesses dez anos de ausência de Chico Men
des, é fundamental que se busque realizar os seus 
sonhos e se chegue a um balanço positivo daquilo 
que tem sido realizado na Amazônia .• A.:;~;;. '""'"f·"e 
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pensei da seguinte forma: a Amazônia não pode es
perar pelo Governo, com o qual concordo ideológica 
e politicamente. Tudo que é necessário deve ser fei
to neste momento, independentemente do Governo. 

Com esse espírito e por ter esse comporta
mento, já realizei seis audiências com o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso,. nas quais apresentei 
propostas, como, por exemplo, a ériação da linha de 
crédito especial para os extrativistas da Amazônia. 
Em mais de 100 anos de extrativismo, esses traba
lhadores nunca contaram com nenhuma linha de 
crédito; existia crédito para todas as atividades, me
nos para aquela que, durante quase 1 00 anos, viabi
lizou economicamente essa região, representando 
40"/o das suas exportações. 

Quando, juntamente com o Padre Paulino, de
nunciamos o problema grave da exploração irregular 
do mogno, não o fizemos apenas para reclamar e 
contestar. Apresentamos uma proposta, para que o 
Governo fizesse uma moratória com relação·à explo
ração do mogno e, durante o período da moratória, 
convocasse vários setores da sociedade, no sentido 
de elaborar uma proposta de-exploração dos nossos 
recursos madeireiros. Houve uma outra proposta. 

Reunimo-nos também com o Presidente da 
República e com os seringueiros, não apenas para 
dizer que os seringueiros estavam passando fome, 
não tinham mais como comprar roupa e que muitos 
deles sequer conseguiam o fogo e o sal nas suas 
colocações. A meu ver, um governante não pode fi
car o tempo todo protegido, como uma abelha rainha 
protegida pelos zangões; inclusive, alguns deles se 
preocupam mais em ferroar do que em produzir ge
léia real para alimentar a colmeia. Um governante 
tem que se deixar inundar pela realidade. 

Apresentamos ao Presidente a proposta refe
rente ao custo ambiental. O que significa o custo 
ambiental? A idéia é a de que, da mesma forma que 
pagamos pela saúde, pela edu.cação e por tantos 
outros serviços importantes para a sociedade, deve
ríamos pagar também pela preservação do meio am
biente. De acordo com essa proposta, o Governo 
brasileiro deveria subsidiar a produção de borracha 
na Amazônia, como forma de assegurar às milhares 
de famílias. de extrativistas a permanência em sua 
atividade produtiva, o preço dessa atividade, o es
coamento da produção, a assistência médica e educa
cional, enfim, todos os aspectos que foram concebidos. 

-=- O resultado foi uma longa negociação, envol
vendo o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, o Ministério da Fa
zenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento. 

Devo reconhecer que, se ,não fosse o empenho pes
soal do Presidente Fernando Henrique Cardoso, por 
meio da Casa Civil e das Dr<'s Maria Amélia Sasaki e 
Anna Maria Peliano, o programa não teria sido im
plementado. 

Falar sobre custear atividade produtiva, ainda 
mais a extrativista, representava uma ofensa a al
guns setores do Governo. Essa proposta foi elabora
da. No Senado, um texto excelente foi aprovado por 
unanimidade. Na Câmara dos Deputados, foram fei
tas modificações, como a retirada dos recursos pro
venientes da Torrnb, que redundaram em prejuízo. 

Durante esse processo de negociação, o Go
verno assumiu o seguinte compromisso: ao se retira
rem os recursos provenientes da Tormb, seria criado 
um programa em que os mesmos recursos seriam 
alocados no Orçamento, para que houvesse uma 
ação de diversificação e de modernização da econo
mia extrativista na Amazônia. Acreditamos nisso. No 
entanto, os setores competentes; ·responsáveis por 
essa feitura, não tiveram o devido empenho. A ver
dade é que, no Orçamento da União, não estavam 
.alocados os R$11 milhões que seriam destinados a 
tão importante realização na Amazônia. 

Ontem, apresentei ao Presidente da República 
um meio de alocarmos esses recursos - Sua Exce
lência assumiu o compromisso de fazê-lo - diante 
dos dados de que, com apenas R$11 milhões, pode
se diminuir drasticamente o desflorestamento na 
Amazônia. O Governo oferece, em forma de renún
cia fiscal, para a Zona Franca de Manaus, quase 
R$5 bilhões, para gerar 50 mil empregos. Duvido 
que a resposta a esse programa seja tão imediata 
quanto aquela que obteríamos se apostássemos na 
diversificação da economia extrativista, na imple
mentação de sistemas agroflorestais, no manejo cer
to dos nossos recursos florestais e na implementa
ção de agroindústrias que beneficiem e incorporem a 
nossa matéria-prima. 

Ontem todos esses dados foram mostrados. 
Como sou do tipo de pessoa que crê para ver, vou 
crer para ver isso acontecer, até porque o Presiden
te disse que se empenharia pessoalmente. 

Há outras propostas a serem feitas, como, por 
exemplo, as que se referem às usinas de beneficia
mento de castanha e de borracha. Muitas outras 
idéias e sugestões foram apresentadas pelo meu ga
binete ao Governo de um modo geral, sem a preocu
pação .Se saber se o Governo vai ou não !aturar. 
Essa política mesquinha, em que se procura saber a 
autoria do projeto, o "pai da idéia", não faz parte do 
meu estilo de fazer política. 



392 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

Sr. Presidente, um dito popular reza o seguin
te: 'dize-me com quem andas, que te direi quem és". 
Talvez, na vida pública e no embate político, pudes

. se ser feita a seguinte paródia: "dize-me como fazes 
as críticas, que te direi quem és" ou "mostra-me 
como reages às críticas, que revelarás quem é:s'. 

Num artigo publicado na Folha de S.Patõlo, no 
dia 2 do corrente, fiz uma avaliação de dois aspectos 
que considero importantes no momento atual do 
nosso País. Os dados apresentados pelo INPE reve
lam que houve um crescimento do desflorestamento 
da Amazônia. Em 1995, foram desmaiados 29 mil 
quilómetros quadrados de floresta, e, em 1996, 
18-mil quilómetros quadrados. Esses dados são 
alarmantes. 

Fiz uma crítica respeitosa e não uma crítica 
pela crítica. Inclusive, apresentei sugestões. Afirmei 
que o Governo brasileiro tem duas alternativas: con
tinuar passando o mico da Amazônia à frente, como 
muitos já fizeram, ou assumir a responsabilidade de 
resolver o problema de forma estrutural. Até o mo
mento, o comportamento de pelo menos alguns seg
mentos do Governo está apontarado para a primeira 
hipótese. 

Não estou peremptoriamente dizendo que o 
Governo está fazendo assim, até porque acredito 
que a pressão da sociedade e a compreensão de 
pessoas de bem e de boa intenção pode reverter de
terminadas tendências nefastas à resolução verda
deira dos problemas. E, ainda mais, observo que no 
processo de votação da lei ambiental na Cãmara 
dos Deputados a pressão exercida fez com que o 
Governo cedesse - pelo menos as pessoas que fa
lavam em nome do Governo - em pontos que eram 
fundamentais para essa lei, que será um forte instru
mento para enfrentar o problema de desflorestamen
to na Amazônia. São esses dois pontos que estão 
sendo observados no artigo. Estão dizendo inclusive 
que o Governo vai inventar a questão da responsabi
lidade objetiva, a questão da pessoa jurídica, a ex
portação de produtos tóxicos para o nosso País e 
uma série de pontos negociados, afirmando-se que 
seriam passíveis de veto. 

Estou questionando no artigo se o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso tem a consciência do 
que estão dizendo que Sua Excelência deve vetar. 
P.orque é muito grave isso que está sendo negocia
do como forma de veto para que a lei arPbiental te-

_fltla os resultados que precisamos. Embora reconhe
ça também no artigo que a lei é importante, como foi 
importante que ela tenha sido aprovada; alias, no 
Senado foi aprovada por unanimidade, graças ao 

·trabalho do Senador Lúcio Alcãntara, indusive com 
a nossa parceria como relatara desta matéria. 

Não tenho a pretensão de não recebér críticas, 
mas pegaram uma frase do meu texto para, a partir 
daí, lançar uma série de desaforos à Oposição, afir
mando que a mesma não tem proposta e que torce 
pelo "quanto pior melhor". 

Ora, Sr. Presidente, se eu torcesse pelo 'quan
to pior melhor', eu não teria estado ontem com o 
Presidente da República, colocando uma série de 
sugestões importantes, no meu ponto de vista e no 
de muitos segmentos da Amazônia, para que se 
chegue no dia 22 de dezembro com um balanço po
sitivo, não no Governo do Lula, do PT, ou de quem 
quer que seja, mas no Governo do Fernando Henri
que Cardoso, que é candidato à Presidência da Re
pública! 

Vamos chegar lá, e eu quero que cheguemos, 
independentemente de quem seja o Governo, com 
uma agenda positiva, na Amazônia, realizando inclu
sive os programas que estão previstos, em muitos· 
lugares, apenas no papel, que não estão sendo efe
tivados na prática. Foi com esse espírito que fui ao 
Presidente da República. 

Então, não se trata de uma Oposição que torce 
pelo "quanto pior melhor", como está sendo dito no 
artigo, que afirma, em vários pontos, que torcemos 
pelo fim do real etc. Essa não tem sido a minha pos
tura. Aliás, quando o Ministro tenta responder com 
fatos, além de fazer uma garimpagem nas outras 
pastas - aí não tem problema, porque governo é go
verno como um todo - busca responder com ações 
afirmativas na Pasta do Ministro Paulo Renato. Óti
mo que faça assim. Pegou uma realização do Minis
tro Paulo Renato e me mostrou como sendo do Go
verno, não na área ambiental, nesse ponto, mas da 
Pasta do Ministro Paulo Renato. Pegou do Ministério 
da Justiça e também apresenta como proposta de 
governo. Ótimo, é governo como um todo. 

Mas, quando ele fala .da questão ambiental, a 
primeira proposta a que o Ministro se refere é o Pro
dex. Quem levou a idéia do Prodex para o Governo? 
A Senadora Marina Silva e o então Prefeito do PT, 
Jorge Viana. Numa reunião ainda em outubro de 
1995, com a Diretoria do Basa, em Belém, iniciamos 
uma reunião às 9h com uma idéia: criar uma linha de 
crédito especial para os extrativistas da Amazônia. 
Devo dizer, por uma questão de ética e respeito, que 
a Dr' FIE>ra Valadares, çleste Governo, Presidenta do 
Basa, assumiu de pronto a proposta. Ela teve que 
comprar uma briga com seus diretores para fazê-los 
entender que na Amazônia não interessa apenas fi-
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nanciamento de pecuária, lavoura branca e madeira; 
na Amazônia deve-se financiar também as ativida
des produtivas que não ferem a questão ambiental. 

Então o Ministro afirma que o Governo criou o 
Prodex. Quando ele diz que a Oposição não tem 
proposta, que torce pelo "quanto pior, melhor", já 
está se contradizendo no primeiro ponto que apre
senta Se examinarmos a proposta de moratória do 
Governo, quem a apresentou foi o Padre Paulino 
Baldassari e eu, depois que fizemos uma apreensão 
de 15 mil toras de mogno irregular nos seringais de 
Sena Madureira, propondo: "Presidente, vamos fa
zer a moratória do mogno. • Porém, foi feita apenas a 
primeira parte, diga-se de passagem; a segunda não 
foi realizada, que era o amplo debate com a socieda
de para se construir uma proposta de exploração 
dos nossos recursos madeireiros. 

Quando o Governo se refere à proposta de 
aposentadoria para as vítimas de desrespeito aos 
·crimes políticos praticados contra os direitos huma
nos, ele fala exatamente numa proposta que o Pro
fessor Hélio Bicudo e o Deputado Nilmário Miranda, 
ambos do PT, trabalharam exaustivamente junto ao· 
Ministério da Justiça, colocando sugestões a todo 
momento para que o Governo resolvesse um proble
ma que é importante. Graças a Deus, chegamos a 
um tenno com relação a essa questão. 

Portanto, mesmo quando o Ministro tenta dizer 
que a Oposição é apenas raivosa e que torce pelo 
"quanto pior melhor", ele apresenta exatamente as 
sugestões que - pelo menos do meu ponto de vista, 
de forma respeitosa e fraterna, tanto com os proble
mas do meu País quanto com os da Amazônia, 
quanto do de qualquer governante que esteja no cargo 
e que tenha responsabiriCiade, do ponto de vista do Exe
cutivo, de tomar as medidas- foram apresentadas. 

Não me recuso, tenho o maior prazer em poder 
contribuir com as boas idéias, porque essa postura 
da política mesquinha, de ficar brigando pela autoria 
das coisas, não faz parte mais dos novos tempos na 
política Aliás, só estou trazendo estas questões por
que me vi na obrigação, até em nome da Oposição 
como um todo- já que dela faço parte. Alie-se a isso 
o fato de que nos foi atribuída a pecha de apenas 
torcennos pelo "quanto pior melhor". 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu po
deria ainda relacionar uma série de propostas, mas 
chamarei a atenção para a crítica que ccínsidero 

- omais contundente, com a qual concordo e que não 
foi feita pela Oposição; foi feita por um funcionário 
de um cargo importante na área ambiental do Gover
no. Ele falou, numa revista importante de circulação 

nacional, que o Governo não tem política ambiental, 
que age sob pressão, que os recursos hídricos estão· 
misturados com os problemas ambientais da Pasta 
do Meio Ambiente e que, ainda por cima, a Amazô
nia não é o nosso maior problema. É neste ponto 
que concordo com a crítica: a Amazônia não é o 
nosso maior problema, a Amazônia é a nossa maior 
solução. O nosso maior problema é como vem sen
do tratada e explorada; ela pode se constituir na 
nossa maior solução. 

Numa democracia, mesmo aqueles que fazem 
parte do Governo, devem ter o direito de criticá-lo. 
Com mais razão, aqueles que estão de fora, que não 
estão preocupados em proteger- digamos - a figura 
do Governante, como se fosse uma abelha-rainha, 
sem permitir que ele tenha contato com a realidade, 
vivendo, muitas vezes, um mundo de ilusões. Sem
pre digo uma velha frase que aprendi na convivência 
com a Amazônia: os melhores lagos na minha re
gião, Sr. Presidente, não são aqueles· que ficam 
eternamente isolados, são aqueles que, de vez em 
quando, se permitem inundar por águas novas, dei
xam entrar novas espécies de peixes, novos nutrien
tes. É isso que, de vez em quando, vou fazer nos 
meus encontros com o Presidente Fernando Henri
que Cardoso,, quando levo as sugestões e as de
mandas dos seringueiros, dos caboclos, dos ribeiri
nhos: tentar fazer inundar o Palácio do Planalto com 
algumas sugestões. 

Devo reconhecer que tenho sido tratada de for
ma respeitosa. Devo reconhecer que, mesmo tendo 
trabalho em.viabilizar, em alguns setores do Gover
no, as propostas que ali são acordadas, temos tido 
algum êxito. Quando faço política, eu a faço, primei
ro, porque penso que é o caminho para resolver al
guns problemas concretos; e segundo porque acre
dito que é possível traduzir na política os valores da 
ética e do respeito para com as pessoas humanas. 
Se tiver que ganhar ponto, dividendo político, des
qualificando o meu interlocutor a qualquer preço, 
prefiro perdê-los todos, mas sempre tratando com 
ética e respeito qualquer pessoa, inde
pendentemente da sua ideologia E é dessa forma 
que espero ser tratada também. 

Só vim à tribuna trazer essa resposta porque li, 
na Gazeta Mercantil, no mesmo dia em que saiu o 
meu artigo, 2 de fevereiro, o próprio Ministro afirmar 
que o projeto que regulamenta o acesso aos recur
sos da...biodiversidade é um dos mais importantes 
depois da Lei de Patentes. 

Sr. Presidente, quem "não apresenta proposta 
e torce pelo pior" informa ao Ministro que o projeto 
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que regulamenta o acesso aos recursos da biodiver
sidade, que S. Ex" imputa como um dos mais impor
tantes, é da autoria da Senadora Marina Silva, que 
~sobe nas tamancas e q~e fica raivosa•. 

Estranhei essa fraseologia dita pelo Ministro, 
pois essa nunca foi a minha prática nesta Casa. Ne
nhum dos Srs. Senadores me viu com esse tipo de 
pastura. Às vezes, sou até criticada dentro do meu 
partido por acharem que trato o Governo de forma 
muito tranqüila, que devo ser mais enfática. Penso 
que não é preciso ser tão enfática quando se diz, a 
verdade. As palavras podem sair, muitas vezes, de 
forma mansa, mas alcançando o seu objetivo. Por 
essa razão, senti-me na obrigação de fazer essas 
observações da tribuna desta Casa. 

Não sou autoridade e nem cientista da área 
ambiental, talvez seja uma prática da vida ambiental 
da minha região. E, por isso, me envolvo com tanta 
paixão quando discuto esses temas. 

Foi ótimo ter acontecido esse debate. Não es
perava mesmo que o Governo ficasse calado, mas a 
crítica veio de forma incorreta, desinformada e injus
ta. Até porque, ontem, estive com o Presidente da 
República, exatamente para pedir que alocasse 
R$11 milhões para o Ministério do Meio Ambiente, a 
fim de que elaborasse as propostas, o que já deveria 
ter acontecido há muito tempo, se isso tivesse sido 
encaminhado na feitura do Orçamento da União, o 
que é de sua responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Waldeck Omelas) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sl"s. e Srs. Senadores, ontem apro
vamos, numa reunião conjunta da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de As· 
suntos Sociais e Comissão de Educação, a proposta 
dos Relatores, seus respectivos pareceres a respeito 
da nova lei do esporte brasileiro, a chamada Lei 
Pelé. 

Foi uma reunião bastante tumultuada e creio 
que algumas questões ficaram mal resolvidas, Sr. 
Presidente, entre elas a do parecer do Senador Leo
mar Quintanilha Não me parece que tenha havido 
ali um claro e insofismável caminho de solução; an
dou-se ali por uma linha torta. Um parecer deve con
ter o seu enunciado e sua conclusão, em que o Re-

-mtor deve cingir-se a uma opção contrária ou favorá
vel, apresentando, concomitantemente, as emendas 
que entende serem necessárias para um eventual 
aperfeiçoamento do projeto. 

Li o parecer do Senador Leomar Quinte. ... :i,. e 
reconheço que, em muitas questões pontuais, tem 
razão S. Ex", uma vez que apresenta soluções, a 
meu ver, equilibradas, que procuram equacionar pro
blemas persistentes no esporte brasileiro, principal
mente a partir de uma versão do futebol. É importan
te sempre salientar que essa é uma lei do esporte e 
não do futebol. Mas é evidente que o esporte mais 
profissionalizado e que, portanto, está sendo mais 
contundentemente atingido por essa futura lei, por 
esse projeto, é, sem dúvida alguma, o futebol. 

Não creio, Sr. Presidente, que esse projeto 
possa passar em branco aqui, no Senado, sem uma 
análise, com maior acuidade, com maior detalha· 
mento, com uma perspectiva mais aprofundada. 

Estamos apreciando questões que afligem o 
País e que são de crucial importância. Votamos a 
Reforma Administrativa e todas as emendas .. Ontern, 
a Comissão Especial da Câmara, numa reunião fisi
camente tumultuada, aprovou a· Reforma da Previ
dência. Portanto, as questões exponenciais do País 
estão sendo resolvidas, mas o esporte, principal
mente quando envolve transações comerciais de 
grande vultó, operações financeiras milionárias, ne· 
gócios, quando tem a ver com empregos, com em· 
presas, com sociedades comerciais, entra nessa es· 
lera das preocupações económico-sociais que fa· 
zem parte da pauta do Congresso Nacional. 

O Ministro Extraordinário dos Esportes Edson 
Arantes do Nascimento, o Pelé, que é um símbolo, 
que é uma figura preciosa da história do esporte bra
sileiro, tomou a iniciativa de apresentar um projeto 
de lei que viesse a modernizar e a institucionalizar 
essas relações comerciais, essas relações de negó
cios que se dão no âmbito dos esportes brasileiros, 
principalmente no âmbito do futebol. 

O Pelé é um símbolo de atleta, é talvez a figura 
máxima que o Brasil apresenta perante o mundo e 
perante si mesmo. Falar sobre Pelé é redundante 
porque nenhum outro atleta teve a si dedicadas tan
tas palavras de elogio, de homenagem, de apreço 
merecido, como teve o nosso Edson Arantes do 
Nascimento. É um orgulho para os brasileiros tê-lo 
como integrante da nossa comunidade nacional e 
também como nosso Ministro. 

Mas queria, Sr. Presidente, levantar uma outra 
questão que nem sempre a imprensa brasileira e os 
seus comentaristas colocam no parâmetro ou no pa
tamar ~e entendo ser o mais necessário e o mais 
adequado. Há um valor extraordinário no mérito do 
atleta: .a busca esforçada, intensa e continuada da 
excelência, que é o objetivo do esporte. E, sem dúvi· 
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da alguma, homens como Pelé, homens e mulheres 
como os atletas brasileiros que já nos répresentaram 
em c~:mpetições internas, em competições externas 
e em grandes competições olímpicas, são resultado 
des'i'a busca incessante e continuada da excelência, 
ou ssja, da qualidade, do mérito, do auto-rendimento 
físico e mental, ou seja, a busca do extremo, mas do 
extremo da sua capacitação, do seu potencial, da 
sua qualificação, do seu condicionamento. Isto exige 
sacrifício, esforço, uma postura sóbria, de autocon
trole. Portanto, há mérito e excelência na atividade 
esportiva, o que deve ser premiado, gratificado. A 
fomna pela qual o profissionalismo desses atletas é 
pago e gratificado são os salários, as indenizações 
e, muitas vezes, as vultosas somas em dinheiro que 
recebem aqueles de grande expressão nacional e in
ternacional. 

Todavia, o esporte brasileiro não é feito só dis
so. Este, sem dúvida, é um dos valores que devem 
ser preservados, sustentados, prestigiados e manti
dos continuadamente, e a lei cuida muito bem de 
prestigiar o valor mérito e excelência do atleta, no 
que é extraordinária e positiva desse ponto de vista. 

Há ainda um outro aspecto, uma peculiaridade 
da sociedade brasileira, a qual, como disse, a im
prensa brasileira um tanto quanto despreza, reduz o 
seu valor e a sua dimensão, subestimando-a, qual 
seja, a chamada história, bem como o conteúdo po
pular das associações esportivas. 

As associações esportivas brasileiras, Sr. Pre
sidente, têm algo que se chama história, que não é 
um valor pequeno, menor, insignificante. A historici
dade das associações esportivas é um valor que 
está diretamente ligado ao seu conteúdo popular, à 
sua legitimidade social. Associações esportivas de 
grande conteúdo histórico e popular têm enorme le
gitimidade político-social, se é assim que podemos 
entender e considerar. Assim, os clubes de futebol 
do Brasil, não apenas os grandes, que fazem parte 
da primeira divisão do esporte profissional, mas to
dos, as centenas de clubes de futebol deste País, de 
atividade profissional, que têm uma história centená
ria, que têm uma longa trajetória de contribuições 
humanas, de sacrifícios pessoais, de participação 
multitudinár:ia do povo brasileiro. Portanto, Sr. Presi
dente, o valor desse conteúdo histórico popular é es
sencialmente democrático. 

As vezes - e faço aqui uma análise extrema-
- mente pontual, dirigida, não generalizada -, alguns 

jornalistas ou representantes de opinião pública, as 
pessoas dotadas do poder de opinião costumam su
bestimar esse valor, costumam desconsiderá-lo, fa-

zendo uma confusão com as figuras, às·vezes folcló
ricas e outras tantas realmente vexatórias, do espor- · 
te brasileiro. Há pessoas que realmente utilizam o 
esporte como instrumento para sua autopromoção, 
para o seu beneficio pessoal, enfim, aqueles a quem 
imprensa chama •cartolas•. Todavia, há uma confu
são, a meu ver, absolutamente repetida e que, a 
cada vez que é por nós registrada, vem carregada 
de sarcasmo, de ironia, com uma consideração de 
que esses valores são menores, desprezíveis, para 
dizer o menos. 

Confunde-se essa •cartolagem•, que sei pode 
existir em alguns clubes e, eventualmente, existe, 
com uma outra coisa que se chama valor histórico e 
conteúdo popular, a extraordinária legitimidade de
mocrática dos clubes de futebol, que expressam a 
vontade e o sentimento de milhões e milhões de ci
dadãos brasileiros que ali colocam a sua alma, os 
seus sonhos, as suas esperanças, que ali colocam 
boa parte da sua vivência social. 

E, ao contrário, muitas vezes, quanto mais for
te é o clube, quanto mais significativa é a sua pre
sença, mais é criticado pelas práticas de •cartola
gem". No entanto, é importante dizer que, por trás 
disso, há um enorme e importante conteúdo popular 
que precisa ser respeitado. 

Digo isso, Sr. Presidente, preliminarmente, por
que creio que não é só o atleta que tem de ser man
tido, preservado e prestigiado, mas também os clu
bes de futebol. E, aí, surge uma questão, uma inda
gação: qual é a fonte de renda dos clubes de futebol 
no Brasil? Qual é a origem dos recursos com os 
quais mantêm a sua sede, a folha de pagamento dos 
atletas, os seus serviços, toda a prestação que fazem 
no sentido de qualificar a sua atividade esportiva? 

Pode-se pensar que um clube de futebol vive 
da renda dos jogos - o chamado borderô -, ou seja, 
vive da contribuição dos seus associados, mas este 
não é o raciocínio certo. Em nenhum clube de fute
bol, no Brasil, nem mesmo entre os maiores, há a 
possibilidade de sobrevivência através da contribui
ção de associados, que é muito pequena 

As rendas, por maiores que possam parecer -
e muitas vezes são publicados números aparente
mente extraordinários -, são muito baixas, porque o 
preço dos ingressos no Brasil é baixo - e deve sê-lo 
-, ficando muito aquém do patamar internacional. E, 
justamente porque o esporte chamado futebol é con
siderado popular, não é possível que haja a cobran
ça de valores muito acima daquilo que a capacida
de média do poder aquisitivo do torcedor possa 
admitir. 
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É importante que se ressalte que tanfo a renda 
dos jogos 'quanto aquela proveniente da contribuição 
dos associados é praticamente insignificante ·para os 
clubes de futebol. Eles vivem hoje de duas espécies 
de transações comerciais que lhes dão o sustento, 
que lhes dão os recursos para manterem suas ativi
dades. Uma delas é o chamado patrocínio comer
.clal, que se tomou uma prática comum, usual no es
porte brasileiro, em qualquer esporte profissionaliza
do - o clube adota o nome de uma empresa, que 
tem o seu patrocínio magno na camiseta ou em 
qualquer parte do seu uniforme. Essa é uma das 
fontes, é uma das transações comerciais que clara
me_nte o clube de futebol realiza e que o aproxima 
muito da natureza de uma sociedade comercial, não 
mais tão-somente de uma associação esportiva sem 
fins lucrativos, visando meramente a excelência do 
esporte. 

Há uma outra transação comercial que é a 
mais significativa, a mais importante, que sustenta 
os clubes, porque essa é uma saída brasileira para 
um País que tem uma grande população de baixa 
renda, para um País que tem carências, que tem difi
culdades econõmicas, que tem uma enorme faixa de 
sua população com baixo .poder aquisitivo. Não po
dendo, evidentemente, auferir da renda dos jogos e 
da contribuição dos associados, criou-se no Brasil a 
instituição do passe; ou seja, o instrumento de trans
ferência comercial do jogador de um clube para ou
tro. Isso é uma transação de caráter comercial, por
tanto entra numa esfera de negócios, num universo 
fiscal que não pode ser invisível, que não pode ficar 
escondido, que não pode ser recôndito, que não 
pode ser obscuro. Tem que ser transparente, tem 
que ter visibilidade e, portanto, tem que ser algo pas
sivo de toda a legislação, de toda a legalidade, de 
toda a licitude que se possa exigir. 

É esta a ênfase que quero fazer neste pronun
ciamento, Sr. Presidente: o passe no Brasil é a 
maior e possivelmente a mais abrangente fonte de 
sustentação financeira dos clubes de futebol. Acabar 
com essa fonte, reduzi-la a nada ou eliminá-la signi
fica suprimir do espaço público brasileiro, do espaço 
social brasileiro as associações esportivas com mais 
de cem anos de existência, de grande conteúdo his
tórico e popular, apesar de uma cartolagem despre
zivel que em alguns, e até em muito poucos, real
mente existe. 

-""' É preciso, sim, manter; é preciso, sim, ressal-
var os clubes de futebol pela sua história, pelo seu 
valor popular, pelo seu conteúdo democrático, por 
essa eminência pública que têm os clubes de fute-

boi.· Não quero dizer com Isso, Sr. Presidente, que 
não haja necessidade de uma nova regulamentação 
do passe. Sim, mas ao lado de uma coisa chamada 
mérito e excelência, que é tão intrínseca ao jogador 
de futebol, há um outro valor que se chama história, 
conteúdo popular, essência democrática dos clubes 
de futebol, que não pode ser destruído, apesar do 
desprezo com que muitas vezes votam nos clubes 
alguns elementos dotados de opinião. 

Clube de futebol é um valor que precisa ser 
respeitado e considerado neste País, porque advém 
daí a essência, a força, o dinamismo e a qualidade do 
esporte brasileiro, principalmente do nosso futebol. 

Mas reconheço, Sr. Presidente - e aí a Lei 
Pelé é extremamente modemizadora -, que transa
ções comerciais devem ser tratadas como tal e, por
tanto, devem ser inseridas num universo fiscal, 
numa esfera de legalidade, devem ser passíveis de 
fisco, de contribuição que devem dar ao Estado; pa
gar impostos que, hoje, evidentemente a falta de 
transparência não permite que aconteça. E creio que 
manter, durante um certo tempo, em um nível razoá
Vel a propriedade do passe ao clube de futebol é es
sencial para a sobrevivência do esporte brasileiro. 
Do outro ponto de vista, obrigar os clubes a se trans
formarem em sociedades é destruir muito da sua 
história. Um clube pode não querer transformar-se 
em sociedade comercial. Se for esse o caso, a lei 
deve exigir do clube que ele constitua uma socieda
de comercial paralela, na qual terá a maior parte das 
quotas, e, através dela, realize todas as transações 
comerciais: o patrocínio, a venda de jogadores, ven
das institucionais, enfim, tudo aquilo que o clube au
fere através da sua atividade. 

Oito isso, Sr. Presidente, deixo aqui a minha 
opinião e o meu pensamento a respeito da lei que 
aprovamos ontem, com o meu voto, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, mas quero enfati
zar que, sem dúvida nenhuma, não podemos des
truir esse valor de enorme dimensão histórica, que é 
a Associação Esportiva Brasileira, o chamado clube 
de futebol, que tem longa e centenária presença na 
vida brasileira. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Waldeck Omelas) - Não 
há mais oradores inscritos. 

Os Srs. Senadores Romeu Tuma e Benedita 
da Silva enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno 

S. Exls serão atendidos. 
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O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, missão cumprida! 
Este seria bom título para um certificado de reconhe
cimento da Nação a cada brasileira e brasileiro que 
no dia 24 de janeiro, viu transcorrer a data destinada 
a homenageá-lo como cidadã ou cidadão que empe
nhou as próprias forças na construção deste Brasil 
gigante e que pode receber uma merecida homena
gem no dia a ele consagrado. 

O Dia Nacional do Aposentado, desta vez, as
sinalou o 75.2 (septuagésimo quinto) aniversário de 
criação da Previdência Social em nosso meio e nos 
levou a refletir, mais uma vez, sobre a angustiante -
e até humilhante - situação de milhões de trabalha
dores que se esgotaram na labuta diária, sem saber 
que iriam receber aposentadorias ou pensões em ní
veis incompatíveis com o tratamento digno do qúal 
são merecedores. Também nos levou a refletir sobre 
a situação da Previdência Social que, apesar de 
septuagenária, continua a padecer de vícios, desvios 
e falcatruas que sangram seus cofres e privam o sis
tema de recursos necessários ao bem estar dos 
seus veneráveis dependentes. · 

Assim, o Dia Nacional do Aposentado pareceu
me mais um marco na permanente luta pelo respeito 
aos direitos individuais do que uma data festiva. 
Esse marco lembra-nos que, caso a defesa dos di
reitos mais que legítimos daqueles trabalhadores 
inativos fosse alvo da mesma energia e da mesma 
ênfase destinadas atualmente a garantir os direitos 
humanos para os predadores sociais, veríamos, por 
certo, concretizar-se o preito de gratidão que lhes 
devemos. Um preito de gratidão que se materializa
ria em estabilidade económica e social para 22 mi
lhões de aposentados, pensionistas e reformados, 
que recebem benefícios do INSS ou de órgãos da 
União, dos Estados e dos Municípios. 

Em todas as formas de associação humana 
que buscam um objetivo comum, como o lazer cole
tive ou a produção de bens e serviços, sempre pode
mos identificar, entre as mais sólidas e eficientes, 
aquelas que se preocupam em garantir condições de 
respeitabilidade e dignidade aos seus veteranos. A 
sabedoria e a experiência dos mais velhos consti
tuem fontes de orientação segura, com a qual dimi
nuem os riscos de repetir erros ou de enveredar por 
rumos inconseqüentes. Até as sociedades humanas 
mais primitivas exortavam a solidariedade entre seus 

_ =ft"lembros ativos e inativos, mesmo porque a passa
gem de uma categoria para outra acontecia e conti
nua a acontecer implacavelmente com o passar do 
tempo. 

Aliás, a vida de catla um de nós se ·desenvolve 
em fases inexoráveis: a infância, a adÓiescência, a 
maturidade, a velhice, o estudo, o trabalho, a apo
sentadoria, cada qual com belezas e feiúras, ale
grias e tristezas, problemas e soluções. Todos nós 
passamos ou passaremos por essas fases. A felici
dade está em usufruir cada momento, saboreando o 

·que há de bom e exorcizando o que não convém, 
até que se chegue à aposentadoria escoimada da 
sensação de inutilidade social. Por isso, a Gerontolo
gia Social enfatiza a importância de qualquer ativida
de, de qualquer tipo, mesmo após a aposentadoria, 
para o ser humano poder manter-se sadio psíquica, 
física e socialmente até a mais avançada idade. To
davia, falar em atividade profissional para idosos em 

. países como o nosso, num mercado de trabalho 
cada vez mais refratário até para o trabalhador com 
apenas 40 anos, chega a parecer despautério. Na 
realidade precisamos; assim, de um seguro social 
que garanta pelo menos .as mínimas condições de 
vida digna aos segurados. Sei que isto. é custoso 
nas circunstâncias atuais e as dificuldades opostas à 
reforma previdenciária aí estão a demonstrá-lo. Mas, 
não será impossível, se todos, especialmente nós, 

. os legisladores, nos convencermos da necessidade 
de r:nud!ll1ças legítimas e batalharmos por elas. 

· Respeito·as teses da oposição, quando se con
trapõem à Proposta de Emenda Constitucional n2 33195, 
conhecida como "Reforma da Previdência", que o 
Executivo enviou ao Congresso Nacional em abril de 
1995 e que, depois de aprovada na Câmara, veio ter 
a este Senado Federal no ano seguinte.· Mas, prefe
riria, ao invés do imobilismo defendido por alguns 
setores, que sua grita reforçasse a idéia de que 
quaisquer alterações deverão contemplar apenas o 
pOrvir, reforçasse a idéia de que quaisquer modifica
ções não podem sequer arranhar direitos de quem já 
se aposentou ou está prestes a se aposentar. Afinal, 
todos nós sabemos que os direitos inscritos · na 
Constituição, inclusive os dos aposentados, resulta
ram de um longo, doloroso e irreversível processo 
de conquistas da sociedade e cabe especialmente a 
nós, legisladores, zelar pela sua inteireza. 

Para refletir sobre o que está acontecendo com 
nossa Previdência, socorro-me de dados e conceitos 
emitidos pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Rei
nhold Stephanes, em sucessivos pronunciamentos, 
assim como em brilhantes artigos publicados na im
prensa:- Sua Excelência, reconhecido internacional
mente como um dos mais experientes técnicos no 
setor que dirige, tem ressaltado que, na realidade, 
embora sendo um sistema nascido vulnerável, tendo 
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sido suspenso na década de 30, a Previdência cum
priu sua função até aqui. O INSS, o maior organismo 
do sistema, que atende 90% da população, ainda 
acolhe privilégios e é vítima de fraudadores, mas 
conseguiu sobreviver, superando sucessivas crises 
econômicas nacionais, retração do nível de emprego 
nos piores anos de recessão e incompreensões cor
pOrativistas. Melhor que isso: nunca atrasou o paga
mento de um único benefício, apesar de sua folha men
sal eqüivaler a mais do que o PIB de vários países. 

Lembra ele que •a Previdência Social é um se
guro social profundamente injusto", pois, na forma 
como está sendo praticada, o maior ônus para man
tê-la recai sobre os que se aposentam mais tarde, 
por idade, e ganham menos. Há outras distorções 
que reforçam aquela tese, como, por exemplo, o que 
acontece no campo. A grande maioria dos trabalha
dores rurais, que não contribuiu para a Previdência, 
mas tem seus direitos assegurados constitucional
mente, deveria ser sustentada na forma de·assistên
cia social, com recursos do Tesouro, e não com o di
nheiro arrecadado do contribuinte, que pagou para 
se aposentar e esperava receber. uma aposentadoria 
condigna 

A viabilidade do sistema previdenciário no futu
ro depende de como soubermos utilizar os estudos 
feitos por atuários e demógrafos sobre o impacto fi
nanceiro de cada uma de suas regras. Tais análises 
determinaram os esforços do governo na busca de 
um esquema de financiamento próprio para os bene
fícios existentes, a fim de impedir que todo o sistema 
se veja ameaçado, caso seu crescimento aconteça 
sem a necessária contrapartida de recursos. Aque
les estudos baseiam-se na realidade atual, ou seja, 
nossa Previdência funciona em regime de repartição 
simples, pela qual há transferências de renda entre 
indivíduos da mesma geração, com os trabalhadores 
em atividade financiando os inativos. Todavia, está 
ganhando força a tendência de o regime de reparti
ção simples transformar-se em capitalização indivi
dual, a exemplo do que já aconteceu em outros paí
ses. Com isso, esses países prepararam-se para 
obstar fatores de conflito social que poderão surgir 
após a virada do milénio, com fulcro exatamente nas 
injustiças produzidas por sistemas previdenciários 
insustentáveis. 

Como diz o ilustre Deputado Federal Roberto 
Campos (PPBIAJ), "um provocante autor - Lester 

_Thurow- chega a afirmar que o grande conflito do 
século 21 não será mais o conflito marxista de clas
ses e sim o conflito entre velhos e jovens dentro da 
mesma sociedade". Com essa citação, o nobre par-

lamentar quis, em brilhante "artigo publicado há pou
co mais de um ano, na Folha de S.Paulo, ressaltar 
a importância do sistema de capitalização individual 
na Previdência para prevenir aqueles possíveis con
flitos. O Chile foi pioneiro na adoção desse sistema, 
no qual os empregados aplicam suas contribuições 
em cotas de fundos de pensão, administradas com
petitivamente por empresas especializadas, livre
mente escolhidas. A contribuição dos empregadores 
transformou-se em aumento não inflacionário de sa
lários, da ordem de 20%. O governo se limita a su
pervisionar o sistema, destituindo as más administra
doras a fim de proteger o patrimônio dos trabalhado
res. Além disso, garantirá um "mínimo vital" àqueles 
que, no final, não houverem conseguido acumular 
recursos suficientes para a própria subsistência. 
Nesses casos, o seguro social será convertido em 
"assistência social". Conforme o preclaro legislador 
fluminense, a vinculação dos benefícios à poupança 
individual capitalizada elimina vários tipos de rapina
gem e distorções. A competição leva as administra
doras a procurar os melhores investimentos, diante 
da cobrança e fiscalização pelos cotistas. E, além do 
mais, por meio dos fundos, os trabalhadores tomam
se acionistas das Bolsas, o que significa democrati
zação do ~ital. 

No Brasit, diversos fatos parecem indicar a 
conveniência da capitalização individual. Na década 
de 50, de acordo com os dados oficiais, a taxa de 
dependência indicava que 8 (oito) contribuintes fi
nanciavam um aposentado. Em 70, essa relação era 
de 4,2 contribuintes para 1 aposentado. Nos anos 
90, temos 2,3 contribuintes trabalhando para 1 apo
sentado. E, mantidas as aluais regras, a proporção 
será de 1 para 1 no ano 2020. As mudanças demo
gráfiCaS em curso fazem aumentar ainda mais as 
preocupações, pois as estatísticas indicam acentua
do envelhecimento da população. Nas últimas déca
das, houve queda na taxa de fecundidade e aumen
to de 3,5 anos na expectativa de vida do brasileiro, 
que hoje é de 66 anos ao nascer. Ainda conforme as 
estatísticas, aos 55 anos de idade, por exemplo, a 
expectativa de sobrevida dos homens brasileiros é 
de cerca de 18 anos e a das mulheres de 22 anos. 
Isto significa que, ao alcançar 55 anos, um homem 
tem uma esperança de vida média de 73 anos e 
urna mulher de 77 anos. 

Entretanto, apesar das inúmeras dificuldades, 
. a Previàência Social brasileira chega aos 75 anos 

podendo ufanar-se de muitas conquistas e números 
fabulosos. Por exemplo, em 1993, 66% dos benefi
ciários ganhavam um salário mínimo, percentual que 
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está em 53% agora. Além disso, o Plano Real supri
miu a perda de 11% ao mês que os aposentados so
friam com a inflação. 

No mês de dezembro de 1997, foram gastos 
R$3.878.562.589,48 no pagamento de 17.473.840 
benefícios, inclusive 13.2 salário. Desses benefícios, 
5.892.188 são rurais e 11.581.652 são urbanos. Os 
pagamentos aos aposentados por "tempo de serli
ço' somaram R$1.533.000,00, correspondendo a 
39,52% do total. O segundo lugar em importância foi 
ocupado pelo pagamento de pensões, com 834 mi
lhões de reais. Rnalmente, as aposentadorias 'por 
idade' ficaram na terceira posição, com 719 milhões 
de.reais pagos. Ainda em dezembro de 1997, a con
centração de pagamentos continuou maciçamente 
na faixa de 1 salário mínimo, correspondendo a 
8.724.467 benefícios, ou seja, 49,93% do total. 

É de se notar que, segundo a publicação oficial 
'Perfil dos Benefícios Emitidos pela Previdência So
cial' n.2 30, relativa ao mês de dezembro, 66 (ses
senta e seis) segurados receberam benefícios com 
valores superiores a 100 salários-mínimos isto é 
R$12.000,00 (doze mil reais) cada. Pergunto: será 
tão difícil assim verificar cuidadosamente a lisura de 
66 benefícios num universo de quase 17,5 milhões? 
Lembro, portanto, que a existência desses 66 privile
giados não é suficiente, por si só, para motivar e jus
tificar a pretendida reforma constitucional. 

Entre os avanços da Previdência, podemos 
computar o valor médio dos benefícios, que passou 
de R$177,89, em janeiro de 1996, para R$ 199,19 
em janeiro de 1997, e, em dezembro último, fiCO~ 
em R$221,96 com o pagamento do 13.2 salário. Ou
tro dado importante é o de que 85% da população 
com idade acima de 70 anos recebem benefícios 
previdenciários. 

Para que tudo isso ocorra, a Previ1ência redis
tribui o dinheiro recebido de 23.260.00- contribuin
tes, dos quais 18.790.000, isto é, 80,8% são empre
gados e 4.470.000 (19,2%) são contribuintes indivi
duais. Considerando o total, 14.410.000 contribuin
tes são homens, ou seja, 61,95%, e 8.180.000 são 
mulheres, eqüivalendo a 35,18%. Aliás, tais números 
refletem a composição geral do mercado de trabalho 
no tocante aos sexos. 

O inesquecível poeta Jorge Luiz Borges, que 
VIVeu de 1899 a 1987, disse em seus 'Instantes': 

- =-> ' ••• Se eu pudesse viver novamente a 
minha vida. correria mais riscos, contempla
ria mais entardeceres... teria mais proble
mas reais e menos problemas imaginários .•• 

Porque, se náo sabem, disso é feita a vida 
só de momentos. Não os perca agora'. ·' 

Pois bem, no Dia do Aposentado, tivemos mo
mentos sublimes de homenagens, comemorações e 
glórias. Deixamos os problemas reais da Previdência 
resvalarem, mesmo que por um instante, para o 
campo do imaginário e pudemos viver aqueles mo
mentos em toda a plenitude. Reverenciamos aque
les que nos antecederam, abrindo ou alargando os 
caminhos que percorremos, os mesmos caminhos a 
serem seguidos pelos que nos irão suceder. Não 
perdemos aqueles momentos de exaltar o justo des
canso do trabalhador inativo, o merecido repouso de 
nossos verdadeiros heróis. 

Muito obrigado. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 

- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta 
tribuna, mais uma vez, para tratar de um tema que 
ainda não considero totalmente dissecado,· ou $É:ja, 
a Reforma Administrativa. O Governo resolveu cer
rar pressão, no Senado Federal, para aprovar este 
Projeto de Lei conforme o texto já apreciado na Câ
mara dos Deputados - e o mais grave: de forma ar
bitrária, sem ao menos admitir qualquer alteração. 

Ninguém duvida da necessidade de uma refor
ma administrativa para o país. Mas a reforma pro
posta pelo executivo não será capaz de tomar a ad
ministração pública brasileira mais efetiva e eficaz. É 
uma proposta que vem somar-se a outras como as 
implementadas em outros países, com ênfase ao ge
rencialismo, o que pressupõe que a administração 
pública seja efetiva e eficaz, e ao mesmo tempo de
mocrática e modema, o que não é o caso do Brasil,' 
pois a nossa máquina administrativa não está prepa· 
rada para essa nova alternativa. 

A proposta não resolve, de imediato, nenhum 
problema no que diz respeito ao déficit fiscal. 

A mesma está eivada de erros inconstitucio
nais, bem como é inconsistli!nte e contraditória quan
to à técnica legislativa - exemplo maior são os con
flitos sistêmicos da proposta quanto ao exato instru
mento normativo aplicável ao estabelecimento da re
muneração de parlamentares. E o que é mais grave: 
à guisa de restabelecer o modelo gerencial de admi
nistração pública, abre um precedente para a restau
ração de práticas regionais. Tudo isso em nome da· 
acomodação das bases de sustentação das forças 
govemí§tas. 

Esta Proposta de Emenda Constitucional, a de 
número 173195, já criou um impasse na Câmara dos 
Deputados, em sessão que o regimento interno da-
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quela Casa foi violentamente desrespeitado, pois a 
Comissão aprovou uma proposta de. redação . .final 
_que subverteu as decisões do Plenário, manobra 
classificada por alguns parlamentares como uma 
fraude ao processo legislativo e um golpe no próprio 
Plenário. O relator, além de dar uma nova redação 
daquilo que foi aprovado, alterou substancialmente 
mOdificações à Constituição votad?s em'p!enário. 

Aqui, no Senado, o único passo que a Reforma 
Adminis~rativa alcançou na Comissão de Constitui
ção e Justiça foi com ~elação às regras de aposenta
doria estabelecidas para os magistiados. O relator 
reconhece, portanto, que há imperfeições no texto, 
mas deixa que as mesmas devem ser corrigidas 
posteriormente, pois o mesmo deve ser aprovado 
como se encontra, por •razões. políticas·, posição 
esta similar às mesmas já anunciadas •. 

Os subsídios parlamentares; · através das 
emendas que o Bloco da Oposição apresentou na 
Comissão-de Constituição e Justiça, um total·de··30, 
foram totalmente rejeitadas, muitas delas buscando 
melhorar e aperfeiçoar o texto do referido projeto. 

A posição do Governo contrápõe ao que pres
creve a Constituição, pois a mesma regula as relaçõ
es entre os poderes Legislativo e Executivo e pres
creve a função de cada- um. Na minha avaliação, 
essa Casa existe para criar e analisar, com profundi
dade, projetas de interesses à vida da nação, de for
ma democrática, e não para fazer cumprir a vontade 
do executivo por meio de pressão, através de seus 
correspondentes no Congresso Nacional. 

Não podemos concordar com a posição do go
verno quanto a implantação de uma reforma admi
nistrativa fictícia, após três anos de mandato, seja na 
questão do corte nos gastos públicos,· demissões, 
extinção de direitos dos servidores e criação, extin
ção ou modifiCação de ministérios, que é marcada 
por uma tendência que se diz inovadora, mas na 
l{erdade é antiga e retrograda 

O governo está sempre destacando: 'não ha
verá demissão', para depois voltar atrás. A melhor 
forma de gerar uma verdadeira estabilidade no tra
balho é criar uma estabilidade naquilo que se propõe 
a fazer. E o governo não tem feito isto. 

Chamo a atenção dos senhores senadores 
para os seguintes pontos que estão sendo aprovado 
nesta Reforma Administrativa: 

O regime jurídico único está sendo 
sumprimido e, da mesma forma, os planos 
de carreiras. Constitucionalmente, é assegu
rada a organização em carreira para servi-

dores dos órgãos de· polícia federal, polícia 
rodoviária federal e polícia ferroviária fede
ral. Os demais planos de carreira são substi
tuídos por 'padrões de vencimentos e de
mais componentes do sistema remunerató· 
rio'. Todas as esferas político-administrativa 
deverão instituir conselhos de política de ad
minístração'de pessoal, integrados por servi
dores designados pelos respectivos pode
res. As atribuições dos conselhos não estão 
definidas, mas tudo indica que serão mera-

. mente consultivos. 
Escolas de governo para a formação e 

o aperfeiçoamento dos servidores públicos 
deverão ser criadas e a participação em cur
sos constitui requisito para a promoção na 
carreira. 

· · ' A estabilidade passa a ser após três anos de 
efetiv'o· exercício. A vitaliciedade no cargo para ma

. gistrados e membros do Ministério Público continua 
sendo após dois anos de efetivo exercício. O texto 
constitucional deixa claro que a estabilidade só diz 
respeito aos nomeados para cargo de provimento 
efetivo, em virtude de concurso público. Dessa for
rria,'um emprego público, em que a adjudicação de 
um posto de trabalho se dê após a aprovação com 
concurso não gera o direito de estabilidade no em
prego. Acrescenta-se ao rol de hipóteses autorizati
vas de perda da estabilidade a reprovação em 'ava: 
liação periódica de desempenho, na forma de le1 
complementar, assegurada ampla defesa•. Só se 
adquire· a estabilidade após aprovação ~m avalia
ção especial de desempenho. Pelo art1go 169_ fi

. cam proibidos a criação de empregos e funçoes 
sem previsão orçamentária; repasses aos entes 
estaduais e municipais que não se enquadrem nos 
limites de gastos com pessoal previstos na Consti· 
tuição. 

Perante o exposto, só espero que a Reforma 
Administrativa nos termos propostos pelo Governo, 
segundo ele no objetivo de modernizar a nação, não 
se acabe numa tentativa formalista de privatizar o 
Estado brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE {Waldeck Omelas) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en· 
cerrar os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE {Waldeck Omelas)- Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11h28mín.) 
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Ata da 24ª Sessão Não Deliberativa 
em 9 de fevereiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Ramez Tebet 

Nabor Júnior, José Bianco e Lauro Campos 

(Inicia-se a sessão às 14h30min.) 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

· Sobre a mesa, Expecfle!lte que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N2 93, de 1998 (n" 133/98; na origem), de 5 do 
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara n" 46, de 1997'(n2 1.7Sst96, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a prestação de contas da aplicação de 
recursos a que se refere a Lei n" 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, e dá outras providências, sanciona
do e transfonnado na Lei n" 9.604, de 5 de fevereiro 
de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Sobre a 
mesa. prooosta de em<?:lda à Constituição que será 
lida pelo Sr. ";2 Secretário em exercício, Senador Na
bor J:i cior. 

É lida a segu::"i<e: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO NR 5, DE 1998 

Dispõe sobre o perfodo de funciona
mento do Poder Judiciário. 

As Mesas da ·Câmara dos Deputados e do Se
nado Federill, na forma do § 32 do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

Art. 12 É acrescentado ao art. 96 da Constitui
-Ção Federal, o seguinte parágrafo único: 

"Art. 96. ············-··································· 

Parágrafo único. Cada tribunal fixará o 
respectivo período de recesso qiJe em ne
nhum caso será superior a trinta diâS P<>r ano: 

Justificação 

' O Poder Judiciário tem dedicado valoroso e 
inestimável serviço à democracia sendo o seu fun
cionamento permanente e eficaz essencial à segu
rança da cidadania. Com efeito, esta proposta visa 
manter os trabalhos do judiciário em conformidade 
com as demais instituições do País, garantindo as
sim a vigilância permanente: 

Nos dias atuais, então, com urna sobrecarga 
de trabalho que o leva para uma situação, no míni
mo, vexatória, é 'relevante que este aspecto do pe
.ríodo de atividade dO judiciário seja encarado de for
ma a ser urna das soluções para o excesso de de
manda e a demora de julgamento. 

É certo que esta medida, como foi o efeito vin
culante e outras em tramitação na Casa, não se bas
tam de per si, mas quando atuam em conjunto prestam 
relevante setviço à boa funcionalidade institucional. 

A matéria é elevada ao status constitucional, 
por isso é que, neste aspecto, em caso de aceitação 
desta proposta pelo Congresso Nacional, restariam 
revogadas as disposições semelhantes da Loman 
(art. 66, § 1") e dos regimentos dos tribunais. 

Outras medidas complementares podem ser 
tornadas, a exemplo de aumento no número de jui
zes aliado à modernização e melhoria salarial, sem 
desprezar a formação acadêmica e, mesmo escolar, 
dos nossos jovens. · 

1'4elativamente às férias dos membros da magis
tratura, as mudanças devem partir do STF que tem o 
poder de iniciativa com relação ao estatuto da magis
tratura Pelas disposições legais vigentes (art. 66, Lo
man) as férias dos magistrados são de 60 dias anuais 
que podem ser usados sem prejuízo do recesso. 

Estas medidas contribuem, é o que se espeta, para 
agilizar!.. entJega da prestação jurisdicional no Brasil. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1998. -
Senador Ronaldo Cunha Uma. 

(Seguem assinaturas.) 
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LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FED.ERATIVA DO BRASIL 

Art. 96. Compete privativamente: 
1- aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus 

regimentos internos, com observância das normas 
d~ processo e das garantias processuais das partes, 
dispondo sobre a competência e o funcionamento 
dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrati
vos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxi
liares e os dos juízos que lhes forem vinculados, ve
lando pelo exercício da atividade correicional respec
tiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, 
os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 
e) prover, por concurso público de provas, ou 

prova e títulos, obedecido o disposto no art. 169, pa
rágrafo único, os cargos necessários á administra
ção da justiça, exceto os. de confiança assim defini-
dosem lei; · 

f) conceder licença, férias e outros afastamen
tos a seus membros e aos juízes e servidores que 
lhes forem imediatamente vinculados; 

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribu
nais Superiores e aos Tribunais de. Justiça propor ao 
Poder Legislativo respectivo, observado o disposto 
no art. 169: 

a) a alteração do número de membro dos tribu
nais inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação 
de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclu
sive dos tribunais inferiores, onde houver, dos servi
ços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vincu
lados; 

c) a criação ou extinção dos tnbunais inferiores; 
. • . d) a alteração da organização e da divisão judi

Cianas; 
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes 

estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem 
como os membros do Ministério Público, nos crimes 
comuns e de responsabilidade, ressalvada a compe
tência da Justiça Eleitoral. 

-=--

(A Comissão de Constituição; Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A pro
posta de emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposiÇões específicas constan
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, deven
do ter sua tramitação iniciada a partir do dia 16 pró
ximo. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Encer
rou-se, sexta-feira última, o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Resolução n2 8, de 1998, que au
toriza a. República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco lntera
mericano de Desenvolvimento - BID, no valor equi
valente a cinqüenta e sete milhões de dólares norte
americanos, de principal, destinada ao financiamen
to, parcial, da Primeira Etapa do Programa de Mod
ernização do Poder Executivo Federal, de interesse 
do Ministério da Administração Federal e Reforma 
do Estado; 

-Projeto de Resolução nº 9, de 1998, que au
toriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com o Banco lntemacio
nál para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor equivalente a até cento e cinqüenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos, de principal, 
destinando-se os recursos ao financiamento parcial 
do Projeto de Suporte à Reforma do Setor Ciência e 
Tecnologia- PADCT/111; 

-Projeto de Resolução n° 11, de 1998, que auto
riza o Estado do Mato Grosso a elevar, temporaria
mente e em caráter excepcional, seu limite de endivi
damento para fins de emissão, mediante ofertas públi
cas, de Letras Rnanceiras do Tesouro do Estado do 
Mato Grosso - LFTEMT, destinadas ao giro de sua dí
vida mobiliária vencível no 12 semestre de 1998; 

-Projeto de Resolução nº 12, de 1998, que auto
riza o Estado do Espírito Santo a trar;~Sferir para a Cai
xa Econômica Federal - CE;F, débit95 junto a institui
ções financeiras privadas, no valor total de vinte e seis 
milhões, quarenta e um mil, trezenios. e trinta e um 
reais e quarenta e nove centavos, apurado em 28 de 
fevereiro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste FISCal de Estados; e 

-Projeto de Resolução n2 13, de 1998, que au
toriza o Estado do Pará a contratar, junto à Caixa 
Económica Federal - CEF, operação ae crédito que 
consiste na aquisição, pela CEF, de créditos detidos 
por instituições financeiras privadas junto ao Estado 
do Pará, no montante de vinte e quatro milhões, du
zentos e onze mil, trezentos e trinta e dois reais e 
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quarenta e sete centavos, valor este apurado em 28 
de fevereiro. de 1997. 

Aos Projetes não foram oferecidas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Passa
se à lista de oradores. 

Pela ordem, concedo a palavra ao ilustre Senador 
. José Bianco, pelo prazo regimental de vinte minutos. 

·O SR. JOSÉ BIANCO (P.FL - RO. Pron~ncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, nas duas semanas que 
se passaram, o Governo do meu Estado foi novamen
te motivo de comentários na imprensa. A revista lstoÉ, 
em matéria que ocupou quase uma página de sua pe
núltima edição, referiu-se ao que, no meu Estado, cha
mou-se de "o escândalo do FGTS". 

· Trata-se de mais um fato lamentável ocorrido 
neste Governo. O Chefe da Casa Civil, concunhado do 
Sr. Governador, cometeu a irresponsabilidade de con
tratar uma empresa incompetente, picareta, e, além 
disso, com dispensa de licitação. Tudo isso foi feito 
com a concordância do Sr. Governador, até porque o 
contrato fimnado entre o Gover;no do Estado e a em
presa Meritum, com sede no Rio Grande do Sul, foi as
sinado pelo Governador do Estado. E pasmem V. 
~. Sr. Presidente e Srs. Senadores: com sua assi
natura, o Governador do Estado autorizou o pagamen
to de honorários à base de 30% pela intermediação de 
um negócio entre a Caixa Econômica Federal e o Go
verno do meu Estado, intermediação essa certamente 
desnecessária. Realmente foi uma coisa de espantar. 
Houve um contrato no sentido de que a Caixa devol
vesse ao Governo do Estado o FGTS daqueles servi
dores contratados no passado e que eram não-optan
tes do Fundo de Garantia. VerifiCou-se, porém, que o 
Estado teria direito a apenas cem mil reais ou cento e 
vinte mil reais, o que não interessava nem ao Governo 
nem à empresa. Buscou-se então sacar, indevida e ir
responsavelmente, os fundos de nada menos que 
quatro mil seiscentos e cinqüenta servidores, atingindo 
um total de dois•milhões duzentos e quarenta e sete 
mil reais. 

Além disso, Sr. Presidente, houve outra irregu
laridade: o Chefe da Casa Civil autorizou, por ofício 
à Caixa, que os 30% de honorários da empresa fos
sem diretamente a ela creditados, da mesma forma 
como o seriam os 70% do Governo do Estado. Esse 

_ 9inheiro deveria entrar primeiramente nos cofres do 
Estado, para depois sofrer o processo normal e na
tural do empenho, a fim de que a empresa recebes
se, pelos cofres do Estado, os seus honorários. 

O Governo do Estado, comprovada a irregulari
dade e sendo intimado pe!a Caixa Econômica, já de
volveu esse recurso. Creio que, ao fazê-lo, concor
dou que teria agido realmente de má-fé, de forma ir
responsável, e evidentemente não tinha como dis
côrdar disso. 

Sr. Presidente;,e_p~re,mos sabe!;_do Governo 
estadual como o Estado será.ressarcido desses ho
norários pagos indevida e· irresponsavelmente a 
essa empresa Meritum. Em nota oficial, o Governo 
do Estado tenta justificar as suas mazelas, dizendo 
em determinado trecho: "Como prova da lisura dos 
seus procedimentos, informa que todas as quantias 
sacadas equivocadamente, durante o processo legí
timo em que a administração estadual procurou res
sarcir o erário de depósitos recolhidos indevidamen
te ao FGTS, estão sendo devolvidas às contas dos 
seus titulares, não existindo possibilidade de qual
quer servidor ficar prejudicado". 

A respeito do assunto, um corajoso Procurador 
do Estado, Dr. Joel de Oliveira, escreveu o artigo 
Uma lnstituíção sob Suspeíta, sobre sua própria ins
tituição, a Procuradoria do Estado. Lerei alguns tre
êhos: "A Procuradoria-Geral do Estado pretende cor
rigir suas próprias omissões e mazelas, o que não 
configura razoável. "(Des. Antônio Cândido de Olivei
ra- Pres. TJ/RO). "A Procuradoria-Geral do Estado 
deixou uma válvula de escape para o prosseguimen
to do ardil. Foi a porta aberta, propositadamente, 
para o ladrão entrar no cofre." (Promotor de Justiça 
Rodney P. de Paula- CAEX). 

Sr. Presidente, esses são trechos de peças de 
dois processos que tramitam na }.ustiça: um, a res
peito de desvio de dlnf;!e,![9_.de .mereru;lª-.escolar
pasme V. Ex!; outro, -de uma _argji~A e fâi\Jta cam
panha contra a AIOS, qu@ .desviotMJ.ovecentos mil 
reais dos cof!.~ públicos do meu E.s1ado. ~- o pro
cesso era preP-arado para três saques de novecen
tos mil reais, nao ocorrendo os outros dois apenas 
devido a uma denúncia. Na verdade, foi ajuizada 
uma ação popular do PT, tendo o Juiz da Vara Públi
ca, conseqüentemente, impedido que os dois outros 
pagamentos fossem feitos. 

"As h!lariarlies· interpretaçÕésl:lâ"t.:ei 'flº 8.666/93 
-prossegue o Procurador-, emitidas nos processos 
administrativos da Casa Civil pela Procuradoria-Ge
ral do Estado, estão deixando um rastro de pólvora 
que, fatalmente, vai explodir sobre a cabeça do Go
vernador Raupp em forma de impeachment. Se não 
vejamos: o interesse primário a ser observado nos 
contratos e sobretudo protegido é o público, não o 
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particular; este deve ceder àquele. É o chamado 
princípio da supremacia do interesse público. 

O (A) Procurador(a)-Geral do Estado e o Sr. 
Chefe da Casa Civil não podem, ao usar os poderes 
que lhes foram confiados, deles valer-se para favo
recer amigos, ou obter vantagens pessoais para si e 
para terceiros." 

E o Procurador prossegue em uma nota bas
tante interessante, que requeiro seja transcrita nos 
Ànais da Casa. 

Agora, compete-me, lamentavelmente, ter de 
dizer que a última novidade em meu Estado são de
núncias insistentes e consistentes de que o Governo 
do Estado tern movimentado, sistematicamente, os 
recursos oriundos dos convênios firmados entre o 
Governo do Estado e organismos federais: o DNER, 
a Secretaria de Ação Social do Ministério da Previ
dência e os próprios Ministérios, como o da Saúde. 
Ele os tem retirado irregularmente das contas e mo
vimentado durante meses; consta que os tem devol
vido. Será que o tem feito mesmo? 

Nesse sentido, Sr. Presidente, ocupo esta tri
buna hoje, P.a~a requerer a V. Ex• que o teor deste 
meu muito breve e modesto pronunciamento seja 
encaminhado aos Ministérios do Transporte, da Saú
de e da Previdência Social, a fim de eles determi
nem, o mais rapidamente posSível, a averiguação 
sobre se, de fato, os recursos repassados ao meu 
Estado têm, realmente, recebido o tratamento e o 
cuidado necessários, uma vez que eles têm de ficar 
em contas específicas, movimentadas exclusiva
mente para o fim estipulado em convênio. 

Este é o requerimento que faço a V. Exª, na 
esperança de que esses Ministérios procurem averi
guar as denúncias que faço desta tribuna, porque é 
nossa obrigação verificar a aplicação desses recur
sos, que são públicos. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ BIANCO EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

UMA INSTITUIÇÃO SOB SUSPEITA 

"A Procuradoria Geral do Estado, pretender corrigir suas 

prõprias omissões e mazelas o que não configura razoável•. (De. 

Antônio Cândido de Oliveira- Pres. T JIRO). 

• A Procuradoria Geral do estado, deixou uma válvula de 

escape para o prosseguimento do ardil: Foi a porta aberta, propo· 

sitalmente para o ladrão entrar no cofre•. (Promotor de Justiça 

fl.odney P. de Paula CAEX). 

As hilariantes interpretações da Lei n• 8.666193 emitidas 

_:PDS processos administrativos da Casa Civil pela Procuradoria 

Geral do Estado estão deixando um rastro de põlvora que, fatal· 

mente. vai explodir sobre a cabeça do Governador Raupp, em 

forma de impeachment. senão vejamos: 

O interesse primário a ser observado nos contratos, e so~ 

bretudo protegido; é público. não. o particular; este deve ceder 

àquele. Ê chamado principio da supremacia do interesse público. 

O (A) Procurador(a) Geral e o Sr. Chefe da Casa Civil. não po
dem ao usar os poderes que lh<!s foram confiados, deles valer-se para 

favorecer amigos, ou obter vamagens pessoais para si ou terceiros. 

Vinculado a tal principio está o da indisponibilidade do inte

resse público, isto é, aquele que pertence a todos nós, e não 

pode ser objeto de negociação de qualquer tipo e nem está adis· 

posição de uma pessoa em especial, pois é inapropriável. 

Assim, a autoridade pública não pode agir com liberalidade 

com o erário; quando celebra contrato de prestação de serviços 
de auditagem com honorários 30% (!) para a Meritum, neste caso 

age por incompetência ou dolo demonstra absoluto descaso com 

o dinheiro que não lhe pertence. 

Já foi justificado pelo Sr. José de Almeida (Chefe da Casa Ci

vil), que percentual elevado se deve às despasas que a empresa Me

ritum assumiu integralmente e que, ademais, o contrato era de riscc. 

Hipõcritas! Guias de cegos! 

Primeiro, este tipo de serviço, pelo valor elevado que à 
toda evidência envolvia, não poderia jamais ser contratado com 

base em percentual e sim ajustado ern um valor fixo que assegu· 
rasse lucro razoável ao prestador do serviço. Essa é a norma que 
vale para contratos dessa espécie. 

Segundo, as despesas decorrentes de confrontar papéis 

fornecidos pela SEAD com os da CEF, para efeitos de levanta· 

mentes dos depósitos não pode envolver custos tão elevados de 

auditagem. 

Terceiro, esse contrato não envoivia riscc algum, pois a Caixa 

Econômica Federal tinha o controle geral dos depósitos do FGTS, no 

caso de depósitos irregulares. para saque, na forma da lei. 

O único risco existente seria para quem não tivesse certe

za de receber sua parte no butim. 

Ignoraram. também o princípio da razoabilidade. ou SeJa, 

aplicaram valores desproporcionais de taxa para o fim visado. O 
administrador se dispôs a gastar mais do que deveria e sem ne

cessidade, pois basta uma olhada nas listas telefõnicas e se en
contram dezenas de empresas do mesmo ramo da Meritum com 

a mesma qualidade, ou superior, e por menor taxa de serviços. 
Quando à alegação de notória especialização cai de podre. 

já que auditar (conferir) contas FGTS não é tão diferente de audr 

tar outros tipos de conta. 

Este contrato foi realizado sob o palio subjetivo da lei de 

forma conveniente para alguns e oneroso para os cofres públicos. 

ferindo também. o princípio da impessoalidade onde quis-se be· 

neficiar menos o interesse público. 
Ante todas estas violações legais, confessada com a devo

lução do dinheiro, não se pode concluir contra coisa. ·Fures priva

torum in nervo atque agunt Fures publici in auto atque in purpu

ra·. (Os ladrões dos bens privados passam a vida no cárcere e 

nos grilhões; os ladrões dos bens públicos no ouro e da purpura). 

Joel de Oliveira. Procurador do Estado. 
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex" 
será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, 
ao ilustre Senador pelo Estado do Paraná, Senador 
OsmarDias. 

O SR, OSMAR DIAS (PSDB - PR- Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 

. Presidente, Srs. Senadores, o jornal O Globo, de 
domingo último, dia 8, publicou matéria com o título: 
"Dívida dos Estados cresce sem parar com o aval de 
Senadores a novos empréstimos. Operações autori· 
zadas em 97 somaram US$6,9 bilhões, quatro vezes 
mç.is do que em 96". 

Liberações continuam este ano, mesmo com 
pareceres contrários do Banco Central, e essa tem 
sido, Sr. Presidente, uma regra no Senado. Parece
res contrários da Secretaria do Tesouro Nacional e 
do Banco Central são ignorados, e a Comissão de 
Assuntos Económicos, com o referendo do Plenário, 
tem aprovado sistematicamente empréstimos aos 
Estados, com pareceres técnicos contrários de órgã
os que existem, afinal de contas, para analisar as 
contas e a situação financeira dos Estados e emitir 
pareceres. Estes, ao serem émitidos e enviados ao 
Senado da República, são ignorados pelos Senado
res, já na Comissão de Assuntos Econômicos, uma 
comissão que deveria, de acordo com a responsabi
lidade pautada no Regimento Interno da Casa e na 
Constituição Federal, agir de forma técnica. Se a de
cisão é política, não deveria existir uma comissão 
técnica. 

Durante o ano passado inteiro, Sr. Presidente, 
debatemos aqui o caso dos empréstimos para o Pa
raná. O Governo do Paraná solicitava empréstimos 
de quase R$500 milhões, em três pedidos a três 
agentes financeiros, e eu, como Relator, passei todo 
o ano a exigir informações financeiras do Estado que 
pudessem respaldar e, sobretudo, dar fundamento 
técnico ·ao meu relatório. Foram 12 meses sem que 
o Governo do Estado respondesse aos ofícios, aos re
querimentos e às solicitações que fiz como Relator. 

Bastou o Governador do Paraná mudar de par
tido para que a situação mudasse aqui no Senado. 
Durante o ano de 1997, praticamente todos os Se
nadores da Comissão de Assuntos Econômicos 
apoiaram minha ·decisão de somente apresentar re-

-:latório, quando o Governador do Paraná se dignasse 
a encaminhar a esta Casa as informações técnicas 
requeridas e fundamentadas no Regimento Interno e 
na Constituição Federal. 

Entretanto, o ingresso do Governador em outro 
partido que tem maioria na Comissão de Assuntos 
Econõmicos e no Senado Federal bastou para que 
todas as regras fossem esquecidas; para que qs Se
nadores, num verdadeiro rolo compressor, conse
guissem aprovar os empréstimos, contra pareceres da 
Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central. 

Não quero entrar, Sr. Presidente, no mérito da 
questão, mesmo porque a imprensa já divulgou que 
foi irresponsabilidade aprovar sem que o Estado 
possa pagar no futuro. É o que se pode constatar, 
todos os dias, no Paraná. No entanto, a reportagem 
do jornal O Globo deve chamar a atenção dos Se
nadores, para que, daqui por diante, os empréstimos 
solicitados pelos Estados tenham uma análise técni
ca profunda, detalhada, e para que este Senado 
cumpra com as suas responsabilidades, porque 
classifico como irresponsabilidade que não pode ser 
mantida a aprovação, de acordo com interesses polí
ticos e até eleitoreiros, de empréstimos que compro
vadamente não serão pagos pelos Estados contra· 
tantes, mas sim pela União. 

Prefiro dizer isso aqui a fazê-lo lá fora, mas 
não podemos mais continuar ignorando a situação 
que esses empréstimos estão criando para os Esta
dos. Devido à sede e à ganância do atual Governa
dor em contratar empréstimos, apesar de haver a 
consciência de que eles não serão pagos, o meu Es
tado, o Paraná, está comprometendo futuras gestõ
es e gerações de paranaenses. O atual Governo 
está levando o Estado à verdadeira insolvência. 

Ao mesmo tempo em que este Senado aprovava 
o pedido de empréstimo do Paraná e o pagamento de 
juros, de correção cambial, enfim, de tudo que é praxe 
nos empréstimos internacionais, o Governo do Paraná 
fazia uma verdadeira orgia com o dinheiro público do 
nosso Estado. Foi firmado um protocolo que era, aliás, 
a exigência da Comissão de Assuntos Econômicos; no 
entanto, a Comissão dele abriu mão, quando o Gover
nador do Paraná ingressou num partido forte. não mais 
o exigiu, apenas que o Governador estivesse naquele 
partido. Isso foi o que definiu a situação dos emprésti
mos do Paraná. 

O protocolo de acordo assinado com as monta
doras estabeleceu um empréstimo por parte do Go
verno do Paraná de até R$1 ,8 bilhão. O que está es
crito no protocolo do acordo é que o Governo do Pa
raná poderá emprestar até R$1 ,8 bilhão sem que a 
Renaulf pague juros ou correção monetária. Esta 
empresa não pagará juros, correção monetária, nem 
taxas, e o empréstimo será concedido, como aliás já 
vem sendo, em parcelas que não poderão ultrapas-
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sar R$1 ,5 milhão cada uma, mas que poderá chegar 
à soma astronómica de R$1 ,8 bilhão. 

Ora, Sr. Presiáente, além desse empréstimo 
sem juros e correção monetária, o Paraná está 
doando um terreno de 2,5 milhões de metros qua
drados e deixando mais quinhentos mil metros qua
drados à disposição da Renault caso esta necessite. 
Creio que isso ocorrerá, afinal trata-se de um terreno 
gratuito, é evidente que ela terá essa necessidade. 

O Governo do Paraná, além de oferecer esse 
empréstimo generoso, que não existe para qualquer 
cidaáão paranaense ou brasileiro, está, ainda, inte
gralizando R$300 milhões em capital na compra de 
ações do tipo b, que não poderão ser comercializa
áas a não ser que a Renault queira. Penso que essa 
empresa não autorizará o Governo do Paraná a co
merciaiizar ações do tipo b, uma vez que este último 
esta estatizando uma fábrica de automóveis em nos
so Estado, ao mesmo tempo em que privatiza a em
presa responsável pela energia elétrica, a Capei, 
venáendo ações dessa companhia para pagar a fo
lha áe pagamento, repito, e oferecê-las como contra
partida aos empréstimos que o Senado autorizou, 
porque o Governo do Estado comprovadamente não 
tem capacidade para garantir as contrapartidas exi
gidas por esses empréstimos, a não ser vendendo o 
património público, como vem fazendo com a Capei 
e com a Sanepar, Sr. Presidente. 

Além disto, o Governo do Paraná abre mão de 
todos os tributos por dez anos e não cobrará a insta
lação de luz, telefone, esgotos e água. Enfim, ele 
está exigindo que a Renault entre com a marca, com 
o nome, com a grife, e o povo do Paraná é que vai 
pagar esta conta, que vai custar, entre o empréstimo 
sem juros e sem correção monetária e os benefícios 
fiscais, a doação de terreno e a infra-estrutura, cerca 
de R$2 bilhões aos cofres do Estado do Paraná. 

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que o Go
verno concedia esse empréstimo a uma empresa es
trangeira, o Senado debatia e aprovava empréstimos 
ao Estado, que-se endivida irresponsavelmente para 
atender à ganância do Governador Jaime Lemer, 
que está praticando ali a administração mais desas
trada que já se viu na história do Paraná. É preciso 
que aqueles que apenas assistem televisão visitem 
o meu Estado, porque na televisão o Governo é um; 
ao se desligar a televisão acaba o Governo do Sr. 
Jaime Lemer. Não existem as obras anunciadas pe-

-=ias televisões todos os dias. O decantado anel de in
tegração não passa de pedágios que estão sendo 
instalados para que se cobrem taxas, a fim de que, 
com esses recursos, se façam as obras, numa fia-

grante desobediência ao que estabelece a Constitui
ção, que exige a conclusão destas antes da instala-
ção dos pedágios. · 

Dessa forrna, no Paraná, a ordem está inverti
da. Ao mesmo tempo em que se tomam emprésti
mos com juros e correção cambial se doam recursos 
de forrna generosa e gratuita. Esses recursos jamais 
foram oferecidos aos empresários paranaenses que 
quebram aos montes. Posso citar a indústria de ali
mentos Todeschini, que quebrou e não recebeu o 
apoio solicitado ao Governo do Estado, encerrando 
as suas atividades com a colocação de milhares de 
desempregados na ruas. No oeste do Paraná, a Co
pagro, uma cooperativa construída com o suor de 
gente trabalhadora da região, tarnbém quebrou por
que precisou do empréstimo de R$38 milhões, sobre 
os quais pagaria juros e cerração monetária, e não 
recebeu o apoio do Governador do Estado. 

Sr. Presidente, milhares de empresas quebram 
todos os dias no Paraná, sem que exista uma linha 
de crédito do Estado que apóie as atividades econó
micas. Tudo isso está sendo trocado, Sr. Presidente, 
por uma fábrica de automóveis que vai gerar 400 
empregos diretos, enquanto uma cooperativa seme
lhante àquela que quebrou no oeste do Paraná gera
va mais de 20 mil empregos diretos e indiretos; en
quanto os avicultores do sudoeste assistiram à que
bradeira que atingiu também Chapecó, que foram 
obrigados a abandonar a sua atividade; além de mi
lhares de pequenos produtores que abandonam a 
sua atividade, hoje, no Paraná, por absoluta falta de 
apoio do Governo do Estado. 

Não estou contestando, Sr. Presidente, apenas 
a concessão de empréstimo a um Estado que não 
tem condições de pagar, mas sim a omissão diante 
desses fatos. O Senado não pode continuar a se 
omitir. Dei entrada a um requerimento que deverá 
ser votado esta semana na Comissão de Assunto• 
Económicos e que não o foi na semana passada por 
falta de fundamentos regimentais. 

Ora, Sr. Presidente, se a Comissão de Assun 
tos Económicos não for competente para analisar OE. 

fatos que estão ocorrendo no Estado do Paraná, 
onde empréstimos com o dinheiro público são con
cedidos a empresas estrangeiras geradoras de meia 
dúzia de empregos, enquanto esses mesmos em
préstimos são negados aos paranaenses, mesmo 
com o pagamento de juros e correção monetária, en
quanto-os Estados se afundam em dívidas, que, de
pois, terão a sua rolagem autorizada pelo Senado, e, 
com isso, esses Estados estarão jogando nas costas 
da União a dívida contraída por Governadores irres-
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pensáveis, e o Senado não tem responsabilidade so
bre esta situação que envolve Estados da Federa
ção Brasileira!? 

Acredito que a Comissão de Assuntos Econô
micos terá que votar o meu requerimento esta sema
na e analisar com profundidade o que está sendo 
feito com o dinheiro público não apenas no Estado 
do Paraná, mas em todos os Estados da Federação 
que estão colocando acima de qualquer coisa, acima 
dos interesses da população, o interesse maior de 
uma empresa que possa gerar propaganda na mídia 
e, com isso, votos para a eleição. 

Sr. Presidente, vou dar entrada a um requeri
mento na Comissão de Assuntos Econômicos como 
já disse, mas farei chegar uma representação ao Mi
nistério Público, para que governantes desonestos 
prestem contas do que estão fazendo com o dinheiro 
do povo do Paraná. 

O Secretário da Fazenda e o Governador do 
Paraná estão mentindo à população do E;sjado 
quando dizem que não deram um centavo de con
cessão ou de empréstimo à Renault. Essa mentira 
será desfeita no momento em que a Comissão de 
Assuntos Econômicos analisar o protocolo e quando 
o Ministério Público analisá-lo, e determinar as provi
dências legais cabíveis a essa irresponsabilidade e a 
essa orgia que o Governador do Paraná está fazen
do com o dinheiro do nosso Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira 
por vinte minutos. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr-s. e Srs.Senadores, antes 
de iniciarmos a votação da Reforma Administrativa 
em plenário, a cujo mérito tive a oportunidade de me 
referir no final da semana, declaro-me, desde já, fa
vorável ao parecer do Senador Romero Jucá. Evi
dentemente, com várias e várias restrições. 

Greio; Sr. Presidente, que a Reforma Adminis
trativa poderia ter sido mais aperfeiçoada. Determi
nados pontos precisavam ser mais discutidos; deve
riam ser colocados de tal maneira que a reforma se 

-=tomasse mais perfeita do que será. Nem será perfei
ta: será uma lei com emenda, com erros que são na
turais nas discussões e votações de duas Casas Le
gislativas. 

Na minha opinião, tanto a Reforma Administra
tiva quanto a Reforma da Previdência deveriam, em 
primeiro lugar, partir do pressuposto da desconstitu
cionalização. Penso que dessa maneira elas pode
riam sofrer-alterações determinadas pela tendência 
da vida econômica e política do País. Não nos iluda
mos: há quase um preconceito, ou seja, a partir do 
momento em que se ~bbloca na Constituição qual
quer dispositivo, passa a ser intocável. Pode ser mo
dificado, mas perde-se um tempo enorme devido a 
muitas dificuldades, e quando se atinge o que se de
sejava, os desafios já são outros. Assim essas alte
rações, embora necessárias, podem não ser exala
mente o que queríamos, mas são aquelas passíveis 
de aprovação para sustentarmos o projeto que está 
em andamento neste País, adequando-nos, eviden
temente, àquilo que o mundo, de uma maneira geral, 
tem adotado. 

Mas, Sr. Presidente, Sr'!s. e Srs. Senadores, fiz 
apenas um preâmbulo, pensando que tudo o que ire
mos votar t~ma-se pequeno diante do nosso desafio 
maior, para muito breve, que é a reforma política e 
sobre a qual pretendo discutir um pouco. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL- ES)- Permite V. Exª 
um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) -
Com prazer ouço V. Exª. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL - ES) - Já anunciou 
V. Ex•, e está sendo aguardado com expectativa. o 
seu pronunciamento sobre a reforma política. Mas, 
inegavelmente o intróito de seu pronunciamento é 
bastante significativo, porque V. Ex• convoca aten
ção para a aprovação das Reformas Previdenciária 
e Administrativa, completando praticamente o ciclo 
para a estabilidade do ·programa econômico que 
está posto hoje em todo o País. Lamentavelmente -
digo isso como parte integrante do Congresso que 
teve essa oportunidade -, não fizemos a revisão 
constitucional. Foi uma pena. Creio que perdemos a 
oportunidade de ouro de darmos ao Brasil uma for-. 
matação constitucional adequada aos problemas 
que estamos vivendo hoje. E agora, inegavelmente, 
o Governo tem sobre a cabeça uma espécie de es
pada de Dâmocles: a maioria de três quintos. Para 
qualquer reforma ou emenda constitucional, o Go
verno tem de ter três quintos no plenário dizendo sim 
à proposta colocada, o que não é muito fácil, apesar 
de o Senado ter dado demonstração permanente de 
apoio ão Governo. V. Exª lembrou muito bem: esta
mos nos preparando. A Câmara dos Deputados já 
recebeu a Reforma da Previdência aprovada aqui no 
Senado com o brilhante parecer do Senador Beni 
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V eras ·e a. participação de todos os Senadores, e 
amanhã ou depois iremos aprovar a Reforma Admi
·nistrativa, se Deus quiser: Nesse ponto, o Congres
•SO realmente realiza, no meu modo se sentir, a parte 
mais importante do ·trabalho que deveria ser feito no 
campo das reformas. Lamental]do, como não pode
ria deixar de lamentar, termos perdido realmente a 
oportunidade excepcional da revisão constitucional. 
Mas V. EXª, só por esse intróito, logicamente ainda 
falará sobre a reforma polític_a .. Outro f~to. lamentá
vel: a reforma política deveria ter vindo antes para 
que tivéssemos então uma votação aitamente cons
ciente sob o ponto de vista partidário. Vou aguardar, 
corno sempre faço, as palavras de V. Ex'! sobre esse 
assunto, que é palpitante. Vencida a Reforma Admi
nistrativa e Previdenciária, teremos agora o proble
ma das eleições. Ninguém tenha dúvida que o· gran
de. tema depois das eleições será, inegavelmente, a 
reforma política que, de acordo com meu pensamen
to e, acredito, da maioria dos Colegas que honram 
este plenário, deveria ter sido o ponto inicial para 
toda essa visão de reformas que o Governo Fernan
do Henrique Cardoso ofereceu ao nosso País. Muito 
obrigado a V. Ex'!. 

O SR. GUILHERME PÁLMEIRA (PFL - AL) -
Muito obrigado, Líder Elcio Alvares. V. Ex> acrescen
tou bem mais do que eu modestamente fiz nesse in
tróito. 

Meu desejo era exatamente lembrar que esta
mos votando algo para o que vários e ilustres Sena
dores chamaram a atenção; incluo-me entre eles, 
como V. Ex" também, com a responsabilidade inseri
da no Governo. Não é exatamente aquilo que dese
jávamos, imaginávamos fossem as reformas plane
jactas e sonhadas, mas essas coisas fazem parte do 
processo democrático e, certamente, um dia chega
remos, não ao sonho, mas à realidade brasileira. 

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL - TO) - V. Ex'l 
me concederia um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) -
Com muita honra, nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O Sr. Car1os Patrocínio (PFL - TO) - Nobre 
Senador Guilherme Palmeira, V. Ex'l faz um discurso 
muito importante nesta tarde. Inicialmente, mostra 
seu temperamento quando assegura que será favo
rável à Reforma Administrativa que votaremos em 
primeiro turno no decorrer desta semana. Em segun
do lugar, V. Ex", até certo ponto, condena o açoda
mento com que se votam matérias muito importantes 

-1'!esta Casa. Quanto a isso, quero fazer coro aos 
seus lamentos e declarações. Apresentamos algu
mas emendas de plenário à emenda da Reforma Ad
ministrativa Gostaríamos que elas fossem aprecia-

. das, apesar de sabermos, de antemão, que as car
tas estão marcadas. As emendas de plenário apre
sentadas, eventualmente; pelos Srs. Senadores te
rão o parecer contrário do eminente Senador Rome
ro Jucá. Em conformidade com V. Ex", creio que ma
téria dessa importância deveria ser apreciada à 
exaustão. Durante a convocação extraordinária, 
avançamos bastante e aprovamos matérias que não 
estavam pautadas; conseguimos mais do que previ
mos. Mesmo assim, Senador, concordo que as ma
térias da Reforma Administrativa e Previdenciária 
deveriam ser muito bem estudadas e debatidas nes
te plenário. Eu mesmo apresentei uma emenda que, 
em conversas com técnicos e membros da Secreta
ria de Administração e com o Ministro Reinhold 
Stephanes, percebi que poderia contar, até certo 
ponto, com o amparo governamental, porque é uma 
emenda que poderia ajudar o servidor público e mui
to mais ainda o serviço público. Sabe bem V. Ex" 
que, toda vez em que se anuncia uma reforma admi
nistrativa, levas e mais levas de servidores se apo
sentam com o temor de não terem os seus direitos 
assegurados. Durante muitos anos, os Governos 
têm levado à aposentadoria precoce milhares e mi
lhares de brasileiros, alguns dos quais hoje gosta
riam até de retomar ao serviço público. Recente 
exemplo disso foi o que ocorreu no Banco do Brasil, 
que lançou Plano de Demissão Voluntária - PDV, 
que estimulou a demissão de vários funcionários e 
agora está fazendo concurso em São Paulo porque 
estão faltando funcionários - em várias cidades de 
São Paulo, já sei que se abriu novo concurso. Para 
não ser muito longo meu aparte, eminente Senador, 
gostaria de dizer que penso também como o grande 
Líder do Governo, Senador Elcio Alvares: reformas 
como a política, que V. Ex@ vai abordar neste exalo 
momento, e, sobretudo, a reforma fiscal e/ou a tribu
tária deveriam ter merecido prioridade dentro do 
Congresso Nacional, porque se trata de unanimida
de nacional, todos os segmentos da sociedade bra
sileira são favoráveis à discussão de tais reformas 
em nosso País. Não sei por que cargas dágua o Go: 
vemo não se tem empenhado para aprová-las. E 
preciso reconhecer a culpa do Congresso, mas é 
culpado, sobretudo, o Governo, porque, quando 
quer, .~prova suas emendas. Portanto, quero-me 
congratular com V. Ex• quando apresenta a sua po
sição francamente favorável à aprovação da reforma 
administrativa e, sobretudo, quando diz que essas 
reformas têm de ser melhor analisadas pelos mem
bros do Congresso Nacional. Muito obrigado. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) -
Muito abrigado a V. Ex> também, Senador Carlos 
Patrocínio. 

O Líder Elcio Alvares disse muito bem. A priori
dade seria a reforma política, mas começamos com 
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a reforma económica. De qualquer maneira, imagino 
que está sendo conveniente para o País. Mas a re
forma política devia ser o ponto inicial das reformas 
que precisam ser feitas no País. Não foi possível. Da 
mesma forma, deveria ter-se dado prioridade à refOi
ma tributária, porque esse é o ponto mais polémico 
que existe, envolve interesses de Municípios, de Es
tados etc. Ela devia ter sido debatida - houve tal in
tenção do Governo, de lideranças, de políticos e de 
técnicos entendidos em reforma fiscal. Tentou-se 
uma discussão, mas ela não amadureceu o suficien
te. Ela é, talvez, mais complicada até que a reforma 
política. 

. A reforma política seria a dÍretriz do que se vai 
adotar e do que se pensa adotar. Evidentemente, ela 
não deve ser discutida num ano pré-eleitoral, mas 
defendo que nós a preparemos. 

Penso também ser de grande valia a defesa 
feita pelo Senador Pedro Simon do que se denomi
nou uma miniconstituinte. Há também um projeto -
se não me eng?tno, do Deputado Miro Teixeira- no 
sentido de facilitar a reforma para que o novo Con
gresso possa lazer modificações com maioria abso
luta- se não me engano é essa a proposição -, fixa-
dos os temas. ' · 

Os partidos políticos, os políticos que disputam 
eleição e vão conviver com a população e defender 
seus pontos de vista precisamos mostrar a importân
cia dessas mudanças, porque, sem elas, contribuire
mos para que o País viva dificuldades e dificuldades, 
quando podemos nos aproximar de algumas soluçõ
es mais reais, mais práticas, bastando para isso dar
mos àqueles que podem e que vão votar em nós ou 
em alguém, aqueles que vão depositar seu voto no 
dia 03 de outubro - mais de 1 00 milhões de pessoas 
- a possibilidade de dizerem o que querem. 

Então, que possamos defender o que quere
mos: uma reforma política, uma reforma tributária, 
de modo que, após recebermos esse voto, não fi
quemos, durante quatro anos, a propor plebiscito ou 
algo parecido. Na hora em que somos eleitos defen
dendo idéias, essas idéias já estão ratificadas pela 
população brasileira, pela população dos Estados 
que defendemos. 

O Sr .. Eicio Alvares (PFL- ES)- V. Exª me per
mite retomar a um ponto já mencionado, por favor? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) -
Com muita honra. 

_,_... O Sr. Elcio Alvares (PFL- ES) -O tema de 
V. Exª, como estamos percebendo, é empolgante. A 
intervenção do nobre Senador Carlos Patrocínio diz 
bem de todo o elenco de idéias e debates que pode-

ríamos oeríiihar em re:ac;ão ao tema que V. Exª está 
irazendo à tribuna. C•;ero !l-Penas fazer um registro 
sobre a importância da reforma polf1ica. É preciso 
que ela comemple a iidelidade partidária. Temos de 
fortalecer os partidos. Se iivéssemos as reformas 
com partidos fortes, Senadores e Deputados que vo
tassem com o partido. seria muito mais fácil, e a 
campanha também ganharia maior autenticidade, 
porque o partido da cada um de nós diria de público: 
"•!amos eleger os n::ssos representantes para votar
mos da seguinte maneira ... ". Dessa forma, ninguém 
seria enganado; não haveria. de maneira nenhuma, 
esse problema que ~urge em toda votação, que é 
natural e humano. HCJje não tamos um sistema parti
dário forte. t::ncontramos, no partido, três, quatro, 
cinco idéias diferentes. Isso poderia ser evitado com 
um debate prévio dsntro do partido. Senador Gui
lherme Palmeira, sei que V. Exª é um profundo estu
dioso da situação partidária. Estimo, sinceramente, 
que, vencida esta eleição - infelizmente estamos 
bastante próximos dela- tenhamos uma reforma po
lítica, que nos permita, já de saída, fortalecer a base 
e o partido, para que tenhamos um funcionamento 
parlamentar cada vez mais robustecido, fortalecendo 
cada vez mais os partidos e, conseqüentemente, 
aprimorando o regime democrático, porque uma de
mocracia sem partidos iortes, inegavelmente, é uma 
democracia claudicante. 

O SR. GUiLHERME PALMEIRA (PFL- AL) -
Somos muito gratos a V. Exª. Certamente concorda
mos, sempre concordamos, Líder Elcio Alvares; ra
ramente discordamos, porque os nossos propósitos 
são os de servir melhor o Brasil. 

Jamais poderemos chegar a algum lugar sem 
uma reforma política, por meio da qual os partidos 
realmente sejam constituídos com determinação, 
com suas programações 'é colocações, absorvidos 
pela unanimidade ou pela maioria que signifique a 
unanimidade do posicionamento partidário. 

Na hora em que estamos precisando fazer-úma 
lista para saber, dentro do partido, quem vota "sim" e 
quem vota "não" com relação a determinadas propo
sições que vêm ou que partem de um Governo, o 
qual apoiamos e o apoiamos pelo desejo de uma 
maioria, isso não se justifica, lamentavelmente. 

Quero que no futuro - espero estar aqui com 
V. Ex" nas próximas Legislaturas, se os nossos cor
religionários, nossos eleitores, nossa gente dos nos
sos respectivos Estados assim quiserem - possa
mos defender teses como essa. A partir daí, chega
remos ao ano 2000 tentando encontrar um caminho 
para que, politicamente, este País seja estável e te-
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nha condições de tocar o seu desenvÓivimento eco
nómico e social. 

Sr. Presidente, não sei se conseguirei expor as 
minhas idéias, pois já estou sendo alertado pela 
Mesa que meu tempo está se esgotando, mas tenta
rei resumir tudo aquilo a que havia me proposto. 
Dentro de aproximadamente oito meses, estaremos 
realizando eleições gerais para a renovação dos 
mandatos de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, de Govemadore: e Vice-Governadorec de to
dos os Estados e do Distrito Federal, da Câmara dos 
Deputados, das Assembléias Legislativas e da Câ
mara Legislativa do DF e de 1/3 do Senado. Exata
mElnte como ocorreu em 1994 e em 1989, o pleito se 
regerá por lei diferente das anteriores - está aí outro 
ponto importante a ser contemplado na reforma polí
tica -, de tal sorte que, em três eleições sucessivas, 
cada uma delas se consumou sob diferentes normas 
legais. Isso parece demonstrar que as reformas polí
ticas, permanentemente adiadas, devem merecer da 
próxima Legislatura um tratamento preferencial, 
como dizíamos, sob o risco de entrarmos no próximo 
século com um modelo polítir;:o indefinido, a começar 
pelos sistemas eleitoral e partidário que, como todos 
sabemos, data de 1932, quando foi criado o Código 
Eleitoral. 

Gostaria de abordar esse tema. Sei que o tem
po é curto, mas espero a compreensão do Presiden
te para tentar, pelo menos, enxugar um pouco o que 
escrevi. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa 
comunica a V.~ que o tempo está esgotado. Mas, 
tendo em vista a importância do tema que está sen
do abordado, ser-lhe-ão concedidos mais cinco mi
nutos para a conclusão do seu pronunciamento. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL) -
Muito obrigado, nobre Senador Nabor Júnior. 

No meu entendiment,o, a periodicidade da re
novação dos mandatos legislativos e executivos 
obedece a um esquema que seria conveniente não 
ser alteradQ, na medida em que adota dois princípios 
básicos: as eleições são periódicas - de dois em 
dois anos - e os pleitos distinguem-se entre si, alter
nando eleições gerais e locais. É um modelo oportu
no, no meu modo de ver, primeiramente, porque evi
ta que se municipalizem as eleições federais e, tam
bém, permite que as eleições municipais não sejam 
federalizadas. Além disso, tem a vantagem adicional 

_® se manifestar,a cada biênio, fortalecendo o senti
mento de participação política, que é essencial em 
toda democracia. Sob esse aspecto, estamos bem 
próximos do sistema norte-americano, em que o 

eleitorado é chamado bienalmente às urnas, um~ 
vez que lá o mandato dos Deputados é de dois anos 
e o dos Senadores é de seiis, enquanto o do Presi
dente tem,a duração de quatro anos. 

Questões como a obrigatoriedade do voto ou o. 
voto facultativo são, na minha opinião, adjetivas, ria 
medida em que, podemos, ao fim de um período que 
for conveniente, passarmos de uma a outra alternati
va, sem sobressaltos para os eleitores, e sem risco 
de diminuirmos sensivelmente a legitimidade do su
frágio popular que é a base dos sistemas repre
sentativos. Acredito mesmo, que a transição poderia 
ser feita progressivamente, isto é, estabelecendo-se, 
a partir de determinada data, a faculdade do voto 
nos pleitos municipais e, em face dos resultados ob
servados, em um ou dois pleitos seguintes chegar
mos à adoção plena do voto facultativo. 

O outro aspecto que me parece relevante, é o 
que diz respeito à institucionalização dos pleitos que 
independe da atual ou de qualquer outra eventual 
Constituição. Refiro-me às leis que, na tradição do 
Direito Público brasileiro, devem dispor sobre a ma
téria. Três normas legais devem disciplinar a ques- , 
tão eleitoral. A primeira é a Lei de Inelegibilidades, já 
,que os princípios básicos são de natureza constitu
cional. Trata-se, portanto, de uma lei complementar 
de que já dispomos e que, tendo sido recentemente . 
atualizada, para se adaptar ao Texto Constitucional 
em vigor, não necessita, pelo menos agora, de mu~ 
danças significativas. 

A segunda é lei de caráter ordinário, que é a 
Lei dos Partidos, aprovada e promulgada em 1995 e 
que, em meu entender, também não carece de atua
lização. 

A terceira, por fim, é o Código Eleitoral que, 
sendo de 1965, sofreu mais de vinte alterações, o 
que levou à adoção de leis específicas para os últi
mos três pleitos, como assinalei no início deste meu 
pronunciamento. Essa é a razão por que, no meu 
entendimento, a primeira e a mais premente medida 
da próxima Legislatura deve ser exatamente essa ta
refa. Considerando-se que, na próxima Sessão Le· 
gislativa, dois terços do Senado não estarão direta
mente envolvidos na renovação de seus mandato.s, 
parece-me que seria a ocasião oportuna para que se 
começasse a elaboração, em 1998, de um projeto 
de atualização do Código Eleitoral que poderia, com 
enorme proveito, começar a ser discutido já no pri
meiro aRo da próxima Legislatura Se formos espe
rar sua instalação para que comecemos a elabo.rar 
um projeto, dificilmente ele será votado. antes do ano 
2002. 
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Completada essa etapa, poderíamos ter, já a 
partir das eleições municipais do ano 2000, a plena 
institucionalização do nosso sistema eleitoral, com 
leis estáveis, permanentes, e não periódicas, que 
poderiam, quando muito, necessitar de uma ou outra 
alteração ocasional. Esse, a meu ver, deve ser o 
marco inicial de nossa reforma política. 

A Casa conhece, em relação ao sistema de go
verno, minha declarada preferência pelo parlamenta
rismo, a cuja Frente Parlamentar pertenço por op
ção, por convicção e por adesão voluntária. Não se 
trata, portanto,. de abordar preferências pessoais. 
Contudo, tanto os que são, como eu, parlamentaris
tas, quanto os que preferem a alternativa do presi
dencialismo - para mim, alternativo - poderemos 
concordar que os sistemas eleitoral e partidário ne
cessitam ser coerentes e consistentes com a forma 
de governo escolhida. A minha posição, como parla
mentarista, deixa-me à vontade, uma vez que o par
lamentarismo é um sistema de governo tão plástico, 
maleável e adaptável a diferentes contingências, que 
tanto pode ser aplicado aos sistemas eleitorais majo
ritários, quanto aos sistemas eleitorais proporcionais 
ou àqueles que, como na Alemanha, se denominam 
mistos. Tanto temos o parlamentarismo com sistema 
eleitoral majoritário, na modalidade distrital, adotado 
no Reino Unido e na França, eomo temos sistemas 
parlamentaristas que convivem com eleições propor
cionais, como é o da Holanda, da Bélgica, da Espa
nha e de uma série de outros países. Adotando-se o 
parlamentarismo, portanto, o sistema eleitoral não 
representa: qualquer empecilho, seja ele proporcio
nal, majoritário ou misto, como vimos. Prevalecendo 
a alternativa presidencialista, teremos, de qualquer 
forma, que fazer a opção por um dos três modelos. 

A opção Parlamentarista, no entanto, - sou o pri
meiro a reconhecer - exige um sistema partido defini
do, estável e com possibilidade de formação de maio
rias capazes de dar sustentação a governos que de
pendem da confiança dessa maioria parlamentar e. que 
são, em última análise, delegações dela. 

·Esta constatação, Sr. Presidente, leva-me ne
cessariamente a uma conclusão: mais importante do 
que a escolha destEt ou daquele sistema e'leitoral é 
que ele seja consistente com o sistema de governo 
de cada pais, e, por conseqüência, com o sistema 
partidário que dele resulta. Entendo que é a compati
bilidade entre os três sistemas, mais do que qual
quer outro requisito, que favorece a govemabilidade 
e propicia a· estabilidade política. 

Li recentemente um pequeno ensaio do Profes
sor Giovani Sartori, ex-professor da Universidade de 
Colúmbia, editado pela Universidade de Brasília, de-

-Reminado "Engenharia constitucional. Como mudam 
as Constituições E, embora possa não concordar 
com todas as suas afirmações, creio que ele tem ra
zão quando conclui que os sistemas repre-

sentativos cumprem duas funções principais. De um 
lado favorecem a governabilidade, de outro propi
ciam a diversidade. Como são duas funções comple
mentares não podem ser ambas maximizadas. Na 
medida em que se favorece a govemabilidade, pre
judica a diversidade da representação. E na medida 
em que se privilegia a diversidade, se prejudica a 
governabilidade. O nosso sistema eleitoral minimiza 
as duas funções. Daí por que entendo que temos 
que optar, nas reformas políticas, pelos modelos uni
versais conhecidos, já que não se pode nem rein
ventar a roda, nem desprezar a realidade empírica 
das maiores e melhores democracias do mundo. 
Quando afirmo que o nosso sistema eleitoral minimi
za as duas funções, parto da constatação de que, tal 
como é praticado no Brasil, o sistema eleitoral brasi
leiro só encontra paralelo em apenas um outro país, 
a Finlândia. 

Daí por que defendo que, na escolha do siste
ma eleitoral, só temos três opções. A primeira é ado
tarmos o sistema majoritário mitigado na modalidade 
distrital, segundo o modelo francês em dois turnos, a 
fim de se evitar os inconvenientes do sistema origi
nal saxão, que permite, como se sabe, enormes 
aberrações e distorções. A segunda alternativa é 
continuarmos com o sistema proporcional vigente na 

. maioria dos países que o adotam, isto é, com listas 
fechadas. E a última, é a modalidade alemã, que se 
denomina usualmente mista, mas que na realidade 
determina a fixação do número de cadeiras de cada 
partido, pelo sistema proporcional, preenchendo-as 
metade por esse sistema e metade pelo majoritário, 
o que implica dividir os distritos pela metade do nú
mero de cadeiras a oferecer. Permito-me chamar a 
atenção para dois aspectos que, nesta modalidade, 
apresentam alguns inconvenientes. O primeiro é que 
se trata de um modelo testado apenas na Alemanha 
e muito recentemente estendido, com adaptação, à 
Itália e à Rússia, nas duas últimas eleições. O se
gundo é que o número de cadeiras na Câmara é va
riável e não pode ser fixo, como em nosso caso. 
Atualmente, em decorrência dos últimos resultados 
na Alemanha unificada, são 18 cadeiras a mais so
bre a Legislatura anterior, 12 das quais destinadas à 
UCD e 6 ao Partido Social Democrata, o que termi
na, como se sabe, distorcendo a proporcionalidade 
determinada pelo eleitorado e favorecendo os maio
res partidos. 

São considerações, Sr. Presidente, que jul
guei oportuno fazer, pelas circunstâncias que dei
xei assinaladas no início deste pronunciamento. 
Espero que possam servir quando da discussão 
que, mais cedo ou mais tarde, teremos que travar 
para a '6efinição da reforma política que um dia te
remos que fazer. 

Muito obrigado. 
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Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tonio Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador José Roberto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar à 
Mesa a transcrição, na íntegra, nos Anais desta 
Casa, do editorial publicado pelo Correio Brazilien
se.no dia 8 de fevereiro de 1998, sob o título "Burla 
Acintosa·. 

Vou ler alguns trechos, Sr. Presidente, Sr's. e 
Srs. Senadores, do editorial que trata de uma ação 
envolvendo todos os segmentos organizados do Dis
trito Federal em prol da permanência da sede da 
Agência Nacional do Petróleo em Brasília: . 

Por disposição constitucional irrefo~má
vel, Brasília é a sede dos Poderes da Repú
blica, dos órgãos que lhe são subordinados, 
das autarquias fedel'é[is e da administração 
direta e indireta do aparelho governamental. 
Portanto, qualquer entidade de direito públi
co com as prerrogativas da ANP não será 
instalada nos estados, salvo em violação 
aos preceitos da Lei Maior. 

Em hipótese alguma é razoável abrir 
precedente sob o impulso de argumentos 
tortuosos, como o de que o Rio de Janeiro é o 
maior centro produtor de petróleo do país. ( ... ) 

Ora, a agência não foi instituída para pro
duzir uma gota sequer de combustível. Cabe
lhe, de forma específica, exercer controle sobre 
a atividade petrolífera em todo o território nacio
nal (e não apenas no Rio de Janeiro), atenta 
aos interesses estratégicos do Srasü. ( .•• ) 

Advirta-se, também, que a superposi
ção de funções provocada pela dúplice loca
lização do órgão resultará em congestiona
mento burocrático, desperdício significativo 
de recursos financeiros e perda de eficácia 
operacional. 

Como se trata, porém, de burla acinto
sa aos legítimos interesses e prerrogativas 
da capital da República, cumpre aguardar a 
correção imediata da anomalia mediante 
adequada providência governamental. • 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

BURLA ACINTOSA 

Correio Brazillense 

Em flagrante atentado às prerrogativas político-institucio

nais da capital da República, a Agência NacionaJ de Petróleo 

(ANP), criada por lei ao finai do ano passado, foi deslocada de 

Brasília para o Rio de Janeiro. É o que resulta situar naquele es

tado o escritório central do órgão, treze de suas dezasseis supe

rintendências e a diretoria. composta de cinco membros. 
A insólita transferência se tomou possível graças a uma 

manobra da bancada carioca na Câmara dos Deputados. Mano
bra atrevida, injurídica e inconstitucional. Ao projeto de lei que 
transitara de modo pacifico no Senado, o Deputado Moreira Fran
co. adicionou emenda para despojar Brasflia de sua natural oondi
ção de sede da ANP. 

Não o fez de forma objetiva e transparente. Usou expe
diente sinuoso. A emenda reconhecia o díreilo inconteste de Bra
sília abrigar a sede e ser o foro da ANP. mas fixava no Rio de ,Ja
neiro seu escritório central. E foi aprovada não obstante o gràve 
desvirtuamento do projeto de lei, assim contaminado por vício in
sanável de inj4rídicidade e inconstitucionalidade. 

Por disposição constitucional irreformável, Brasília é a 
sede dos Poderes da República, dos órgãos que lhes são subor

. di nados. das autarquias federais e da administração di reta e índ~ 
reta do aparelho governamental. Portanto, qualquer entidade de 
direito público com as prerrogativas da ANP não será instalada 
nos estados, salvo em viciação aos preceitos da Lei Maior. 

Em hipótese alguma é razoável abrir precedente sob o im
pulso de argumentos tortuosos, como o de que o Rio de Janeiro é 
o maior centro produtor de petróleo do País. E, por isso, deveria a 
ANP ali ser estabelecida. 

Ora, a agência não foi instituída para produzir uma gota 
sequer de combustível. Cabe-lhe, de forma especifica, exercer 
controle sobre a atividade petrolífera em todo o território nacíonai 
(e não apenas no Rio de Janeiro), atenta aos interesses estratégi
cos do Brasil. E mesmo que motivos do gênero tivessem alguma 
valia, sempre estariam em conflí!o com a hierarquia política, ad
ministrativa e constítucíonai da capital da República. 

Advirta-se, também, que a superposição de funções provo
cada pela dúplice localização do órgão resultará em congestiona
mento burocrático, desperdício significativo de recursos financei
ros e perda de eficácia operacional. 

Tudo faz crer que o desmembramento indecoroso da ANP, 
pelo qual restará a Brasflia apenas pequena sala com um letreiro 
pomposo, surgiu da ganância despertada pelo orçamento da insti
tuição (R$130 milhões) e as centenas de cargos a serem pmen
chidos. 

Como se trata, porém. de bulia acintosa aos legítimos inte
resses e prerrogativas da capital da República, cumpre aguardar 
a cerração imediata da anomalia mediante adequada providência 
governamental. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. ~será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. 
O SR. CARLOS PATRocrNIO (PFL -TO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) - Sr.· Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, utili
zo-me .deste espaço que. me é concedido na tarde 
de hoje para enaltecer alguns feitos, algumas ações 
empreendidas pelo· Governo do meu Estado, o To
cantins, onde o Governador Siqueira Campos acaba 
de editar decreto aumentando ó vencimento do fun
cionalismo público. 

Há ·muito tempo,· não vejo nada sobre esse as
SUFlto na impren.sa e parece-me que o funcionalismo 
público federal, há mais de mil dias, não tem reajus
te salarial. No Estado do Tocantins, felizmente, o 
nosso Governador, por meio de decreto, estabelece 
o piso salarial, que não poderá ser inferior a 
R$240,00, e um aumento escalonado que varia de 
R$200,00 a mais de R$1.200,00, para as diversas 
categorias dos diferentes níveis. 

É importante dizer, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, que o nosso Estado, mesmo com essa 
medida, não atingirá 50% da receita. Atualmente, a 
nossa despesa com a folha de pagamento e com o 
custeio do Estado está em tomo de 45% da receita. 
Com esse aumento decretado pelo Governador Si
queira Campos, ainda não estaremos atingindo o li
mite de 60% permitido pela Constituição, para aten
dimento das referidas despesas. E o mais importan
te é que o Governador Siqueira Campos, nesse 
mesmo decreto, estabelece que, a partir de maio, o 
funcionalismo público trabalhará em um turno único 
de trabalho, das 12 às 18 horas, excetuados os ser
viços essenciais, tais como saúde, educação, segu
rança e outros. Antecipando-se à tendência mundial 
para medidas semelhantes, porque teremos, num fu
turo não muito distante, de dividir o nosso trabalho 
com outras pessoas, uma vez que o desemprego 
está campeando e aumentando cada vez mais neste 
País, o Governador Siqueira Campos estabeleceu 
que, à exceção dos serviços essenciais, os servido
res públicos só trabalharão das 12 às 18 horas; 
como isso poderão se reciclar e melhorar a qualida
de do serviço. 

O Sr.~ Bianco (PFL- RO)- Permite V. Exª 
um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO)
Concedo o aparte a V. Exª, com muito prazer, Sena
dor José Bianco. 

O Sr. José Bianco (PFL- RO)- Senador Car
Ies Patrocínio, quero cumprimentar V. Exª pelo dis
curso que faz, tecendo elogios ao Governo do Esta-

_ =<lo do Tocantins. No momento em que o funcionalis
mo público federal, estadual e municipal de todo o 
País reclama por aumento, o Governador do Estado 
de V. Ex" sai na frente concedendo um aumento aos 

seus servidores, e eu o cumprimento por isso. La
mentavelmente, essas medidas não acontecem nos 
demais Estados, especialmente no Estado que hon
rosamente aqui represento. Em que pese o aumento 
considerável na arrecadação havido em meu Esta
do, em razão do crescimento do recolhimento do 
ICMS, em que pese a enxurrada de recursos que a 
União tem repassado aos Estados, especialmente 
ao meu, e, além desses repasses, tivemos a federa
lização da Companhia de Energia Elétrica, que dei
xou nas mãos do Governo do meu Estado, no ano 
passado, nada menos que R$96 milhões, em que 
pese todos esses recursos, até agora, nenhum au
mento linear foi concedido porque o Governador do 
meu Estado não age corretamente: ao invés de con
ceder aumento linear - como fez o Governador Si
queira Campos - prefere aquilo que costumamos 
chamar de "chacrinhas", criando grupos de trabalho 
e beneficiando com altos salários seus apaniguados. 
Tenho de lamentar porque, mesmo não tendo con
cedido nenhum aumento ao servidor público, mesmo 
com todo esse dinheiro recebido e não tendo para 
mostrar sequer uma obra significativa, ainda assim, 
em duas ou três semanas, o Banco Central estará 
remetendo para o Senado o pedido de renegociação 
de dívidas do meu Estado, onde só o Banco do Es
tado, que deverá ser privatizado nos próximos 30 
dias, deixará- pasme V. Ex"- nada menos que um 
prejuízo de R$400 milhões. Esse valor pode não sig
nificar muito para alguns Estados, mas para o meu, 
ainda em forrnação, com pouco mais de 1 O anos de 
existência, é realmente uma soma astronõmica. 
Para o meu Governador parece que nada significa: 
será pago ao longo de 30 anos, então está tudo 
bem. Portanto, quero cumprimentar, por meio de V. 
Ex", o Governo do Estado do Tocantins e lamentar 
que essa boa administração não esteja se repetindo 
em Rondônia. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TOF-
Agradeço a V. Ex", eminente Senador·JosétBianco, 
quando cumprimenta a Administração de rneu Esta
do. Lamento que V. Exª, como representante de 
Rondônia, não possa tecer os mesmos elogios ao 
Governador do povo rondoniano. "" ·• •e 

Além dos aumentos escalonados e da diminui
ção da carga de trabalho do funcionalismo público, o 
Estado de Tocantins, eminente Senador, está come
morando a realização de dois mil quilômetros de as
falto pelo Governador Siqueira Campos, em seus 
três primeiros anos de governo. Pretendemos che
gar, no encerramento desta Administração, ou seja, 
até o fim do ano, aos três mil quilómetros de asfalto. 
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O Estado de Tocantins tem crescido além das 
cifras médias do nosso País. Pesquisas do IBGE 
apontam um crescimento da ordem de 7,8%, dife
rentemente de vários Estados brasileiros, que têm 
alcançado cifras bem inferiores. O Paraná, por 
exemplo, cresceu 6%. 

Portanto, é motivo de muita alegria vir aqui 
esta tarde enaltecer as medidas do Governador Si
queira Campos,. pois, enquanto aumenta o venci
mento dos servidores públicos e diminui a carga de 
trabalho, S. ExB continua realizando obras. 

TIVe oportunidade, eminentes Senadores, de 
ler em reportagem da Folha de S. Paulo, do dia 20 
de-janeiro, que o Amapá pode saldar dívida com a 
arrecadação líquida de apenas dois meses. Em leitu
ra mais minuciosa, concluímos que o Estado do 
Amapá levaria cerca de um mês e vinte e sete dias 
para saldar todas as suas dívidas. E o Estado do TC: 
cantins necessitaria de 0,47 ano para saldar sua di
vida de R$285 milhões. Entre as 27 unidades da Fe
deração, ~ri?S 5- Amapá, Pará, Tocantins, Distri
to Federal e "Espírito Santo - conseguiriam pagar to
das as suas dívidas em aproximadamente um ano, 
sendo que apenas o Estad~ do Amapá pagaria em 
mais de um ano. 

Quero falar também da minha alegria ao ler o 
editorial de hoje do jornal O Globo, sob o título "Di
nheiro das Privatizações Estaduais", onde se lê: 
"Correta ou não, a iniciativa do Senado foi apropria
da". DiZ respeito à matéria votada no plenário em 
que, por uma maioria apertada, estabelecemos que 
50% dos recursos provenientes das privatizações 
sejam endereçados à amortização da dívida. E é 
essa a posição também do ex-Presidente do Banco 
Central, Dr. Gustavo Loyola, que afirma que "aliviar 
as contas do Estado é trocar siderurgia por educa
ção, por telecomunicações e por saúde". 

Para concluir, Sr. Presidente, S~. e Srs. Se
nadores, ratifico a minha satisfação em informar à 
Câmara Alta do meu País sobre as ações e os feitos 
do Governador Siqueira Campos, do Tocantins, Es
tado que avança criando condições de moradia, de 
atendimento à saúde e à educação condignas sem, no 
entanto, endividar-se como têm feito outros Estados. 

-=--

Muito .obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patro
cínio, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Bianco. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) -Concedo a 
palavra, por vinte minutos, ao Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) :-

DISCURSO RETIRADO PaO AU
TOR, PARA REVISÃO, NOS TERMOS DO 
ART. 201, § 22, E QUE SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco)- Concedo a 
palavra, por vinte minutos, ao Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SI%. e Srs. Senadores, parece-me 
que hoje a atenção dos oradores se centra no pro_
blema da legislação eleitoral, o que talvez se deva a 
aproximação das eleições. 

Nós, humanos, temos mecanismos pelos quais 
rapidamente nos esquecemos dos acontecime~to~: 
dos eventos que nos contrariam. Charles Darwm Ja 
havia percebido essa peculiaridade do ser humano; 
anotava o que parecia contrariar suas idéias, pois 
percebeu que, se não o fizesse, esqueceria o que 
contrariava seus pontos de vista. Enfim, esquecemo
nos rapidamente dos fatos. Esquecemo-nos de que, 
pela primeira vez em nossa história, estamos avan

. çando para uma nova experiência: a reeleição sem 
desincompatibilização. 

Isso faz parte da história dos Estados Unidos. 
E, depois que Roosevelt se reelegeu três vezes 
após a primeira eleição, resolveram li~~ar o direito 
do cidadão norte-americano a uma ele1çao e apenas 
uma reeleição. Bill Clinton está pagando, até hoje, 
um alto preço, assim como os Estados Unidos, por 
esta reeleição, por este instituto antidemocrático que 
foi incorporado à legislação norte-americana 

No Brasil, onde o Poder Executivo relativamen
te tem a capacidade de influenciar a opinião pública 
e de impor um comportamento aos outros dois Po
deres; onde o normal é a hipertrofia daquele Poder, 
que diZ, neoliberalmente, estar reduzindo seu poder 
econômico, ele ainda está longe de começar a apa
rar as suas garras, a limitar os seus poderes, não 
apenas em relação aos outros dois Poderes ?a ~e
pública, mas também em relação ao uso do d1nhe1ro 
e da máquina no pleito eleitoral. 

Qual será o comportamento do Governo brasi
leiro diante de uma situação em que notáveis ex
poentes do pensamento social, econômi~o e _!X>Iítico 
do mundo alertam para o fato de que nao sao uma 
simples ventania de verão os problemas que ~nvol
vem, cada dia mais profundamente, a econom1a ca
pitalista internacional? Muitos já se C?nv~ncera_m de 
que o neoliberalismo foi uma expenênc1a ráp1da e 
malfadada. 
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O custo exigido pelo neoliberalismo para impor 
as suas medidas salvacionistas do capitalismo mun
dial constituem uma espécie de UTI com custos 
crescentes que se tomam socialmente insuportáveis 
para a humanidade e financeiramente muito pesa
dos para determinados países. O neoliberalismo, en
tre outras coisas, já custou um bilhão de empregos 
no mundo. 

E o Brasil parece um continente com órbita 
própria que gravita em tomo de algum eixo também 
próprio, com movimento destacado do do resto da 
Terra. Será que o neoliberalismo sobreviverá no Bra
sil? O Brasil será o único país da globalização mun
dial? É possível uma contradição dessas? Será que 
só aqui esse desastre vai dar certo? 

O The New York Times afirma que não e, a 
esse propósito, na semana passada, publicou um 
estudo sobre os problemas da economia brasileira. 
Nele a nossa economia foi chamada de •a bola da 
vez", •a próxima vítima" a rolar no dominó que faz 
cair país por país, principalmente no Sudeste asiáti
co, mas que abala o Chile e que perturba, até mes
mo, os Estados Unidos. 

O Professor Robert Reich, ex-secretário do 
Trabalho americano, acha que se está a caminho de 
uma grande contração econômica, com dinâmica se
melhante à da Grande Depressão de 1929. O espe
culador mais famoso do momento, George Soros, 
apontado por muitos como o responsável pela crise 
asiática, afirma que pode haver um colapso no siste
ma mundial de comércio. 

"Tudo se assemelha a um incêndio que não foi 
controlado", diz Eisuke. 8akakibara, vice-Ministro 
para finanças internacionais do Japão, e arrisca que 
a crise asiática é apenas o primeiro sintoma de uma 
síncope do capitalismo mundial. 

Há três anos tenho repetido inúmeras vezes 
pensamentos e opiniões semelhantes aos que aqui 
volto a expor. Quantas vezes me referi à corrente de 
econom~s japoneses que falam que a crise para a 
qual marcha de olhos vendados a economia capita
lista será uma crise de sobreacumulação? Em 1980, 
escrevi que essa crise de sobreacumulação teria 
como epicentro a economia japonesa. Contração, 
colapso, síncope capitalista eram coisas impensá
veis até meados do ano passado, quando os países 
do Sudeste asiático começaram a quebrar. 

O Presidente, Fernando Henrique Cardoso, o 
-'inabalável, o que dirige esta economia desgravitada 

do .planeta Terra, encontrou-se, em Davos, com 
George Soros, o maior especulador do mundo, e 
com diversas figuras mundialmente conhecidas. Há 

uma preocupação em organizar instrumentos inter
nacionais que ·possam pôr fill)ites, freios, direções, con
trole, :ra:ionalidade àquilo que, por def111ição, se auto
controlaria: os mercados neofiberal e mundial do capita
lismo, que, de acordo com as idéias iluministas de que é 
henleiro, teria a capacidade de se autogovemar e de 
auto-ajustar. As forças livres do mercado, ao invés de 
~narem para o desemprego um bilhão de criaturas 
e de criarem no mundo um bilhão e trezentos milhões 
de pessoas que recebem no máximo um salário míni
mo, ajustariam, da mellor e mais favorável forma possí
vel, as diversas opções de vida para o gênero humano. 

O Governo Reagan pregou o neoliberalismo e 
o equilíbrio orçamentário, mas essa política levou o 
desequilíbrio orçamentário dos Estados Unidos a 
US$320 bilhões. Pregou, mas não realizou. Aos pou
cos, as idéias, nascidas em 1873 - essas velharias 
que haviam entrado em crise em 1929 - consegui
ram ressurgir. E, agora, nos Estados Unidos, o go
verno do Partido Democrata realiza as idéias republi
canas de Reagan e reduz o déficit orçamentário fe
deral norte-americano de US$320 bilhões para 
US$28 bilhões apenas. 

Quem vai comprar US$300 bilhões no lugar 
doS Estados Unidos? É evidente que tem de apare
cer compradores no mundo. Serão esses um bilhão 
de trabalhadores desempregados? Ou os brasileiros 
famintos que recebem um salário de R$120,00? Se
rão os coreanos, os tailandeses quebrados, os sul
coreanos, os habitantes de Hong Kong, que estão 
desvalorizando as suas moedas, em média, em 
50"/o, enquanto o Brasil não desvaloriza a sua? 

Como pode haver uma globalização como 
essa? Alguns países do Sudeste asiático desvalori
zaram sua moeda em até 80"/o; outros, em 50%, 
com isso, podem exportar pela metade do preço que 
exportavam há 6, 5, 4 meses, de acordo· com as 
condições e custos de produção que lhes permitiram 
dominar o mercado mundial. · 

Em 1976, o Japão, diante do fato de que os Ti
gres Asiáticos já estavam exportando uma quantia 
correspondente a 43% das exportações japonesas, 
resolveu criar um sistema internacional de globaliza
ção que fosse favorável e protegesse as grandes 
economias do sudeste asiático e do Japão. Chamou
se Global New Deal esse projeto japonês feito em 
1976, que consistia em fornecer empréstimos inter
nacionais - contra os quais me ergo diariamente -
empréstimos internacionais para que os países em 
desenvolvimento aplicassem recursos em metrõs, 
pontes, estradas, atividades agrfcolas, irrigação, 
etc., não concorrenciais com a economia do sudeste 
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asiático e do Japão. Assim pensavam os japoneses 
ao utilizarem esse Global New Deal, que é um pla
no de Roosevelt, dos anos 30, globalizado para o 
mundo. canalizado e dirigido por meio das finanças 
públicas, das finanças internacionais. Dessa maneira 
os recursos humanos, a inteligência nacional se des
viaria para esses setores não-competitivos e, assim, 
o Japão e o sudeste asiático desenvolveriam seus 
setores de ponta e dominariam o mundo com sua 
tecnologia; sem que tivessem a concorrência da 
América do Sul, expressamente nominada no livro 

· em que essas idéias são colocadas. 
Diante desse quadro, não sabemos sequer se 

o Plano Real durará até as eleições. Não sabemos 
se o Banco Central conseguirá manter essa estabili
dade monetária por meio de uma taxa de câmbio 
que toma os produtos brasileiros incapazes e inviá
veis para exportação. Dessa forma, não podemos 
conconer com esses produtos do sudeste asiático 
que são vendidos, atualmente, pela metade do pre
ço, devido às desvalorizações do baht e won e de 
tantas outras moedas daquela região. Portanto, o 
quadro se agravará. 

Entretanto, o que vemos no. Brasil é a idéia fixa 
de reeleição. A preocupaçãÓ do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso com a criação de um organis
mo internacional capaz de estabilizar o mundo é 
muito interessante. Sua Excelência sabe, muito bem, 
que não sai da cabeça de nenhum deus novas rela
ções iniernacionais, novas formas monetárias, novas 
relações de poder internacional e nova divisão inter
nacional do trabalho de que o mundo necessita para 
se livrar da problemática atual. E o Presidente já 
mencionou que a única coisa que o preocupa é jus
tamente essa desordem, esse caos internacional 
para o qual estamos caminhando. 

Diante do custo social dessa experiência feita 
no Brasil - que eu chamo de custo "'HC -, o The 
New York Times, órgão completam<Jnte imune a 
sectarismos políticos brasileiros, se horroriza com o 
volume de desemprego, com o salário mínimo aviltado, 
os 11 rrillões de habitações inexistentes e o sucatea
mento do ser humano, o desemprego e a troca de tra
balhadores por grandes tratares, máquinas gigantes
cas que desempregam centenas de trabalhadores. 

O Movimento dos Sem-Terra se toma, obvia
mente, um movimento heróico, um grito quase que 
perdido nas selvas, um grito quase que perdido no 

_ =ROSSO hinterland, e que é incapaz de enfrentar as 
forças reacionárias que não querem fornecer um es
paço para os trabalhadores brasileiros sobreviverem 
do seu trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Soficito 
que V. Ex" conclua, uma vez que o seu tempo já se 
esgotou há alguns minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF) -O 
The New York Times, portanto, se estarrece. Acon
tece que, no Brasil, fazemos ouvidos moucos. Não 
queremos enten~er nem ler sobre o que acontece e 
o que outros povos vêem que está acontecendo aqui 
em nossa Casa Por exemplo, o que aconteceu com 
a Vale do Rio Doce. A revista lstoÉ desta semana 
nos conta que o próprio Senador José Serra se opôs 
à privatização cia Vale, mas não foi capaz de barrar 
essa operação. E quem com ferro fere ... Hoje, a edi
ção da revista lstoÉ mostra as mazelas em que se 
encontra a Vale do Rio Doce, privatizada por 3,3 bi
lhões de míseros reais. Mendonça de Barros, Presi· 
dente do BNDES, que ajudou e financiou a privatiza
ção, diz: "É claro que estamos preocupados com a 
Vale. • Se ele está preocupado, nós, que fomos con
tra essa privatização, estamos preocupadíssimos. 

No Brasil em Ação, em vez de se criarem em
pregos e de se aplicar no social, o que vemos é o 
seguinte: de 42 projetas do Brasil em Ação, pelo me
nos quatro de infra-estrutura econõmica são listados 
·na área social quando o Governo faz o balanço das 
reaiizações. Brasil em Ação para a reeleição. Brasil em 
AÇão para obras de infra-estrutura que, obviamente, 
consideram novamente secundário o ser humano e 
têm única e exclusivamente o selo, o cunho e a vonta
de da permanência no poder. De modo que estaremos 
aprendendo as primeiras lições e o custo socia~ eco
nómico, político, ético, da tal reeleição. Essa experiên
cia, não devemos esquecer, conduz tudo nesta Casa, 
tudo no Brasil. As 51 perversidades, com o rolo com
pressor, a convocação extraordinária, a pressa, o aço
damento com que esses projetes e essas reformas de
vem passar para garantir as condições da reeleição. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Bianco)- Concedo 
a palavra ao Senador José Fogaça. S. Ex" dispõe de 
vinte minutos. · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, antes de as
somar a esta tribuna fazia urna reflexão e me recor
dava de uma figura arquétipica da obra do poeta e 
dramaturgo inglês William Shakespeare: a figura 
grotesca de Ricardo III. _ 

Ricardo III é uma das tragédias mais brilhantes 
de Shakespeare em razão da conformação de uma 
personalidade doentia e contraditória, na qual se ex
pressa o elogio da morte e a exaltação da traição. 



--------------------------

418 ANAIS DO SENADO FEDERAL FEVEREIRO DE 1998 

Ricardo III mandou matar o seu innão, mandou en
forcar o Primeiro-Ministro, Lord Hastings, e pediu 
que aniquilassem os seus sobrinhos, porque tinha 
medo de que os descendentes do Rei Edward lhe 
tomassem de volta o trono. Como disse, é o elogio 
da morte e da traição. 

Talvez a figura emblemática e trágica de Ricar
do III - e foi por isso que ela me veio à mente - te
nha muito a ver não com uma pessoa da nossa épo
ca nem com determinado cidadão ou representante 
político, mas lembro-me da figura de Ricardo. III 
quando olho para o comportamento do meu Partido 
político: uma figura de corpo deformado, com uma 
menti? horrenda, consumido pela doença da ambi
ção, pela supressão absoluta de qualquer ética e 
pelo domínio irrefreável da busca do poder. 

Faço essa reflexão, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, porque não consigo entender o comporta
mento esquizofrênico de um corpo político coletivo que 
é um partido político. Um partido político tem e preeisa 
ter como característica fundamental história, povo e 
ideologia. Partido que não tem história não é partido; 
partido sem povo não é partido e partido sem unidade 
ideológica e política também não é partido. 

O PMDB tem história, o _PMDB tem povo, sim. 
Nos últimos vinte anos, nenhum outro partido brasi
leiro, sequer de longe, alcançou a base popular de 
apoio político que o PMDB logrou obter. Mas, neste 
momento, Sr. Presidente, este Partido parece-me um 
emaranhado de contradições, de idéias disformes e, 
no dizer de um crítico literário ao citar Ricardo III, um 
corpo deformado numa mente horrenda, dominado 
pela falta de ética e pelo excesso de ambição. 

Não me refiro a nenhuma pessoa entre nós, 
membros deste Partido, mas ao corpo coletivo que 
ele representa. Não fora isso, Sr. Presidente, como 
entender que um Partido político permaneça três 
anos e meio integrando um Governo, dele partici
pando, para ele contribuindo e dele usufruindo, ocu
pando posições desde as mais elevadas até as mais 
subalternas e tendo o privilégio de se ver repre
sentado em dois Ministérios dos mais importantes -
o mais importante Ministério político, que é o da Jus
tiça e, talvez, um dos mais importantes ministérios 
da área de lnfm--estrutura e investimentos que é o 
Ministério dos Transportes? 

Se algum extraterrestre chegasse hoje à Terra, 
iria pensar que esse Partido não esteve no Brasil 

-oos últimos três anos, porque aparentemente é um 
Partido que vive uma dúvida, uma contradição, uma 
esquizofrenia íntima, que é a de não se adaptar, a 
de não se incorporar ao sistema dentro do qual já se 

encontra. Este Partido político vive a tensão e a di
vergência interna da campanha político--eleitoral de 
1998, com a questão que tâz a si mesmo sobre ter 
ou não ter candidato à Presidência da República. 
Creio que é este o momento de agir diferentemente 
de Ricardo III; é o momento de agir, talvez, como 
Quasímodo, que tinha o corpo deformado, mas a 
mente e o espírito límpidos, como mostrou a imagi
nação genial de Victor Hugo trezentos anos depois 
de Shakespeare. 

Um partido pode ter contradições, o que ele 
não pode é suprimir a ética. E a ética também gera 
compromissos e obrigações de caráter coletivo. 
Comportamentos coletivos geram compromissos co
letivos. Trata-se aqui da ética das conseqüências. 

Suponhamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que um grupo de pessoas, e cada um quer ter razão 
na esfera em que se encontra, não estou me exim[n
do dessas contradições, dessa esquizofrenia, que 
entende que _o PMDB deve ter um candidato - para 
combater de· maneira contundente, feroz, crucial, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso - se sair 
vencedor esse grupo ou esse pensamento, como é 
que o Partido vai se apresentar para a opinião públi
ca diante da seguinte pergunta: Mas então o PMDB 
levou três longos anos e mais seis meses no Gover
no para descobrir, na véspera do último dia antes de 
uma convenção, que vai definir o candidato? Na vés
pera apropriada e precisa, o Partido descobre que 
não gosta do Presidente da República, que não gos
ta da sua política, que não gosta do seu programa 
económico, que não gosta do seu Governo, que não 
gosta do que fazem os seus Ministros. É esquizofrê
nico, Sr. Presidente. É proful)damente paradoxal. 

Quando o ex-Governador Giro Gomes resolveu 
- e tem todo o direito de fazê-lo - pensar no projeto 
de ser Presidente da República, não quis subordinar 
a coletividade em que vivia aos seus interesses, ao 
seu projeto pessoal. Pois seria absolutamente esqui
zofrênico, também, se o Giro Gomes resolvesse con
vencer o PSDB de que deveria apoiá-lo para Presi
dente da República. Ele viu que o caminho era inte
grar-se a um novo quadro, a um novo corpo político 
íntegro, coerente, com caminho definido. E por isso, 
embora discorde do ex-Governador Giro Gomes 
quanto ao seu comportamento no processo político 
de hoje, eu o respeito porque vem divergindo pes
soalmente há muito tempo, não quis inverter a lógica 
do grupa no qual se encontrava e buscou um outro 
corpo político que tivesse absoluta inteireza ética, 
absoluta coerência moral. E dentro desse novo pro
jeto, seja ele pequeno partido, seja grande partido, 
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seja um 'projeto arriscado ou não, seja ele difícil ou. 
não, .quero .dizer que merece respeito o Dr. Giro Go
mes. Partiu para uma empreitada de coragem, de fir
meza, ao meu ver de integridade e de coerência. 

Agora, Sr. Presidente, um partido IJOiítico fica 
três anos e meio dentro de um Governo, usufruindo 
dos cargos e Ministériós, e na véspera do último dia 
descobre que. não era nada daquilo que queria e, 
muito oportunamente, consegue retira~ da EêCUridão, 
erúim, a certeza que ele mantinha até então escondi-

. ,~, que só ele tem a salvação definitiva para o 
i-a1s. O Presidente da República, Fernando Henri
que Cardoso, estando ele certo ou errado, vem sen
do .coerente com os seus projetas políticos. Desde o 
início do Governo, está claro o que é a base do pro
grama econômico e do pensamento político, qual é o 
eixo moral que conduz o Governo Fernando Henri
que. De lá para cá progrediu nessa linha mas não 
mudou. Portanto, não há surpresas, não há fatos no
vos, não há situações inesperadas, não há desvios 
de conduta. Estando Sua Excelência correto para 
uns e errado para outros, uma coisa é certa, o Presi
dente da República tem uma linha que traçou no iní
cio de seu Governo e ve!T,J, dentro das possibilida
des, avançando nessa linha. O PMDB, durante três 
anos e meio, durante mais de mil dias, acreditou que 
isso era muito bom, mas, no milésimo primeiro dia, 
justamente no momento preciso da véspera da elei
ção, conseguiu descobrir que não era nada disso 
que lhe interessava e vai-se apresentar à população 
com uma posição divergente, contrária, contunden
temente oposicionista. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pos
so deixar de fazer essa reflexão porque sou parte 
disso. Trata-se de uma autocrítica. Parece que, na 
verdade, estamos diante de uma situação na qual o 
espírito se desintegra. O projeto político não é ape
nas o de se construir um país novo, mas é, isto sim, 
o de ocupar a cabeça primacial do poder. Só que, 
talvez diferentemente de Shakespeare, isso não seja 
um elogio da traição, mas a paródia da traição. Não 
creio aue possamos, neste momento e nesta hora, 
como partido político, como corpo coletivo, como 
uma espécie de personalidade jurídica orgânica, fu
gi' do rumo, da rota que nós nos traçamos. Porque 
se: nã.o o tivéssemos feito, teríamos a obrigação de 
játer deixado este Governo há muito tempo, e deve
ríamos fazê-lo conjunta e integramente, ou seja, to· 

_Qos ao mesmo tempo abandonando o Governo; e 
aqueles que não abandonassem o Governo deixa
riam o partido, ou o inverso, aqueles que não acei
tassem o apoio ao Governo deveriam lutar para mu-

dar isso, mas não na véspera da eleição. Infelizmen
te, o prazo moral para tpmada dessa decisão já ven
ceu. O período eticamente aceitável para se autofla~ 
grar, para se autodescobrir como um oposicionista 
desde criancinha já passou, já venceu, já se esgotou 
paraoPMDB. 

Sr. Presidente, não tem como essa decisão 
não ficar tisnada pela marca da esquizofrenia e da 
ambição contraditória, por essa mancha shakespea
riana da traição, peia busca pura e simples do poder . 
Ou será que o PMDB terá, para apresentar ao povo 
brasileiro, ao longo dos seis meses de campanha, 
um projeto político-econômico crucial, essencial e 
profundamente contrário, divergente do que está 
hoje em andamento no País, mantido pelo atual Go
verno? Mas se o PMDB tem esse projeto, como ex
plicar a sua adequação, o seu acostamento nas es
paldas deste Governo que aí está durante tantos 
anos? Se ele tem um discurso, um projeto que é de 
oposição, ele tem todo o direito de ser um partido de 
oposição e tem todo o direito de apresentar-se como 
partido de oposição numa eleição como esta que 
vem aí. O que nenhuma pessoa de sã consciência, 
de pensamento sadio poderá aceitar, Sr. Presidente, 
é que ele, em tendo esse projeto, só o descobriu 
agora na véspera. Não há quem consiga entender. 
Sei que alguns candidatos vão imaginar que isso 
lhes diz respeito. Não, Sr. Presidente. 

Creio que todo e qualquer político tem o direito 
de construir o seu projeto pessoal. O que não consi
go entender é como um projeto coletivo tem que se 
subordinar a um projeto pessoal. Porque o que tem 
que acontecer é o contrário: todos os projetas pes
soais têm que estar subordinados ao projeto coleti
vo. E daí vem a esquizofrenia. Não deste ou daque
le, porque cada um, na sua individualidade, é coe
rente consigo mesmo. O resultado colativo é que é 
esquizofrênico, doentio, shakespeariano. Digo isso 
de espírito aberto, digo isso de alma e coração, Sr. 
Presidente. · 

Passei, como tantos outros da minha geração, 
os melhores anos da nossa mocidade para construir 
este Partido, para fazer deste Partido um grão de 
areia da ·nossa contribuição: o que ele é, o que ele 
foi e possivelmente o que ele possa vir a ser. Digo 
isso com o espírito aberto, mas também derrubado, 
Sr. Presidente, de ver que o Partido que serviu de 
instrumento para a restauração da democracia no Bra
sil hoje rem uma face shakespeariana de Ricardo III. 

Não quero que este Partido consagre perante a 
opinião pública brasileira a idéia de que todo embus-
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te é válido em política, que toda farsa é aceitável, 
que toda mentira é válida, que toda traição é útil e 
necessária. Não, Sr. Presidente, não! 

Às vezes, contra a própria vontade, membros 
de um partido político aceitam um projeto colativo de 
boa-fé. Só que há prazos. Há uma coerência tempo
ral que não pode ser escondida, que é a de que se 
havia alguma discordância profunda em ir contra o 
Presidente da República, essa discordância não 
pode ter sido descoberta agora, porque o Presidente 
não mudou. O Presidente não mudou! Se havia di
vergência, ela já tinha que ser uarcada e já teria que 
produzir seus efeitos e suas conseqüências há muito 
tempo. 

Sendo assim, Sr. Presidente, quero dizer que, 
como todo e qualquer peemedebista de boa-fé, vou 
participar da convenção de 8 de março, darei meu 
voto e minha contribuição. Sinto-me umbilicalmente 
ligado a este Partido não só pela história da minha 
vida, mas florque exerci a Presidência Nacional do 
PMDB por ~ase um ano. Sei que é difícil conduzir 
um corpo colativo, uma comunidade orgânica, dota
da de vontade política, que é um partido. Já tive 
essa experiência Mas uma das, coisas mais impor
tantes que alguém pode aproveitar da vida política é 
esta: não há nenhum projeto pessoal que possa ser 
mais importante do que o projeto colativo de um par
tido polrtico. Essa lição eu a tive para mim e a apro
veitei ao longo desses tantos anos em que exerço o 
mandato parlamentar; há vinte anos, Sr. Presidente, 
mais propriamente dito. E quero deixar bem claro 
que para mim, infelizmente, que não desejo que este 
corpo morra, que ainda aceito que ele possa ser de
fonnado fisicamente, cheio de contradições, só não 
lhe admito um aleijão moral, uma contradição ética 
tão profunda e tão inaceitável como essa para um 
corpo coletivo. 

E isso, Sr. Presidente, foi o que me trouxe à tri
buna, nesta tarde. 

Obrigado a V. Exl'. 

Durante o discurso do Sr. José Foga
ça, o Sr. José Bianco, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lauro 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Con
cedo a palavra ao Senador Emandes Amorim, por 
vinte minutos. 

-=-- O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- AO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, retomo a 
esta tribuna para, mais uma vez, falar do Estado de 

Rondônia, particularmente da guerra que se trava 
entre os interesses do povo ~ os do Governador. 

Na verdade, a guerra é pela moralidade. Tenho 
revelado constantemente, desta tribuna, as mazelas 
do meu Estado e os desvios que lá são realizados. 
Alguém poderia dizer que o faço porque sou candi
dato nas próximas eleições e porque estou fazendo 
campanha. Não, Sr. Presidente! Temos denunciado 
atos de corrupção deste Governo, desde 1996, 
quando a merenda escolar enviada pela Secretaria 
de Educação não chegou às escolas. Um dos gol
pes do Governador junto ao Secretário de Educação 
foi no valor de mais de três milhões de reais. Com a 
denúncia do golpe, o Poder Judiciário determinou a 
prisão do Secretário e dos Diretores. 

Ora, todos sabemos que um dos maiores pro
blemas existentes nos presídios é a falta de espaço. 
Pois, ainda em 1996, demos a conhecer desta tribu
na que mais de um milhão destinados à construção 
de uma penitenciária no Estado foram desviados pelo 
Governo e pelos Secretários que os administravam. 

Logo depois, voltamos à tribuna para informar 
que recursos enviados de Brasília para serem utiliza
dos na área da saúde, mais precisamente para divul
gar uma campanha contra a AIOS, foram desviados 
pelo Governo do Estado. O Secretário do Governo 
foi preso, mas os recursos, até agora, não foram de
volvidos aos cofres do Estado. 

Em seguida, um outro escândalo: o Governa
dor, seu sobrinho e seu cunhado utilizaram um mi
lhão, quatrocentos e oitenta mil reais provenientes 
da Secretaria de Fazenda na empresa de energia, a 
Ceron. Dessa vez, foi pedida a prisão preventiva de 
13 pessoas, entre as quais Secretários do Governo 
e Secretários do Partido. 

Lamento, nobre Senador José Fogaça, estar 
falando de um Governador do PMDB. Uma dessas 
pessoas foi o Secretário do Partido, Dr. Lenz, preso 
não por interferência do Governador do Estado, mas 
por solicitação do Ministério Público. 

Vem agora o escândalo do FGTS por nós de
nunciado nesta Casa. O Governador, por intermédio 
do Chefe da Casa Civil, surrupiou o dinheiro de 
4.562 servidores. O Governador mandou sacar sal
dos em conta de, às vezes, setenta reais. Esse •ser
viço• foi feito com o auxílio da Meritum, uma firma 
gaúcha, de Passo Fundo, envolvida em várias outras 
atividades do mesmo tipo. Tenho informação de que 
essa empresa mexeu em FGTS de outros Estados. 
Deveria, aliás, ser instaurada uma CPI para verificar
mos se o FGTS dos trabalhadores de todo o Brasil 
ainda está depositado nas contas dos trabalhadores. 
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O Governo do Estado esperava que o saque 
fosse no valor de trinta milhões de reais. Mas arreca
daram dois milhões e trezentos mil reais. Desses, a 
empresa Meritum recebeu seiscentos e setenta mil 
reais, para, com a conivência de funcionários da Cai
xa Econômica Federal, sacar esse dinheiro que per
tence aos trabalhadores. 

FIZemos a denúncia ao Tribunal de Contas da 
'União, ao Procurador do Estado de Rondônia, ao Mi
nistério Público do Estado de Rondônia e ao Procu
rador-Geral da República, Dr. Brindeiro, para que to
massem algumas medidas para evitar que isso volte 
a ocorrer no Estado de Rondônia e ocorra também 
emoutros Estados. 

O Presidente da Caixa, por intermédio de sua 
Diretoria em Brasma, determinou o prazo de 48 ho
ras para o Governador devolver esse dinheiro às 
contas dos trabalhadores. Naquela oportunidade, 
conversando com o Procurador do Estado, eu lhe 
disse: "Doutor, com essa solicitação da Caixa, o Go
verno do Estado vai praticar mais crimes, porque vai 
tentar levantar esse dinheiro em outros setores·. 

Um dos Secretários me contou que não pôde 
pagar determinadas contas aquele mês, porque o 
Governo havia lhe tomado um cheque de mais de 

. vinte mil reais para juntar e devolver os fundos que 
havia sacado indevidamente da Caixa Econômica. 

Pergunto: e o dinheiro da Meritum, que ele le
vou e depositou em conta de terceiros? Ao sacar 
das contas do FGTS, colocou o dinheiro em contas 
de poupança - não se sabe ainda de quem, pois a 
Policia Federal ainda está investigando. A verdade é 
que existe esse desfalque no Estado de Rondônia 

Ainda bem que os Parlamentares de Rondônia 
estão reforçando essas denúncias. O Senador Bian
co hoje fez um discurso aqui a respeito. Os Deputa
dos Expedito Júnior, Oscar Andrade e outros, da Câ
mara Federal, fizeram pronunciamentos, hoje, contra 
as atitudes do Governo do Estal;lo. 

E
1
há mais, Sr. Presidente. V. Ex!' sabe que, 

quando' se faz um trabalho sério, denúncias são ou
vidas. Ouvimos pessoas, fiZemos um levantamento 
e descobrimos que, por emendas parlamentares fei
tas por mim, pelos outros dois Senadores e pelos 
Deputados .Federais, foram enviados ao Estado de 
Rondônia recursos para construção de um anel viá
.rio no valor de três milhões e duzentos mil reais. O 
Governo do Estado já liberou dois milhões e trezen-

-tas mil reais -é o que já foi construído lá não vale tre
zentos mil reais. 

O Governo liberou para construção de um tre
cho de estrada de Vilhena, na divisa de Mato Gros-

5o, dois milhões e quinhentos mil reais. A obra havia 
sido orçada em cinco milhões e duzentos e oitenta e 
cinco mil reais. Há três diaS, passei por lã e pude ver 
que só dois quilômetros de estrada foram construidos. 

O Governo liberou, para a estrada que liga Pre
sidente Médici à Costa Marques, 70% dos recursos 
que lhe eram destinados - aproximadamente quatro 
milhões e novecentos e oitenta e cinco mil reais -, 
mas somente quatro quilômetros de asfalto foram 
feitos e, ainda assim, de péssima qualidade. 

Apresentei uma emenda orçamentária desti
nando para o meu Município o valor de três milhões 
e duzentos e oitenta e cinco mil reais, dos quais o 
Governo já liberou dois milhões e trezentos mil reais. 
Passei por lá, nesta semana, e o máximo feito com 
esse recurso foram três quilômetros de asfalto. 

Recebi denúncias de que o Governo Estadual 
sacou, por intermédio do DNER, da conta vinculada 
do Governo Federal, conta da qual não se pode lan
çar mão, a não ser para pagar obras. O Governo já se 
apoderou desses recursos, desviando-os. Sabemos 
que é isso é crime, pois não é permitido movimentar 
recursos federais. FIZ várias denúncias a esse respei
to, todas documentadas. Tenho inclusive solicitado 
providências ao Tribunal de Contas de União • 

Nesta Casa há urna Comissão de Rscalização 
e Controle, que deveria manter uma fiscalização 
maior sobre esses recursos. Estamos em fim de 
mandato, para ser mais exato, no último ano. No en
tanto, se tomamos conhecimento que um governo 
estadual está desviando verbas públicas, acredito 
que devemos denunciar porque ainda há tempo para 
corrigir a falta e evitar que outras fálcatruas venham 
a ocorrer. Mas, insisto, o Senado da República deve
ria tomar providências sobre esses acontecimentos 
por intermédio dessa Comissão. 

O Governo Fernando Henrique Caidoso tem 
sido muito bonzinho com o meu Estado repassando 
muito dinheiro ao governo estadual mesmo diante de 
toda essa corrupção. 

Numa viagem que fiz ao meu Estado, ao lado 
do Presidente da República e de toda Bancada, dis
se a Sua Ex;::elência que Rondônia tem um governo 
que não respeita o Erário, rouba o dinheiro do povo 
e desvia todos os recursos que para lá são destina
dos. Contei toda a história ao Presidente da Repúbli
ca na presença de toda a Bancada. Mas o Presiden
te Fernando Henrique, com tantos afazeres, com um 
Brasil tão grande para administrar, se esqueceu de 
mandar verificar as denúncias que fiz pessoalmente. 

Como se não bastasSe, temos denunciado 
constantemente esses fatos ao Tribunal de Contas 
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da União. E, nesta semana, prepararei uma docu
mentação e a encaminhei à Comissão de Fiscaliza
ção e Controle para ser aprovada, pedindo que o 
TCU mande para o Estado de Rondônia fiscais para 
apurarem todas as denúncias. Afinal de contas, o di
nheiro é do povo, e não será apenas o povo de Ron
dônia que vai pagar por esses desmandos, mas o de 
todo o Brasil. Se se trata de um recurso do Orça
mento federal destinado ao meu Estado - e eu po
deria estar brigando aqui por um orçamento maior 
para o meu Estado -, evidentemente que o pouco 
que está indo para Rondônia está sendo desviado. 
Desviado para quê? Para fazer campanha, publici
dade e para desmentir o impossível. 

· Depois de todas as denúncias que fiz, o Gover
nador do meu Estado, desvairado, nesta semana, foi 
à televisão para atacar ex-familiares meus e falar so
bre assuntos que não resolvem o problema que o 
cerca, qual seja, a corrupção. A única coisa que que
remos do Governador do Estado de Rondônia, Sr. 
Valdir Raupp de Matos, é que S. Ex" tenha um pou
co mais de vergonha, de caráter e de responsabili
dade no trato com a coisa pública, com o dinheiro do 
povo. Assumimos este mandato de Senador não só 
para trabalhar pelo Brasil, más também para fiscali
zar o meu Estado, o Governador, todas as entidades 
e tudo o que é do povo. Por isso, Sr. Presidente, 
cabe a mim vir aqui reclamar mais uma vez os direi
tos do povo de Rondônia. 

Muito obrigado. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Presi

denté, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
' · O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Con

cedo a palavra a V. EJcl! por cinco minutos. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, ao longo dos 
anos, temos debatido sobre a necessidade de um 
enxugamento do sistema tributário, a fim de que as 
dezenas de impostos cobrados possam ser reduzi
dos a um número razoável, melhorando,· por força 
disso, as receitas federal, estadual e mUiiicipal. 

Há quem sugira o imposto único; que chegou a 
ser amplamente debatido em várias esferas da ativi
dade pública federal e no Congresso Nacional. O 
chamado •imposto único• é um risco enorme. Talvez 
a ele pudéssemos chegar pelo sistema da dosime
tria, ou seja, iniciá-lo - para fazer homenagem ao 

_,Senador Emandes Amorim - em Rondônia, passan
do, em seguida, ao Amapá, aos outros Estados do 
Norte e do Sul e chegando a todos os Estados, até 
que pudesse ser considerado uma boa providência 

tributária neste País. Simplesmente instituí-lo de 
uma só vez seria um risco demasiadamente grande. 

O fato é que temos inúmeros impostos - deze
nas deles - que se atropelam uns aos outros, criando 
mais difiCuldades que facilidades ao próprio Erário. 

Recebi, Sr. Presidente, uma carta da Associa
ção Comercial do meu Estado, o Maranhão, que me 
diz o seguinte: 

•eomo deve ser do conhecimento de 
V. Exª, está sendo proposta no Congresso 
Nacional a criação de mais um tributo, a ser 
acrescido aos mais de 58 existentes no 
País, responsáveis diretos pelo chamado 
·custo Brasil", sob forma de imposto, a inci
dir sobre as operações de venda de deriva
dos de petróleo. 

Sabe também V. Ex" dos danosos efei
tos que, se instituído, poderá esse tributo 
causar na instável economia que se preten
de estabilize através do Plano Real, princi
palmente porque determinará aumento de 
custos em todos os setores da atividade 
econômica pelo •efeito cascata• que o pro
duto objeto do fato gerador proporciona 

É inacreditável, Sr. Senador - diz o 
Presidente da Associação Comercial do Mara
nhão -, que, quando o clamor nacional exige 
uma refonna tributária que diminua o elenco 
de impostos, taxas e contribuições vigentes, 
um projeto venha na contramão dessa trajetó
ria iniciada, desanimando, pelo descrédito nos 
poderes constituídos que proporciona, os ge
radores de renda e de emprego no Pais. 

Por todas essas razões, julga esta As
sociação ser lícitp postular uma ação vigoro
sa de V. Ex" para impedir que, no Plenário 
do Senado Federal, a instituição de .. '.rt!àis 
esse Imposto sobre Combustíveis possa ser 
bem sucedida. • 

Deixo, Sr. Presidente, sob os cuidados de V. Ex" 
e do Plenário desta Casa, ,as reivindicações e preo
cupações da Associação Comercial do meu ~do 
no que diz respeito a esse projeto que irá criar·mais 
um tributo em nosso País. ""' 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Não 

há mais oradores inscritos. 
Sobre a mesa, Projeto de lei do Senado que 

será lião pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Sena
dor José Fogaça. 

É lido o seguinte: 
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PROJETO DE LEI DO SE!~f,DO r~~ ZS, D!: 1928 

Al1erz o prnígraio único &.:! art. 72 da Lei 
rf! 9A78t!l7, Ql!~ <:l~ca sobre a pcli!ica cn?!"
gS!k:a rnlCional e Qá Cl.l!ra:; f..T~1.~'i::~s. 

O Congresso Nacion<!l decrElta: 
Art. 12 O parágn:tc único do Art. 7º da Lei 

nº 9.473/97 passa a ter a seguinte redação: 
• Art 7º ................................................. . 
Parágrafo único. A ll.NP terá sede e 

foro no Distrito Federa!, podendo instalar 
unidades administrativas regionais. • 

Art. 22 Esta isi entra :;,m vigor na t!ata 
. de sua publicação. 

Art. 32 Revogam-se as dispooiçé-ss em contrário. 

Justificeç:§c 

A criação da Agência Nacional do Petróleo objeti
va dotar o Poder PúbfiCO do indispensável instrumento 
de regulamentação e !L"CafJZaÇão das a.tividades econô
micas relacionadas ao setor, assim como zelar para 
que, à luz da nova realidade de abertura da indústria pe
trolífera ao capital privado, as necessidades nacionais 
sejam satisfeitas e os interesses do País preservados. 

Ao prever, porém, a instalação do escritório central 
no Rio de Janeiro, a Lei nº 9.478197 cria perigoso prece
dente que coloca em risco a própria eficiência do órgão. 

A Capital Federal é Brasília. As Agências Na
cionais e órgãos reguladores do Governo devem ter 
sua sede na Capital do País, eqüidistante de pressõ
es regionais. Trata-se de questão de princípio, de ra
cionalidade administrativa, que decorre da necessi
dade de perfeita integ~C~.ção e permanente contato 
entre essas agências e órgãos com a -.'ministração 
federal - sem o que ficariam sobremaneira dificulta
dos pela distância física entre seus dirigentes. 

O presente projeto, que suprime da Lei nº 
9.4 78/97 a expressão •e escritórios centrais na cida
de do Rio de Janeiro", tem em vista, preservar integral
mente a manutenção em Brasília do escritório central 
da ANP, ao tempo em que mantém a possibilidade de 
instalação de unidades administrativas regionais, para 
que melhor possa cumprir seus obje!ivos. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1998. -
Senador José Roberto Arruda. 

· LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE A 7:4 

LEI N2 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997 

Dispõe sobre a política energética na
cional, as atividades relativas !Ót> monopólio 
do petróleo, .instfu!i o Ccnse:ho f-lacional de 
Política~ e a A~ r:aci=a~ do 
Petróleo e dá 0'-'ti-..S provk!..~. 

Art. 7º Fica instituída a Agência Nacional do 
Petróleo- ANP, entidade integrante da Administra
ção Federal indireta, submetida ao regime autárqui
co especial, como órgão regulador da indústria do 
petróleo, vinculado ao Ministério de Minas e Energia 

Parágrafo único. A ANP terá sede e foro no Distrito 
Federal e escritórios centrais na cidade do Rio de Janei
ro, podendo instalar unidades administrativas regionais. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania -decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE {Lauro Campos) - O pro
jeto será publicado e remetido à Comissão compe
tente, devendo ter a sua tramitação iniciada a partir 
do dia 16 próximo. 

. O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, lembrando as Sr"s. e Srs. Senadores, que 
constará da sessão deliberativa ordinária de ama~ 
nhã, a realizar-se às 14h30min., a seguinte · 

ORDEM DO DIA 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 41, DE 1997 

Item único 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 41, de 1997 (n2 173/95, 
na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presi
dente da República, que modifica o regime e dispõe 
sobre princípios e normas da Administração Pública, 
servidores e agentes políticos, controle de despesas 
e finanças públicas, e custeio de atividades a cargo 
do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo 

Pareceres da Comissão de Constitituição, Jus
tiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá: 

- sob nº 24, de 1998 (sobre a Proposta), favorável, 
com votos contrários dos Senadores Josaphat Marinho, 
Antonio Carlos Valadares e José Eduardo Outra; e 

- sob n" 61, de 1998 (sobre as emendas de 
Plenário), favorável às Emendas nºs 6 a 9, 13, 14, 
16, 18 e 20, de redação; e pela rejeição das de nºs 1 
a 5, 10 a 12, 15, 17, 19, 21 a 26, com votos contrá
rios dos Senadores Josaphat Marinho, Antônio Car
los Valadares e José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h30min.) 

(OS 10964/98) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

9-2-98 
Segunda-feira 

14h30min-Sessão não Delile!aliva do Senado Federal. 


